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 تجاب  اوسريع ؛  االالع  لى  ذه  اوثيقة  بستخدام رمز االسميك
 وذه  ذي مبادرة م  منظم  األغهي  واوزرال  وىتةىقل إىل أدىن حد م  أيرذا اوبقئي وتشجقع اتصاالت أكثر مرالاة وىبقئ .  

-http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings وميك  االالع  لى  اوثثئق األخرى لى  اوعنثان
detail/en/c/888771/ 
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A 

 

 من جدول األعمال املؤقت 10البند 

 الااعة  لجهاا  الائسية الدور 

 2017نوفمرب/تشاين الثاين  3 –أكتوعا/تشاين األول  30كيغايل، رواندا، 

 ترايا الجهن  اسستشاري  املصةة  املةني  بسرتاتيهي  التمويل

      

 مردم  –أوسً 
 
ة لةد اوىجن  االستشاري  اعخصص  اععنق  بسرتاتقجق  اوتمثيل ررر اهاا  اورئسي، يف دورته اوسادس ، إلاد -1

لاوىجن  ، بةق  تث أ أساال الستعراا اسرتاتقجق  اوتمثيل دد  تعزيز أدائاا، يف اودورة اوسابع  وىجاا  اورئسي، لى  
  .2/2015 اونحث اعنصثص لىقه يف اوةرار

 
، واالجتما  2017 ، ومها االجتما  اوثام  يف مارال/آذار ولةدت اوىجن  اجتمالني، خعل  رتة اوسنتني ذه -2

 .IT/ACFS-8/17/Reportويرد كامل تةرير االجتما  اوثام  يف اوثيقة   ، يف روما، إيطاوقا.2017اوتاسع يف يثنقث/حزيران 
 
 كني هلا.رئقسني مشار لسثيسرا   Alwin Kopseل�مقبقا  واوسقد  Pierre du Plessisوانتخبت اوىجن  اوسقد  -3
 
يعرا ذها اوتةرير اوعمل اوهي اضطىعت به اوىجن  خعل  رتة اوسنتني حتضأًا ألساال استعراا اسرتاتقجق  و  -4

 اوتمثيل م  ربل اهاا  اورئسي.
 
وألدت اوىجن  لنارر مشرو  ررار بشنن تعزيز أدا  اسرتاتقجق  اوتمثيل، وكي ينظر  قاا اهاا  اورئسي، لى   -5

 .ّدي احمل تمثيلٍ اوالسرتاتقجق   تفصقىقا اخمططاوهي يتضم  أيضاً ، 1 اعىحقد يف اونحث اوثار 
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 ترييم النتائج اليت حررتاا اسرتاتيهي  التمويل –ثنياً 
 
تمثيل  قما تةققم اونتائج اويت حةةتاا اسرتاتقجق  او، إىل اوىجن  "2/2015 الىب اهاا  اورئسي، مبثجب اوةرار -6

 ددة تثا ر اعثارد اعاوق  وففا قتاا وكفا تا و عاوق  تةدمياا وتنفقه اونشاالات اوثاردة يف ذه   يف خيص ذد اا اعتمثل
 ".اععاذدة

 
مت اوىجن  اونتائج اويت حةةتاا اسرتاتقجق  اوتمثيل بةق  تةدمي . ورقّ 2006الُتمدت أول اسرتاتقجق  متثيل يف لام  -7

 واسرتفد اوتةققم باللتبارات اوتاوق : اا. تثرقات إىل اهاا  اورئسي وتعزيز أدائ
 

بوتنكقد لى  أمهق  اعثارد اوثرايق  اونباتق  وألغهي  ميك  حتسني  رص اوتمثيل وتنفقه اععاذدة اودووق    1ل
 واوزرال  وأوجه اورتابط مع رضاد اوتنمق  األخرى، وصانعي اوةرار اوثالنقني واوثكاالت اإلمنائق  اوثالنق .

 
ةي أن تد  اعرحى  اوتاوق  م  تنفقه اسرتاتقجق  اوتمثيل إىل تعزيز اوروابط بني خمتىف مصادر ينبو   2ل

اوتمثيل واوشركا ، م  خعل مثارى  اوتعاون يف اوتخطقط و رص اإلنفاق اعشرتك وحتديد اوةنثات اعناسب  
 إلرام  ذه  اوروابط. 

 
واودروال اعستفادة يف إدارة اعثارد اخلاضع  ورراب   ما ينبةي أن تستند أيضًا إىل اخلربة اعكتسب ك  3ل

 اهاا  اورئسي اعبافرة، وال سقما رندوق تةاسم اعنا ع.
 
اويت يةدماا  اعختىف  ل  تىكميك  حتسني اسرتاتقجق  اوتمثيل ل  الريق  ددة اورتكقز لى  اعثارد و   4ل

ىقاا، مبا يف ذوك ل  الريق معاه  اوتعاون مع رندوق تةاسم اعنا ع واوصندوق اخلاص بألغراا اعتفق ل
ألخرى وحتسني اإلبعغ ل  اوتمثيل اوثالين واوثنائي واعتعدد األالرا  وألنشط  ذات اآلوقات اودووق  ا

 اوصى  بتنفقه اععاذدة.
 
 .  ةد االجتاذات واحلةائق اوعاعق  وبقئ  اهاات اعاحن ّدي ينبةي أن ترالي اسرتاتقجق  اوتمثيل احملو   5ل

الرأت تةقأات لى  اعشاد اوتمثيىي، وينبةي لى  رندوق تةاسم اعنا ع وآوقات اوتمثيل األخرى اخلاضع  
ورراب  اهاا  اورئسي اوتكقف واوتطثر مع احتقاجات اهاات اعاحن  واعستفقدي ، مما يزيد م  إمكانق  

جل. وبوتايل، ينبةي أن تستجقب الثيل األ اً اجتهاب اوتمثيل اوكايف واعتنث  اوهي يضم  منظثر 
الجتاذات اوتمثيل اونافئ ، وأن تث ر اعرون  وىتكقف مع بقئ  متةأة، وأن تكفل  ّدي اسرتاتقجق  اوتمثيل احمل

 اتبا  �ج متثيل  عال ومتسق لرب آوقات اععاذدة.
 
 ق اويت تنطبق حصراً اعصطىحات اعستخدم ، واععح ّدي ينبةي أن تثضح اسرتاتقجق  اوتمثيل احملو   6ل

 لى  رندوق تةاسم اعنا ع وتىك اويت تنطبق لى  اسرتاتقجق  اوتمثيل.
 
اوتحددت  تثحي اوتحددت اويت ووجات خعل  رتة اوتخطقط االسرتاتقجي اوسابة ، وحتديداً و   7ل

ستخدام اوتنا سق ، أن ذناك  رر  الاعشاريع  الىباتاعتعىة  بتكاوقف اععامعت اعرتبط  بجرا ات 



3   IT/GB-7/17/12 

 

اوتمثيل اعتاح بشكل أكثر اسرتاتقجق  م  أجل بنا  أوجه اوتآ ر واالستفادة م  اعثارد اإلضا ق ، وتحةقق 
 م  اععاذدة.  5-18 اوفائدة اوةصثى وىمستفقدي  اعستاد ني احملددي  يف اعادة

 
سرتاتقجق  وعستفادة م  ينبةي استخدام اوتمثيل اخلاضع ورراب  اهاا  اورئسي اعبافرة بطرية  او   8ل

 تنفقه اوربامج.اعثارد اإلضا ق  وتةطق  اوثةرات احلرج  يف 
 
ودور اسرتاتقجق  اوتمثيل احلاسم يف اععاذدة اودووق ، ينبةي استعراضاا بنتظام. وستث ر  إدراكاً و   9ل

اعكتسب  يف مراحل  االستعراضات اودوري  لمىق  وىررد واوتةققم واوتعىم م  اودروال واخلربات واععىثمات
 اوتنفقه اوسابة ، وهلقكى   رص اوتمثيل اهديدة وحتديد اوثةرات وسّدذا. 

