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 إشعار 

 

   عن البرامج الثنائية وتمويل األنشطة الوطنية واإلقليمية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة طلب تقديم معلومات

 

 حضرة السيد/ السيدة

 تحية طيبة وبعد،

 

بشأن البرامج الثنائية التي تدعم تنفيذ المعاهدة الدولية، وكذلك  2018أغسطس/آب  27 أكتب إليكم لطلب تقديم المعلومات بحلول يوم

 بشأن الموارد المالية لألنشطة الوطنية المتعلقة بصون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام.

جية تمويل المعاهدة الدولية، بغية اعتماد نهج ويأتي هذا الطلب إلحاقاً إلى قرار الدورة السابعة للجهاز الرئاسي  بتحديث استراتي

دة. هبرنامجي دينامي وتآزري يأخذ بعين االعتبار قنوات التمويل متعددة األطراف والثنائية واإلقليمية، وكذلك التمويل الوطني لتنفيذ المعا

 مين ألغرا  التجمي  والتحليل.األطراف المتعاقدة إلى تقديم هذه المعلومات إلى األ  3/2017القرار من  12وتدعو الفقرة 

للمخطط التفصيلي:  2يرد عدد من "األدوات" المتاحة لتمكين تنفيذ المعاهدة الدولية في مصفوفة أدوات التمويل الواردة في المرفق 

 امجالبرعلومات هما: إستراتيجية التمويل المحدثة. اثنان من هذه األدوات المدرجة في "المصفوقة " المتعلقة بهذا الطلب للحصول على الم

من المخطط التفصيلي،  20. وكما هو مبين في الفقرة راثية النباتية لألغذية والزراعةلتمويل والمساعدة ، والتمويل الوطني للموارد الوالثنائية ل

مات يتشمل المصادر المحتملة للمعلومات تقارير الجهات المانحة عن البرامج الثنائية والتقارير عن التمويل الوطني واألنشطة الوطنية والتقي

 الذاتية لالحتياجات الوطنية. 

امها استخد وتقدم لمحة أولية يمكنوالمجاالت والبرامج بموجب المعاهدة. توضح المصفوفة الصلة  بين مختلف أدوات التمويل هذه 

لتحديد الثغرات ووض  مجموعة من التدابير األولية لتعزيز تنفيذ استراتيجية التمويل. باإلضافة إلى ذلك ، فإن الجهاز الرئاسي يعتزم 

 استخدامها كأساس إلعداد نموذج التقارير.

مطلوبة للمضي قدما في تحديث استراتيجية التمويل، والتي تشمل كذلك المصفوفة  ونموذج التقارير. وسيتم استخدام المعلومات ال

طل  موسيتم تقديم المعلومات المطلوبة إلى اللجنة المخصصة المعنية باستراتيجية التمويل وتعبئة الموارد والتي ستعقد اجتماعاً في روما في 

 سبتمبر/أيلول. 

اإللكتروني إذا  نقس العنوانيمكن أيًضا استخدام و. treaty@fao.org-pgrfa  العنوان إلىلخاصة بكم  ا مدخالتاليرجى إرسال 

 حول هذا الطلب. استفسارأي  مكان لديك

 بإخالص

 
 

 

 

 

 

 

Kent Nnadozie 

 

 األمين                                                                   

 النباتية  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية                                                    

 لالغذية والزراعة                                                         

http://www.fao.org/3/MV101AR/mv101ar.pdf
mailto:pgrfa-treaty@fao.org

