
 

  تقتراات االلتقديم  رابعالنداء ال             

 صندوق تقتسم المنتفعل

 التتبع

 لمعتهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النبتتية لألغذية والزراعة ل

 

  المطرواة غتلبت لةئاألس

 

 مت نوع المشتريع التي يتم تمويلهت من صندوق تقتسم المنتفع؟  .1

اصة ببلدان الخوالمشاريع المتعددة البلدان إلى دعم المشاريع  االقتراحاتلتقديم  نداء الرابعيسعى برنامج ال

ويل ماألطراف المتعاقدة في المعاهدة الدولية.  وسيتم تقديم الت لدى األثر على حد سوى من أجل تعظيممنفدرة 

المختارين من البلدان النامية التي هي أطرافا متعاقدة في المعاهدة الدولية. وسوف  مقدمي االقتراحاتإلى 

 عمليات في جميع أقاليم المنظمة حيث توجد بلدان نامية.  االقتراحاتلتقديم نداء الرابع يمول برنامج ال

 ت األوليةقتراحالنظر فيها أن يقدموا االبغية ا منفرد بلدلمقدمي االقتراحات الذين يعدون مشاريع يرجى من 

 نبلداكما يرجى من أولئك الذين يعدون مشاريع متعددة ال أمريكيا، دوالرا 250 000تصل قيمته الى لتمويل 

. ومن المتوقع أن تتراوح أمريكيادوالرا  450 000  تصل قيمته الىلتمويل قتراحات األولية أن يقدموا اال

 وات. سن 4 وشهرا  18 بينع ميع المشاريمدة ج

 

 صندوق تقتسم المنتفع؟  نطتقلتمويل في ب لمن يمكنه أن يقدم طل  .2

ية منظمة حكومية أو يير حكومية، بما في للك بنو  اليينات ومسسسات البوو  والماارعين يمكن أل

 عاقدةمت ا  هي أطرافالتي النامية  ية والدولية لات المقر في البلدانومنظمات الماارعين والمنظمات اإلقليم

 في إطار صندوق تقاسم المنافع.  للوصول على دعم المال اطلبفي المعاهدة الدولية، أن تقدم 

، يُرجى االطالع على ةعلى القائمة الكاملة لألطراف المتعاقدة في المعاهدة الدوليللوصول 

 treaty/countries/en/-/www.fao.org/planthttp:/  .للوصول على القائمة الكاملة للبلدان المسهلة لطلب و

حات، ارتقااللتقديم  رابعالنداء لل لثالملحق الثتنافع، الرجوع إلى صندوق تقاسم المنطاق التمويل في 

 fund/fourthcall/en/-sharing-work/benefit-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant المتاح أيضا  على:و

http://www.fao.org/plant-treaty/countries/en/
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/benefit-sharing-fund/fourthcall/en/


ادات االقتصلقد تم إعداد هذه القائمة على أساس القائمة الكاملة للدول النامية المستمدة من أحد  تصنيف 

 ، بناء على طلب اليهاز الرئاسي في دورتهومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي للبنك العالمي

 الثالثة. 

 

 ؟ الدولية ةلى أمتنة المعتهدع  إتربالمشات  اتقتركيف يتم تقديم ا .3

لألطرف المتعاقدة المسهلة في المعاهدة الدولية،  وطنيةالسلطات ال بواسطة االقتراحات األوليةينبغي تقديم 

دة، ض األطراف المتعاق. بالنسبة لبعالمنظمة لدى  ثليات الدائمةممة أو الوطنيأي من خالل جهات اإلتصال ال

قديم نداء تل رابعالالملحق اإلشارة إليها عند اإلقتضاء في تتم ، اتصال رسمية أخرىقنوات يتم اعتبار 

دة إلى أمانة المعاه قتراحاتمقدمو اال رسلهاالتي ي ةولياألحات اقتراال ن ينظر المكتب فيول. االقتراحات

