
 : معايير األهلية والفرز القتراحات المشاريع2المرفق 
 معايير األهلية -1
جيدر جبميع االقرتاحات األولية، لكي تكون مؤهلة للحصول على التمويل من صندوق تقاسم املنافع يف إطار هذا النداء  

 الرئاسي:الرابع لتقدمي االقرتاحات، أن تستويف معايري األهلية التالية اليت حددها اجلهاز 
 

 أن تساهم يف حتقق أهداف املعاهدة الدولية؛ 
 أن تقع ضمن األولويات اليت حددها اجلهاز الرئاسي؛ 
 أن تعود بالنفع على األطراف املتعاقدة اليت هي بلدان نامية؛ 
 أن تُعرض بواسطة الطرف املتعاقد أو األطراف املتعاقدة املعنية. 

 
ا    يفاءاسااااااتوإضااااااافة إ  الن، بالنساااااانة إ  هذا النداء لتقدمي االقرتاحات بوااااااكل واي، ساااااايكون من ال اااااارور  أي اااااا 
 التالية:  املعايري

 
  أن جير  تقدميها عند انتهاء املهلة الزمنية احملددة لتقدمي االقرتاحات أو ضمنها؛ 
 أن حترتم اخلطوط التوجيهية لتقدمي االقرتاحات؛ 
  أو جمموعة من الغايات للمجاالت الرئيسااااااااااااية للنتائيف وأن تساااااااااااااهم يف حتقيق  2أو النتيجة  1النتيجة أن تتناول إما

 ( يف مصفوفة النتائيف؛ 5-3مجيع النتائيف املورتكة )
  أال تؤد  إ  نفس اإلجراءات أو إ  إجراءات شااااانيهة للغاية باألنواااااطة واألهداف واملساااااتفيدين املما ل  كما كان

 أويل جرى تقدميه.احلال يف اقرتاح 
 

 معايير الفرز -2
ل فريق مساتقّل من اخلااء نعلى افرتاض أّن االقرتاح األويل يساتويف مجيع معايري األهلية املذكورة أعه،، سايتّم تقييمه من ق   

د الواقعة حتت ساااايطرة املوار معايري اوتيار اإلجراءات التوااااغيلية الساااات دام مقارنة باملعايري املدرجة أدنا، واليت ُوضااااعت اسااااتناد ا إ  
(. وسااوف تتم دعوة مقدمي أف اال االقرتاحات األولية إ  2/2013، القساام اللالم من القرار 1)امللحق  اجلهاز الرئاسااي املناشاارة

 تقدمي اقرتاحاهتم بصيغتها الكاملة. 
 

ون املكتب مسااؤوال  ريع الكاملة. وساايكوساايتو  الفريق املسااتقل من اخلااء فرز االقرتاحات األولية وتقييم اقرتاحات املوااا 
عن اإلجابة على مقدمي االقرتاحات الذين تقدموا باقرتاحات أولية اسااتناد ا إ  العمل التح ااري  الذ  قام به الفريق املسااتقل من 

ا عن املوافقة النهائية على املوااااريع اليت سااايتم وويلها ضااامن كل دورة م دورات موااااريع  ناخلااء. وسااايكون املكتب مساااؤوال  أي ااا 
   صندوق تقاسم املنافع.
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هل حدد املواااااارور بعنارات واضااااااحة وملموسااااااة موااااااكلة يتع  إجياد حّل لا اا يساااااااهم يف حتقيق هدف النداء الرابع لتقدمي  -1
 االقرتاحات؟ 

 
 والغايات اات الصااااااااالة. نتائيف املوااااااااارور 2-1حتديد املواااااااااكلة /  1-1األقساااااااااام اات الصااااااااالة يف اساااااااااتمارة االقرتاحات األولية: 

 . التأ ري احملتمل للتطوير ومسارات التأ ري6-1املستفيدون املناشرون وغري املناشرين /  1-4
 

سااااااوف يقّيم اخلنري املعحت مدى حتديد االقرتاح األويل بصااااااورة ملموسااااااة وتددة موااااااكلة مّلحة تتعلق بتغري املنا  وانعدام  
اد ال أحيائي معّ  يطال تاصيل تددة، وعدم توافر مواد مقاومة إلجهادات ال أحيائية األمن الغذائي )مله  آفة أو مرض أو إجه