 
لى  اونحث ونتقج  هلها اوتةققم، تثري اوىجن  إىل اهاا  اورئسي بتحديث اسرتاتقجق  اوتمثيل ووضع �ج بر�جمي  -8

 اوثارد، لى  اونحث حمّدي  السرتاتقجق  متثيلٍ  تفصقىقاً  طاً خمطم  اععاذدة. ورد ألّدت اوىجن   18اعنصثص لىقه يف اعادة 
وكي ينظر  قاا اهاا  اورئسي ويعتمدذا  اويت ألدت ّدي يف ذها اوتةرير. وذناك بعض اوعنارر يف اسرتاتقجق  اوتمثيل احمل

. وسقتطىب وضع اوصقة  ي دّ خعل دورته اوسابع ، مبا يف ذوك اورؤي  اهديدة وإالار اونتائج السرتاتقجق  اوتمثيل احمل
ويتثرع مشرو  لنارر اعزيد م  اوعمل م  جانب اوىجن  خعل  رتة اوسنتني اعةبى .  ّدي اوناائق  السرتاتقجق  اوتمثيل احمل
  اوةرار كقفق  تنفقه ذها اوعمل.

 

 اخلط  االسرتاتقجق  وتنفقه رندوق تةاسم اعنا عترييم تنفيذ  –ثلثاً 
 
م ــــاخلط  االسرتاتقجق  وتنفقه رندوق تةاس تطبققتةققم ، "2/2015 ىةرارو البةاً سي إىل اوىجن ، الىب اهاا  اورئ -9

  ثر وىفرتةــــاب اعهكـــل احلســـل م  أجـــد  وىتمثيــد ذــي ذوك حتديـ  اـمب ا،ـــوحتديثا 2014-2009ع وىفرتة ــــاعنا 
خط  اوعمل اوعاعق  اوثانق   اجات بنا  لى  مصادر وىمعىثمات مثلالحتقامع األخه يف االلتبار حتىقل  ،2018-2023

، احملارقل ضًع ل  اهلد  اخلاص بصندوق اعنح اوتابع وىصندوق اوعاعي وتنث  ، وألغهي  واوزرال  اونباتق وىمثارد اوثرايق  
وصندوق تةاسم اعنا ع، م   وىتنبؤسقناريثذات حثل اوتنيأات اعمكن  وتدابأ ضمان اودخل اعستدام واوةابل اووحتىقل 

أجل تعزيز اونظام اعتعدد األالرا  اوهي ستةرتحه جممثل  اوعمل اعخصص  اعفتثح  اوعضثي  م  أجل تعزيز سأ اونظام 
  ".1/2015 حبسب ما ينص لىقه اوةرار ،اعتعدد األالرا 

 
صندوق تةاسم اعنا ع، خار  م  األالرا  لى  تعبئ  مثارد اعسامهات اوطثلق  و جق اخلط  االسرتاتقوركزت  -10

0Fاخلط  االسرتاتقجق وتنفقه  اعتعاردة. وأجرت اوىجن  يف اجتمالاا اوثام  تةققماً 

اودروال اعستفادة  قما  ولقترُ ورد . 1
  وتحديث اسرتاتقجق  اوتمثيل.   األخه دايف االلتبارات اويت  اخلط  االسرتاتقجق يتعىق بتنفقه 

 
  أنه ينبةي وىناج اورب�جمي وصندوق تةاسم اعنا ع أن جيمع بني تعبئ  اعثارد، وتث يعاا، ورر اا، ورأت اوىجن -11

ووهوك،  ��ا تثري بدماج اوعنارر ذات اوصى  م   بطرية  متكامى ، وينبةي دجماا يف االسرتاتقجق  اوشامى  وىتمثيل.
 . اخلط وتايل وقس م  اوضروري حتديث ، وبّدي يف اسرتاتقجق  اوتمثيل احمل اخلط  االسرتاتقجق 

                                                      
  .IT/ACFS-8/17 Report اوثيقة م   20-15وفةرات ا 1  
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تنفقه األحكام ذات اوصى  م  خط  و أيضًا  ررًا أ ضل وتعبئ  اعثارد  ّدي وينبةي أن تث ر اسرتاتقجق  اوتمثيل احمل -12

 ، عاعقمثل مر ق اوبقئ  او أجازةمع  ،اوةنثات اعناسب اععئم، م  خعل ، ويف تعزيز اوتعاون 2030اوتنمق  اعستدام  وعام 
واوصندوق اوعاعي وتنث  احملارقل، والمثل  االستشاري  وىبحثث اوزرالق  اودووق ، واتفارق  األمم اعتحدة اإلالاري  بشنن 

  تةأ اعناخ.
 

ونظرت اوىجن ، بنا  لى  الىب اهاا  اورئسي، يف إمكانق  تىةي اعسامهات يف رندوق تةاسم اعنا ع مع اورتكقز  -13
دت اإلرىقمق  واحملارقل. ورأت أن مثل ذها اونث  م  اعسامهات سقكثن ممكناً، ووكناا أرّرت بحلاج  إىل لى  األووث 

 إدراجاا يف األووثدت اوعام  وصندوق تةاسم اعنا ع.
 

 قاً يىمتث  اً ذد  ّدي احمل و قما يتعىق بذدا  اوتمثيل، تثري اوىجن  اهاا  اورئسي بن تتضم  اسرتاتقجق  اوتمثيل -14
واوصندوق السرتاتقجق  اوتمثيل اوشامى ، وكهوك وألمثال اخلاضع  ورراب  اهاا  اورئسي اعبافرة: رندوق تةاسم اعنا ع 

ألغراا اعتفق لىقاا. وأجرت اوىجن  منارش  وىمناجقات اورامق  إىل حتةقق ذه  األذدا . ووا ةت اوىجن  لى  اخلاص ب
 ق  وتحديد األذدا . وأُلرب ل  آرا  خمتىف   قما يتعىق مبستثدت اوتمثيل اويت يتعني أنه ال تتث ر حاوقًا معىثمات كا

وكان ذناك اتفاق لى  أنه ال ينبةي، لى  أرل تةدير، اوتثرل إوقاا، ورال اوبعض أنه ينبةي تعزيز اعستثدت بشكل كبأ. 
  اوتمثيل اوسابة . وتثري اوىجن  بلطا  األووثي  اسرتاتقجقأن ُحيدد اعستثى دون اعبىغ اوفعىي اوهي حتةق خعل  رتة 

 حتديدهمع اععىثمات اوع م  وثضع األذدا  خعل  رتة اوسنتني اعةبى . ولندما تتث ر اععىثمات، سقكثن م  األسال 
 . واستعراضاااألذدا  

 
اعفتثح  اوعضثي  اعخصص  تتثارل بشكل ويقق مع جممثل  اوعمل   أن والىب اهاا  اورئسي أيضًا إىل اوىجن -15

. وبنا  لى  ذوك، دلت اوىجن  اورئقسني اعشاركني اععنق  بتعزيز لمل اونظام اعتعدد األالرا ، يف سقاق تنفقه ألماهلا
جممثل  اوعمل اعفتثح  اوعضثي   لمثل  اوعمل إىل اجتمالاا اوثام . واورئقسان اعشاركان وىجن  مها أيضًا لضثان يف

  . تعزيز لمل اونظام اعتعدد األالراعنق  باعخصص  اع
 

بوعمل اهاري لمثل  اوعمل  ويقةاً  وأرّرت اوىجن  أيضا بن حتديد ذد  وصندوق تةاسم اعنا ع يرتبط ارتباالاً  -16
ن لمثل  اعفتثح  اوعضثي  اعخصص  اععنق  بتعزيز لمل اونظام اعتعدد األالرا  وتةاسم اعنا ع. وردم اورئقسان اعشاركا

 سائل ذات اوصى .اوعمل، خعل االجتما  اوثام  وىجن ، إحاال  ل  اوعمل اعنجز واوتةدم احملر  يف اعنارشات اعتعىة  بع
 

اخلاص بصندوق تةاسم اعنا ع، سقكثن م  اوضروري احلصثل لى  كل د  حتةقق اهلوأرّرت اوىجن  بنه م  أجل  -17
األالرا  اعتعاردة. وال تزال ذناك آرا  خمتىف  بشنن وضع آوق  م   واعسامهاتخدم اإليرادات اوةائم  لى  اعستم  

م  اععاذدة. والىبت اوىجن  م  رئقسقاا اعشاركني اوتثارل  4-18 وىمسامهات م  جانب األالرا  اعتعاردة و ةاً وىمادة
 وىجاا  اورئسي.بشكل ويقق مع اورئقسني اعشاركني لمثل  اوعمل، حتضأاً وىدورة اوسابع  
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 تةزيز الناج الرب�جمي لةندوق تراسم املنافعالاامي  إىل التداعري  –راعةاً 
 

