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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 .التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها املشاركني

MH014/A 

A 

 

 من جدول األعمال املؤقت 9البند 

 للجهاز الرئاسي اخلامسةالدورة 

 4023 أيلول/سبتمرب 48-42، مسقط، ُعمان

 دورة مشاريع صندوق تقاسم املنافعتقرير بشأن 

 منذ انعقاد الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي

 موجز

 

سرتاتيجية متويلل املعاهلدة الدوليلة ومهحقهلا     ا بالفعل كان اجلهاز الرئاسي، حبلول دورته الثالثة، قد اعتمد -1

اجلهلاز  واعتملد  . ، مبا يف ذلك السياسات واإلجراءات ذات الصلة بتنفيلذ دورة مشلاريع دلندوق تقاسلم املنلافع     األربعة

تنفيذ اجلوللة  جيب تطبيقها يف اليت ورفع التقارير والردد والتقييم درف األموال الرابعة، إجراءات  دورتهيف الرئاسي، 

 .1م املنافعسقاتع دندوق يراالثانية من دورة مش

 

اليت اضطلع بها اجلهاز الرئاسلي منلذ   ع يراتنفيذ دورة املشعلى ستمرة املتحسينات ال هذه الوثيقة أوالوتعرض  -2

قدم معلومات مسلتكملة  تثم . معلومات مكملة هلذه الوثيقةقدم توثائق أخرى  شري أيضا إىلوت. اعتماد اسرتاتيجية التمويل

 .لجهاز الرئاسيالدورة الرابعة لانعقاد ع منذ يرااألوىل والثانية والثالثة من دورة املشت عن التقدم احملرز يف تنفيذ اجلوال

 

ع منلذ اللدورة األخلرية    يرادورة املشل يف النظر يف مشروع عنادر قرار متصل بتنفيلذ  اجلهاز الرئاسي قد يرغب و -3

اسلرتاتيجية  تعللق ب القلرار امل النهايلة يف  هلذه العنادلر يف   يتوقلع أن تلدر    و. يف مرفق هذه الوثيقة يرد ،للجهاز الرئاسي

 .2تنفيذ اسرتاتيجية التمويلبشأن التقرير وثيقة يف اليت ترد مسودة منها التمويل 

 

 

 

                                                 
 .2و 1 امللحقان، 3/2111القرار   1
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 بيان احملتويات

 

 الفقرات

 

 4-1 مقدمة- أوال

 

 22-5 تنفيذ جوالت دورة املشاريع- ثانيا

 

  لجهاز الرئاسيالدورة الرابعة لانعقاد ع دندوق تقاسم املنافع منذ يراتنفيذ دورة مش: مشروع عنادر قرار: املرفق
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 مقدمة- أوال

 

ع دلندوق تقاسلم   يراباسلتمرار تنفيلذ دورة مشل   حيسن منذ اعتماد اسرتاتيجية التمويل، ظل اجلهاز الرئاسي، - 1

ملن   3ع ملن خلهل امللحلق    يرالتنفيلذ دورة املشل  الهزملة  يف دورته الثانية، اخلطوات اجلهاز الرئاسي، اعتمد و. املنافع

 اجلهاز الرئاسيالتقارير إىل رفع الدورة الثالثة، مت اعتماد متطلبات وخهل (. شغيليةاإلجراءات الت)اسرتاتيجية التمويل 

املتعلقلة باإلنفلاق   جلراءات  اإلاعتملدت  يف حلني  . من اسرتاتيجية التمويل 4ع من خهل امللحق يرابشأن تنفيذ دورة املش

 اجلهلاز الرئاسلي  سلتعرض  ياللدورة، س وخلهل هلذه   . للجهلاز الرئاسلي  التقارير والردد والتقييم يف الدورة الرابعة رفع و

 .عيرارة املشتنفيذ دول اتضارب املصاحل دعملنظر يف سياسة يسوشغيلية اإلجراءات الت

 