وأحيااائيااة معّينااة، وعاادم توافر بيااانااات وتكنولوجيااات مهئمااة لتحلياال مواد مكّيفااة جاادياادة وتطويرهااا، وعاادم توافر أدوات للتحلياال 
ا بتقييم التأ ري احملتمل للموااارور من أاملتكامل للنيانات وساااوى الن( واليت سااايحاول املوااارور معاجلتها. وسااا جل معاجلة يقوم أي ااا 

 املوكلة/املواكل املوار إليها. 
 

 وستحرز االقرتاحات األولية نقاط ا أعلى يف هذا القسم يف حال:  
 

  ا وتدد ا لطنيعة املوااااااااكلة والفلة السااااااااكانية املعنية باملوااااااااكلة وكيفية تأ ري تلن املوااااااااكلة ت اااااااامنت حتليه  ملموساااااااا 
 وملااا؛  وأين

 أقامت صلة قوية ب  املوكلة املوار إليها واالحتياجات احمللية للمستفيدين املستهدف ؛ 
  أقامت صلة قوية ب  املوكلة املوار إليها والغايات املنوودة؛ 
  ويف حال تعدد النلدان اليت تنفذ فيها املواريع، سوف جير  اخلااء تقييم ا ملدى وصوصية االقرتاح وحتديد، بوكل

  ؛ملموس موكلة مما لة تعاين منها بلدان/أقاليم خمتلفة مستهدفة
  لغذائي أو اليت اواملوااااااااااااريع اليت ترتكز لدى األطراف املتعاقدة حيم ترتفع معدالت الفقر يف الري  أو انعدام األمن

 تعّد مركز ا ملنوأ احملاصيل أو تنوعها ستحظى بنقاط أعلى. 
 

هل املوااااااارور جمدب بالنسااااااانة إ  اخلطو والساااااااياساااااااات الوطنية املتصااااااالة باملوارد الورا ية النناتية ل غذية والزراعة وهل يعزز النيلة  -2
 السياساتية لتطنيق املعاهدة؟ 

. التأ ري 6-1. نتائيف املورور والغايات اات الصلة / 2-1حتديد املوكلة/  1-1األقسام اات الصلة يف استمارة االقرتاح األويل: 
. اجلدوى بالنساااااااااانة إ  اخلطو والسااااااااااياسااااااااااات الوطنية املتصاااااااااالة باملوارد الورا ية النناتية 7-1احملتمل للتطوير ومسااااااااااارات التأ ري / 

 والزراعة  ل غذية
 

ب أن تكون املوااااريع املمولة يف إطار النداء الرابع لتقدمي االقرتاحات متساااقة مع اخلطو والساااياساااات الوطنية املتصااالة جي 
ا ملدى اسااااااااتجابة االقرتاح األويل ألولوية/أولويات واضااااااااحة تتجلى  باملوارد الورا ية النناتية ل غذية والزراعة. وساااااااايجر  اخلااء تقييم 

طنية. وساايكفل هذا أال يكون التدول نواااط ا قائم ا اعزل عن غري، مع إمكانية بناء أوجه تكامل وت زر اخلطو والسااياسااات الو  يف
ب  االقرتاحات امل تلفة. وإّن االقرتاحات األولية اليت ساااااااتسااااااااهم بواااااااكل كنري يف تعزيز النيلة الساااااااياسااااااااتية لتطنيق املعاهدة على 

 .املستوى الوطحت ستحظى بنقاط أعلى يف هذا القسم
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 عهل املوارد الورا ية النناتية ل غذية والزراعة اليت يتناولا االقرتاح األويل جمدية بالنساااااااااااااانة إ  األمن الغذائي العاملي والتكي  م -3
 تغري املنا  وما قدرهتا على بناء نظم زراعية قادرة على الصمود؟ 

 
 / . املوارد الورا ية النناتية ل غذية والزراعة املسااتهدفة3-1حتديد املوااكلة/  1-1األقسااام اات الصاالة يف اسااتمارة االقرتاح األويل: 