، أن تخه يف االلتبار اوتةققمات اويت أجريت بشنن 2/2015 الىب اهاا  اورئسي إىل اوىجن ، م  خعل اوةرار -18
أ وتعزيز اوناج اورباجمي وصندوق تةاسم اعنا ع، حبقث وضع تداب  اوتمثيل واخلط  االسرتاتقجق  م  أجل "تنفقه اسرتاتقجق

 :تكثن لمىقات اوصندوق أكثر جاذبق  ورابى  وىتنبؤ بونسب  إىل جاات ماحن  ومتىةق  حمتمى ، وذي تشمل
 

حتسني االتساق اعثاضقعي بني اعشاريع اوفردي ، والثال دورات اعشاريع، مبا يف ذوك م  خعل   1ل
 رتتقبات احلاوق  وتنفقه اعشاريع؛إلادة اونظر يف او

 
وضع اسرتاتقجق  استثمار الثيى  األجل وصندوق تةاسم اعنا ع، تتضم  أذدا ًا ونتائج متثرع    2ل

 ومؤفرات ونظاماً مناسباً وىررد ووىتةققم؛
 
 منه." ل جز اً تعزيز اوتآ ر بني رندوق تةاسم اعنا ع واسرتاتقجق  اوتمثيل اويت تشكّ   3ل

 
دد اوىجن  لى  أمهق  اوناج اورب�جمي وصندوق تةاسم اعنا ع م  أجل استخدام اعثارد اعتاح  بكفا ة أكرب، وتش -19

وتقسأ أوجه اوتكامل مع اوعنارر األخرى السرتاتقجق  اوتمثيل. وخعل  رتة اوسنتني، أحر ت اوىجن  تةدمًا يف تطثير 
السرتاتقجق   اوتفصقىياعبني يف اوةسم اورابع م  مشرو  اعخطط اوناج اورب�جمي وصندوق تةاسم اعنا ع لى  اونحث 

ويتثرع مشرو  لنارر اوةرار كقف  اوصكثك اخلاضع  ورراب  اهاا  اورئسي اعبافرة.اوناج اورب�جمي و : ّدي اوتمثيل احمل
 ينظر  قه اهاا  اورئسي ويعتمد .كي ستثارل اوىجن  تطثير اوناج اورب�جمي، و

 
ةت اوىجن  بن اعكتب يعتزم بد  دورة اوتمثيل اورابع  وصندوق تةاسم اعنا ع ربل اودورة اوسابع  وىجاا  وأُبى -20

اورئسي. والىبت اوىجن  م  اورئقسني اعشاركني اوتثارل مع مكتب اهاا  اورئسي وإلبعغ ل  اوتةدم احملر  يف حتديث 
ة اوتمثيل اورابع  وعنتةال إىل اوناج اورب�جمي اعةرتح السرتاتقجق  اسرتاتقجق  اوتمثيل، واستكشا  إمكانق  استخدام دور 

 .ّدي اوتمثيل احمل
 

  اتيهي  التمويل،اسرت الواردة يف ةناصا الالتداعري الاامي  إىل تةزيا تنفيذ  –خامااً 
 غري صندوق تراسم املنافع

 
وضع تدابأ أخرى وتعزيز تنفقه  ر يف إمكانق اونظ، "2/2015 الىب اهاا  اورئسي إىل اوىجن ، م  خعل اوةرار -21

مثارد ماوق  وىعنارر اوثاردة يف اسرتاتقجق   تث أ يف اوتنبؤ اسرتاتقجق  اوتمثيل اوعام ، مبا يف ذوك وضمان االستدام  ورابىق 
 ".وتمثيل، غأ رندوق تةاسم اعنا عا
 

قه اسرتاتقجق  اوتمثيل م  خعل  ددة اورتكقز لى  د اوىجن  لى  أمهق  رقام اهاا  اورئسي بتحسني تنفوتشدّ  -22
 اعثارد غأ تىك اويت يةدماا رندوق تةاسم اعنا ع، ووك  تضمقناا مجقعاً يف اوناج اورب�جمي اعشرتك. 

 
 وتشمل اونتائج اعتثرع  م  حتديث اسرتاتقجق  اوتمثيل ما يىي:  -23
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ئي وألنشط  ذات اوصى  بتنفقه اععاذدة استنادا إىل حتسني اععىثمات ل  اوتمثيل اوثالين واوثنا  1ل
  مثل ذه  اععىثمات اهاا  اورئسي م  وضع تدابأ اوتةارير اعةدم  م  األالرا  اعتعاردة. وستمكّ 

وغأذا م   اوثالنق  وتحسني  رص اوتمثيل وتنفقه اععاذدة لى  اوصعقد اوثالين. وستتمك  نةاط االتصال
عاذدة م  إبرا  أمهق  اعثارد اوثرايق  اونباتق  وألغهي  واوزرال  واوروابط بقناا وبني أرحاب اعصىح  يف اع

 ار واوثكاالت اإلمنائق  اوثالنق ؛وصانعي اوةر اوةضاد اإلمنائق  األخرى، 
 
حتسني اععىثمات ل  اوتمثيل اعتاح يف اوصكثك واوصناديق واهلقئات اودووق  ذات اوصى . وينبةي   2ل

اوصندوق اوعاعي وتنث  احملارقل، والمثل  االستشاري  وىبحثث رئسي أن يعز  اوتعاون مع وىجاا  او
 ؛اأذاوزرالق  اودووق ، ومنظم  األغهي  واوزرال ، ومر ق اوبقئ  اوعاعق ، واوصندوق األخضر وىمناخ، وغ

 
قط اوتعاوين و رص تعزيز اوروابط بني خمتىف مصادر اوتمثيل واوشركا ، ل  الريق متابع  اوتخط  3ل

 اإلنفاق اعشرتك وحتديد اوةنثات اعناسب  إلرام  ذه  اوروابط؛
 
 تعزيز تةدمي تةاسم اعنا ع غأ اونةدي  م  خعل اسرتاتقجق  اوتمثيل اوشامى .  4ل

 

 املاائل التنظيمي  –سادساً 
 

، خعل  رتة اوسنتني اعةبى ، وكي ينظر ومعحةاا ّدي سقتعني لى  اوىجن  مثارى  تطثير اسرتاتقجق  اوتمثيل احمل -24
  قاا اهاا  اورئسي ويثا ق لىقاا خعل دورته اوثامن .

 
ل مجع اععىثمات ل  اعثارد اعاوق  اودالم  وتنفقه اععاذدة واويت ال ضضع ورراب  اهاا  اورئسي اعبافرة وسقشكّ  -25

م  دون إجرا  تةققم فامل عختىف أدوات اوتمثيل واعثارد و  ةبى .خعل  رتة اوسنتني اعأووثي  بونسب  وىجاا  اورئسي 
 اوثاردة مصفث   أدوات اوتمثيلاعتاح ، لى  اعستثدت اعتعددة األالرا  واوثنائق  واوثالنق ، و  يكثن م  اعمك  تعبئ  

وضع تدابأ وزددة  رص ى  رادرًا ل اهاا  اورئسي يكثنالسرتاتقجق  اوتمثيل، وو   اوتفصقىيمخطط وى 2 يف اعر ق
لى  اضاذ ررارات بطرية   . كما أنه و  يكثن رادراً اوروابط واوتعاون مع اآلخري أو تعزيز اوتمثيل وتنفقه اععاذدة، أو إرام  

مستنأة بشنن أذدا  وأووثدت األمثال اعتاح  اخلاضع  وررابته اعبافرة، واوبت يف كقفق  استخدام ذه  األمثال بكرب 
كثن ضروري  ، مصادر اوبقا�ت اعختىف  اويت ست20در م  اوتحفقز واوتآ ر. ويثضح اعخطط اوتفصقىي، يف اوفةرة ر

 وتمكني ذها اوتةققم.
 

