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: املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على-ميكن االطالع على واثئق منظمة األغذية والزراعة
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NI830/A 

  من جدول األعمال املؤقت 10البند 
 الدورة التاسعة للجهاز الرائسي

 2022سبتمرب/أيلول  24-19نيودهلي، اهلند، 
 تقرير اللجنة الدائمة املعنية ابسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد

 للجهاز الرائسي إىل الدورة التاسعة
 

 األمنيمذكرة من 
إىل الدورة التاســــــعة ) التمويلجلنة (اللجنة الدائمة املعنية ابســــــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد هذه الوثيقة تقرير  تتضــــــمن

 اســـــــــــــرتاتيجية التمويل للفرتةصـــــــــــــف العمل الذي اضـــــــــــــطلعت به جلنة التمويل منذ اعتماد ت يوه. للجهاز الرائســـــــــــــي
 .مشروع قرار كي ينظر فيه اجلهاز الرائسي على حتتويكما أ�ا   ،للجهاز الرائسييف الدورة الثامنة  2020-2025

 ةاملطلوب اتالتوجيه
مواصـــــلة أجل تقدمي توجيهات بشـــــأن  وإىل اعتماد قرار من التمويل جلنةبتقرير  مدعو إىل الرتحيباجلهاز الرائســـــي إّن 

 .تنفيذ اسرتاتيجية التمويل

 

  

https://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1259571/
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 مقدمة –أوًال 
 أساسيةمعلومات 

اعتماد اســرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية للفرتة ما  3/2019 رالقرا من خالليف دورته الثامنة قّرر اجلهاز الرائســي  -1
وشــفافية وكفاءة وفعالية توفر تعزيز إىل ا ســعيً ، 3/2019لقرار اب 1، على النحو الوارد يف امللحق 2025و 2020بني عامي 

 .لواردة يف هذه املعاهدةلتنفيذ األنشطة االالزمة املوارد املالية 

 1.1و 0.9رتاوح قيمته بني تحتصـــــيل ما هدف من ضـــــمن اســـــرتاتيجية التمويل هذه، وضـــــع اجلهاز الرائســـــي  -2
لدعم  2026ئة حبلول عام ايف امل 40هو حتقيق ســنوات، مع معلم ابرز  10على مدى فرتة  مليار دوالر أمريكي ســنو�ً 

إرجاء حتديد هدف لصــندوق كما قرر   من خالل جمموعة واســعة من املصــادر والقنوات؛ ، وذلكتنفيذ املعاهدة الدولية
 .تقاسم املنافع

 . جعل اللجنة املعنية ابسرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد جلنة دائمةا أيضً اجلهاز الرائسي قرر و  -3

 هيكل التقرير

العمل الذي اضـــــطلعت به اللجنة الدائمة املعنية ابســـــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد ابلتفصـــــيل هذا التقرير صـــــف ي -4
 .2025-2020تنفيذ اسرتاتيجية التمويل للفرتة ابلعالقة مع  للجهاز الرائسيمنذ الدورة الثامنة ) أو اللجنة جلنة التمويل(

مشـــــــروع اســـــــرتاتيجية  مرفقيف بدوره توي حي مشـــــــروع قراريتضـــــــمن يف ملحقه من ثالثة أقســـــــام، و التقرير يتألف و  -5
 . اجلهاز الرائسيكي ينظر فيه لي أعدته جلنة التمويل ذجتهيز األغذية ال قطاع مشاركة

 ،IT/GB-9/22/10/Inf.2الوثيقـــة  هبـــذا التقرير من خالل املعلومـــات املتعلقـــةواثئق تتوفر للجهـــاز الرائســــــــــــــي و  -6
تقرير عن تقييم دورة املشــــــــاريع ، IT/GB-9/22/10/Inf.1والوثيقة  2021-2020الفرتة  تقرير: تقاســــــــم املنافع صــــــــندوق

  .الثالثة لصندوق تقاسم املنافع

 الرتتيبات اإلجرائيةن حملة عامة ع

جراء جائحة ة افرتاضـــــــيكانت كلها عقدت جلنة التمويل مخســـــــة اجتماعات  منذ الدورة الثامنة للجهاز الرائســـــــي،  -7
قد ُنشـــــــرت و . وســـــــائل إلكرتونيةعرب ا جبوانب أخرى من عملها اللجنة أيضـــــــً اضـــــــطلعت خالل هذه الفرتة، و  .19-كوفيد

 1.للمعاهدة اإللكرتوينوقائع االجتماعات على املوقع 

                                        
  https://www.fao.org/3/cb0995en/cb0995en.pdf): 2020 متوز/وليوي 24( األول جتماعاالوقائع  1
  www.fao.org/3/cb2451en/cb2451en.pdfhttps//:): 2020 تشرين الثاين/وفمربن 19-17( الثاينجتماع االوقائع  
  https://www.fao.org/3/cb4090en/cb4090en.pdf): 2021 شباط/فرباير 26-23( الثالثجتماع االوقائع  
  https://www.fao.org/3/cb7281en/cb7281en.pdf): 2021 أيلول/سبتمرب 22-20( الرابع جتماعاالوقائع  
 http://www.fao.org/3/cb9206en/cb9206en.pdf): 2022 شباط/فرباير 17-15( اخلامسجتماع االوقائع  

https://www.fao.org/3/cb0995en/cb0995en.pdf
https://www.fao.org/3/cb2451en/cb2451en.pdf
https://www.fao.org/3/cb4090en/cb4090en.pdf
https://www.fao.org/3/cb7281en/cb7281en.pdf
http://www.fao.org/3/cb9206en/cb9206en.pdf
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والرئيســــــان . لرئيســــــني املشــــــاركني للجنة التمويل على مدار فرتة الســــــنتنييتعلق اب يف ماعدة تغيريات كانت هناك  -8
 Ericوالســــيد ) الوال�ت املتحدة األمريكية( Katlyn Schollاملشــــاركان احلاليان املنتخبان للعمل يف اللجنة مها الســــيدة 

Bentsil Quaye )�غا( ، السيدة عملت بينماPuji Lestari )رئيسة مشاركة مؤقتة لالجتماع الرابع للجنة )إندونيسيا.  

قلق ب اللجنة الحظتأن غري . إقليميصـل إىل ثالثة ممثلني من كل  التمويل مما، تتألف جلنة 3/2019 للقرارا وفقً و  -9
اجملموعات و�قشت أمهية أن تنظر يف هذه االجتماعات أو اخنفاض مشاركتها عن اجتماعات اللجنة  األقاليمغياب بعض 

 .اللجنة لعضويةتوفر من ترشحهم مدى يف خربة و اإلقليمية 

على أســـاس اخلربة التمويل نشـــطون، يف اجتماعات جلنة  واســـعة من املراقبني، مبن فيهم مراقبونجمموعة شـــاركت و  -10
 1.التمويل اجتماعات جلنةوقائع مرافق  وترد القوائم الكاملة للمشاركني يف. واملالئمة

 التمويل  عمل جلنةيف تقدم بارزة النقاط ال

يف كمله أبجرى  جلنة التمويلأن عمل مع حرز تقدم كبري يف تنفيذ اســــــــــــــرتاتيجية التمويل اجلديدة للمعاهدة، أُ  -11
 :الثاينالقسم رد أد�ه بعض النقاط البارزة يف أعمال اللجنة ويرد مزيد من التفصيل يف تو . 19-سياق جائحة كوفيد

 ،املتعلق بتعبئة املوارداللجنة  عملبا للمضــــي قدمً  اخلطة التشـــغيلية الســـرتاتيجية التمويل ذينفتو  وضـــع )1(
 ؛2025-2020االستعراض والتعّلم للفرتة و والرصد  املنافعصندوق تقاسم عمليات و 

، مع مدخالت الرائســياجلهاز ينظر فيه كي ل جتهيز األغذية قطاع إلشــراكاســرتاتيجية مشــروع  وضــع )2(
 من منظمة األغذية والزراعة وخرباء خارجيني وغريهم من أصحاب املصلحة؛

جتهيز  قطاع مشــــاركةلتنفيذ ورصــــد واســــتعراض اســــرتاتيجية  جتهيز األغذيةإلشــــراك قطاع خطة وضــــع  )3(
 األغذية؛

الدورة رشــاد تصــميم إ، مبا يف ذلك لصندوق تقاسم املنافعإطار الرصد والتقييم والتعّلم  وضــع وتنفيذ )4(
 اخلامسة لرب�مج صندوق تقاسم املنافع؛

ويتوفر لتنفيذ هذه  هاوإطالق لدورة اخلامســة لرب�مج صــندوق تقاســم املنافعلالصــياغة النهائية وضــع  )5(
 ؛دوالر أمريكيني يمال 9.3بلغ ال يقل عن مالدورة 

