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   والزراعةطلب معلومات عن تمويل األنشطة الوطنية واإلقليمية للموارد الوراثية النباتية لألغذية 

 

 حضرة السيد/ السيدة

 تحية طيبة وبعد،

 

للمعاهدة الدولية لدعوة جهات اإلتصال الوطنية  GB8-07 صدرت االمانة اإلخطار أ ،2018 تموز /في يوليو هيجدر التذكير أن

الوطنية الرامية لصون فيذ المعاهدة الدولية، فضالً عن الموارد المالية المخصصة لألنشطة عن البرامج الثنائية التي تدعم تنتقديم معلومات ل

 ا المستدام. باتية لألغذية والزراعة واستخدامهالموارد الوراثية الن

على أن تعيد األمانة إصدار  ستراتيجية التمويل وتعبئة الموارد، وافقت اللجنة المخصصة المعنية باالواردة ونظرا لقلة االستجابة

 عملية تحديث استراتيجة التمويل الجارية حالياً. إبالغ يمكنها طلب المعلومات، حتى 

، من خالل استبيان قصير مرفق بطي هذا 2018 يناير/كانون الثاني 28ات بحلول يوم ه المعلومأطلب أن يتم تقديم هذ ،لذلكو

 توجيه عملية جمع المعلومات.على الطلب األول، بغية  التعليقات الواردة من المستجيبين اإلشعار، وتم إعداده استناداً الى

تمويل للمعاهدة الرئاسي بتحديث استراتيجية ال لسابعة للجهازة ارويأتي هذا الطلب للحصول على المعلومات في أعقاب قرار الدو

 ، عالوة على اعتماد نهج برنامجي دينامي وتآزري، يأخذ بعين االعتبار قنوات التمويل المتعددة األطراف والثنائية واإلقليميةهدف الدولية، ب

نه لى تقديم معلومات إلى األمين لتجميعها وتحليلها. إإاألطراف المتعاقدة   3/2017القرار  هذا، ويدعو  التمويل الوطني لتنفيذ المعاهدة الدولية.

 التقارير الموحدة في المستقبل. إلى مثل هذه الطلبات للحصول على معلمومات وجيهطلب استثنائي؛ وسيتم ت

 

لى اللجنة إسيتم تقديم المعلومات المطلوبة كما وسيتم استخدام المعلومات المطلوبة للمضي قدماً في تحديث استراتيجية التمويل. 

 في روما. 2019تراتيجية التمويل وتعبئة الموارد، التي ستعقد اجتماعها عام المخصصة المعنية باس

 

لو كنتم   pgrfa-treaty@fao.org عن االتصال بنا على العنوانكم. ويُرجى عدم التردد الخاصة ب مدخالتالإننا نتطلع لتلقي 

 توضيحات.أي بحاجة إلى 

                                                                          

 والسالم عليكم                                                                 

 

 

 

 

 

Kent Nnadozie 

 أمين                                                                                          

 النباتية  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية                                                              
 لألغذية والزراعة     

  

http://www.fao.org/plant-treaty/notifications/detail-events/en/c/1145650/
mailto:http://www.fao.org/3/a-mv086a.pdf


 

 طلب معلومات 
 

الموارد  صونفي مجال صصة لألنشطة الوطنية معلومات عن الموارد المالية المخا المسح الوجيز إلى الحصول على يهدف هذ
من المجاالت في نطاق المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية وغيرها ، المستدام هاستخدامالوراثية النباتية لألغذية والزراعة وا

 .النباتية لألغذية والزراعة
 
 الموارد المالية والبرامج الوطنية  .1

 

تخصيص ميزانية عادية لها. هل مع لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تتعلق بالدى العديد من البلدان برامج وطنية  .1.1

على مدى السنوات الخمسة الماضية  الوطنيلموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اة عادية لبرنامج ميزانيصت حكومتكم خص  

 يومنا هذا( – 2013كانون الثاني  )يناير/

  نعم

  ال

 

 تعاليق إضافية:
 
 

 

 
 

الموارد الوراثية النباتية لألغذية الوطني بشأن برنامج السنويًا على  يُنفقهل يمكنكم تقديم تقدير مبدئي للمبلغ اإلجمالي الذي  . 2.1
من أية جهة ، بصرف النظر عما إذا كان مصدره من الميزانية العادية أو (أو برنامج مماثل )بماليين الدوالرات األمريكيةوالزراعة 

 ؟أخرى
 
 

 
 
 

 
مويل الخارجي )على سبيل المثال طنية مقابل التما مقدار اإلنفاق الذي ستقومون بتقديره استناًدا إلى الموارد الحكومية الو  .3.1