إلداد استمارة وإلبعغ تستند إىل اععىثمات مجع معىثمات م  ذها اوةبقل، سقتعني لى  األمان   بةق  اوتمك  م  -26
 االستمارة    ذهمكّ توىمخطط اوتفصقىي السرتاتقجق  اوتمثيل. وس 2اعر ق ثيل اوثاردة يف اوع م  عصفث   أدوات اوتم

األالرا  اعتعاردة م  تةدمي اععىثمات إىل األمان  بشنن اوربامج اوثنائق  ومتثيل األنشط  اوثالنق  وىمثارد اوثرايق  اونباتق  
وسقىزم أيضًا مجع اععىثمات خعل  رتة اوسنتني اعةبى  ل    .وألغهي  واوزرال  م  أجل جتمقعاا وحتىقىاا م  ربل اوىجن

  رص اوتمثيل يف إالار اوصكثك واوصناديق واألجازة اودووق  ذات اوصى ، واعنظمات اودووق  األخرى.
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وأ�م  يف حتسني اوتمثيل اعةدم وتنفقه اععاذدة، ذاماً  وأرّرت اوىجن  بنه بمكان أرحاب اعصىح  أن يؤدوا دوراً  -27
اهاات اوفالى  اورئقسق  يف تنفقه تةاسم اعنا ع غأ اونةدي  لبنا  اوةدرات؛ وتبادل اععىثمات؛ ونةل اوتكنثوثجقا . 
وستمّك  مشثرتم اوىجن  م  تةدمي مةرتحات مستنأة إىل اهاا  اورئسي بشنن كقفق  حتسني تنفقه تةاسم اعنا ع غأ 

 اهاا  اورئسي مشارك  جممثلات أرحاب اعصىح  يف ألمال اوىجن . اونةدي . وتثري اوىجن  بن يثضح
 

سقتعني لى  اوىجن  أن تضطىع بدور ذام يف مثارى  تطثير اسرتاتقجق   هوينبةي لى  اهاا  اورئسي أن ينظر يف أن -28
 اعسائل اعتصى  بثالي  اوىجن  خعل  رتة اوسنتني اعةبى ، وتنفقهذا  قما بعد. ووهوك سقتعني لىقاا اونظر يف حمّدي متثيل 

. وتثري اوىجن  هلها اوةرا ويةّدم مشرو  لنارر اوةرار رقة  وكي ينظر  قاا اهاا  اورئسي حتةقةاً والبقعتاا وتكثيناا. 
 بن جتتمع مرتني أو يعث مرات خعل  رتة اوسنتني اعةبى . 

 
عل  رتة اوسنتني اعةبى . وسقتعني لى  اهاا  اورئسي ماوق  تتصل بتحديث اسرتاتقجق  اوتمثيل خ تبعاتوذناك  -29

 به وفرتة اوسنتني اعةبى . بر�مج اوعمل واعقزانق  اخلاص التماد دلن اوتبعاتأن ينظر يف ذه  
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 1 اعر ق

 نفيذ اسرتاتيهي  متويل املةاهدة الدولي ت  - 2017/** مشاوع عناصا الراار
 

 إ  اهاا  الائسي،
 

 م  اععاذدة اودووق ؛ و3-19و 18و 3-13و 2-13اعثاد  إذ يستهكر
 

 ، وغأ  م  اوةرارات اوسابة  بشنن تنفقه اسرتاتقجق  اوتمثيل؛2/2015اوةرار  وإذ يستهكر
 
بتةرير اوىجن  اعخصص  اععنق  بسرتاتقجق  اوتمثيل وبوتةدم احملر  حىت اآلن حنث تعزيز أدا  اسرتاتقجق   يرحب -1

 اوتمثيل؛
 
 اسرتاتقجق  متثيل اععاذدة اودووق  بةق  التماد �ج بر�جمي دينامي وت ري م  فننه أن:حتديث  ويةرر -2
 

اوتنكقد لى  أمهق  اعثارد اوثرايق  اونباتق     رص اوتمثيل وتنفقه اععاذدة اودووق  م  خعل حيسّ   1ل
عي اوةرار اوثالنقني واوثكاالت اإلمنائق  وألغهي  واوزرال  وأوجه اورتابط مع رضاد اوتنمق  األخرى، وصان

 اوثالنق .
 
، م  خعل مثارى  اودووق  بني خمتىف مصادر اوتمثيل واوشركا  ذات اوصى  بععاذدة  اوروابط يعزّ   2ل

 اوتعاون يف اوتخطقط و رص اإلنفاق اعشرتك وحتديد اوةنثات اعناسب  إلرام  ذه  اوروابط.
 
م  اودروال واخلربات واععىثمات اعكتسب  يف مراحل اوتنفقه  واالستفادةققم لمىق  وىررد واوتة ميةدّ   3ل

وهلقكى   رص اوتمثيل اهديدة وحتديد اوثةرات وسّدذا، مبا يف ذوك م  خعل إفراك أرحاب اوسابة ، 
 اعصىح  يف اععاذدة.

 
، ويعتمد اوةرار ذها مىحقاوثارد يف ، لى  اونحث ّدي بعخطط اوتفصقىي السرتاتقجق  اوتمثيل احمل وحيقط لىماً  -3

 اورؤي  اهديدة وإالار اونتائج السرتاتقجق  متثيل اععاذدة اودووق ؛
 
 : اوىجن  اععنق  بسرتاتقجق  اوتمثيل وتعبئ  اعثارد.]وجعىاا هن  دائم [إلادة تسمق  اوىجن   ويةرر -4
 
 بةق  اوةقام مبا يىي:   لةد اجتما  اوىجن ، بثالي  وتكثي  منةحني،إلادة  ويةرر -5
 

من  ذات رى  وىنظر  قاا واعثا ة  لىقاا م  ربل اودورة اوثا ومعحق حمّدي  وضع اسرتاتقجق  متثيلٍ   1ل
 وىجاا  اورئسي، مبا يف ذوك:

 
  اهاا  اورئسي م  السرتاتقجق  اوتمثيل اوهي سقمكّ وضع اوصقة  اوناائق  وىناج اورب�جمي  أ ل

 اوتمثيل بلاالت واآلوقات اوتمكقنق  وىمعاذدة اودووق ؛ ربط خمتىف أدوات
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مثارى  وضع اوتدابأ وتحسني اوتعاون مع اعنظمات اودووق  وكهوك حتسني اإلبعغ ل   ب ل
اجتهاب اوتمثيل و أنشط  اوتمثيل اوثالنق  واوثنائق  واعتعددة األالرا  ذات اوصى  بتنفقه اععاذدة، 

 ا ؛م  خمتىف اعصادر واوشرك
 
وضع اهلد  اخلاص بالسرتاتقجق  اوشامى  وىتمثيل واألذدا  اخلار  بدايت اوتمثيل  ج ل

اورئقسقتني حتت رراب  اهاا  اورئسي اعبافرة، ومها: رندوق تةاسم اعنا ع، واوصندوق اخلاص 
 بألغراا اعتفق لىقاا؛ 

 
  اهاا  اورئسي اعبافرة، اإلفرا  لى  وضع أذدا  األدوات اوتمثيىق  اخلاضع  ورراب د ل

 وأووثدتا، وإالار رردذا وتةققماا، ودالئل تشةقىاا؛
 
ل  اسرتاتقجق  اوتمثيل مع متطىبات  اوتثرق  بوتدابأ اويت متّك  م  مزامن  وتنسقق اإلبعغ ه ل

 اإلبعغ األخرى، بوتعاون مع هن  االمتثال ومنظم  األغهي  واوزرال ؛ 
 

بشنن جاثد تعبئ  اعثارد، وحشد اوتمثيل، وتطثير أوجه اوتآ ر بني خمتىف مصادر تةدمي اعشثرة   2ل
اوتمثيل واوشركا  خعل  رتة اوسنتني، وال سقما ل  الريق إفراك جممثلات أرحاب اعصىح ، واوثكاالت 

 عاذدة اودووق ؛اعنفهة وآلوقات اعتعددة األالرا ، ووكاالت اعسالدة اإلمنائق  اورمسق ، وغأذا، يف تنفقه اع
 
 حتسني االتصال وإبرا  أدوات اوتمثيل دلماً وتنفقه اععاذدة اودووق  خعل  رتة اوسنتني؛  3ل
 
 اوتثرق  بوتدابأ اورامق  إىل تعزيز تةاسم اعنا ع غأ اونةدي  م  خعل اسرتاتقجق  اوتمثيل.  4ل
 

 أن تشارك األالرا  اعتعاردة األخرى أيضاً بصف  مرارب؛م  كل إرىقم، و  اينني نيأن تتنوف اوىجن  م  ممثىَ  ويةرر -6
 
م  كل جممثل  م  جممثلات أرحاب اعصىح  اوتاوق ، كمراربني نشطني وتةدمي اعشثرة اينني دلثة ممثَىني  ويةرر[  -7

 إىل اوىجن  دلما وتحديث اسرتاتقجق  اوتمثيل:
 

 منظمات اعزارلني؛  1ل
 
عت لى  اوزرالق  اودووق  وغأذا م  اعؤسسات اودووق  اويت ورّ  االستشاري  وىبحثث اهمال   2ل