 ؛ 19-ا إىل حتليل أثر كوفيداستنادً  تقاسم املنافعالدورة الرابعة لصندوق بشأن توجيهات  تقدمي )6(

 مبدخالت من جلنة لتقييم املســـتقل للدورة الثالثة لصـــندوق تقاســـم املنافعل وضـــع الصـــياغة النهائية )7(
 من خالل ندوة خاصة عرب اإلنرتنت؛ التمويل

مبا يف ذلك من االحتاد ، التمويليف إثراء أعمال جلنة   ابنتظامني نشطني ومراقبنيخرباء خارجي ةشاركم )8(
وشـــــــعبة ، الزراعية األعمال التجاريةوقطاع حبوث وحتليل  ،الصـــــــندوق العاملي لتنوع احملاصـــــــيلو األورويب، 

 مرفق البيئة العاملي يفمنظمة األغذية والزراعة، ووحدة يف  تعبئة املوارد والشــــــــــــــراكات مع القطاع اخلاص
نســيق وتبســيط بغية تيتعلق بلجنة االمتثال  يف مااألمني ابإلضــافة إىل مســامهة منظمة األغذية والزراعة، 

  .يف املستقبلوضع التقارير 
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 تنفيذ اسرتاتيجية التمويل -اثنًيا
اســـرتاتيجية التمويل والذي الذي تبنته والتآزري  كيرّحب اجلهاز الرائســـي يف دورته الثامنة ابلنهج الرباجمي الدينامي -12

  :من شأنه أن

ن فرص التمويل لتنفيذ املعاهدة الدولية من خالل  )1( تقدمي احلجج لصـــــــانعي القرار الوطنيني والوكاالت حيســـــــّ
 أمهية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأوجه الرتابط مع قضا� التنمية األخرى؛  نعاإلمنائية الوطنية 

واصـــــــــلة وذلك مبالروابط بني خمتلف مصـــــــــادر التمويل والشـــــــــركاء ذوي الصـــــــــلة ابملعاهدة الدولية، ّنت ميو  )2(
 وفرص اإلنفاق املشرتك وحتديد القنوات املناسبة إلقامة هذه الروابط؛ التعاوينالتخطيط 

املكتسبة  واالستفادة من الدروس واخلربات واملعلوماتمراحل التنفيذ السابقة يقّدم عملية لرصد وتقييم و  )3(
أصــــحاب  مشــــاركةعرب وســــّدها، مبا يف ذلك فيها ، وهليكلة فرص التمويل اجلديدة وحتديد الثغرات منها

 .املصلحة يف املعاهدة

ا يف تنفيذ اســــرتاتيجية التمويل اجلديدة، وضــــعت جلنة التمويل ونفذت خطة تشــــغيلية الســــرتاتيجية لمضــــي قدمً لو  -13
 للفرتة من اســــــــــــــرتاتيجيــة التمويــل 44على النحو املتوخى يف الفقرة ، )التشــــــــــــــغيليــةاخلطــة ( 2025-2020للفرتة  التمويــل
  .وقائع االجتماع اخلامس للجنة التمويلب 2رفق املهذه اخلطة متوفرة يف و  ،2020-2025

تنفيذ اســـــرتاتيجية التمويل  من أجل توجيه جلنة التمويلخطة متعددة الســـــنوات هتدف إىل هي اخلطة التشـــــغيلية و  -14
وهي . لحقاتهوم 3/2019 من خالل القراراجلهاز الرائســـــــــي ، وتشـــــــــمل الطلبات املقدمة من 2025-2020خالل الفرتة 

  .ظامّدثها ابنتكي تستعرضها اللجنة وحتلمصممة 

خمرجات و للتنفيذ معامل يف إطارها دد حتو  ،رتكيز اجلهود عليهالاجملاالت الثالثة التالية اخلطة التشــــــــــــــغيلية  ددحتو  -15
  :وجداول زمنيةرئيسية 

 تعبئة املوارد: 1جمال الرتكيز  )1(

 عمليات صندوق تقاسم املنافع: 2جمال الرتكيز  )2(

 الرصد واالستعراض: 3جمال الرتكيز  )3(

الثامنة للجهاز الدورة به جلنة التمويل منذ قامت ل األقســـــــــــــام الفرعية التالية من هذا التقرير العمل الذي فصـــــــــــــّ تو  -16
تنفيذ اســــــــــــرتاتيجية التمويل اجلديدة للمعاهدة يف إطار جماالت الرتكيز املواضــــــــــــيعية الثالثة للخطة التشــــــــــــغيلية ل الرائســــــــــــي

 .السرتاتيجية التمويل

 تعبئة املوارد -ألف

قاته املتعلقة بتعبئة لحوم 3/2019القرار من خالل اجلهاز الرائســي اســتعرضــت جلنة التمويل الطلبات املقدمة من  -17
 : ضمنها، على النحو التايلهذه الطلبات املوارد وحددت سبعة مسارات عمل رئيسية تندرج 
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 امليزانيات واألولو�ت الوطنية )1(

 الربامج الثنائية )2(

 اآلليات املتعددة األطراف  )3(

 جتهيز األغذية قطاع إشراكاسرتاتيجية  )4(

 املبتكرالتمويل  )5(

 2من املعاهدة 4-13توفري معايري على النحو املطلوب يف املادة  )6(

 .والتواصلوالتوعية  اإلبراز )7(

-2020رئيســـية لكل مســـار من مســـارات العمل املذكورة أعاله للفرتة  خمرجاتو تنفيذ وضـــعت اللجنة معامل وقد  -18
 . ل يف اخلطة التشغيلية، على النحو املفصّ 2025

اللجنة مشــــــروع اســــــرتاتيجية  أعّدت ،األغذية جتهيز إشــــــراك قطاع ةاســــــرتاتيجي ،"ارابعً "يف إطار اجملال املواضــــــيعي  -19
رفق امليف ه، على النحو الوارد ويقرّ فيه اجلهاز الرائســـــــي كي ينظر لصـــــــيغته النهائية ه بووضـــــــعتجتهيز األغذية إشـــــــراك قطاع 

  .شروع القرارمب

جتهيز  قطاعاتاســرتاتيجية لتعبئة املوارد املالية من أبن تضــع جلنة التمويل اجلهاز الرائســي يســتجيب ذلك لطلب و  -20
 .من املعاهدة 6-13املادة  تقتضيهالذي األغذية، على النحو 

التجارب الســـابقة يف التعامل مع القطاع ابحلســـبان  أخذت، جتهيز األغذية إشـــراك قطاع وضـــع اســـرتاتيجيةلدى و  -21
مع شــــراكة للاملنظمة الســــرتاتيجية  2019عن التوصــــيات الناشــــئة عن التقييم املســــتقل لعام  اخلاص لتنفيذ املعاهدة، فضــــًال 

 ابإلضــــــــــافة إىل 3القطاع اخلاص، إلشــــــــــراكق يف اســــــــــرتاتيجية املنظمة اجلديدة ، على النحو املوثّ 2013القطاع اخلاص لعام 

 .الصندوق العاملي لتنوع احملاصيلومن  ،مبا يف ذلك من قطاع األعمال الزراعية مدخالت من خرباء خارجيني،

 ")مرحلة البدء(جتهيز األغذية  إشــــــــراك قطاعاســــــــرتاتيجية  :ســــــــتعراضاالرصــــــــد و التنفيذ و الخطة "اللجنة  ووضــــــــعت -22
لتكون اخلطة ممت صُ وقد  .وقائع االجتماع اخلامس للجنة التمويلب 1املرفق على النحو الوارد يف ا النهائية هصيغتها بووضعت

 لالســــرتشــــاد هبا يفهج واألدوات يســــمح بتطوير واختبار وصــــقل املفاهيم والنُ " اتدرجيً "أو  متكررًاا حتدد �جً هي وثيقة حية و 
  .االقتضاءوفق و هو مالئم حسبما ، يف املعاهدة جتهيز األغذية إشراك قطاعلتحقيق الة من اإلجراءات وفعّ هادفة جمموعة 

لتجديد الثامن ملوارد الصــــــــــــــندوق لنظمة املتلقت اللجنة إحاطات بشــــــــــــــأن العمل التحضــــــــــــــريي الذي قامت به و  -23
ألمانة  ةاملســــــتمر ابملشــــــاركة قيامها بذلك، رحبت اللجنة لدى و . وقدمت مدخالت بشــــــأنهاالســــــتئماين ملرفق البيئة العاملية 

                                        
، حبثت جلنة التمويل يف تباين طفيف يف اللغة من املعاهدة 4-13توفري املعايري على النحو الذي تتطلبه املادة  ،"4"يف مباحثاهتا حول مســـــــــــــــار العمل  2