 . التأ ري احملتمل للتطوير ومسارات التأ ري1-6
 

سااااااايقوم اخلنري املعحت بتقييم طنيعة مساااااااااة املوارد الورا ية النناتية ل غذية والزراعة املساااااااتهدفة بالنسااااااانة إ  األمن الغذائي  
 مع تغري املنا  وكيفية مساااااة إدارة املوارد املساااتهدفة على املساااتوي  احمللي والوطحت يف بناء نظم زراعية قادرة على العاملي والتكي 

الصاامود. وساايعطي اخلااء نقاط ا عالية لهقرتاحات اليت سااتتناول مزييف/جمموعات األصااناف الذكية مناوي ا، اا يف الن األصااناف 
ا عالي ا لهقرتاحات اليت سااتسااعى إ  تعزيز املهارات والدراية بوااأن اساات دام وتوصااي  وتاملكيفة تلي ا. وساايمنا اخلا  قييم اء تقييم 

ع اليت ياملوارد الورا ية النناتية ل غذية والزراعة املساااااااتهدفة، اا يف الن حتديد ألاطها الظاهرية والورا ية. ومن املتوقع أن تركز املواااااااار 
ع على املوارد الورا ية النناتية ل غذية والزراعة املدرجة ضااااااامن امللحق األول باملعاهدة الدولية. ساااااااتمّول من صاااااااندوق تقاسااااااام املناف

يكون باإلمكان إدراج املوارد الورا ية النناتية األورى الامة بالنساااااااااااااانة إ  األمن الغذائي احمللي والتكي  مع تغري املنا  إال إاا   ولن
وعليه، فإّن االقرتاحات األولية للمواااااريع اليت ساااارتكز بوااااكل أساااااسااااي على احملاصاااايل  كانت هامة لوضااااع اساااارتاتيجيات للتنويع.

 سيمنحها اخلااء نقاط ا أدىن.1املدرجة ضمن امللحق  غري
 
 هل الغايات والنتائيف املعّينة تددة بوضوح ومتسقة مع النداء الرابع لتقدمي االقرتاحات ومع مصفوفة نتائجه؟  -4
 

 . نتائيف املورور والغايات اات الصلة 2-1/  حتديد املوكلة 1-1األقسام اات الصلة يف استمارة االقرتاح األويل: 
 

ا من   ا وكمي ا أي ااااااااا  ا واضاااااااااح  سااااااااايجر  اخلنري املعحت تقييم ا ملدى حتديد الغايات والنتائيف احملددة لهقرتاحات األولية حتديد 
يتوّقع إجناز، نتيجة تنفيذ االقرتاح وساااااااااااااايقّيم جودة الغايات والنتائيف احملددة لهقرتاحات األولية مقارنة مع الدف العام  حيم ما

ة جللنداء الرابع لتقدمي االقرتاحات ونتائجه الرئيسية. وإّن املواريع اليت تتسق غاياهتا قدر املستطار مع نور الغايات املنوودة واملدر 
ائيف والدليل التوضاااااايحي ملصاااااافوفة النتائيف ساااااايمنحها اخلااء نقاط ا أعلى. وسااااااتحظى بنقاط أعلى يف هذا القساااااام يف مصاااااافوفة النت

االقرتاحات األولية اليت ساااتساااعى، ضااامن ميزانية تددة، إ  حتقيق أرقام أعلى بالنسااانة إ  كل من الغايات وسااارتكز على مزيد من 
ا مّول على ضاامان االتساااق واملواءمة ب  النتائيف اليت سااتحققها املواااريع اليت ساات الغايات لكل من نتائيف مصاافوفة النتائيف. وحرصاا 

باسااااااااااااااتمارة تقدمي  1من النداء الرابع لتقدمي االقرتاحات، طلنت األمانة إ  مقدمي الطلنات ملء مصاااااااااااااافوفة النتائيف يف امللحق 
 االقرتاحات األولية.