 .مباشرة

 على متاح ت وهواحاقترنداء تقديم االل رابعالق الملحفي  وطنيةوتم تضمين قائمة جهات اإلتصال ال

.points/en/-focal-treaty/countries/national-http://www.fao.org/plant جهات اإلتصال   يتم توديث قائمة. و

 ليها علىلتسهيل الرجوع إة، وللك وطنيبالسلطات الفيما يتعلق  غييروسيتم إبراز أي ت ،بانتظام الوطنية

 . لكترونياإل الموقع

، يُرجى الرجوع إلى المنظمةالدائمين لدى  مثلينالقائمة الكاملة للمللوصول على 

http://admintersys.fao.org/Bluebook/ . االقتراحات.تقديم  نداءل الرابعالملحق في واردة كما أن القائمة  

الل تصل إلى أمانة المعاهدة من خ بما فيه الكفاية حتى سبقا  ماألولية  همقتراحاتا نمقدموالأن يرسل  وصىويُ 

 ساعة )بتوقيت روما(.  24، 2018 آلار/مارس 1قبل تاريخ  وطنيةالسلطات ال

 

 ؟ أو أنعلى اد سوىبلدان متعددة و ةمنفرد انبلدل  اتقتراات  أوليةكن لبلد أن يقدم هل يم .4

 تن؟  متنتفياالاتمتلين 

أن  فردنم بعض. وبالتالي يمكن لبلدالبعضهما  حات بلدان متعددةاقتروا ةمنفرد اناقتراحات بلد ستبعد تال

 وبلدان متعددة. في ظل بلد منفرد مختلفة  اقتراحات أوليةيقدم 

 

 يستفيد منه نفس الطرف المتعتتقد؟  ح وااداتقترأكثر من ا هل يمكن أن تقدم مؤسسة .5

 كنه يم. وهذا يعني أنمعيّند قواحد لصالح طرف متعا أوليح اقترأكثر من ا أن تقدم مسسسة اليمكن ألية 

 طرفمقدم لصالح  أوليح اقتركل ايكون ، ولكن ييب أن اوليةحات اقتريعرض عدة ا أن قدم االقتراحمل

  متعاقد مختلف. 

 

http://www.fao.org/plant-treaty/countries/national-focal-points/en/
http://admintersys.fao.org/Bluebook/


ى ، ومتعملية االختيتر ه، وكم وتقتتً ستستغرتقتريعات  المشاتقترلتقديم امت هو الموعد النهتئي  .6

 ستبدأ مرالة تنفيذ المشروع؟

ين ستتم الذالناجوين  مقدمي االقتراحاتواختيار قتراحات األوليةلتقديم اال نداءالبع الصندوق عملية يتا

 رمارس/آلا 1 يومهو  وليةحات االاقترع الكاملة. إن آخر مهلة لتقديم االاريحات المشاقترادعوتهم لتقديم 

 )بتوقيت روما(.  24،00في الساعة  2018

 وفيما يلي الخطوات الرئيسية والمواعيد اإلشارية لعملية االختيار: 

 2018 /آلارمارس 1: قتراحات األوليةتقديم اال .1

 1 :اهموعد اقصفي  أمانة المعاهدة الدولية. هالتي ترسع الكاملة الحات المشارياقترالدعوات لتقديم ا .2

 8201 ايار /مايو

  8201 /تموزيوليو 1ع الكاملة: حات المشارياقترتقديم ا .3

 2018سبتمبر/ أيلول  1: اقصاهموعد في . اإلعالن عن المشاريع التي سيتم تمويلها .4

وقيع على للت )حوالي شهرين( وعند اإلعالن عن المشاريع التي سيتم تمويلها، البد من السماح بوقت إضافي

 صرف األموال، وللك قبل أن تبدأ مرحلة تنفيذ المشروع. اتفاقيات المشاريع و

 

 ات  المشتريع، وكيف ينبغي أن تُقدم؟اتقترلتقديم ا تيلزم استخدامه الصيغة التي يمت ه .7