بصندوق تقاسم املنافع الليت  ذات الصلة السياسة العامة  3تنفيذ اسرتاتيجية التمويلبشأن التقرير تتناول وثيقة و- 2

باجلهاز الرئاسلي فيملا يتعللق    عن املسائل ذات الصلة وتقدم معلومات . عيرامن دورة املشمعينة نفيذ جولة تقتصر على ت

غطي األشهر األخرية من فرتة ولذلك فهي ت(. 2111 آذار/مارس)دورته األخرية انعقاد ع منذ يراتنفيذ جوالت دورة املشب

مت االنتهاء ملن   ه الفرتة،خهل هذو. 2113-2112معظم فرتة السنتني احلالية فرتة إضافة إىل ، 2111-2111السنتني 

 .ثالثةالجولة لع والتخطيط ليرامن دورة املش الرتكيز على تنفيذ اجلولة الثانيةانصب ع ويرامن دورة املش وىلاألولة اجل

 

ع خلهل فلرتة السلنتني القادملة     يرايف دورته الرابعة، أن يفوض سلطة تنفيذ دورة املشل وقرر اجلهاز الرئاسي، - 3

إعلادة عقلد اللجنلة االستشلارية املخصصلة      اجلهاز الرئاسلي  قرر كما (. املكتب)للجهاز الرئاسي ملكتب الدورة اخلامسة 

نلداء التلالي   املشلورة بشلأن تصلميم ال   بإسلداء  للة أملور،   ضمن مج، من أجل القيام (اللجنة)اسرتاتيجية التمويل املعنية ب

. عيرالثانيلة ملن دورة املشل   او وىلاأل قبل اجللولتني  واستعراض تنفيذ حافظة املشاريع املمولة من هوهيكلمقرتحات لتقديم 

 .عيرابتنفيذ دورة املش ةتعلقخر املعلومات املبآبانتظام علما كتب واللجنة وقد أحيط امل

 

بتنفيلذ جلوالت دورة   فيملا يتعللق   مرفق هذه الوثيقة عنادر مشلروع قلرار بشلأن اسلرتاتيجية التمويلل      رد يف وت- 4

 .عيرااملش

 

 تنفيذ جوالت دورة املشاريع- ثانيا
 

 ع صندوق تقاسم املنافعيراتنفيذ اجلولة األوىل من دورة مش
 

طللب ملن   وع يراشاملجلولة األوىل من دورة ابالتقدم احملرز يف تنفيذ اجلهاز الرئاسي، يف دورته الرابعة، رحب - 5

 .أثرهااألوىل وعن  عيراملشااألمني إعداد وإتاحة تقرير موجز عن تنفيذ حافظة 
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إىل األملني   وطلب 2112ع لعام يراعامة عن أنشطة دورة املشالمحة بالل، يف اجتماعه األول، علمًا املكتبوأخذ - 2

تلقت اللجنة وثيقة معلومات أساسلية  و. قادماملشاريع يف اجتماعه ال ةتنفيذ اجلولتني األوىل والثانية من دورإحاطته علما ب

عرضلا  أهمية إعداد ونشر تقرير ختامي يتضمن اللجنة على أكدت و. عيراعن تنفيذ اجلولتني األوىل والثانية من دورة املش

، إضافة إىل معلومات عن إدرا  املواد ع األوىليراحافظة املشاليت متخضت عنها الرئيسية ج وقصص النجاح للنتائموجزا 

 . ع القرار وأدحاب املصلحة يف املعاهدةاوأن يستهدف املاحنني ودنباإلجياز التقرير تسم وينبغي أن ي .وإدارة املشاريع

 

ع دلندوق تقاسلم   يراتقريرا علن اجلوللة األوىل ملن دورة مشل     عقب املشورة اليت تلقتها اللجنة، أعدت األمانةو- 7

للى األطلراف   ععللى نطلاق واسلع    تعميمله  تقرير وطلب إىل األمني الرحب املكتب، يف اجتماعه الثاني، بنشر و. 4املنافع

 .املتعاقدة والشركاء واجلهات املاحنة

 