 
 االقرتاح األويل للمورور؟من هم املستفيدون املناشرون وغري املناشرين من  -4
 

.  4-1 / . نتائيف املوااااارور والغايات اات الصااااالة2-1 / حتديد املواااااكلة 1-1األقساااااام اات الصااااالة يف اساااااتمارة االقرتاح األويل: 
 . التأ ري احملتمل للتطوير ومسارات التأ ري6-1 / ناملستفيدو 

 

جيب أن تكون فلات املسااااتفيدين املناشاااارين وغري املناشاااارين متسااااقة مع التصااااميم اإلمجايل لهقرتاح األويل ومتماشااااية مع  
 الدف اإلمجايل ومسوّغ النداء الرابع لتقدمي االقرتاحات، على حنو ما جاء يف نص النداء. 
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ناشااار ت أو أفراد( الذين يكون لديهم اهتمام موجيب أن حتدد االقرتاحات بوضاااوح املساااتفيدين املساااتهدف  )من جمموعا 
باملوااااااارور الذ  يساااااااعى بدور، إ  إحدا  تغيري بالنسااااااانة إليهم. وجيب أن تعطي املوااااااااريع تقدير ا واقعي ا للمساااااااتفيدين املناشااااااارين 

تفيد منهم ساااايساااا جمموعات أو أفراد( من حيم من )املزارعون، العلماء، عاملو اإلرشاااااد، سااااواهم( وكم )تقدير تقري  للعدد( )من
 املورور. من
 

وسااااايتعّ  اساااااتواااااارة ا موعات واملنظمات التمليلية املعنية  تمعات املزارع  احمللية، ال سااااايما النسااااااء منهم، وإشاااااراكها  
 بصورة نوطة من أجل تصميم املورور وتنفيذ،. وعهوة على الن، يننغي إشراك املستفيدين املستهدف  يف بلورة ترتينات التعاون
ا تاولة إعطاء تقدير واضاااااا وقابل للتقييم الكمي للمساااااتفيدين  ومساااااارات التأ ري ويف أنواااااطة التدريب والتعميم. وسااااايتعّ  أي ااااا 

 املناشرين.  غري
 

هااال لهقرتاح األويل القااادرة على إحااادا  تاااأ ري ملحول على األمن الغاااذائي والتكي  مع تغري املناااا  وقااادرة النظم الزراعياااة  -5
 الصمود؟ على

 
. املوارد 3-1/  نتائيف املورور والغايات اات الصلة 2-1/  حتديد املوكلة 1-1األقسام اات الصلة يف استمارة االقرتاح األويل: 

. اجلدوى 7-1/  . التأ ري احملتمل للتطوير ومسااارات التأ ري6-1/  . املسااتفيدون4-1/  ةالورا ية النناتية ل غذية والزراعة املسااتهدف
 والسياسات الوطنية املتصلة باملوارد الورا ية النناتية ل غذية والزراعة بالنسنة إ  اخلطو

 
جيب أن تساهم مجيع املواريع اليت حتظى بالدعم من وهل النداء الرابع لتقدمي االقرتاحات يف حتقيق هدف النداء الرابع  

ية ال عيفة زراعية قادرة على املقاومة للمجتمعات احمللوأن حُتد  أ ر ا جمدي ا على األمن الغذائي والتغذو  وأن تساهم يف بناء نظم 
واملهّمواة يف بلدان العا  النامي. وسايتحقق الن من وهل تناول جمموعة من الغايات اات الصاالة يف مصافوفة النتائيف كما أشاري 

بالنداء الرابع لتقدمي االقرتاحات(. وسااااايمنا اخلااء نقاط ا  1)املرفق  الدليل التوضااااايحي ملصااااافوفة النتائيفإليه ازيد من التفصااااايل يف 
النفاا  ىأعلى لهقرتاحات األولية اليت سااتساااهم يف زيادة توافر املوارد الورا ية النناتية ل غذية والزراعة اجلاهزة لتغري املنا  والقدرة عل

اخلااء نقاط ا  لى امتداد سهسل القيمة اخلاصة بالنذور. وسيمناإليها، اا يف الن تنويع نظم اإلنتاج الزراعي واليت ستسّد اللغرة ع
عالية لهقرتاحات األولية اليت سااتساات دم املوارد الورا ية النناتية ل غذية والزراعة بصااورة منتكرة من وهل ريف تواااركية إلدارة تلن 

ساااااات دام االساااااارتاتيجي للمعلومات عن تلن املوارد املوارد وعا إعادة إدوال أصااااااناف تلية كانت قد فُقدت تلي ا ومن وهل اال
 املننلقة عن نظم املعلومات الوطنية أو العاملية اليت حتظى بدعم األطراف املتعاقدة يف املعاهدة. 