أو غير ذلك(، بماليين الدوالرات األمريكية أو كنسبة مئوية من إجمالي  تبرعاتتمويل دولي أو تمويل متعدد األطراف أو ثنائي أو 
 المبلغ؟

 
 

 الموارد الحكومية الوطنية التمويل الخارجي

 
 
 

 

الصندوق يُرجى تحديد كل مصدر معين )مثل التبرع الثنائي؛ 
 ؛ إلخ(الدولي للتنمية الزراعية؛ البنك الدولي

 

 
ددة مخصصة لصون الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام، وغيرها من مجاالت حاستثمارات م .2

 .الدولية تنفيذ المعاهدة

 



 
 

 
 

 صون: )أ( ة الدوليةمجاالت متميزة من تنفيذ المعاهد الخصوص، عن معلومات تتعلق باالستثمار الوطني فيإننا نبحث على وجه 
 .الدولية أخرى لتنفيذ المعاهدةمجاالت ، عالوة على )ب( الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام

 
 واستخدامها المستدام  والزراعةصون الموارد الوراثية النباتية لألغذية  (أ)

 

 الطبيعي الصون خارج الموقع الطبيعي الصون في الموقع اإلدارة في المزرعة  دام المستداماالستختربية النبات و
 

لمستدام يشمل االستخدام ا
لألغذية ية تللـموارد الوراثية النبا

والزراعة مجموعة واسعة من 
األنشطة،  بدء من تنويع 

تعميم استخدام  المحاصيل ودعم
األصناف، إلى  تحسين 

المحاصيل وتربية النباتات 
وتوزيع البذور. إن االستخدام 

المستدام للموارد الوراثية النباتية 
لألغذية والزراعة ضروري 

تنوع البيولوجي إلضافة قيمة لل
جسر بمثابة الزراعي، والعمل 

األنشطة الجارية خارج بين 
في واألنشطة الموقع الطبيعي 

 مزرعة.ال

 

توفر إدارة الموارد الوراثية 
 على مستوى المزرعة النباتية
هذه الموارد وتكيفها ر تطو  

مع القوى البيئية المستمر 
وبالتالي فهي ضرورية  ،المتغيرة

تحسين بغية  هاملتوليد تنوع جديد 
يلعب والمحاصيل في المستقبل. 

المزارعون والمجتمعات األصلية 
في تطوير والمحلية دوراً حاسماً 
 .وحفظه التنوع الوراثي النباتي

 

الموارد الوراثية صون يضمن 
في النظم اإليكولوجية النباتية 

هذه الموارد  رتطو  الطبيعية 
صون  يُعتبرو. ها المستمرتكيفو

أقارب المحاصيل البرية 
لإلنتاج الصالحة  والنباتات البرية 

، بما الطبيعيفي الموقع  الغذائي
المحمية،  في ذلك في المناطق

يدعم، في هو و اً،أساسي اأمر
جملة أمور، جهود المجتمعات 

 األصلية والمحلية.

 
يتم تخزين كمية كبيرة وهامة من 
الموارد الوراثية النباتية، الحيوية 

في  ألمن الغذائي العالميتحقيق ال
بنوك الجينات كمجموعات خارج 

وهي محفوظة   ،الطبيعي قعالمو
على المستوى الوطني أو 
اإلقليمي أو العالمي. ومن 

الضروري توفير شروط تخزين 
التي تم وراثية مالئمة للمواد ال
سالمة ضمان و ،جمعها بالفعل

، هانسخها وجديدتعمليات 
باإلضافة إلى دعم المجموعات 

 مجال المستهدفة لسد الثغرات في
 خارج الموقع الطبيعي. صونال

 

 

الموارد  صونلهل يمكن أن تقدموا تقديرا للمبلغ الذي يُنفق سنويا )من أي مصدر متاح( في كل من المجاالت األربعة  . 1.2

 (؟ةمريكياأل اتدوالرالن يي)بمال المستدام هااستخدامالنباتية لألغذية والزراعة و الوراثية

 

 الطبيعي الصون خارج الموقع الطبيعي الموقعالصون في  اإلدارة في المزرعة تربية النبات واالستخدام المستدام

 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 تعاليق إضافية:

 

 

 

 

 

ديسمبر/ كانون  لغايةاالستثمار في المستقبل القريب )خالل السنوات الخمسة المقبلة،  علىتغيير  يطرأهل من المحتمل أن   .2.2

 (؟ هل من المرجح أن يزداد االستثمار أو ينقص أو يظل مستقًرا؟2023األول 

 