ذات صـــلة لتقدمي مســـاعدات حمددة وتلك الواردة يف الفقرة " ســـياســـات ومعايري"، اليت تنص على أن اجلهاز الرائســـي ينبغي أن ينظر يف 4-13 بني املادة
ورأت اللجنة أن املســـألة ميكن حلها بتحديث . ذات صـــلة لتقدمي مســـاعدات حمددة" معايري ســـياســـاتية" ، اليت تشـــري إىل وضـــع3/2019ك من القرار  29

 .من املعاهدة 4-13ة الدقيقة للمادة ، حسب االقتضاء، لتعكس الصياغ3/2019 ك من القرار 29اإلشارة الواردة يف الفقرة 
 /ar.pdf3352ar/cb3352cb/3https://www.fao.org: 2025-2021اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة إلشراك القطاع اخلاص  3

https://www.fao.org/3/cb3352ar/cb3352ar.pdf
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لتجديد املتعلقة هبذا ايف تطوير جماالت عمل املنظمة ذات األولوية ذات الصـــلة األغذية والزراعة ووحدات منظمة  ةاملعاهد
املعاهدة من خالل العمل مع وكاالت صــورة إبراز واصــلة نظمة ملاملا ابملبادرات املقرتحة من ضًــ أياللجنة  ترحبكما .  الثامن

 لبناء عن الفرص املتاحة دة للبيئة، فضــــًال مثل بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي وبر�مج األمم املتحاألخرى مرفق البيئة العاملي 
لتصــــــميم املشــــــاريع املبتكرة املتعلقة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  يف البلدان املتلقيةالقدرات والطلب واإلجراءات 

 .واحلصول عليها

إحاطات وقدمت املشــــــــورة بشــــــــأن عدة مبادرات مشــــــــرتكة لتعبئة املوارد بني أمانة املعاهدة ا تلقت اللجنة أيضــــــــً و  -24
 لبنوكاحتياطي الطوارئ  وإنشـــــاء ،ســـــندات األمن الغذائيإطالق  قرتحم :ومشل ذلك ،العاملي لتنوع احملاصـــــيلوالصـــــندوق 

 BOLD لوجي للفرص وســبل العيش والتنميةالتنوع البيو ، وبر�مج صــون احملاصــيلودعم االســرتاتيجيات العاملية ل ،اجلينات
 . والتوعية املشرتكة التواصلوهو مبادرة عاملية جديدة لدعم بنوك اجلينات الوطنية، والعديد من أنشطة 

يف إطار مسـار  ،2023-2022 فرتة الســنتنيعدد من األنشــطة األخرى يف با اخلطة التشــغيلية املضــي قدمً تتوخى و  -25
ويج املزيد من أبنشــطة لرت قيام جتهيز األغذية، وال إشــراك قطاعاســرتاتيجية  ويشــمل ذلك تفعيل. تعبئة املوارداخلاص بعمل ال

ومبادرات تواصـــــــل وتوعية إعالم ، وتنفيذ مبادرات الدولية إدماج املعاهدة يف الربامج الثنائية واآلليات والصـــــــناديق واهليئات
 .مع اجلهات املاحنة

 مليات تقاسم املنافعع -ابء

عمليات صندوق تقاسم املنافع  نعسلطة ال ثة،من خالل اعتماد اسرتاتيجية التمويل احملدّ ، اجلهاز الرائسيفّوض  -26
 4.خالل فرتة السنتني إىل جلنة التمويل

، IT/GB-9/22/10/Inf.2 الوثيقة يفتقرير عن صـــــــــندوق تقاســـــــــم املنافع يرد اجلهاز الرائســـــــــي على طلب  بناءً و  -27
 للفرتة عن عمليات صـــــــندوق تقاســـــــم املنافع التقرير تفاصـــــــيلهذا  ويقدم .2021-2020تقرير : صـــــــندوق تقاســـــــم املنافع

2020-2021. 

قاته املتعلقة لحوم 3/2019القرار الل اجلهاز الرائســـــــــــي من خاســـــــــــتعرضـــــــــــت جلنة التمويل الطلبات اليت قدمها و  -28
ابإلضــافة إىل فردة املصــندوق تقاســم املنافع دورات ب�ا تشــمل األنشــطة املتعلقة أخذت علًما أببصــندوق تقاســم املنافع، و 

وخمرجات رئيســــــــية تنفيذ للوقد وضــــــــعت اللجنة معامل . 2025-2020للفرتة ا األوســــــــع نطاقً صــــــــندوق البر�مج وعمليات 
 للفرتة اإلمجاليةصــــــــــــندوق تقاســــــــــــم املنافع ، وبر�مج وعمليات 6-3ة فرداملتقاســــــــــــم املنافع  صــــــــــــندوقاريع مشــــــــــــلدورات 

 . ل يف اخلطة التشغيليةالنحو املفصّ على  ،2020-2025

املتطلبات على أساس ووضعت صيغته النهائية صندوق تقاسم املنافع لم طار الرصد والتقييم والتعلّ إاللجنة  وأعّدت -29
سـرد ونظرية اليف إطار ملخرجات ابربط النواتج ويشـمل ذلك  4.صـندوق تقاسـم املنافعل عملياتالاملنصـوص عليها يف دليل 

الوثيقة ترد و . ومؤشرات واضحة موضوعة لتمكني رصد وتقييم املشاريع والربامج أهدافمع التغيري لصندوق تقاسم املنافع 
 : من االبتكارات، مبا يف ذلك على عددتوي هي حتو  ،الرابع للجنة التمويلوقائع االجتماع ب 3املرفق يف 

                                        
  /ar.pdf359ar/na359na/3https://www.fao.org: متاح على تقاسم املنافع؛ صندوق :العملياتدليل : 2، امللحق 3/2019من القرار  31الفقرة  4
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 البيئة اخلارجية؛ويف ما بينها و املشاريع والربامج ضمن متكني التعّلم  )1(

 ؛ ووضع التقارير�ج متكامل للرصد والتقييم  )2(

 ؛تقاسم املنافعصندوق وضع التقارير يف املعارف بنظام و م والتعلّ  التواصلإدارة بط ر  )3(

  ؛رفاإبدارة املع اموربطهمكانة الصندوق زيد من التوعية وإبراز ملالقيام اب )4(

ابإلضــــافة إىل دورات صــــندوق تقاســــم املنافع نهج الرباجمي لاســــتعراض الالتقييم املســــتقل ليشــــمل تعزيز و  )5(
 .فردةاملشاريع امل

صـــيغتها النهائية ها باخلامســـة لصـــندوق تقاســـم املنافع ووضـــعالدورة تطوير اللجنة عملية واســـعة النطاق لوأطلقت  -30
الذي  تقاســـــم املنافعصـــــندوق لعمليات الودليل  ؛النهج الرباجمي الســـــرتاتيجية التمويل اجلديدةابحلســـــبان ة خذ، آوإطالقها

الرصـــد طار وإ ،الطرق اجلديدة لتخصـــيص األموالمبا يف ذلك  ،2025-2020للفرتة امج حيدد األســـاس لدورات متويل الرب 
دروس املسـتفادة من دورات املشـاريع السـابقة، مبا يف ذلك الا ويتضـمن حديثً  ضـعت صـيغته النهائيةالذي وُ  والتقييم والتعّلم

افرتاضـــــــية للمجموعات  اتإحاط ُعقدتكما .  للدورة الثالثة لصـــــــندوق تقاســـــــم املنافع تلك الناشـــــــئة عن التقييم املســـــــتقل
 9.3من  يتوفر ما يقربو . الصــــيغة النهائية للدورة اخلامســــة لصــــندوق تقاســــم املنافعوضــــع على ســــاعدة اللجنة ملاإلقليمية 

لتقــدمي النــداء بتوجيــه من اللجنــة وقـد أعـدت األمـانـة . 2022 شــــــــــــــبــاط/فرباير منبـدًءا لـدورة ذه اأمريكي هلــ ني دوالريمال
حات املشـــــــــــاريع ملقرت إلجراء اســـــــــــتعراض لالنعقاد جمدًدا فريق اخلرباء املســـــــــــتقل يف ما بعد املكتب دعا و . للدورةمقرتحات 

 .2022 حزيران/مايو 22يف الدورة اخلامسة  وأطلقت اللجنة

ا أحيطت اللجنة علمً ، للدورة الثالثة لصـــــــــندوق تقاســـــــــم املنافععقب اختتام املرحلة األوىل من التقييم املســـــــــتقل و  -31
إىل الكامل تقرير القدم ويُ . قدمه فريق التقييم املســــــتقلللنتائج ا تضــــــمنت عرضــــــً  ،اإلنرتنتلى ندوة خاصــــــة ععرب  واجتهابن

، دورة املشاريع الثالثة لصندوق تقاسم املنافعتقرير عن تقييم  ،IT/GB-9/22/10/Inf.1 الوثيقة من خاللاجلهاز الرائسي 
  .ليأخذ به علًما