 ؛15اتفارات اعادة 
 
 رنال  اوبهور؛  3ل
 
 اوبحثث؛مؤسسات معاذد و   4ل
 
 منظمات التمع اعدين؛  5ل
 
 ]رنال  جتاقز األغهي .  6ل
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 رة أللمال اوىجن ؛إىل تةدمي اعشث  اً نشط اَ اوصندوق اوعاعي وتنث  احملارقل بصفته مرارب ويدلث -8
 
اودالم  وتنفقه اععاذدة، ودلم اوصى   واعشاريع إىل إلطا  األووثي  وتنفقه اوربامج منظم  األغهي  واوزرال  ويدلث -9

بني اوتنث  اوبقثوثجي وتةأ اعناخ، وال سقما م  خعل مشاركتاا يف مر ق اوبقئ  اوعاعق  واوصندوق اوعاعي وىمناخ، حسب 
 اإلساام بنشاط يف لمل اوىجن ؛االرتضا ، و 

 
 2 إىل األمني وضع استمارة وإلبعغ تستند إىل اععىثمات اوع م  عصفث   أدوات اوتمثيل اوثاردة يف اعر ق ويطىب -10

م  اعخطط اوتفصقىي السرتاتقجق  اوتمثيل، ويدلث األالرا  اعتعاردة إىل تةدمي اععىثمات إىل األمني بشنن اوربامج 
اوثنائق  ومتثيل األنشط  اوثالنق  وىمثارد اوثرايق  اونباتق  وألغهي  واوزرال ، وتجمقعاا وحتىقىاا م  ربل اوىجن ، م  أجل وضع 

 ؛ّدي اوتمثيل احملاوصقة  اوناائق  السرتاتقجق  
 

ويدلث اآلوقات واوصناديق واألجازة اودووق  ذات اوصى ، وجممثلات أرحاب اعصىح ، واعنظمات اودووق   -11
   اوىجن  م  حتسني متثيل تنفقه اععاذدة وحتةقق تةاسم اعنا ع غأ اونةدي ؛، إىل تةدمي معىثمات إىل األمان  متكّ األخرى

 
مثارى  [ ]تةدمي[األالرا  اعتعاردة واوةطا  اخلاص واهاات اعاحن  األخرى، إىل  ستعجاللى  وجه اال ويدلث[  -12

يف أدوات اوتمثيل يف إالار اسرتاتقجق  اوتمثيل، وال سقما تىك اويت ضضع ورراب  اهاا  اورئسي اعسامهات  ]تةدمي وتثسقع
 ]اعبافرة؛

 
، أن يضع يف التبار  اورؤي  اهديدة رابع  وصندوق تةاسم اعنا علند تنفقه دورة اوتمثيل اوإىل اعكتب،  ويطىب -13

 ؛ّدي ، وعنتةال إىل اوناج اورب�جمي اعةرتح السرتاتقجق  اوتمثيل احملحمّدي واعخطط اوتفصقىي السرتاتقجق  متثيل 
 

يف لضا  األسر مشارك  أن تدرج تكاوقف االجتمالات واأللمال اوتحضأي  وىجن ، مبا يف ذوك تىك اويت تق ويةرر -14
اهاا  اورئسي، لى  أن تستكمىاا أي تربلات متاح  هلها كما رد يعتمدذا اوىجن ، يف اعقزانق  اإلداري  األساسق   

عرا لى  اهاا  اورئسي وىمثا ة  تُ ساوةرا، ويطىب إىل األمني إدراج ذه  اوتكاوقف يف اعقزانق  اإلداري  األساسق  اويت 
 ه اوعادي ؛لىقاا يف دورات

 
ي ــــا  ــــــار إوقاــــ  اعشــــل واألنشطــــف اوعمــ  واألمني يف تكاوقــــدان اونامقــــإىل دلم اوبى  ــات اعاحنــاها ويدلث -15

   ألع . 10 اوفةرة
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 ىحق بوةراراع

 ّدث اسرتاتيهي  التمويل احمل   تفةيجي:الصطط امل
 

 مردم  –أوسً 
 
اععاذدة اودووق  رقان  اعثارد اوثرايق  اونباتق  وألغهي  واوزرال  واستخداماا اعستدام وارتسام اعنا ع  أذدا تشمل  -1

اوزرال  حتةقق اونافئ  ل  استخدام ذه  اعثارد لى  حنث لادل ومتكا ئ، مبا يتسق مع اتفارق  اوتنث  اوبقثوثجي، م  أجل 
 .اعستدام  واألم  اوةهائي

 
أساسي يف  ددة األم  اوةهائي واوتةهي  ورثنه، وحتسني  رد اوثرايق  اونباتق  وألغهي  واوزرال  بشكلٍ وتسام اعثا -2

 سبل اوعقش واالرتصادات اوريفق ، ودلم احلفاظ لى  اوتنث  اوبقثوثجي، ومثاجا  حتددت اوتكقف مع تةأ اعناخ. 
 
، ومر  اونباتت، وأرحاب اعصىح  اآلخري  يف مجقع أحنا    اععاذدة اودووق  األالرا  اعتعاردة، واعزارلنيومتكّ  -3

اوعامل، م  استخدام اعثارد اوثرايق  اونباتق  وألغهي  واوزرال  ورث�ا وتبادهلا، مما يؤدي إىل  ددة اإلنتاجق  واودخل يف 
لى  اوبقئ ، وتعزيز اوةدرة لى  اوصمثد اعزرل ، و ددة تثا ر األغهي  اعتنثل  اوةنق  بعةهدت، واحلّد م  اآلثر اوسىبق  

 أمام ردمات اإلنتاج. وذي تدلم رثن اوتنث  اوبقثوثجي يف اعستةبل. 
 
ل اسرتاتقجق  متثيل  عاو  أمراً بوغ األمهق  وتنفقه اععاذدة اودووق ، كما أن استعراضاا وحتسقناا بشكل منتظم وتشكّ  -4

  .2و 1، اوفةرتن 2/2015 نظام اعتعدد األالرا  لاوةراريدلم تعزيز آوقات اععاذدة األخرى، مثل او
 

 والاؤي  ياملنطراألساس  –ثنياً 
 
تد  اسرتاتقجق  اوتمثيل إىل تعزيز تثا ر وففا ق  وكفا ة و عاوق  تث أ اعثارد اعاوق  وتنفقه األنشط  اعشمثو  يف  -5

  .2-18م  اععاذدة لاعادة  18اععاذدة، وذوك و ةاً وىمادة 
 
وتث ر اسرتاتقجق  اوتمثيل حمل  لام  ل  األنشط  اويت يتعني تنفقهذا مبثجب اععاذدة وخمتىف أدوات ومصادر  -6

أدوات اوتمثيل وىمثارد اخلاضع  حتت رراب  اهاا  اورئسي اعبافرة لمثل رندوق   1لاوتمثيل اعتاح ، مبا يف ذوك: 
أدوات اوتمثيل وىمثارد اويت ال ضضع ورراب  اهاا  اورئسي اعبافرة   2لاا ، وتةاسم اعنا ع، ورندوق األغراا اعتفق لىق

لمبا يف ذوك اعنظمات اودووق  اويت أبرم اهاا  اورئسي اتفارات معاا مثل اوصندوق اوعاعي وتنث  احملارقل ،  ضع ل  
الدات اوثنائق ، واوتمثيل اوثالين وىمثارد اوثرايق  اآلوقات واوصناديق واألجازة اودووق  ذات اوصى ، واوتعاون اوثنائي واعس

 اونباتق  وألغهي  واوزرال .  
 