حات اقترالتوجيهية لعرض االمبادئ ال تتضمن، وليةحات االاقترمانة المعاهدة استمارة لتقديم االأعّدت أ

  قتراحاتتقديم اال نداءل ختمسالالملحق في  واردة وهي ،وليةاال

المشروع المقترح،  عنلطلب ومعلومات ا متلتي قدّ المنظمة اعن ستمارة معلومات أساسية الا في لبطوتُ 

يذية ها، والموارد الوراثية النباتية لألن معاليتعيّ يت المشاكل التي بما في للك المسسسات الشريكة، وتوديد

أن  قتراحالمستهدفة، والمنهييات المطبقة، واألهداف والنتائج المتوقعة. وينبغي على مقدم االوالاراعة 

 . ختيارإلد على ميموعة من أسئلة تتعلق بعملية االر باإلضافة إلىيدرج في االستمارة المياانية اإلرشادية 

 

 وفقتً ألي معتيير سيتم اختيتر المشروع؟  .8

، ييب على المشاريع المقترحة أن: تساهم في توقيق أهداف المعاهدة، تمويلوصول على من أجل التأهيل لل

األولويات التي حددها اليهاز الرئاسي )تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات،  ماشى معتتو

د رعلى مستوى المارعة، واستخدام الموا هاوصيانت إدارة الموارد الوراثية النباتية لأليذية والاراعةو

ي بلدان التي هأليذية والاراعة على نوو مستدام(، وأن تستفيد منها األطراف المتعاقدة الوراثية النباتية ل

من خالل الطرف المتعاقد أو األطراف المعنية، وأن تُقدم قبل أو في الموعد النهائي المودد أن تُقدم نامية، و

غة مشابهة ي، وال تعيد نسخ نفس الصيغة أو صقتراحيم االالتوجيهية لتقد مبادئ، وأن تتقيّد بالقتراحلتقديم اال

 . آخر أولي حاقترعرض ا حينلتلك التي تم استخدامها  كثيرا  



تقلين وفقا  خبراء مس الموضوة أعاله، سيتم تقييمه من قبل ختيارمعايير اال افةيلبي ك اقتراحا  وبعد تقديم 

مدى يية، ووالمستفيدون، والتعاون وفريق المشروع، والمنهأهمية المشروع، التالية:  لمعايير االختيار

 ، والمياانية. ةر الموتملاثالقابلية للتنفيذ، واآل

حات اترقأخرى في مرحلة تقديم اال، سيتم تطبيق معايير المذكورة أعاله ختياروباإلضافة إلى معايير اال

اقبة وتقدير ر المقترحة لمروتقييم التدابيال نياح المشروع، الكاملة. وستشمل تقييما  أكثر تفصيل عن احتم

 . هاأثروالتطورات 

رجى الرجوع إلى ، يُ وليةحات األاقترالخاصة باال ختيارواال مات بشأن معايير األهليةلمايد من المعلوو

  .حاتاقترقديم االت نداءل الملحق الثتني

 

 ة؟ وليات  االاتقتراالختيتر ير األخرى التي سيتم استخدامهت المت هي المعتي .9

التالية  حاتاقتراال فإن، االقتراحاتتقديم  نداءل الملحق الثتنيالمذكورة قي  هليةباإلضافة إلى معايير األ

 من عملية السباق لصندوق تقاسم المنافع: ستُقصى 

 لن يتم النظر في الطلبات التي ال تلتام بالمبادئ التوجيهية والتعليمات الواردة في استمارة الطلب 

  ن رف متعاقد معيّ واحد لصالح ط دم أكثر من اقتراح أوليتقال ييوز ألية مسسسة أن 

 ي مشابه جدا ( للصيغة المستخدمة ف نسخ التي تعيد نسخ )أوقتراحات األولية لن يتم النظر في اال

 1في السابق.آخر مقدم  اقتراح أولي 

 

 