 
ومن املتوقع أن تساهم مجيع االقرتاحات األولية يف تعزيز قدرات ودراية املؤسسات احمللية والوطنية، اا يف الن ا تمعات  

 لية ال عيفة املستهدفة من أجل صون املوارد الورا ية النناتية وإدارهتا وحتسينها ونورها. احمل
 

يت ااّمن االقرتاح األويل مسااارات تأ ري ملموسااة وهل ضدد بوضااوح اساارتاتيجيات املواارور لتحفيز نواار النتائيف على نطاق  هل -6
 واسع وإحدا  تغيري يف ا تمعات احمللية املستهدفة ويف النيلة املوّجعة؟  

 
/  . الوراكات وترتينات التعاون5-1/  نتائيف املورور والغايات اات الصلة 2-1األقسام اات الصلة يف استمارة االقرتاح األويل: 

. اجلدوى بالنساااانة إ  اخلطو والسااااياسااااات الوطنية املتصاااالة باملوارد الورا ية 7-1/  . التأ ري احملتمل للتطوير ومسااااارات التأ ري1-6
 النناتية ل غذية والزراعة
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تمعات ضحة لتحفيز نور النتائيف على نطاق واسع وإلحدا  التغيري يف ا جيب أن تت من مجيع املواريع اسرتاتيجيات وا 
وساااااايتطلب الن أن يعمل موشفو املواااااارور وأصااااااحا  املصاااااالحة فيه ملعرفة حتديد كيفية تعميم املعارف  احمللية املسااااااتهدفة ووارجها.

لعمل، الونكات، اء القدرات، الوراكات، حلقات اونتائيف املورور )مله  النحو  التعاونية/التواركية، عمليات التقييم، التدريب وبن
، قواعد النيانات ، وساااااااائو اإلعهماجميات ا انيةللأدوات )النيانات( املطنوعات، املواقع على الويب، املؤورات، احملاضااااااارات العامة، 

اإللكرتونية، التعميم من جانب القطار اخلاي( ومن ساااايكون املسااااتفيدون بالدرجة األو  )املزارعون، صااااانعو السااااياسااااات، العلماء، 
 ات وسواها(. املنظمات غري احلكومية، الوكاالت احلكومية، مؤسسات األحبا ، بنوك اجلينات، القطار العام، اجلامع

 
وسااااتحظى بنقاط أعلى يف هذا القساااام االقرتاحات اليت سااااتوااااري منذ مراحل التصااااميم األو  للمواااارور إ  قنوات نواااار  

 املنافع على الفلات السكانية املستهدفة. 
 

 ؟ ؤإ  أ  مدى تساهم ترتينات الوراكة اليت يرّوج لا االقرتاح األويل يف تنفيذ املورور على حنو فعال وكف -7
 

. التأ ري احملتمل للتطوير 6-1/  نتائيف املواااااااارور والغايات اات الصاااااااالة 2-1األقسااااااااام اات الصاااااااالة يف اسااااااااتمارة االقرتاح األويل: 
 . اجلدوى بالنسنة إ  اخلطو والسياسات الوطنية املتصلة باملوارد الورا ية النناتية ل غذية والزراعة7-1/  ومسارات التأ ري

 
جيب أن تصاااا  اقرتاحات املواااااريع بوضااااوح اساااارتاتيجية الوااااراكة لتنفيذ املواااارور من وهل حتديد نور الوااااركاء املعني   

وأدوارهم وقدراهتم واخلاات اليت سيقدمها كل منهم من أجل تنفيذ املورور. وسيقوم اخلااء، يف سياق تقييم هذا القسم، بتحديد 
 مهئمة لتحقيق كل من الغايات والنتائيف املتصلة هبا.  ما إاا كانت واات الوركاء ودرايتهم