إىل حد كبري على إطالق  2023-2022يف فرتة السنتني  تقاسم املنافعصندوق سينصب تركيز أنشطة عمليات و  -32
  .ممساته اجلديدة، ال سيما تلك املتعلقة ابملعرفة والتعلّ من وبعض الدورة اخلامسة لصندوق تقاسم املنافع وتنفيذ 

 م واالستعراضالرصد والتعلّ  -جيم

لتمكني  2025-2020للفرتة االســــرتاتيجية  دورة رصــــد وتعّلم واســــتعراضحتديد من خالل اخلطة التشــــغيلية، متّن  -33
القرار من خالل اجلهاز الرائســـــــــــي على النحو الذي طلبه ، اســـــــــــرتاتيجية التمويللتنفيذ الرصـــــــــــد واالســـــــــــتعراض املنتظمني 

  .قاتهلحوم 3/2019

 ، على2025-2020ونواتج رئيســــــــــــــيــة لكــل فرتة ســــــــــــــنتني خالل الفرتة تنفيــذ معــامل  حتــدد اخلطــة التشــــــــــــــغيليــةو  -34
 :النحو املوجز أد�ه 

املستمر لتنفيذ اسرتاتيجية التمويل، تطوير واستخدام أدوات للرصد اخلطة شمل ت، ابلرصديتعلق  يف ما )1(
، ومواصـــــــلة تطوير مصـــــــفوفة أدوات تقاســـــــم املنافعصـــــــندوق ل الرصـــــــد والتقييم والتعّلممبا يف ذلك إطار 
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وضــعت جلنة ، الدورة الثامنة للجهاز الرائســيمنذ و . التمويل، ومنهجية لقياس تقاســم املنافع غري النقدية
ا ذته، وهي متضــي قدمً ونفّ  الرصــد والتقييم والتعّلم لصــندوق تقاســم املنافعطار الصــيغة النهائية إلالتمويل 

 . 2023-2022 فرتة السنتني احلاليةيف تطوير األدوات املتبقية يف 

منتظمة للخطة التشــغيلية  وحتديث اســتعراضعمليات اخلطة شــمل ت، موالتعلّ  الســتعراضابيتعلق  يف ما )2(
استعراض دورية هلدف اسرتاتيجية التمويل وهدف صندوق عمليات ا شمل أيضً تو . واسرتاتيجية التمويل

مخس سنوات كل إجراء استعراض  ا أيضً  توخىمن املو . تقاسم املنافع والتدفقات املالية إىل تنفيذ املعاهدة
الدورة الثامنة للجهاز ومنذ . تقاســــــم املنافعندوق رب�مج وعمليات صــــــلو  الســــــرتاتيجية التمويل الشــــــاملة

زيد من املإجراء  توقعوي، خطتها التشــــــــغيلية حتديثو ابنتظام ابســــــــتعراض جلنة التمويل  قامت، الرائســــــــي
 . 2023-2022 فرتة السنتنييف  االستعراضعمليات 

اجلهاز  التمويل إىلجلنة من تقارير كل ســـــــــــنتني تقدمي اخلطة تضـــــــــــمن ت، وضـــــــــع التقاريربيتعلق  يف ماو  )3(
تقدمي ا ومن املتوقع أيضــــــً . الدورة التاســــــعة للجهاز الرائســــــي م إىلهذا التقرير املقدّ  على غرار، الرائســــــي

فرتة الســـنتني من  تقارير كل ســـنتني من األطراف املتعاقدة وغريها بشـــأن تنفيذ اســـرتاتيجية التمويل ابتداءً 
يغطي مخس تقرير إىل اجلهاز الرائسي ليستعرضه يف دورته الثانية عشر قّدم يُ توقع أن وي. 2022-2023

 .2025ما بعد عام لفرتة  اسرتاتيجية متويل جديدةيعرض تنفيذ اسرتاتيجية التمويل و عن سنوات 

م تطوير واستخدام أدوات الرصد، للرصد واالستعراض والتعلّ  2023-2022فرتة السنتني  يشمل تركيز العمل يفو  -35
 .وأهدافها والتدفقات املالية إىل جماالت تنفيذ املعاهدة لتنفيذ اسرتاتيجية التموي اتاستعراض  عنفضًال 
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 قحلامل

 2022**/ مشروع قرار

 ، اجلهاز الرائسيإن 

 (و) من املعاهدة الدولية؛ 3-19) و4-18(ال سيما  18و 3-13و 2-13املواد  إذ يستذكر
 
ــــتذكرإذ و  من  ،2025إىل  2020مدت من خالله اســـــــرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية للفرتة الذي اعتُ  3/2019القرار  يســ

رر من خالله والذي قُ ، الواردة يف هذه املعاهدةاألنشــطة املوارد املالية لتنفيذ  أتمنيوفعالية ة وكفاءة أجل تعزيز توفر وشــفافي
 ؛جعل اللجنة جلنة دائمة

 
م احملرز يف وابلتقدّ  )جلنة التمويل أو اللجنة( ابســـرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارداملعنية الدائمة  بتقرير اللجنة بيرحّ  -1

 .منذ اعتمادها التمويل تنفيذ اسرتاتيجية
 

 اسرتاتيجية التمويل :اجلزء األول

 خاللالغالب  نـُّفذت يف 2025-2020الســــــــنوات الثالث األوىل من اســــــــرتاتيجية التمويل للفرتة  أن إىليشــــــري  -2
إىل  يطلبوالبيئة املالية والتشــــــــغيلية، و ات العامليةعلى الســــــــياســــــــأتثريًا كبريًا اليت أثرت وســــــــتظل تؤثر  ،19-كوفيدجائحة  

التنفيذ وتقدم توصـــــــــــــيات  يف جمالا بعملها مضـــــــــــــي قدمً لتاللجنة أن تنظر يف اآلاثر والتحد�ت والفرص النامجة عن ذلك 
 .لتحديث اسرتاتيجية التمويل

 
سعًيا اسرتاتيجية التمويل ورصد يف تنفيذ  االقيام بدور ر�دي يف املضي قدمً إىل جلنة التمويل أن تواصل  يطلبو  -3

تقدمي التوجيه االســـــرتاتيجي الالزم، وكذلك اإلشـــــراف التشـــــغيلي على العمليات واألنشـــــطة ذات الصـــــلة ابســـــرتاتيجية إىل 
 التمويل؛

 
إعطاء أولوية لتنفيذ الربامج واملشــاريع الداعمة لتنفيذ املعاهدة، ودعم الرتابط إىل منظمة األغذية والزراعة  يطلبو  -4

مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر للمناخ، حسب اخنراطها مع بني التنوع البيولوجي وتغري املناخ، ال سيما من خالل 
 اإلسهام بنشاط يف عمل اللجنة؛كما من خالل االقتضاء،  
 

على اجلهود  شكرهيواسرتاتيجية التمويل  من عناصرأبّن الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل عنصر أساسي  يذّكرو  -5
على مع أمانة املعاهدة  التعاوناملشــورة لعمل اللجنة و  من خالل إســداءنشــط، كمراقب للعمل مع اللجنة  احلثيثة اليت بذهلا 

 ؛والتواصل عدد من املبادرات املشرتكة لتعبئة املوارد
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 ،هذه االجتماعات يفأو اخنفاض مشـــاركتها عن اجتماعات جلنة التمويل  األقاليمغياب بعض إىل قلق ب يشـــريو  -6
 .للجنةلعضوية ا ونرشحمن يُ توفر مدى خربة و يف على النظر  واألطراف املتعاقدة اجملموعات اإلقليمية حيثّ و
 
ـــــريو  -7 ـ ـ ـ من اســـــــــــــرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية للفرتة  )ك( 29االتســـــــــــــاق يف اللغة بني الفقرة االفتقار إىل  إىل يشــ

ذات صـــــلة " ســـــياســـــاتية معايري "إىل وضـــــع  الذي يشـــــري ،3/2019لقرار اب 1امللحق يف ما ترد ، على حنو 2020-2025
 سياسات"أن ينظر يف أنه ينبغي على اجلهاز الرائسي  نص علىت، اليت من املعاهدة 4-13واملادة بتقدمي مساعدات حمددة 

وذلك " ســـــــــياســـــــــات ومعايري" حبيث تصـــــــــبحنص الفقرة املذكورة  ويوافق على تعديل تقدمي مســـــــــاعدات حمددةل" معايريو 
 .اللغة الدقيقة للمعاهدةالنص عكس يل

 
تكاليف االجتماعات واألعمال يف امليزانية اإلدارية األســــــــاســــــــية كما قد يعتمدها اجلهاز الرائســــــــي أن تدرج  يقررو  -8

متاحة هلذا الغرض، ويطلب إىل  مســــامهاتي أب لســــتكم، على أن تُ ]دوالر أمريكي X [حّد  إىل التمويل التحضــــريية للجنة
 على اجلهاز الرائسي للموافقة عليها يف دوراته العادية؛ عروضةاألمني إدراج هذه التكاليف يف امليزانية اإلدارية األساسية امل