 تطلبلات املشلكله وحمتلواه ملع    ويتماشلى  . ع األوىليرااملشل حافظة ويقدم التقرير حملة عامة عن أنشطة ونتائج - 8

 .5ملعاهدة الدوليةاعليها اسرتاتيجية متويل  نصيت تالرفع التقارير املعلومات واخلادة ب

 

يف ، من خهل تنفيلذ حافظلة املشلاريع األوىل،    دندوق تقاسم املنافع ية مساهمةكيفمعلومات عن التقرير قدم وي- 9

دعم دندوق تقاسم املنلافع مجلع   كما ي. مزارع 2111الوعي بشأن تنوع حماديل أكثر من مستوى تعزيز القدرات أو رفع 

ا يزيلد علن   مبل من األدناف التقليدية واألقارب الربية للمحاديل، وتوثيق املعارف التقليدية املتصلة عينة  321أكثر من 

رع ويف بنلو   اامللز فظ بهلا يف  حيلت ملن األدلناف الليت    عينلة   2211فيدة ألكثلر ملن   سمات امللا، وتوديف عينة 1511

تظهلر مسلتوى    يتالل  - عينلة  271ملن   أكثرأو تربية /ساهم يف األنشطة اجلارية لتحديد وفقد ، معموعلى الو. اجلينات

 ةكيفل مملواد زراعيلة   توزيلع  يف و ،امزيج منهوحتمل أمراض احملاديل، أو  يةضغوط املناخالومقاومة عال من اإلنتاجية 

 .مزارع 1811لى أكثر من عحمليا 

 

يف امللحلق  درجة على أن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة امل الرابعة، دورتهوشدد اجلهاز الرئاسي، يف - 11

ع، سلتكون متاحلة طبقلًا لشلروط     يراع املمولة ضمن اجلولة األوىل من دورة املشل يرااملش املتأتية عنباملعاهدة الدولية  األول

سلنة واحلدة    يف غضونع ستتاح للجمهور يراهذه املشاليت تسفر عنها وأحكام النظام املتعدد األطراف، كما أن املعلومات 

عملية وبسيطة تسهل عللى الكيانلات الليت تنفلذ هلذه       اونظمدابري األمانة أن تضع تإىل من االنتهاء من املشروع، وطلب 

  .بهذه الشروط الوفاءع يرااملش

                                                 
 .IT/GB-5/13/Inf.11الوثيقة   4

: من اسرتاتيجية التمويل املتاح على العنوان التالي 4انظر امللحق   5
ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/publi/funding_strategy_compilation_en.pdf 
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درا  املوارد الوراثية النباتية لألغذيلة والزراعلة املدرجلة    إلتقديم خطة القائمة على التنفيذ وطلب من الكيانات - 11

قبلل  ينبغلي تقدهله   ي ذواملالي الفين يف امللحق األول للمعاهدة الدولية الناجتة عن املشروع، كجزء من التقرير النهائي ال

موقلع  عللى  إدرا  املواد يف النظام املتعدد األطراف ملن املشلاريع التجريبيلة    رسائل اإلشعار بوتنشر . اتفاق املشروعنهاء إ

 .على اإلنرتنت املعاهدة

 

املوارد الوراثية النباتيلة لألغذيلة والزراعلة املدرجلة يف     عينة من  1711أكثر من إتاحة  ه سيتمالتقرير أنبني وي -12

يتوقلع أن  وهلو ملا   شروط وأحكام النظلام املتعلدد األطلراف،    مبوجب  ع األوىليرافظة املشاحعاجلتها األول اليت  امللحق

أخلرى  نرتنلت ومصلادر   اإلروابلط  قائملة ملن   كما يقلدم  . لى الصعيد العامليعدندوق تقاسم املنافع أثر  ةضاعفيؤدي إىل م

 .جتمع املعلومات الناجتة عن املشاريع املمولة

 

 الثانية لدورة مشاريع صندوق اقتسام املنافعجلولة تنفيذ ا

 