 تعاليق إضافية:

 

 

 

 

 



 
 

 مجاالت أخرى لتنفيذ المعاهدة الدولية  ب() 

 

 
النظام العالمي  حقوق المزارعين تطوير السياسات

 لإلعالم
المتعدد النظام  نقل التكنولوجيا نظم المعلومات  بناء القدرات

 األطراف
 

تطوير السياسات 
وتعزيزها من 

أجل تنفيذ 
 المعاهدة الدولية 

 

االعتراف 
بمساهمة 

المزارعين 
والشعوب 

األصلية في تنمية 
الموارد الوراثية 
النباتية لألغذية 

والزراعة 
ها في ونوص

القوانين 
والسياسات 

 الوطنية.

 

تطوير نظام 
عالمي للمعلومات 
وتعزيزه من أجل 

تبادل  يسيرت
المعلومات، 

استنادا إلى نظم 
المعلومات 

 .قائمةال

 

تعزيز التعليم 
والتدريب العلمي 
والتقني في مجال 
الموارد الوراثية 
النباتية لألغذية 

والزراعة 
وإجراء البحوث 
العلمية، وغيرها 
من التدابير لبناء 
القدرة على تنفيذ 
 المعاهدة الدولية.

 
نظم المعلومات 

الوطنية أو 
ليمية، بشأن اإلق

المسائل العلمية 
والتقنية والبيئية 
المتعلقة بالموارد 
الوراثية النباتية 

لألغذية 
 والزراعة.

 
 يسيرتوفير أو ت

الحصول على 
التكنولوجيات 

الخاصة بصون 
الموارد الوراثية 
النباتية لالغذية 

والزراعة، 
وتوصيفها 
وتقييمها 

 واستخدامها.

 

رامية تدابير 
 صون لتمكين

الموارد الوراثية 
النباتية لألغذية 

والزراعة 
وتوافرها من خالل 

متعدد الالنظام 
 التابع  األطراف
 .الدولية للمعاهدة

 

 
)إما  المجاالت السبعة األخرى لتنفيذ المعاهدة الدوليةهل يمكنكم تقديم تقدير للمبلغ الذي يُنفق سنوياً في كل مجال من  . 3.2

 بماليين الدوالرات األمريكية أو كنسبة مئوية من إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه(؟
 

النظام العالمي  حقوق المزارعين تطوير السياسات
 لإلعالم

النظام المتعدد  نقل التكنولوجيا نظم المعلومات  بناء القدرات
 األطراف

  

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 تعاليق إضافية:

 

 

 

 

 

 

 الوطنية ورفع التقارير عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالبيانات  .3

الموارد الوراثية النباتية ب فيما يتعلقعلى مزيد من المعلومات عن اإلنفاق الخاص بكم في هذه المجاالت ر يمكن العثو . كيف1.3
ظام إبالغ معين؟ من المسؤول عن الوثائق في هذا لالغذية والزراعة والمعاهدة الدولية؟ أين توجد بيانات حول هذا؟ هل يوجد ن

 في المستقبل؟ اد والتي قد نتمكن من متابعتها معالصد
 

 

 

 

 

 

 
 إبالغ نظام أو الدولية الخاصة بالمعونة  الشفافية مبادرة إلى أخرى حكومية مؤسسة من قبلكم أو من تقريراً  يتم رفع هل . 2.3

 أو مؤسسة هناك فهل كذلك، األمر كان إذا ؟(DAC / CRS) لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية اإلنمائية المساعدة للجنة الدائنين
 المستقبل؟ فيمكن المتابعة معها ي مسؤولة اتصال جهة
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 تقييم االحتياجات  .4

 مجاالت من مجال كل في لالستثمار ، في رأيكم، المثالي المبلغ هو ما، الميزانية على قيود أي وبدون مثلى ظروف في . 1.4

 الوطني؟ الصعيد علىالدولية  المعاهدة

 

 

 
 

 

 

 أو واحدة عالمة وضع يرجى ؟مبك الخاص التقدير في الموارد من المزيد من ستفيدي يمكن أن الخصوص وجه على جالم أي . 2.4

 .أكثر

 

  الطبيعي الصون خارج الموقع

  الطبيعيالصون في الموقع 

  اإلدارة في المزرعة 

  ستدامتربية النبات واالستخدام الم

 

  النظام المتعدد األطراف

  نقل التكنولوجيا

  نظم المعلومات

  بناء القدرات

  النظام العالمي لإلعالم

  حقوق المزارعين 

  تطوير السياسات 

 