 
  دعم عمل اللجنة، وال سيما مشاركة البلدان النامية.إىل كنها القيام بذلك مياليت  اجلهات املاحنة يدعوو  -9

 
 تعبئة املوارد :اجلزء الثاين

 اسرتاتيجية التمويل؛أهداف حتقيق إىل  وصوًال األطراف املتعاقدة على تعبئة املوارد من مصادر خمتلفة  يشّجع  -10
 

طلب اجلهاز  بناء علىجتهيز األغذية،  قطاعاتاسرتاتيجية حلشد األموال من  هاجلنة التمويل على وضع شكريو  -11
 .من املعاهدة 6-13املادة إليه و دعتالرائسي وكما 

 
اللجنة  إىل يطلبو ،ذا القرارهب رفقامل جتهيز األغذية، على النحو الوارد يف إشــراك قطاعاســرتاتيجية  على يوافقو  -12

 ؛ هابشأن تنفيذ اجلهاز الرائسيحتديثات منتظمة إىل االسرتاتيجية وتقدمي هذه تنفيذ 
 

 2022-2020يرلندا والنرويج والســـــويد وســـــويســـــرا على مســـــامهاهتا املالية خالل الفرتة آأملانيا وإيطاليا و  يشــــكرو  -13
األطراف املتعاقدة ع شــــجّ ي، وموارد أخرى خاضـــــعة لرقابة اجلهاز الرائســـــي املباشـــــرةو ألغراض املعاهدة الدولية املتفق عليها 

 إىل الصندوق ملواصلة دعم تنفيذ املعاهدة الدولية؛ا تقدمي مسامهات مالية أيضً  واجلهات املاحنة األخرى على
 

ا للدورة اخلامســة ابملســامهات املالية اليت قدمها االحتاد األورويب وإيطاليا وهولندا والنرويج وســويســرا دعمً  برحّ يو  -14
 لصندوق تقاسم املنافع؛ 

 
-2020على املســــامهات الســــخية يف فرتة الســــنتني  يشـــكرهاو والنبااتتلبذور ني ليالفرنســــاملهنيني رابطة ب ينوهو  -15

أصــحاب املصــلحة  يناشــدو ،نبااتتللمعاهدة الدولية للالتابع  لصــندوق تقاســم املنافع يورو ســنو�ً  175 000مببلغ  2021
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إىل النظر يف تقدمي األغذية، جتهيز البذور و  قطاعاتاآلخرين واجلهات الفاعلة ذات الصـــــــــلة يف القطاع اخلاص، وخاصـــــــــة 
 مسامهات طوعية على أساس متعدد السنوات؛

النظام املتعدد األطراف للحصول على من  االستخدامقائم على اللزامي اإلدخل للابملدفوعات اإلضافية  برحّ يو  -16
 التنبؤ بهميكن و  زمّعز على احلاجة املاســـــة إىل ضـــــمان تدفق  ديشــــدّ و ؛إىل صـــــندوق تقاســـــم املنافع املوارد وتقاســـــم منافعها

 لصندوق؛إىل الموارد ل
 

أهداف تحقيق لمواصــــــلة تقدمي املســــــامهات املالية وز�دهتا تقدمي أو واجلهات األخرى إىل  القطاع اخلاص يدعوو  -17
 ؛ اسرتاتيجية التمويل

 
 36املستهدف لصندوق تقاسم املنافع ال يزال بني قوسني معقوفني يف الفقرة ابلنطاق أن النص املتعلق  يستذكرو  -18

 حل هذه املسألة؛ إىل ضرورة  يشريو ،2025-2020من اسرتاتيجية التمويل للفرتة 
 

والرتويج وعلى إبراز اهلوية املميزة للمعاهدة الدولية  والتواصــــــــــــــلأمهية مواصــــــــــــــلة العمل على تعبئة املوارد  يؤّكدو  -19
الصـــندوق املخصـــص لألغراض املتفق وحضـــورها يف وســـائل اإلعالم لتعزيز متويل صـــندوق تقاســـم املنافع وإبرازه، وال ســـيما 

 .سرتاتيجية التمويلالعليها، و 
 

 عمليات صندوق تقاسم املنافع :اجلزء الثالث

 فيها؛ تسامهاجلهات املاحنة اليت  يشكروالدورة اخلامسة لصندوق تقاسم املنافع إبطالق  برحّ ي -20
 

على خاصــــــة و  ،جلنة التمويل على تقدمي التوجيه لعمليات صــــــندوق تقاســــــم املنافع خالل فرتة الســــــنتني يشــــكرو  -21
على ، للصــندوقســهم يف حتقيق النهج الرباجمي ت يت، التقاســم املنافعصــندوق الدورة اخلامســة ل تصــميم وإطالق علىعملها 
 ؛اجلهاز الرائسيالذي اعتمده النحو 

 
من عملية م لصندوق تقاسم املنافع كجزء ال يتجزأ النهائية إلطار الرصد والتقييم والتعلّ بوضع الصيغة  يرّحبو  -22

ربط النواتج واملخرجات اليت ت رصد اسرتاتيجية التمويل العامة كما هو موضح يف القسم اخلامس من اسرتاتيجية التمويل
لتمكني رصــد املشــاريع  مت وضــعهات واضــحة مع أهداف ومؤشــراســرد ونظرية التغيري لصــندوق تقاســم املنافع اليف إطار 
 ؛وتقييمها والربامج

 
أن جلنة التمويل إىل  يشــريو، ا لدليل عمليات الصــندوقوفقً  الثالثة لدورة املشــاريعبتقرير التقييم املســتقل  يرّحبو  -23
 ؛التقييمهذا من التوصيات والدروس املستفادة من يف تصميم الدورة اخلامسة لصندوق تقاسم املنافع  انتفعتقد 

 
عن نتائج املشــــــــاريع اجلارية يف إطار دورة املشــــــــاريع الرابعة والنتائج املتوقعة من دورة اإلعالم على أمهية  ديشــــــدّ و  -24

ـــّجعويف هذا الصــــــدد األوســــــع نطاقًا للمعاهدة الدولية؛ اإلعالم يف إطار اســــــرتاتيجية امســــــة املشــــــاريع اخل  األمانة على يشــ
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عن التقدم احملرز و املعلومات عن حدث أب وأصــــــــحاب املصــــــــلحة ألطراف املتعاقدةلتزويد اإقليمية  اتمواصــــــــلة عقد إحاط
 .تعقيباتالتلقي ل وكذلكذات الصلة، التطورات 

 
 م واالستعراضالرصد والتعلّ : الرابعاجلزء 

وجمموعات أصــحاب املصــلحة واملنظمات الدولية الدولية األطراف املتعاقدة واآلليات والصــناديق واهليئات  يدعو -25
منتظمة السرتاتيجية التمويل،  عمليات استعراضإجراء  علىاألخرى إىل تقدمي معلومات إىل األمني ملساعدة جلنة التمويل 

 الســــبل إلدماج املعلومات ضــــمنالتفاق على أفضــــل لإىل جلنة التمويل مواصــــلة العمل ابلتعاون مع جلنة االمتثال  يطلبو
 . هارفعو التقارير وضع القائمة ل األساليب

 
ج املوارد الوراثية النباتية لألغذية ا دماملزيد من إملعلومات عن نتائج تزويد األمانة ابإىل األطراف املتعاقدة  يدعوو  -26

الوطنية وغريها تطوير أدوات اســــرتاتيجية ميكن أن تســــتخدمها جهات االتصــــال لوالزراعة يف امليزانيات واألولو�ت الوطنية 
 موارد جديدة؛ شد من اجلهات حل

 
وجمموعات أصــحاب املصــلحة واملنظمات الدولية األخرى إىل  املعنيةاآلليات والصــناديق واهليئات الدولية  يدعوو  -27

املعاهدة تنفيذ لمجيًعا من املصــادر  تمويلال حبشــدالقيام على حنو أفضــل من مويل تقدمي معلومات إىل األمانة متّكن جلنة الت
 .وحتقيق تقاسم املنافع غري النقدية
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 2022**/ شروع القرارمب مرفق

 جتهيز األغذية إشراك قطاعمشروع اسرتاتيجية 

 متهيد

 والسياقساسية األ علوماتامل

األمن الغذائي والتغذية وحتســـــني وصــــــون يف ز�دة إســــــهاًما جوهرً� تســــــهم املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  -1
 .سبل العيش واالقتصادات الريفية ودعم احلفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة حتد�ت التكيف مع تغري املناخ

 للمعاهدة 6-13املادة به تقر جتهيز األغذية من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، كما  قطاعســــــــــــــتفيد يو   -2
تدرس األطراف املتعاقدة  أنعلى  6-13وتنص املادة ). املعاهدة(الزراعة الدولية بشــــــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية و 

أشــكاالً اســرتاتيجية ملســامهات التقاســم الطوعي للمنافع تقوم مبوجبها صــناعات جتهيز األغذية اليت تنتفع من املوارد الوراثية 
 النباتية لألغذية والزراعة ابملسامهة يف النظام املتعدد األطراف.

