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 القسم ألف: صفحة الغالف لالقتراح األولي

 

  عنوان املشروع: 

 مدة املشروع: 

  احملاصيل املستهدفة: 

 البلد )البلدان( النامي املستهدف:     

 التمويل اإلمجايل املطلوب )بالدوالر األمريكي(:

 التمويل املشرتك اإلمجايل املتاح )بالدوالر األمريكي(:   
 يرجى اختيار نوع المشروع الخاص بك:  
 

 بلد منفرد 

 بلدان متعددة 
 

    :1يرجى اختيار النتائج الرئيسية التي سيساهم االقتراح في تحقيقها
 

 1النتيجة  
 2النتيجة  
 2و 1النتيجتان  

 مقدم االقتراح 

 اسم املنظمة: 

  نوع املنظمة: 

 جهة االتصال يف املشروع: )االسم واملركز( 

 عنوان الربيد اإللكرتوين: 

 رقم اهلاتف:

 رقم الفاكس:

                                                

 5إىل  3كة م  املقدمة(، جيب أن تساهم مجيع االقرتاحات يف حتقيق النتائج املشرت  1-3يرجى مالحظة أنّه على حنو ما جاء يف نص النداء الرابع لتقدمي االقرتاحات )  1
  مصفوفة النتائج. يف
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 القسم باء: االشتراطات العامة

 األولية. وهي تصففففففففففففففف االأففففففففففففففرتاطات ال  جيب أن اقرتاحاهتمُأعّدت هذه اخلطوط التوجيهية لدعم مقدمي االقرتاحات يف عملية إعداد 
 يستوفيها مجيع مقدمي االقرتاحات عند إعداد اقرتاحاهتم األولية. 

 
  عوينبغي إعداد االقرتاح األويل مع مراعاة هدف النداء الرابع لتقدمي االقرتاحات. وجيب أن تفيد االقرتاحات األولية بشكل واضح وواقعي 

تها والنتائج والغايات املنشفففففففودة ال  سفففففففيجرأ حتقيقها. وجيب أن تتواء  نتائج املشفففففففروع والغايات امل طط هلا مع املشفففففففكلة ال  ينبغي معاجل
ت امصفوفة نتائج النداء الرابع لتقدمي االقرتاحات وأن تتصل بصورة منطقية باألنشطة امل طط هلا ومبنهجية تنفيذها. وجيب أن تكون املعلوم

 ك  قياسها م  الناحيتني الكمّية والنوعية. املتاحة مرّكزة وجمدية ومي
 

 وسوف توىل العناية لتكامل الشركاء وتنوعهم نتيجة كل م  االقرتاحات األولية. 
وحيثما تكون لدى املنظمات مقدمة االقرتاحات ترتيبات أففراكة ذات الصففلة على املسففتويات الوطنية واإلقليمية والدولية، سففيتعنّي تفصففيلها 

 است دامها واالستفادة منها عند تنفيذ املشاريع.  يشمل كيفية مبا
 

 توم  املتوقع أن تعتمد االقرتاحات األولية على أففففففبكة الشففففففركاء املوجودة اخلاصففففففة اا. وم  املتوقع إجراء مزيد م  املشففففففاورات مع ا تمعا
ى قائمة بناء على االقرتاحات األولية املدرجة علاحمللية واحلكومات وأصفحاب املصفلحة ارخري  طوال فرتة إعداد املشفروع الكامل وتصفميمه 

 التصفية. 
 

صفففحات )باسففتثناء بيان احملتويات والقسففم دال وامللحقات(. وإّن العدد األقصففى للكلمات  8.5وجيب أال يتعدى طول االقرتاحات األولية 
يف كل قسففففم هو عدد إأففففارأ. وميك  أن تكون املعلومات املطلوبة أقّل أففففرط أال يتعّدى عدد الصفففففحات املشففففار إليها. وينبغي ملء مجيع 

توفية األويل. وسففففوف ُتسففففتثي م  عملية االختيار االقرتاحات األولية غري املسفففف امللحقات على اعتبار أهنا تشففففكل جزء ا ال يتجزأ م  االقرتاح
 جلميع امللحقات. 