األالرا  اعتعاردة يف  ذد ًا وىتمثيل حددته وتتضم م  اععاذدة اودووق   4-18اعادة أحكام وترالي االسرتاتقجق   -7

سقكثن ذناك أيضاً  . و 3-18ععاذدة لاعادة اععاذدة وتعبئ  األمثال وألنشط  واخلطط واوربامج ذات األووثي  مبثجب ا
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ورندوق األغراا اعتفق لىقاا. وستعط  األووثي  وتنفقه اخلطط واوربامج اعتفق  متثيل وصندوق تةاسم اعنا عذد  
  . 5-18 يف اوبىدان اونامق  اويت تصثن اعثارد اوثرايق  اونباتق  وألغهي  واوزرال  وتستخدماا لى  حنث مستدام لاعادةلىقاا 

 
، اسُتعرضت اسرتاتقجق  اوتمثيل بةق  تعزيز أدائاا. 2017. ويف لام 2006الُتمدت أول اسرتاتقجق  وىتمثيل يف لام  -8

 ويف ما يىي بعض االلتبارات اويت ُأخهت بعني االلتبار ودى إجرا  ذها االستعراا:
 

رد اوثرايق  اونباتق  وألغهي  واوزرال  حتسني  رص اوتمثيل وتنفقه اععاذدة وىتنكقد لى  أمهق  اعثا  1ل
، ACFS-8 Report اوثيقة وأوجه اورتابط مع رضاد اوتنمق  األخرى وصانعي اوةرار واوثكاالت اإلمنائق  ل

 ؛ 11اوفةرة 
 
ينبةي أن تد  اعرحى  اوتاوق  م  تنفقه اسرتاتقجق  اوتمثيل إىل تعزيز اوروابط بني خمتىف مصادر   2ل

ل، م  خعل اوسعي إىل اوتخطقط اوتعاوين و رص اإلنفاق اعشرتك وحتديد اوةنثات اعناسب  وفركا  اوتمثي
 ؛ 26اوفةرة ، ACFS-8 Reportاوثيقة  لوتحةقق ذه  اوروابط 

 
االستفادة م  اخلربة اعكتسب  واودروال اعستفادة يف إدارة اعثارد اخلاضع  ورراب  اهاا  اورئسي   3ل

 ؛ 18و 10ن ، اوفةرت ACFS-8 Reportاوثيقة لرندوق تةاسم اعنا ع اعبافرة، وال سقما 
 
حتسني تنفقه اسرتاتقجق  اوتمثيل ل  الريق  ددة اورتكقز لى  اعثارد م  غأ تىك اعةدم  م    4ل

ل  الريق معاه  مسنو  اوتعاون مع اآلوقات اودووق  األخرى وحتسني رندوق تةاسم اعنا ع، مبا يف ذوك 
اوثيقة  ل  اوتمثيل اوثالين واوثنائي واعتعدد األالرا  وألنشط  ذات اوصى  بتنفقه اععاذدة لاإلبعغ 

ACFS-8 Report ؛ 26، اوفةرة 
 
االجتاذات واحلةائق اوعاعق  وبقئ  اهاات اعاحن  يف  ّدي أن تخه اسرتاتقجق  اوتمثيل احمل ينبةي  5ل

 لب  4-18مع اإلررار بعادة ، اوتمثيل اودووق  اهاري  دون احلكم اعسبق لى  نتائج مفاوضات احلسبان،
أات لى  مشاد اوتمثيل، كما ق . ورد الرأت تة10، اوفةرة ACFS-8 Reportاوثيقة  م  اععاذدة ل لج و

أنه ينبةي لى  رندوق تةاسم اعنا ع وآوقات اوتمثيل األخرى اخلاضع  ورراب  اهاا  اورئسي اعبافرة 
مع احتقاجات اهاات اعاحن  واعستفقدي ، مما يزيد م  إمكانقتاا ههب اوتمثيل اوكايف اوتكقف واوتطثر 

 ّدي الثيل األجل. وبوتايل، ينبةي أن تستجقب اسرتاتقجق  اوتمثيل احمل اً واعتنث  اوهي يضم  منظثر 
با  �ج متثيل يتسم تةأة، وأن تكفل اتاعبقئ  اوتمثيل اونافئ ، وأن تث ر اعرون  وىتكقف مع الجتاذات او

  ؛18، اوفةرة ACFS-8 Reportاوثيقة  بوكفا ة واوتماسك لرب آوقات اععاذدة ل
 
اعصطىحات اعستخدم ، واععحق اويت تنطبق حصراً  ّدي ينبةي أن تثضح اسرتاتقجق  اوتمثيل احمل  6ل

، ACFS-8 Reportة  اوثيقللى  رندوق تةاسم اعنا ع، وتىك اويت تنطبق لى  اسرتاتقجق  اوتمثيل 
 ؛ 5 اوفةرة

 
حتددت  تثحي اوتحددت اويت متت مثاجاتاا خعل  رتة اوتخطقط االسرتاتقجي اوسابة  لحتديداً   7ل

تكاوقف اععامعت اعرتبط  بجرا ات الىبات اعشاريع اوتنا سق   أن ذناك  رر  الستخدام اوتمثيل اعتاح 
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ستفادة م  مثارد إضا ق ، م  أجل االستفادة اوةصثى ودى بشكل أكثر اسرتاتقجق  وبنا  اوتآ ر واال
 م  اععاذدة؛  5-18اعستفقدي  اعستاد ني احملددي  يف اعادة 

 
ينبةي استخدام اوتمثيل اخلاضع ورراب  اهاا  اورئسي اعبافرة بطرية  اسرتاتقجق  وعستفادة م    8ل

 رب�جمي؛ات احلرج  يف اوتنفقه اومثارد إضا ق  وتةطق  اوثةر 
 
بودور احلاسم اوهي تؤديه اععاذدة، ينبةي استعراا تنفقه اسرتاتقجق  اوتمثيل بنتظام.  الرتا اً   9ل

وينبةي أن تنص االستعراضات اعنتظم  لى  لمىق  وىررد واوتةققم واوتعىم م  اودروال واخلربات واععىثمات 
 ذا. اهديدة وحتديد اوثةرات وسدّ  اعكتسب  يف مراحل اوتنفقه اوسابة ، وذقكى   رص اوتمثيل

 
 رؤي  جديدة السرتاتقجق  اوتمثيل:  -9

 
  اسرتاتقجق  اوتمثيل اهاا  اورئسي، واألالرا  اعتعاردة، ووكاالت اوتمثيل، واعزارلني، واهاات اوفالى  متكّ  

دى اوطثيل وبطرية  منسة  عاذدة اودووق  لى  اعاألخرى، م  تمني اوتمثيل واعثارد األخرى وتنفقه برامج اع
 ومتضا رة و عاو . 

 

 متكني تنفيذ املةاهدة من خالل اسرتاتيهي  التمويل: الناج الرب�جمي –ثلثاً 
 

 األنشط  واخلطط واوربامج مبثجب اععاذدة. ّدي يثجز ذها اوةسم م  اسرتاتقجق  اوتمثيل احمل -10
 

م  األنشط  ودلم حفظ اعثارد اوثرايق  اونباتق  م   لى  لددٍ  تنص اععاذدة اودووق ، م  أجل حتةقق أذدا اا، -11
خعل رثن اعثارد اوثرايق  اونباتق  وألغهي  واوزرال  خارج اعثرع اوطبقعي وداخىه. وتسام اإلدارة يف اعزرل  وىمثارد اوثرايق  

ةثل اعزارلني. وتعترب جاثد اورتبق  اونباتق  وألغهي  واوزرال  أيضا يف رث�ا م  خعل متكني االستخدام اعستمر يف ح
 واوتكاير م  األنشط  اورئقسق  يف اوبحث ل  أرنا  جديدة مكّقف  حيتاجاا اعزارلثن وتطثيرذا.

 
ويتم حتةقق اوتةاسم اوعادل واعنصف وىمنا ع اونافئ  ل  استخدام اعثارد اوثرايق  اونباتق  وألغهي  واوزرال  يف إالار  -12

م  خعل أربع  أنثا  وتةاسم اعنا ع: تةاسم اعنا ع اونةدي  وغأذا م  اعنا ع اوناجت  ل  اوتسثيق؛ وبنا   اععاذدة اودووق 
أن تقسأ اوثرثل إىل اعثارد اوثرايق   به وم  اعسىم اوتكنثوثجقا ونةىاا؛ وتبادل اععىثمات. واحلصثل لى اوةدرات؛ 

 ل  ائدة ذام  �جت  ل  اععاذدة اودووق . األالرا  ميثّ اونباتق  وألغهي  واوزرال  ضم  اونظام اعتعدد 
 

  م  حتةقق أذدا اا، مبا يف ذوك لى  وجه وذناك لدد م  األحكام واآلوقات اخلار  بععاذدة اودووق  اويت متكّ  -13
 . اخلصثص اونظام اعتعدد األالرا ؛ ونظام اععىثمات اوعاعي؛ وبر�مج االستخدام اعستدام وحةثق اعزارلني

 
 . 14وتُعد خط  اوعمل اوعاعق  وىمثارد اوثرايق  اونباتق  وألغهي  واوزرال  لنصرًا دالمًا يف اععاذدة اودووق  لاعادة  -14

مسالدة ىبن تكثن خط  اوعمل اوعاعق  اوثانق  مركزة، وذوك و اهلقئ  وذناك روابط مع خط  اوعمل اوعاعق  اوثانق : أورت 
م  خط  اوعمل  17لاوفةرة  متثيل اععاذدة اودووق  السرتاتقجق حتديد األووثدت  يف ذوك حتديد األووثدت، مبايف 

 اوعاعق  .
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ويف حني أن تةاسم اعنا ع غأ اونةدي  واعسامهات اوعقنق  م  اعزارلني ال تعد كمسامهات يف البقعتاا،  �ن أخهذا  -15

كانق  حتةقق اوتآ ر لند اونظر يف مصادر اوتمثيل واستخداماته، يف االلتبار يف سقاق اسرتاتقجق  اوتمثيل سقزيد م  إم
  ضع ل  اوتنفقه اوفعال وىمعاذدة اودووق . 