 
وسااااتحظى بنقاط أعلى يف هذا القساااام االقرتاحات اليت سااااتساااااهم يف تعزيز وتدعيم الواااانكات القائمة ب  خمتل  أنوار  

املؤساااساااات )منظمات املزارع ، منظمات املنتج ، وكاالت اإلرشااااد، الوكاالت احلكومية، بنوك اجلينات، القطار اخلاي وما إ  
نوااااااااااااااطة الرامية إ  صااااااااااااااون املوارد الورا ية النناتية ل غذية والزراعة وإدارهتا على حنو الن( من وهل تنفيذ جمموعة متوازنة من األ
 مستدام، ف ه  عن النحو  وبناء القدرات. 

 
وسااايمنا اخلااء نقاط ا أعلى لهقرتاحات األولية بقيادة املؤساااساااات احلكومية وغري احلكومية الوطنية أو يف حالة املوااااريع  

حمللي  والوطني . ا الوااااركاءهقرتاحات األولية بقيادة مؤسااااسااااة وطنية أو إقليمية أو دولية تعمل ضاااامن  ّمع مع املتعددة النلدان، ل
 وسيمنا اخلااء أي  ا نقاط ا أعلى لهقرتاحات األولية اليت ستجمع ب  جمموعة منوعة من الوركاء من أجل تنفيذ االقرتاح. 

 

 االقرتاح األويل جمدب من حيم جمموعة الغايات واملوارد والتوقيت؟ هل -8
 

. نتائيف املواارور والغايات 2-1/  األقسااام اات الصاالة يف اسااتمارة االقرتاح األويل: القساام أل : صاافحة الغهف القرتاح املواارور
 : امليزانية املندئية2/املرفق  . الوراكات وترتينات التعاون5-1 / اات الصلة

 
ا ملاادى القاادرة على حتقيق الغااايااات الواردة يف االقرتاحااات األوليااة بااالنظر إ  املوارد املتاااحااة   سااااااااااااااوف جير  اخلااء تقييماا 
 التمويل من صندوق تقاسم املنافع والتمويل املورتك( ومدة املورور واملنهجية اإلمجالية لتنفيذ كل نواط.  )طلب
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من حوااااد كّم جّيد من التمويل املواااارتك على نقاط أعلى يف هذا القساااام. وسااااتحظى االقرتاحات األولية اليت سااااتتمكن  
وبالنساااانة إ  املواااااريع املتعددة النلدان، ساااايمنا اخلااء نقاط ا أعلى لهقرتاحات األولية بقيادة املؤسااااسااااات الوطنية اليت سااااتحظى 

 بالقسم األكا من املوارد امل صصة لهقرتاح األويل.
 
 يدعم االقرتاح تطنيق املعاهدة الدولية وسياساهتا؟ هل -11
 

. املوارد الورا ية النناتية ل غذية 3-1/  نتائيف املوارور والغايات اات الصالة 2-1األقساام اات الصالة يف اساتمارة االقرتاح األويل: 
. اجلدوى بالنساااااانة إ  اخلطو 7-1/  . التأ ري احملتمل للتطوير ومسااااااارات التأ ري6-1/  . املسااااااتفيدون4-1/  والزراعة املسااااااتهدفة

 والااميف الوطنية املتعلقة باملوارد الورا ية النناتية ل غذية والزراعة
 

حرص ا على بناء أوجه تكامل وت زر ضمن أسرة املعاهدة، سريكز اخلااء بنور واي على تقييم كيفية مسااة غايات املواريع اليت 
 االقرتاحات يف حتس  اآلليات والسياسات اات الصلة يف املعاهدة الدولية.سيجر  وويلها من النداء الرابع لتقدمي 

 
وساااااتحظى بالنقاط األعلى يف هذا القسااااام املوااااااريع اليت ساااااتظهر منظار ا متساااااق ا ومتعدد القطاعات يف تصاااااميم أنواااااطة املوااااااريع 
وتنفيذها من وهل اتنار ُريف متعددة الت صاااصاااات وتوااااركية ومراعية للمساااائل اجلنساااانية وعا ا اا جمموعة واساااعة من التدابري 

 ل غذية والزراعة. لصون املوارد الورا ية النناتية 
 
 