من ) ح( 29من خالل الفقرة اجلهاز الرائســـــــــــي للمعاهدة ل هذه املادة، إىل جانب الطلب الذي قدمه تشـــــــــــكّ و  -3
يدعو جلنة التمويل إىل وضـــــــع اســـــــرتاتيجية لتعبئة املوارد املالية من صـــــــناعات جتهيز األغذية الذي  3/2019لقرار اب لحقامل

جتهيز األغذية هذه  قطاع مشـــــــــاركةلوضـــــــــع اســـــــــرتاتيجية التفويض ، من املعاهدة 6-13على النحو الذي تدعو إليه املادة 
يف احلســــــبان ) جلنة التمويل(اللجنة الدائمة املعنية ابســــــرتاتيجية التمويل وتعبئة املوارد وقد أخذت ). اإلشــــــراكاســــــرتاتيجية (

تبادل : آبليات خمتلفة لتقاســــــــــــم املنافع، وهي قرّ من املعاهدة ت 13املادة  لدى وضــــــــــــع هذه االســــــــــــرتاتيجية، كون ،اأيضــــــــــــً 
 .التجاري املعلومات، واحلصول على التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات، وتقاسم املنافع النقدية وغريها من فوائد التسويق

 وقد. 2025-2020 لمعاهدة للفرتةاســـــرتاتيجية التمويل اجلديدة ليف ســـــياق  اإلشـــــراكاســـــرتاتيجية  وجرى وضـــــع -4
لضمان تعبئة موارد كافية من خالل جمموعة  اسعى جاهدً اعتمد اجلهاز الرائسي اسرتاتيجية التمويل يف دورته الثامنة وهو ي

 . جتهيز األغذية قطاعمن القنوات لتنفيذ املعاهدة، مبا يف ذلك من 

مية املسـتدامة خلطة األمم مثل أهداف التناملالئمة يف سـياق أطر السـياسـات العاملية  اإلشـراكاسـرتاتيجية سـتنّفذ و  -5
أهداف التنمية  ســــــــــــــندوتُ . 2020، واإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 2030 لعام املتحدة للتنمية املســــــــــــــتدامة

 قطاعالتحليل أن من املمارســـــــات الشـــــــائعة للشـــــــركات يف  بّني  للقطاع اخلاص يف التنمية العاملية، وقد ا قو�ً املســـــــتدامة دورً 
وتشجع املسودة األوىل لإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام . هذه األهداف مقابلأنشطتها تقّيم جتهيز األغذية أن 

 .التمويل اخلاصاالستفادة من ، مبا يف ذلك من خالل مجيًعااملصادر  منتنفيذ اإلطار لاملوارد تعبئة على  20205

حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واســـــــــــتخدامها  يســـــــــــاهمة، كما جاء يف اســـــــــــرتاتيجية متويل املعاهدو  -6
القضــــاء ( 1ف اهداألوتشــــمل هذه . مباشــــر وغري مباشــــر يف تنفيذ عدد من أهداف التنمية املســــتدامةعلى حنو املســــتدام 
احلياة على ( 15، و)املناخيالعمل ( 13، و)ناإلنتاج واالســتهالك املســؤوال( 12، و)القضــاء على اجلوع( 2، و)على الفقر

                                        
5 en.pdf-03-03-https://www.cbd.int/doc/c/d605/21e2/2110159110d84290e1afca98/wg2020 
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شـــراكات  لبلورة األغذية جتهيز قطاعمع  للمشـــاركةهناك فرصـــة واضـــحة و ). تحقيق األهدافلالشـــراكات ( 17، و)األرض
 .يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة من أجل املسامهةاسرتاتيجية لتنفيذ املعاهدة 

املعاهدة؛ ومبادئ املشــــــاركة؛ وتقييم املخاطر دف ابلنســــــبة إىل واهلرؤية ال: ما يلي اإلشــــــراكحتدد اســــــرتاتيجية و  -7
 . ذات الصلة وإدارهتا

 املعاهدة مع القطاع اخلاص ملشاركةالتطور واخلربة والفرص املتاحة 

يتعلق بتيســري يف ما ا ا تنظيميً وتؤدي املعاهدة دورً . القطاع اخلاص بطرق خمتلفةمع منذ إنشــائها شــاركت املعاهدة  -8
بدور القطاع اخلاص  قرّ على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاســم املنافع الناشــئة عن اســتخدامها، كما تاحلصــول 

 . يف تنفيذ املعاهدة وتشجعه

للجينات حيتوي على أكرب جتمع وهو ، هاوتقامسعلى املنافع لحصــــول لا متعدد األطراف أنشــــأت املعاهدة نظامً و  -9
وق النظام املتعدد األطراف أن يدفع املتلقي الذي  شــــــرتطوي. ألغذية والزراعةلوالتدريب  والرتبية يف العامل متاح للبحث يســــــّ

ليها من النظام املتعدد األطراف إىل صــــندوق تقاســــم املنافع التابع للمعاهدة عصــــل حيتضــــمن مواد ما  انباتيً  اصــــنفً  جتار�ً 
استوفيت شروط معينة، على النحو املنصوص عليه يف املادة ما حصة عادلة من املنافع الناشئة عن تسويق ذلك املنتج، إذا 

 ). د( 13-2

ا يف مفاوضــــات املعاهدة وأيضــــً  فاعل شــــارك قطاع البذور اخلاص يف تنفيذ املعاهدة من خالل دوره كمراقبقد و  -10
والصــندوق العاملي لتابع للمعاهدة صــندوق تقاســم املنافع اجملاالت تنفيذ املعاهدة، مثل مســامهات طوعية من خالل تقدمي 

 .لتنوع احملاصيل

هي و . والزراعةاملوارد الوراثية النباتية لألغذية األغذية يف مبادرات هزي هناك عدد من األمثلة على مشــــــــــــــاركة جمو  -11
من ســـــــاعدة املزارعني مصـــــــممة ملعلى احملاصـــــــيل، د يحدابلتلرتكيز ابشـــــــراكات بني القطاعني العام واخلاص،  عقدتشـــــــمل 

مشلت الرتكيز على كهذه   شـــركة أغذية يف شـــراكات 100 كربأبني من عدد كبري وقد شـــارك . أصـــحاب احليازات الصـــغرية
على حنو و  6.أخرىحماصيل الذرة الرفيعة والشعري والكسافا والكاكاو وفول الصو� والنب والشاي، من بني كحماصيل معينة  

جتهيز األغذية  قطاعحمددة هتم ولية ســـلع حمصـــلعاملية صـــون اســـرتاتيجيات يل صـــا، وضـــع الصـــندوق العاملي لتنوع احملهيشـــب
  .هبدف مجع أموال لتنفيذها

مع القطاع اخلاص  املشـــاركةالتجارب الســـابقة يف ابحلســـبان خذت هذه، أُ  راكاإلشـــوضـــع اســـرتاتيجية ويف ســـياق  -12
منظمة األغذية والزراعة الســرتاتيجية شــراكة  2019 عن التوصــيات الناشــئة عن التقييم املســتقل لعام لتنفيذ املعاهدة، فضــًال 

مدخالت عن و  7القطاع اخلاص،إلشــــــراك يف اســــــرتاتيجية املنظمة اجلديدة  ةموثق يكما ه،  2013مع القطاع اخلاص لعام 
  .خرباء خارجينيمن 

                                        
 .2015، للزراعة املستدامة Syngentaاملصدر: مؤسسة  6
 /AR.pdf3353ar/CB3353cb/3https://www.fao.org.: 2025-2021للفرتة  اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة إلشراك القطاع اخلاص 7
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 اإلشراكاسرتاتيجية 

 8.للمعاهدة الشاملةاسرتاتيجية التمويل غرض مع رؤية و يتماشى غرضها تتماشى رؤية هذه االسرتاتيجية و  -13

 الرؤية 

لتنفيذ مســــــامهات طوعية ن من تعبئة جتهيز األغذية، ميكن تشــــــكيل شــــــراكات متكّ  قطاع مع االخنراطمن خالل  -14
ا ويتيح ذلك . الةة وفعّ يبطريقة طويلة األجل ومنســـــــــــقة وآتزر وأحكامها  أغراض املعاهدة حفظ املوارد الوراثية النباتية أيضـــــــــــً