مؤقتلة  إجلراءات  والردد والتقيليم و رفع التقارير ؤقتة لاملإلجراءات ايف دورته الرابعة، اعتمد اجلهاز الرئاسي، - 13

 .6ع دندوق تقاسم املنافعيراتطبيقها يف تنفيذ اجلولة الثانية من دورة مشينبغي ، األموال لصرف

 

لذي التقدم ابورحب . عيراأيضا التقدم احملرز يف تنفيذ اجلولة الثانية من دورة املش اجلهاز الرئاسياستعرض و- 14

وفقلا ألعللى معلايري    منهلا   االنتهلاء تقييم مقرتحات املشاريع وشلدد عللى أهميلة    املعين بحتى اآلن فريق اخلرباء  هحرزأ

  .واملوافقة عليها املشاريع متقيييف وامليزات الفنية هي الفيصل اجلودة  أن ضمانلاجلودة 

 

تقرير الرئيسني املشلاركني   رفع، عندما 2111 متوز/تقييم مقرتحات املشاريع يف يوليومن فريق اخلرباء وانتهى - 15

كلذلك شلرحا   وقرتحلات  امللتقديم نوافذ النداءات لفريق ملقرتحات املشاريع يف االتقرير ترتيب وتضمن . للفريق إىل املكتب

 .7مبا يف ذلك إدارة تضارب حمتمل يف املصاحل املتبع،شفاف الوالصارم تقييم المفصه والدروس املستفادة من بروتوكول 

 

للموافقة على مشاريع يف إطلار اجلوللة الثانيلة ملن دورة     مؤمترا عن بعد ، عقد املكتب 2111 آب/يف أغسطسو- 12

فريلق  ال ماقام به نذيلمتاز واالستعراض العلمي الاملفين اللعمل لاملكتب عن تقديره  وأعرب. ع دندوق تقاسم املنافعيرامش

كتلب التقريلر الكاملل    قلر امل أو .واملوافقلة عليهلا   املشاريع تقييميف الفنية هي الفيصل  وامليزاتاجلودة أن من أجل ضمان 

  .ريعاملشاآخر لفرادى أي تقييم جير لرئيسني املشاركني لفريق اخلرباء، ومل ل

                                                 
 .2واحمللق  1، امللحق 3/2111القرار   6
 :هكن االطهع على معلومات إضافية عن فريق اخلرباء على العنوان التالي  7

fund-sharing-benefit-2010-proposals-call-ertsexp-http://www.planttreaty.org/content/panel 

http://www.planttreaty.org/content/panel-experts-call-proposals-2010-benefit-sharing-fund
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دلندوق  ليموهللا فلورا   مقرتحلات مشلاريع   ( 1: )املوافقة على مقرتحات املشاريع، حدد املكتب ما يللي ولدى - 17

مشلرتكة  مقرتحات مشاريع متداخلة يف برامج برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الليت أحيللت إىل تعبئلة    ( 2) ؛تقاسم املنافع

متويلل إضلايف يف دلندوق    يف حال توافر ع سيتم متويلها يرامقرتحات مش( 3)لموارد مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ ل

تقدم إىل اجلهات املاحنة سمقرتحات مشاريع ( 4) ؛(2111 كانون األول/ديسمرب)تقاسم املنافع قبل نهاية فرتة السنتني 

 .هااألخرى لتمويل

 

(. دوالر أمريكلي يلون  مل 5.7)دلندوق تقاسلم املنلافع     اموهلل يمشلروعا ل  19متت املوافقة على ما جمموعه وقد - 18

اليت تواجه انعدام األمن الغذائي بسبب تأثري تغري املنلاخ عللى اسلتخدام    احمللية املشاريع املمولة إىل اجملتمعات وتصل 

ضلعاف تللك   أعشرة بع يرامن دورة املش ةالثانيولة يف اجل تدرفيت األموال الوجتاوزت . ودونهالوراثي النباتي  هاتنوع