 
 وتشمل اعصادر احملتمى  وىمثارد اعاوق  وتمثيل االسرتاتقجق  ما يىي:  -16

 
د مناا األالرا  اعتعاردة قحاا األالرا  اعتعاردة م  اوبىدان اعتةدم  واويت تستفقتتاعاوق  اويت اعثارد   1ل

م  اوبىدان اونامق  واوبىدان اويت متر ارتصاداتا مبرحى  انتةاوق  م  خعل اوةنثات اوثنائق  واإلرىقمق  ومتعددة 
 األالرا ؛

 
ج ذات األووثي  واعتعىة  بتنفقه اععاذدة واويت تتقحاا اآلوقات   واخلطط واورباموألنشط  اعاوقاعثارد   2ل

 واألجازة اودووق  ذات اوصى ؛ واوصناديق
 
وألنشط  اوةطري  وصثن اعثارد اوثرايق  اونباتق  وألغهي  واوزرال  واستخداماا  اعاوق اعثارد   3ل

 ؛بوتثا ق مع اوةدرات اوةطري  واعثارد اعاوق  وكل الر  متعارد اعستدام
 
 اعتعدد األالرا ؛  تةاسم اعنا ع اونةدي  مبثجب اونظام  ل وناجت ااعثارد اعاوق    4ل
 
، اعنظمات 13اوطثلق  م  األالرا  اعتعاردة؛ اوةطا  اخلاص مع مرالاة أحكام اعادة اعسامهات   5ل

 ؛غأ احلكثمق  ومصادر أخرى
 
؛ 2006اسرتاتقجق  اوتمثيل لاعثارد اعاوق  اعتاح  م  خعل اورب�مج اوعادي عنظم  األغهي  واوزرال    6ل

 .  معايأ إدارة اععىثمات اوزرالق لاوةسم اوثاين 
 

 وتتث ر أدوات اوتمثيل اوتاوق  وتمكني تنفقه اععاذدة اودووق : -17
 

 األدوات اويت ال ضضع ورراب  اهاا  اورئسي اعبافرة:  1ل
 

اوصندوق اتفارات تتعىق بسرتاتقجق  اوتمثيل:  معاا اعنظمات اودووق  اويت أبرم اهاا  اورئسي   أل
 ؛عاعي وتنث  احملارقلاو

 
واعنظمات اودووق  األخرى اويت أبرم اهاا   اهمال  االستشاري  وىبحثث اوزرالق  اودووق  ب ل

 ؛15اورئسي اتفارات معاا مبثجب اعادة 
 

األالرا : مر ق اوبقئ  اوعاعق ، واوصندوق األخضر وىمناخ؛ واوبنك اودويل،  ةاآلوقات اعتعدد ج ل
 اودووق ، مبا يف ذوك أذدا اا وآوقاتا؛  ومؤسس  اوتمثيل

 
برامج منظم  األغهي  واوزرال  ومشاريعاا اعتعىة  بتنفقه اععاذدة، مبا يف ذوك دورذا ككقا�ت   د ل

 األالرا ، مثل مر ق اوبقئ  اوعاعق ، واوصندوق األخضر وىمناخ.  ةمعتمدة أو منفهة وىصناديق اعتعدد
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 اوتعاون اوثنائي؛  ه ل
 

 اوتدابأ اوثالنق .  ول
 
 األدوات اويت ضضع ورراب  اهاا  اورئسي اعبافرة:   2ل
 

 رندوق األغراا اعتفق لىقاا؛    أل
 

 رندوق تةاسم اعنا ع؛  ب ل
 

 اعقزانق  اإلداري  األساسق  وىمعاذدة اودووق . ج ل
 

 .رتاتقجق  اوتمثيل ضم  إالار اععاذدة اودووق ل  دور اس مثجزا تثضقحقاً  1اعر ق ويةّدم إالار اونتائج اوثارد يف  -18
 

اوصى  بني خمتىف أدوات اوتمثيل ذه  والاالت واوربامج مبثجب اععاذدة.  2اعر ق وتثضح اعصفث   اوثاردة يف  -19
اوثةرات  ل  حتديد   م  وضع جممثل  م  اوتدابأ األووق  وتعزيز تنفقه اسرتاتقجق  اوتمثيل،  ضعً وىتمكّ وذه  حمل  أووق  

 فاملٍ  واوةقم  اعضا   اويت حتتاج أدوات اوتمثيل اخلاضع  ورراب  اهاا  اورئسي اعبافرة إىل سّدذا. وم  فنن إجرا  تةققمٍ 
 أن يكثن لمىق  معةدة يف ذه  اعرحى ، ووكناا ستكثن ممكن  مبجرد حتسني اإلبعغ ل  خمتىف أدوات اوتمثيل.

 
تحدد أذدا  اسرتاتقجق  اوتمثيل وفرتة  منق  معقن  وسقتم استعراضاا بشكل منتظم. ويف إالار اوناج اورب�جمي، س -20

ويتطىب حتديد اهلد  األويل مجع معىثمات أساسق  مث حتديثاا بعد ذوك. وسقضع األمني مناجق  همع ذه  اععىثمات 
 وحتديثاا. وتشمل مصادر اوبقا�ت احملتمى  ما يىي: 

 
 دراسات م  ربل األمني؛  1ل
 
 تةارير اهاات اعاحن  ل  اوربامج اوثنائق ؛   2ل
 
 تةارير ل  اوتمثيل اوثالين واألنشط  اوثالنق ؛   3ل
 
 اوتةققمات اوهاتق  وعحتقاجات اوثالنق ؛  4ل
 
 اوتةارير اوثاردة م  اآلوقات واوصناديق واألجازة اودووق ؛  5ل
 
 حتاوقل اوتةارير األخرى ذات اوصى .   6ل

 
ديد اهلد  األويل، ستتثىل اوىجن  اععنق  بسرتاتقجق  اوتمثيل ررد اوتةدم احملر ، وستتةدم بتثرقات إىل ومبجرد حت -21

 اهاا  اورئسي وكي ينظر  قاا، مبا يف ذوك تةدمي اعشثرة بشنن االستخدام االسرتاتقجي وىمثارد اخلاضع  وررابته اعبافرة.
 

ص متثيل تنفقه اععاذدة، بوتنكقد لى  أمهق  اعثارد اوثرايق  اونباتق  وألغهي    اوناج اورب�جمي م   ر وينبةي أن حيسّ  -22
ل  اوروابط مع رضاد اوتنمق  األخرى، إىل رانعي اوةرار واوثكاالت اإلمنائق  لى  اوصعقد اوثالين، وم   واوزرال ،  ضعً 

ابع   رص اإلنفاق اعشرتك وحتديد اوةنثات خعل تعزيز اوروابط بني خمتىف مصادر اوتمثيل واوشركا ، وذوك ل  الريق مت
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  اهاا  اورئسي م  حتسني تنفقه اععاذدة م  خعل اوتمثيل اوهي ال خيضع وينبةي أن ميكّ اعناسب  إلرام  ذه  اوروابط. 
ضضع وررابته اعبافرة، وم  خعل آوقات متعددة األالرا  أخرى ذات رى  بسرتاتقجق  اوتمثيل، واستخدام األمثال اويت 

 وررابته اعبافرة لى  حنث أكثر اسرتاتقجق  وعستفادة م  مثارد إضا ق  ووسّد اوثةرات احلرج  يف اوتنفقه اورب�جمي.
 