لألغذية والزراعة واســــــــتخدامها املســــــــتدام، واملســــــــامهة يف ز�دة وصــــــــون األمن الغذائي والتغذوي، وحتســــــــني ســــــــبل العيش 
ف مع تغري املناخ وحتقيق ، ودعم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام، ومواجهة حتد�ت التكيّ واالقتصادات الريفية

 .أهداف التنمية املستدامة

 الغرض

الصـــــــــــــعد على دعم النظام املتعدد األطراف وتنفيذ املعاهدة ككل، لجتهيز األغذية  قطاعمتكني الشـــــــــــــراكات مع  -15
 .موارد أخرىابإلضافة إىل مبا يف ذلك من خالل املسامهات املالية الطوعية،  ،الوطنية واإلقليمية والدولية

 النهج

ا، ما يتيح تطوير واختبار وصـــــــقل املفاهيم والنماذج واألدوات لتوجيه يً جيا تدر �جً  اإلشـــــــراكاســـــــرتاتيجية تبع ســـــــت -16
ســــــــتعراض الاجملال لهذا النهج ســــــــيتيح و . جتهيز األغذية قطاعمع  الخنراط املعاهدة فّعالةالو  ادفةاهل جمموعة من اإلجراءات

لتعميق الفهم املشــــــــــرتك وحتديد الفرص ذات االهتمام  هذا القطاعمع أصــــــــــحاب املصــــــــــلحة يف نتظم املتشــــــــــاور الم و تعلّ الو 
خطة دورً� بتحديث جلنة التمويل وتقوم . جتهيز األغذية قطاعبناء شراكات اسرتاتيجية ومستدامة بني املعاهدة و لاملشرتك، 

  .وثيقة منفصلةكهذه اخلطة متاحة  و  9)مرحلة البدء(جتهيز األغذية  إشراك قطاعاسرتاتيجية : نفيذ والرصد واالستعراضالت

 من نميكّ مبا شـــركاء الجمموعة من تني من أن تنطوي هذه االســـرتاتيجية على مشـــاركة ومســـامهة طوعيمن املتوقع و  -17
 احاليً قائمة للمعاهدة ا أن تســرتشــد املشــاركة بتجارب وميكن أيضًــ . والدوليةتنفيذ املعاهدة، على الصــعد الوطنية واإلقليمية 

عاملية صـون ل يف وضـع اسـرتاتيجيات يصـاتلك اليت ييسـرها الصـندوق العاملي لتنوع احملكالقطاع اخلاص،  مع  املشـاركةن متكّ 
نشطة األقيادي يف اإلشراف على وستضطلع جلنة التمويل بدور . جتهيز األغذية قطاعحمددة، بعضها يهم ولية لسلع حمص

 . وإجراءات رئيسيةتنفيذ للمعامل هلا ضع تسنواتج املخطط هلا هلذه االسرتاتيجية و الو 

وتطوير أدوات  جتهيز األغــذيــة، قطــاعملعــاهــدة لمن ااملوعودة قيمــة الجهود لتحــديــد يف البــدايــة بــذل تُ وف ســــــــــــــو  -18
 . مكنةامل املشاركةاذج من، وحتديد نقاط الدخول و للتواصل

                                        
رؤية جديدة الســـــــــرتاتيجية  :6الفقرة  2025-2020اســـــــــرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية بشـــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ، 3/2019القرار  8

املتعاقدة، ووكاالت التمويل، واملزارعني، واجلهات الفاعلة األخرى، من أتمني التمويل متّكن اســـــــــــــــرتاتيجية التمويل اجلهاز الرائســـــــــــــــي، واألطراف : التمويل
هدف اسرتاتيجية التمويل هو تعزيز التوافر  :14الفقرة . واملوارد األخرى لتنفيذ برامج املعاهدة الدولية على املدى الطويل وبطريقة منسقة ومتضافرة وفعالة

 .من املعاهدة 18الكفاءة والفعالية يف توفري املوارد املالية لتنفيذ األنشطة مبوجب املعاهدة، وفًقا للمادة والقدرة على التنبؤ والشفافية و 
 6en.pdfhttp://www.fao.org/3/cb9206en/cb920): 2022 شباط/فرباير 17-15(اخلامس  جتماعاالوقائع  1املرفق  9
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تحديد بالدروس املســـتفادة وأفضـــل املمارســـات، و وابســـتخالص زيد من التحليل، ابملالعناصـــر ســـتســـرتشـــد هذه و  -19
 . جتهيز األغذية قطاعملعاهدة و بني ااجملاالت ذات االهتمام املشرتك 

من خالل مشــاورات مع أصــحاب املصــلحة الرئيســيني، مبا  جرت بلورهتالعناصــر اليت ا تنقيحزيد من املســيجري و  -20
من اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف ذلك  ، وغريالصناعةجتهيز األغذية، مثل منصات ورابطات  قطاعمن من هم  يف ذلك

 .مع أصحاب املصلحة هؤالءباحث لتر اتيسّ  استشارات أوليةآلية وسيشمل ذلك حتديد . القطاع اخلاص

 الوصف والنطاق والقطاعات : جتهيز األغذية قطاع

اإلنتاج الزراعي جتهيز األغذية، أو قطاع تصـــــــــنيع األغذية واملشـــــــــروابت، هي مرحلة واحدة يف ســـــــــلســـــــــلة  قطاع -21
إلنتاج حماصيلهم  إليها املعقدة اليت تبدأ بصناعات املدخالت اليت تزود املزارعني ابملنتجات اليت حيتاجونو الشاملة والغذائي 

  .املستهلكني النهائينيإىل  وصوًال املنتجات عرب سلسلة القيمة الغذائية، فيها ومواشيهم، وتتدفق 

 كربى  من شــركات وصــناعات وطنية ،شــمل جمموعة واســعة من املؤســســاتيجتهيز األغذية واســع للغاية و  وقطاع -22
 .هية الصغر، وكذلك مزارع أسرية يف العديد من البلدانومتعددة اجلنسيات، إىل شركات وصناعات متوسطة وصغرية ومتنا

جتهيز األغذية، مبا يف ذلك االجتاهات  قطاعل 10حتليًال أجرى خبري خارجي كجزء من وضــع هذه االســرتاتيجية، و  -23
وابلغ  جتهيز األغذية شـــديد التنوع كون قطاععلى  ا أيضًـــ الضـــوء  التحليلكما ســـّلط .  للمعاهدةاملوعودة والدوافع، والقيمة 

يف  جتري بلورهتااليت هج النُ  بقاءوقد تقرر جلنة التمويل تكليف إجراء مزيد من الدراســــــات يف املســــــتقبل لضــــــمان . ئةالتجز 
 . تقدمة النمو والبلدان النامية على السواءامل، مبا يف ذلك يف سياقات البلدان مالئمةإطار هذه االسرتاتيجية 

 جتهيز األغذية؟ قطاعملاذا الشراكة مع 

 لنجاحا يعزز بعضــــــــــــها بعضــــــــــــً فوائد خمتلفة جتهيز األغذية واملعاهدة، و  قطاعالتآزر بني  هناك العديد من جماالت -24
  .عمل الطرفني

 واملعرفة ابلتواصـــــلجتهيز األغذية الفوائد املتصـــــلة  قطاعالشـــــراكة مع من عاهدة املتشـــــمل الفوائد اليت تعود على و  -25
ومعارف  بشـــأن التنوع البيولوجي والنظم الغذائية املســـتدامة،ا مشـــرتكً  تواصـــًال وقد تولد الشـــراكات . والتكنولوجيا واالبتكار

ر النشـــــــر الفعال للمعلومات على تيســـــــّ كما قد الســـــــوق وأفضـــــــل املمارســـــــات،  عن ، ومعلومات الفعليوبيا�ت يف الوقت 
 .الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية

بناء /املعاهدة معاجلة قضــــا� مثل التنوع البيولوجي، وتغري املناخ، ونقل التكنولوجياتشــــمل القواســــم املشــــرتكة مع و  -26
األغذية  هافاكشـــتســـميكن ااجملاالت األخرى اليت من و . القدرات، والتنويع الزراعي، ودعم الزراعة األســـرية، وتقاســـم املنافع

 . حتقيق أهداف التنمية املستدامةالنباتية ومسامهة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف 

 املعاهدة؟مع  ةكا شر  عقد ملاذا ينبغي للقطاع اخلاص

                                        
10 EN.pdf6664EN/CB6664CB/3http://www.fao.org/   
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املوارد الوراثية النباتية ميكنه االســــــــــتفادة من عتمد عليه، و يا بقطاع البذور و وثيقً  اارتباطً األغذية جتهيز  قطاعرتبط ي -27
، والشـــــــــراكات الفريدة اليت توفرها على حنو مســـــــــتدام احلصـــــــــول على البذورلألغذية والزراعة، والتنوع البيولوجي الزراعي، و 