منظمة تشار  يف تنفيلذ اجلوللة الثانيلة ملن دورة      111هنا  أكثر من و. عيراوىل من دورة املشيف اجلولة األ تدرفاليت 

جهود مشرتكة لتعبئة املوارد مع برنامج األمم املتحلدة اإلمنلائي، جيلري دعلم     بفضل و. بلدا 31ما يزيد عن ع يف يرااملش

 .ثهثة مشاريع متداخلة إضافية

 

زيلد ملن املعلوملات    امل "8عيراعلن تنفيلذ اجلوللة الثانيلة ملن دورة املشل      تقريلر مرحللي   "علومات املوثيقة وتقدم - 19

رفع التقارير املعلومات واخلادة بتطلبات املشكله وحمتواه مع ويتماشى . األساسية عن التقدم احملرز يف حافظة املشاريع

 .دوليةاسرتاتيجية التمويل للمعاهدة الاليت تنص عليها 

 

ذات واخلطوات املقبلة  ةع الثانييراتنفيذ دورة املشعلومات مستكملة عن حالة مبنتظام املكتب ااألمانة بزودت و- 21

األمانلة عللى    إىلشكر توجهت اللجنة بالو. ةع الثانييرافظة املشاتلقت اللجنة معلومات أساسية عن تنفيذ حكما . الصلة

 .بالتقدم احملرز يف تنفيذ حافظة املشاريع تمعلومات شاملة ورحبما قدمته من 

 

قرتحلات  مبفيملا يتعللق   املطروحلة  بانتظلام اخليلارات   يستكشلفون  ن يف املكتب واللجنة ون اإلقليميوملمثلوظل ا- 21

متويللل إضللايف يف دللندوق تقاسللم املنللافع قبللل نهايللة فللرتة السللنتني   سللتمول يف حللال تللوافر اللليت  الثمللانياملشللاريع 

هلذه  إجنلاز  وقلت  و. اللجنة معاجلة هذه املسلألة من املكتب، يف اجتماعه الثاني، وطلب (. 2111 األولكانون /ديسمرب)

قلررت موادللة النقلا  يف اجتماعهلا      هلا هلذه املسلألة ولكن  يف اآلراء بشأن ىل توافق إالوثيقة، مل تكن اللجنة قد تودلت 

 .2113متوز  /يف يوليو هعقدمن املزمع ي ذال القادم املستأنف

 

شليا ملع هلذه    اومت. فلرتة ملا بلني اللدورات القادملة     خلهل  ع يراتنفيذ اجلولة الثانية ملن دورة املشل  وسينتهي - 22

، للملرة  سليجرى و ع دلندوق تقاسلم املنلافع   يراتقرير عن اجلولة الثانية ملن دورة مشل  إعداد بألمني سيقوم ااإلجراءات، 

 .من اإلجراءات املؤقتة 3فقا للقسم ، وعيرااملش نهاية دورة يفاألوىل، تقييم مستقل حلافظة املشاريع 
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 ع صندوق تقاسم املنافعيراتنفيذ اجلولة الثالثة من دورة مش
 

ل فرتة السنتني إىل املكتب ع خهيراتنفيذ دورة املشتفويض سلطة إىل يف دورته الرابعة، بادر اجلهاز الرئاسي، - 23

 .9هوهيكل قرتحاتامللتقديم نداء املقبل بشأن تصميم الاجلهاز الرئاسي املشورة إىل إسداء من اللجنة  وطلب

 

أثنلاء تنفيلذ    املستخلصلة إعلداد تقريلر ورفعله إىل املكتلب علن اللدروس       كما طلب اجلهاز الرئاسلي إىل األملني   - 24

نلداء  الوتنفيذها، مبلا يف ذللك    ع واجلوالت التاليةاريع ملساندة ختطيط دورة املشيرااجلولتني األوىل والثانية من دورة املش

املستخلصة واستخدمته لتقديم مشلورتها فيملا يتعللق    الدروس واستعرضت اللجنة التقرير عن . 10قرتحاتامللتقديم املقبل 