 لتقديم نداء المعتهدة الستبق نطتقات  المقدمة في اتقترفي اال هذا الشوط اثنتء هل يتم النظر  .10

 ؟  االتقتراات 

دورة ل رابعمن هذا الشوط ال ا  جاء تلقائيا  تشكل ات المشاريع السابقة ال دور في إطارالمقدمة قتراحات اال

لألولويات المعتمدة، واستمارات  وفقا   لتقديم اقتراحات أولية رشوونهسالء المع. ومع للك، يُدعى اريالمش

 . 2017ت عام اقتراحاتقديم  نداءوهدف المسوغ المنطقي و ،الطلب

 

 ؟ تمويل تكميلية لالتقتراات مصتدر  تُوفرهل يجب أن   .11

فإنه ييب على المشاريع أن تودد تمويالت إضافية  ،على الريم من أن التمويل المشتر  يير إلاامي

حا  اترقا أن يقدم المقدم طاعةتنفيذ المشروع. وباست من شأنها دعمخرى أفعلية قادمة من مصادر تمويل 

أن يكمل األنشطة التي أنيات بالفعل أو هي  قتراحموضوا  كيف يمكن لال، جارمتعلقا  بمشروع  أوليا

 قيد اإلنياز .

 

                                                 
  هليةمعايير األطالع على قائمة لإل Report -IT/GB 2/07 يُرجى الرجوع إلى 1 

http://www.fao.org/3/a-be160e.pdf


 ع الختصة بهم؟ ات  المشترياتقترإعداد اأثنتء دعم الحصول على  مقدمي االتقتراات لهل يمكن   .12

. حاتاالقترالتقديم  رابعال نداءلفي سياق امقدمي االقتراحات لدعم  (Helpdesk)مكتب المساعدة  يتاحنعم، 

 وعلى وجه التوديد سيقوم مكتب المساعدة بما يلي: 

 وليةاأل احاتقترعداد االالبريد اإللكتروني والهاتف، فيما يتعلق بإ عبرالمساعدة التقنية  قديمت 

 والفرنسية واإلسبانيةغات العربية واإلنيلياية ت الكاملة باللّ قتراحاواال

 لمدعوين ا مقدمي االقتراحاتالكاملة ل اريعالمش اقتراحاتعمل للتركيا على إعداد  حلقات تنظيم

ضمن من  الناقصة التمثيلألطراف المتعاقدة قاليم واألمن ا وهمكاملة حات اقترإلعداد ا

 صندوق تقاسم المنافع.  المستفيدين من دعم

 أو  )Fund@fao.org-Treaty(ويمكن اإلتصال بمكتب المساعدة سواء عن طريق البريد اإللكتروني 

 +390657052731 على الرقم: الهاتف

 

 ؟أوليتً ًات اتقترا ختيتر؟ ومتذا يحدث في اتلة اتقتراات  األوليةاال حصمن سوف يف.  13

الفوص بالمكتب  قوموسي. قتراحات األوليةاال فوصمسسولية  فريق مستقل من الخبراء  سوف يتولى

 حاتاقترعداد اإلتلك التي تمت المصادقة عليها  اصوابكما سيدعو قتراحات األولية الل الختامي

 الكاملة.  اريعالمش

 

 متى وكيف سيتم صرف األموال لتنفيذ المشروع؟   .14

لتقديم  اطالق النداء ذحوالي تسعة شهور مناقتراحات المشاريع الكاملة الموافقة على تمويل ستغرق قد ت

الي يمكن وبالت ،عاريلشهر آخر حتى يتم التوقيع على اتفاقيات المش بعد للك وهنا  حاجة ،قتراحاتاال

 المصروفات األولى. صرف

سيتم  بللمشروع. تنفيذ ا مرحلة في بداية دعم المالي بإجمالهأنه لن يتم صرف ال شارة إلىاال وتيدر

( عندما يستلم األمين العام اتفاقية %30لدفع. وسيُصرف القسط األول )لعلى شكل أقساط  صرفه

المرحلية  المالية و ف دفع المصروفات الالحقة على استالم األمين العام التقاريرويتوقّ  المشروع الموقعة.