  .نظم املعاهدةا مجيعً 

جتهيز األغذية، مبا يف ذلك يف جماالت البحث والتطوير، واســــــــــــــتمرار  قطاعلمعاهدة الناجح لتنفيذ القد يفيد و  -28
  .تاإلمداداالبيئة وسلسلة هدد اليت تتخطار حصول املزارعني على بذور موثوقة ومتنوعة، والتصدي لأل

على االرتباط ابملعاهدة النظر إىل ، ميكن يف جمال البذور قائمة حالًيالشركات اليت لديها مبادرات يتعلق اب يف ماو  -29
لديها أي مبادرات حمددة تتعلق  تاليت ليســـلشـــركات إىل اابلنســـبة أما  .الهذا اجمليف  هذه الشـــركات رمسي جبهودإقرار أنه 

يمكن النظر إىل فاحلوكمة البيئية واالجتماعية، التواصـــــــــل اليت تبذهلا يف جماالت  جهودهأبمهية البذور يف قّر ابلبذور لكنها ت
 .البذورألمهية  إدراكها تشهد علىاالرتباط ابملعاهدة على أنه مبادرة رمسية 

املعاهدة قادرة على اجلمع بني احلكومات ف. ا به للتحالفات ذات الصــــلةا موثوقً أن تكون املعاهدة وســــيطً  ميكنو  -30
 . والسياسات واالستثماراتوكمة مسائل احلو  املشرتكةاألولو�ت بشأن الطرفني  بنيالتباحث والقطاع اخلاص وتيسري 

 جتهيز األغذية قطاع مع املشاركةجماالت 

ا إىل مزيد من التحليل جتهيز األغذية اســـــــــتنادً  قطاعوالشـــــــــراكة مع  للمشـــــــــاركةاالت احملتملة اجمل تنقيحســـــــــيجري  -31
اليت حددت منظمة األغذية تلك توقع أن تشـــمل جماالت املشـــاركة الواســـعة يو . صـــناعةهذه الجملاالت التآزر بني املعاهدة و 

 :مع القطاع اخلاص، على النحو املبني أد�ه مشاركتهاأن هلا األولوية يف يف اسرتاتيجيتها اجلديدة والزراعة 

 بشأن السياساتحلوار ا )أ(
 تنمية القدرات )ب(
 تعبئة املوارد )ج(
 الفينالتعاون  )د(
 املعرفة والبحوث )ه(
  عالمالدعوة واإل )و(
 االبتكار )ز(
 نشرهاتعميمها و تبادل البيا�ت و  )ح(
 دعم التمويل واالستثمار )ط(
 أهداف التنمية املستدامةمع التواؤم  )ي(
 هداف التنمية املستدامةألالدعوة  )ك(

 الدولية واإلقليمية والوطنيةالدعم الكامل لفرص املشاركة 

جتهيز األغذية يف  قطاعومتكني االســـــــتثمارات يف ترويج دور حاســـــــم يف باألطراف املتعاقدة يف املعاهدة قوم ســـــــت -32
وســــــتســــــتكشــــــف اســــــرتاتيجية املشــــــاركة الدعم املطلوب وتطور أدوات ومناذج . تنفيذ املعاهدةكما بشــــــكل أعم يف   ،بلدا�ا

الوطنية واإلقليمية الصـــــــعد على معها جتهيز األغذية وتطوير الشـــــــراكات إشـــــــراك قطاع ة يف الختبارها وإاتحتها للمســـــــاعد
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 أمكن ذاإ لغات األمم املتحدة أبكثر من لغتني مناملختلفة، و ةواإلقليمي ةالوطنيات الســــــــياقاألخذ ابالعتبار والدولية، مع 
 . ذلك

 مبادئ املشاركة

مع تلك املنصوص ذه املبادئ هتتماشى و . تفعيل هذه االسرتاتيجيةينبغي إدماج مبادئ املشاركة يف مجيع مراحل  -33
 :، ما يليدون ترتيب معنيمن القطاع اخلاص وتبين عليها، مبا يف ذلك، إلشراك عليها يف اسرتاتيجية املنظمة اجلديدة 

 ؛بتنفيذ املعاهدةذات الصلة مسامهة واضحة يف حتقيق املعاهدة وأهداف التنمية املستدامة إظهار  )أ(
 ؛املعاهدة ومنظمة األغذية والزراعة واألمم املتحدة قيماحرتام  )ب(
 ؛أو مصداقيتها أو مسعتها استقالليتهاوعدم احنيازها أو نزاهتها أو عدم املساس حبياد املعاهدة  )ج(
 ؛تضارب املصاحل أو أي خماطر أخرى على املعاهدة ّنببفعالية وجتإدارة املشاركة  )د(
 ؛هداف اإلمنائية الوطنية ألعضائهااألو  غراضهاعاهدة وأمسامهة واضحة يف والية امل إظهار )ه(
، على النحو املنصــوص عليه لدى أعضــائها قرارالاختاذ ســلطة و  لمعاهدةلم الطبيعة احلكومية الدولية احرت ا )و(

 ؛املعاهدة والقواعد األخرى ذات الصلةيف 
ز النهج العلمي القائم على الرباهني واملتســــم ابحلياد وابالســــتقاللية يدعم وتعز دون أي تنازالت بمن القيام  )ز(

 ؛املعاهدةالذي يستند إليه عمل 
الســــــياســــــات والقواعد وتطبيق ، ال ســــــيما على عمليات وضــــــع غ لهال مســــــوّ املعاهدة من أي أتثري اية مح )ح(

  ؛واملعايري
 .أسس الشفافية واالنفتاح والشمول واملساءلة والنزاهة واالحرتام املتبادل قيام املشاركة على )ط(

 وإدارهتاتقييم املخاطر 

جتهيز  قطاعمع  ابملشــــــــاركةجمموعة متنوعة من خمتلف أصــــــــحاب املصــــــــلحة والقنوات يف املعاهدة تقوم توقع أن ي -34
 ه.شراكات مععقد و  األغذية

جتهيز األغذية من خالل أمانة املعاهدة، ميكن النظر يف  قطاعمع اكة شــــــــــر تدخل يف املعاهدة أو تنخرط عندما و  -35
 للفرتة القطــاع اخلــاص اجملــاالت احملــددة يف اســــــــــــــرتاتيجيــة املنظمــة ملشـــــــــــــــاركــةتلــك ا إىل تقييم املخــاطر وإدارهتــا اســــــــــــــتنــادً 

 :وهي، 2021-2025

 تضارب املصاحل؛  )أ(
القطاع اخلاص على املعاهدة، الكيان املعين من كيا�ت أو غري الســــــليم الذي ميارســــــه غ املســــــوّ التأثري غري  )ب(

  املعايري؛السياسات والقواعد ووضع على على سبيل املثال ال احلصر،  ،سيما وال
  واليتها؛أو مصداقيتها أو مسعتها أو يتها لالتأثري السليب على نزاهة املعاهدة أو استقال )ج(
تكون  حبيثالقطاع اخلاص، املعين من كيا�ت  لكيانااســـــتخدام املشـــــاركة يف املقام األول خلدمة مصـــــاحل  )د(

 ؛ حمدودة أو معدومةللمعاهدة فائدة ال
أو عالمته التجارية أو منتجه أو مصادقة على امسه القطاع اخلاص كيا�ت املعين من  كيان للاملشاركة منح  )ه(

 ؛وجهات نظره أو نشاطه
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من خالل املشــــــــاركة مع لكيان املعين من كيا�ت القطاع اخلاص ل blue washing(11الغســــــــل األزرق (  )و(
 املعاهدة؛ 

 .إخفاق الشراكة يف توفري الفوائد املتوقعة )ز(

 وإعادة التخطيط والتقييمالتنفيذ والرصد 

 .وميكن حتديثها دور�ً " ايً جيتدر "أو  متكررًاا وثيقة حية تتبع �جً  اإلشـــــــــــراكمن املتوخى أن تكون اســـــــــــرتاتيجية  -36
مع ترتيبات الرصـــد واالســـتعراض يف اســـرتاتيجية متويل املعاهدة، ســـتقوم جلنة التمويل ابنتظام برصـــد واســـتعراض ا شـــيً اومت

على أســــــــاس منتظم وتقدمي املعلومات إىل اجلهاز الرائســــــــي ث أحدتقدمي و  اإلشــــــــراكالتقدم احملرز يف تنفيذ اســــــــرتاتيجية 
 .توصيات بشأن التعديالت

 

                                        
ا على أنه ممارســة تســويقية تتبناها مؤســســات وشــركات تتمثل بتشــكيل عالقات تعاون وروابط مع كيا�ت األمم عمومً  "الغســل األزرق"يفهم مصــطلح  11

 . سلعها أو خدماهتا أكثر جاذبية للمستهلكني ومحلة األسهم ابملبالغة يف تصوير التزامها ابملمارسات االجتماعية واألخالقية املسؤولةاملتحدة جلعل 