وترد معلومات أخرى عن الدروس املستخلصلة يف التقريلر علن    . 11هوهيكل قرتحاتامللتقديم نداء الثالث البتصميم وهيكل 

 .12التمويل تنفيذ اسرتاتيجية

 

 ا عللى ددجمل  توأكلد . قرتحات يف أقلرب وقلت  كلن   املنداء ثالث لتقديم توجيه وشددت اللجنة على أهمية - 25

 اوملموسل  اومتسلق  ادقيقل  ايشلكل تنفيلذ   ذللك  قرتحلات ألن املالثالث لتقلديم  نداء أهمية احلفاظ على الرتكيز املوضوعي لل

 :ا يليكذلك مبونصحت . اجلهاز الرئاسيألولويات اليت وافق عليها ل
 

  بشأن نافذة عرض فورية ولن تالجراءات اإلمشاريع بشأن نافذة عرض ع يرادورة املشلاجلولة الثالثة ستوادل

 خطط العمل االسرتاتيجية؛

 املعاهلدة  بذات الصللة   تكنولوجيلا للاملشلرت   للتطلوير  املقرتحلات  الثالث لتقلديم  للنداء نافذة  كريسنبغي تي

ولويلات اللثه    األعي ومبا يتماشى متاملا ملع   يضالرتكيز املول ابناء القدرات دعممع إىل جنب جنبا ونقلها 

بشلأن نقلل   اجلهلاز الرئاسلي   زيد من التوجيه ملن  املحلاجة إىل إىل انظر وبال. اجلهاز الرئاسياليت اعتمدها 

 ؛يف الوقت احلاضر امنخفضنافذة ال ههلذ التمويل املتاح املخصصيكون التكنولوجيا، أودت اللجنة بأن 

  الثالللث لتقللديم تفصلليلي للنللداء ال طخطللاملباالسللتناد إىل قرتحللات امللتقللديم نللداء أعللدت األمانللة مشللروع

الهزم إتباعهلا  طوات كما قدمت املشورة بشأن اخل. خلصةتقرير عن الدروس املستمع مراعاة ال، 13املقرتحات

 .املقرتحاتالثالث لتقديم نداء تصميم الهنتهاء من ل

 

الثاللث لتقلديم   نلداء  تصلميم ال هنتهلاء ملن   اخلطلوات النهائيلة ل  ختلاذ  ري اكان جيل وقت نشر هذه الوثيقة، و- 22

اللدورة  انعقلاد  وقلت  املقرتحلات  الثاللث لتقلديم   نلداء  الإطلهق  ف يف اهلد يتمثل أحلد األ املكتب، ُأبلغ كما و. املقرتحات

  .نداءهذا الالتمويل إلطهق ما يكفي من ولكن هذا يتوقف على تعبئة للجهاز الرئاسي اخلامسة 

                                                 
 .3/2111من القرار ( 2)32و 23الفقرتان   9

 3/2111من القرار  23الفقرة   10
. بإسرتاتيجية التمويلاالجتماع السابع للجنة االستشارية املخصصة املعنية من تقرير  31-22الفقرات . IT/GB-5/13/Inf.4الوثيقة   11

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/acfs7re.pdf 
 .IT/GB-5/13/7 الوثيقة  12

 IT/ACFS. http://www.planttreaty.org/sites/default/files/ACFS7w08e.pdf-7/12/8 من الوثيقة 1امللحق   13

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/acfs7re.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/ACFS7w08e.pdf
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 مرفق

 

 :قرارمشروع عناصر 

 جهاز الرئاسيللالدورة الرابعة انعقاد ع صندوق تقاسم املنافع منذ يراتنفيذ دورة مش

 

 إّن اجلهاز الرئاسي،

 

السنتني فرتة خهل ع يراتفويض سلطة تنفيذ دورة املشقام، يف دورته الرابعة، ب أن اجلهاز الرئاسيإىل  يشريإذ  (1)

 ؛إىل مكتب الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي 2113-2112 القادمة