 . عليها موافقتهو

ف الدفعة األخيرة على إدراج الموارد الوراثية النباتية لأليذية والاراعة في النظام المتعدد كما تتوقّ 

 الموافقة على التقرير المالي.  ال عنفضاألطراف 

 

  نوع األاكتم الواردة في اتفتتقية المشروع؟مت . 15
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من جاء  تتكونهي . واتالخاص برسائل االتفاقيمنظمة النمولج  تتبع اتفاقية المشروع هيكل وموتوى

حكام األباإلضافة إلى واقتراح المشروع.  شمل، ومرفق يخاصةتمهيدي حيث ُوضعت الشروط العامة وال

على بعض األحكام اإلضافية التي هي أيضا  المشروع توتوي  فإن اتفاقية ،المنظمةالعامة لنمولج 

 احتياجات صندوق تقاسم المنافع. تلبية مصممة خّصيصا  ل

)ألف( جعل كل الموارد الوراثية النباتية لأليذية والاراعة  على االتفاقألحكام المعينة وتشمل هذه ا

المدرجة في الملوق األول للمعاهدة، والتي هي في نطاق المشروع، متاحة وفقا  للشروط العامة والخاصة 

 كافة المعلوماتعالنية  اتاحةلنظام المتعدد األطراف للوصول على الموارد وتقاسم المنافع، و)باء( ل

 من تاريخ إكمال المشروع.  خالل عام واحدالناتية عن المشروع 

 

  ر عملية الرصد والتقييم؟كيف ستسي  . 16

ليهاز اتتبع عملية الرصد والتقييم اإلجراءات المسقتة إلعداد التقارير والرصد والتقييم، والتي اعتمدها 

فع رع الكاملة خطة ملموسة للرصد واريحات المشاقترفي دورته الرابعة. وييب أن تشمل االرئاسي 

 كيانات ضعوت بتقويم المدفوعات. ا  مرفق ،ع تقويما  مفصال  عن التقاريراري، وستقدم اتفاقيات المشالتقارير

ة إلى هذا، ييوز باإلضافو. شي مع تقويم التقاريراوللك بالتم ،منتيات الرصد أثناء مرحلة التنفيذالتنفيذ 

راء آ بما في للك ليمع، مع الوكاالت المتعددة األطرافالتعاون بلدعم لترتيب بعثات  ألمين المعاهدة

 .تنفيذ المشروع التي يواجههاأصواب المصلوة وتوديد الولول للمعوقات 

هذا، ويتم إجراء تقييم نهائي مستقل لوقيبة المشروع في نهاية دورة المشروع. وينبغي على كيانات 

فريق التقييم أثناء مهمة التقييم، والتي ييب أن تقوم على زيارات إلى مواقع عينة التنفيذ أن تتعاون مع 

 وآليات أخرى مثل المقابالت واالستبيانات، والمناقشات اليماعية. ،من المشروع

لمايد من المعلومات عن عملية الرصد والتقييم، يُرجى الرجوع إلى اإلجراءات المسقتة إلعداد التقارير و

 3/2011القرار تقييم الواردة في الملوق األول من والرصد وال

عملية تقديم االتقتراات  في سيتق النداء الرابع لتقديم  خصوصاذا كتنت لديكم أسئلة إضتفية ب

 . يمكن توجيههت مبتشرة إلى مكتب المستعدة التقتراات ،ا

   Fund@fao.org-Treatyالبريد اإللكتروني: 

 +390657052731رقم الهاتف: 

 

لمعاهدة اتمويل يية تياسترا بشأندليل التدريب  على طالعللوصول على معلومات إضافية، يُرجى اال

 التابع لها الدولية وصندوق تقاسم المنافع

 modules/en/-treaty/training/educational-http://www.fao.org/plant 
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