 الناج الرب�جمي واألدوا  اااعة  لاقاع  اهاا  الائسي املباشاة –راعةاً 
 

األدوات، بمكان اهاا  اورئسي اوتشديد لى   بستخدام ذه  اودور واوةقم  اعضا   يف إالار اسرتاتقجق  اوتمثيل: -23
األووثدت واوثةرات اعثجثدة أساسًا يف اععاذدة احملقط  ببقئ  اوتمثيل. وينبةي أن تسمح ذه  األدوات أيضًا بالستفادة 

 مثارد متثيل أخرى ومثارد غأ نةدي  حمتمى  م  أجل تنفقه اععاذدة. م  
 

ق  وتةاسم اعنا ع اونافئ  ل  اونظام اعتعدد األالرا ، ووكنه يشمل أيضًا اوتربلات رندوق تةاسم اعنا ع ذث آو -24
 اعةدم  م  األالرا  اعتعاردة وغأذا. 

 
 : هويتقح اوناج اورب�جمي وصندوق تةاسم اعنا ع استخدام اعثارد اعتاح  بكفا ة أكرب. وينبةي  -25

 
  ؛عنا ع م  اوصعقد احملىي إىل اوصعقدي  اوثالين واوعاعيد اوصندوق امشرتك ل  كقف يثوّ  وضع سردٍ   1ل
 
 وضع "نظري  تةقأ" وصندوق تةاسم اعنا ع ومسارات األير وتمكني ذها اوتةقأ؛  2ل
 
االلرتا  بن رندوق تةاسم اعنا ع ذث جز  م  إالار اونتائج األساسق  السرتاتقجق  اوتمثيل؛ وأنه   3ل

ن تتقح أوجه اوتآ ر واوتكامل، مع جتنب ا دواجق  اهاثد مع األدوات األخرى ينبةي لى  "نظري  اوتةقأ" أ
 السرتاتقجق  اوتمثيل؛

 
اختبار اوتدخعت اعبتكرة وعستفادة م  اعزيد م  اعثارد واإلجرا ات وتنفقه اععاذدة، وال سقما لى    4ل

 اوصعقد اوثالين؛
 
 استجاب  وعحتقاجات واوظرو  اإلرىقمق  واحملىق ؛متكني رندوق تةاسم اعنا ع م  أن يكثن أكثر   5ل
 
أن يكثن وديه رعت واضح  بووثدت خط  اوعمل اوعاعق  بشنن اعثارد اوثرايق  اونباتق  وألغهي    6ل

 واوزرال .
 

يف معايأ االختقار، مثل اونظر يف  بتحسقناتٍ تطثير اوناج اورب�جمي  يستكملووكي يكثن  عاالً، ينبةي أن  -26
 ل  إدارة اتفارات اعشاريع، وال سقما رر  األمثال يف اوثرت اعناسب. مسارات األير،  ضعً 

 
وينبةي أن جيمع اوناج اورب�جمي وصندوق تةاسم اعنا ع بني تعبئ  اعثارد، وضصقصاا ورر اا، بطرية  متكامى ،  -27

 وأن يُدمج يف االسرتاتقجق  اوشامى  وىتمثيل. 
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ثن ذم اعستفقدون اورئقسقثن م  اوناج اورب�جمي. ووهوك ينبةي أن تثبت مجقع اعشاريع ن اعزارلوينبةي أن يكث  -28
اوفثائد اونافئ  وىمزارلني، مع اورتكقز بثجه خاص لى  دلم اإلدارة داخل اعزرل /اعثرع، واوتبادل بني اعزارلني، وسعسل 

 اونباتق  وألغهي  واوزرال  بني اعزارلني والمثلات خارج اعثرع.  اوةقم  احملىق  وىبهور، وحتسني تد ق اعثارد اوثرايق 
 

ز اوتخطقط االسرتاتقجي لى  تقسأ اوتخطقط اوثالين و ددة برو  اعثارد اوثرايق  اونباتق  وألغهي  وينبةي أن يركّ  -29
 واوزرال  يف خطط اوتنمق  اوثالنق . 

 
ال وىنظام اعتعدد األالرا ، ل األالرا  اعتعاردة م  حتسني اوتنفقه اوفعّ وبإلضا   إىل ذوك، ينبةي أن ميّك  اوتمثي -30

 إضا ق  وتدابأ أخرى.  م  خعل إدراج مثادٍ 
 

م م  خعل رندوق تةاسم اعنا ع تعبئ  مثارد إضا ق  ال ضضع ورراب  اهاا  اورئسي ز اوتمثيل اعةدّ وينبةي أن حيفّ  -31
 وىمشاريع. لم وضع مةرتحاتٍ اعبافرة، لى  سبقل اعثال ل  الريق د

 
 وينبةي اونظر يف اودروال اعستفادة م  دورات اعشاريع اوسابة  وإدماجاا.  -32

 
م  األدو  اوتشةقىق ، بةض اونظر ل  أي   وينبةي أن تكثن معايأ األذىق  الستخدام اوتمثيل وىبىدان اونامق  جز اً  -33

 معايأ أخرى مل حتددذا اععاذدة.
 

ن تستمد أذدا  رندوق األغراا اعتفق لىقاا ورندوق تةاسم اعنا ع م  تثرقات اوىجن  اععنق  وينبةي أ -34
اهاا  اورئسي  هألع ، ورد ال تتطابق مع اإلالار اوزمين اوهي وضع 21بسرتاتقجق  اوتمثيل اعشار إوقاا يف اوفةرة 

 السرتاتقجق  اوتمثيل اوشامى .
 

سي، لند حتديد أذدا  وأووثدت رندوق األغراا اعتفق لىقاا، مبادئ اوتآ ر وينبةي أن خخه اهاا  اورئ -35
 واوتكامل بعني االلتبار.

 
وينبةي تصمقم أالر اوررد واوتةققم وىمثارد اخلاضع  ورراب  اهاا  اورئسي اعبافرة، وضمان اعسا و ، ومتكني اوتعىم  -36

ي ذوك إىل تعزيز أوجه اوتآ ر واوتكامل مع اوتمثيل واعثارد اويت ال ضضع وينبةي أن يؤداعستمر، وتعزيز اوتثارل واورؤي . 
 ورراب  اهاا  اورئسي اعبافرة. 

 
 كما ينبةي أيضا اإلفارة إىل اعقزانق  اإلداري  األساسق  م  أجل ضمان االتساق واالستةرار. -37

 
  تفارقل ل  اوعمىقات:اوم روابط بعر ةات اويت تةدّ اوويف ما يىي  -38

 
 : دليل الةمجيا : صندوق األغااض املتفق عجياا XX املجحق

 
 : دليل الةمجيا : صندوق تراسم املنافع XX املجحق

 
 : مةجوما  إعافي  عن التنفيذ والاصد واسستةااض XX املجحق
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 :  إطار النتائجوىمخطط اوتفصقىي 1اعر ق 
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 الاس  والربامج مبوجب املةاهدة الدولي مةفوف  أدوا  التمويل و   :وىمخطط اوتفصقىي 2اعر ق 
 

 آليا  وأحكام التمكني يف املةاهدة  احلفاظ عجى املوارد الوراثي  النباتي  لألغذي  والزراع  واستصداماا املاتدام 

 
 أدوا  التمويل

  

داخل  خارج املوقع
 املوقع 

اإلدارة يف 
 املزرع  

النظام  تراسم املنافع غري النردي  الرتعي 
تةدد امل

 األطااف 

نظام 
املةجوما  
 الةاملي

ماامها  
املزارعني 
وحروق 
 املزارعني 

املاتوى 
 الةاملي

املاتوى 
 اإلقجيمي

املاتوى 
 الوطين

نرل 
 التكنولوجيا

نظم 
 املةجوما  

عناء 
 الردرا  

 اوتمثيل اخلاضع ورراب  اهاا  اورئسي اعبافرة

             رندوق تةاسم اعنا ع

             ندوق األغراا اعتفق لىقاار

             اوصندوق اوعاعي وتنث  احملارقل 

             اهمال  االستشاري  وىبحثث اوزرالق  اودووق  

             منظم  األغهي  واوزرال  

 اآلوقات واوصناديق واألجازة اودووق  األخرى

             مر ق اوبقئ  اوعاعق 

             وصندوق األخضر وىمناخا

             اوبنك اودويل ومؤسس  اوتمثيل اودووق  

             اوصندوق اودويل وىتنمق  اوزرالق 

             اوتمثيل اوثنائي واعسالدة اوثنائق 

             اوتمثيل اوثالين وىمثارد اوثرايق  اونباتق  وألغهي  واوزرال  
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