 

إعادة عقد اللجنة االستشلارية املخصصلة   ب، يف دورته الرابعة، الذي اختذه اجلهاز الرئاسيقرار الإىل  يشري وإذ (2)

بشأن تصميم اجلهاز الرئاسي املشورة إىل بإسداء مجلة أمور، ضمن ، من أجل القيام سرتاتيجية التمويلااملعنية ب

اجللولتني األوىل  قبل ستعراض تنفيذ حافظة املشاريع املمولة من بشأن ا، وهوهيكل قرتحاتامللتقديم نداء املقبل ال

 ع دندوق تقاسم املنافع؛يراوالثانية من دورة مش

 

من األمني إعلداد وإتاحلة تقريلر ملوجز علن تنفيلذ       يف دورته الرابعة، ، طلب أن اجلهاز الرئاسي إىل شرييوإذ  (3)

 ؛أثرهااألوىل واملشاريع حافظة 

 

والردلد والتقيليم   لرفلع التقلارير   إجلراءات مؤقتلة   عتملد  ، يف دورته الرابعة، ااجلهاز الرئاسي أن إىل شرييوإذ  (4)

ع دلندوق تقاسلم   يراتطبيقهلا يف تنفيلذ اجلوللة الثانيلة ملن دورة مشل       ينبغلي ، األموال مؤقتة لصرفإجراءات و

 املنافع؛
 

 فإنه
 

سرتاتيجية التمويل ملا قاملا بله ملن    اإىل هيئة املكتب وإىل اللجنة االستشارية املخصصة املعنية بيتوجه بالشكر - 1

 منذ انعقاد الدورة الرابعة للجهاز الرئاسي؛ ع دندوق تقاسم املنافعيراعمل حكومي دولي لدعم تنفيذ دورة مش

 

بنشر التقرير عن اجلولة األوىل من دورة مشاريع دندوق تقاسم املنلافع ويطللب ملن األملني نشلره عللى       يرحب - 4

  نطاق واسع على األطراف املتعاقدة والشركاء واجلهات املاحنة؛ 

 

ا قدمتله  ع ملل يرامجيع املؤسسات اليت شاركت يف تنفيذ مشاريع اجلولة األوىل ملن دورة املشل  إىل  بالشكريتوجه - 3

األنشطة على املستوى احمللي، مثل تعزيز قدرات تنفيذ خهل  مندندوق تقاسم املنافع  مضاعفة أثردعم يف من 

إتاحلة  واد يف النظلام املتعلدد األطلراف، وملن خلهل      املل املزارعني، وعلى املسلتوى العلاملي، ملن خلهل إدرا      

 ع للجمهور؛يرااملشسفر عنها املعلومات اليت ت
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 ؛عيرابالتقدم احملرز يف تنفيذ اجلولة الثانية من دورة املش يرحب- 4

 

ع، وفقلا لججلراءات   يرا نهايلة دورة املشل  اؤه يفجلر يتعني إي سذلتقييم املستقل الااألمني بدء ختطيط  من طلبي- 5

 ؛ة وإتاحتهع الثانييرافظة املشاتقرير موجز عن تنفيذ حإعداد اليت اعتمدت يف دورته الرابعة، و

 

املوارد الوراثية النباتيلة لألغذيلة والزراعلة املدرجلة يف     إتاحة تقديم املساعدة لتسهيل  ةوادلماألمانة من  يطلب -2

ع وفقا لشروط يرايف إطار اجلولة الثانية من دورة املش املمولةالناجتة عن املشاريع وامللحق األول للمعاهدة الدولية 

 يف غضون سنة واحدة ملن هذه املشاريع للجمهور تأتية عن ملعلومات املإتاحة ااملتعدد األطراف، ونظام وأحكام ال

 االنتهاء من املشروع؛

 

 .للجهاز الرئاسيالدورة اخلامسة نهاية دندوق تقاسم املنافع يف  مقرتحاتإطهق النداء الثالث لتقديم  قرري- 7

 