 
ا إعطاء معلومات إضفففافية ع  االلتزامات اخلاصفففة بالتمويل املشفففرتك أو اتفاقات/ رسفففائل الشفففراكة غري الر ية عند تقدمي االقرت  ح ا وجيوز أيضففف 

 األويل الرئيسي. 
 

(. wordو pdf)وبنسففففففففقي  11احلجم  Times New Romanاالقرتاح األويل ومجيع مرفقاته سففففففففهلة القراءة وبنمط  ويرجى التأكد م  أنّ 
 (. pdfوجيب أن حتمل استمارة الطلب توقيع منسق املشروع على الصفحة األخرية منه وميك  إرساهلا ضم  ملف منفصل )بنسق 

 
مج اوبعفد تقفدمي االقرتاحفات األوليفة، سففففففففففففففيقو  فريق م  اخلرباء بتقييم الطلبفات وم  املتوقع أن تتبع االقرتاحفات امل تفارة مرحلفة إعفداد الربنف

أأففففهر سففففيتعني خالهلا التعمق أكثر يف حتديد وتفصففففيل خطط تصففففميم املشففففروع وتنفيذه  4إىل  3وتصففففميم املشففففروع الكامل ال  تدو  ملدة 
 ح كامل للمشروع، وذلك قبل وضع اللمسات النهائية على اتفاقات املنح واملباأرة بالتنفيذ. ضم  اقرتا 
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 القسم جيم: وصف االقتراح األولي ومحتوياته

 تحديد المشكلة 1-1
وصفف مشفكلة ملّحة ملموسفة واحدة أو أكثر تتعلق ادف النداء الرابع لتقدمي االقرتاحات وال  سفيعاجلها املشفروع. يرجى توخي أكرب قدر 

 ممك  م  الدقة واحلرص على أّن تكون املشكلة املشار إليها متصلة بنتائج االقرتاح وغاياته. 
 
 نتائج المشروع والغايات ذات الصلة 1-2

م  النداء الرابع أو أن تعاجل جمموعة م  الغايات ضفففففففففم   2أو النتيجة  1جيب أن تسفففففففففاهم مجيع اقرتاحات املشفففففففففروع إما يف حتقيق النتيجة 
 5إىل  3جماالت النتائج الرئيسففففففففية هذه. وعالوة على ذلك، جيب أن تبنّي املشففففففففاريع كيفية مسففففففففامهتها يف حتقيق مجيع النتائج املشففففففففرتكة م  

 م  نص النداء الرابع لتقدمي االقرتاحات(.  2-3يف القسم  فة النتائجمصفو  )أنظر
وجيب أن يصففففف هذا القسففففم املسففففامهات ال  ميك  تقدميها لتحقيق نتائج النداء الرابع والغايات ذات الصففففلة. وجيب أن تكون هناك عالقة 

  منطقية ومباأرة واضحة بني املشكلة املشار إليها وغايات االقرتاح ونتائجه.
 كل غاية ىلويرجى حتديد النتائج ال  يسعى االقرتاح األويل إىل حتقيقها وإضافة امل رجات اخلاصة ال  يعتز  االقرتاح األويل إجنازها بالنسبة إ

. وكلما ازداد عدد الغايات احملققة ضففم   باسففتمارة تقدمي االقرتاحات األولية 1م  الغايات يف مصفففوفة نتائج املشففروع الواردة ضففم  امللحق 
 كل نتيجة، كلما علت النقاط ال  مينحها اخلرباء لالقرتاح األويل. 

 
 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المستهدفة  1-3

قارب ألجيب أن يصفففففففف هذا القسفففففففم املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )األصفففففففناف احمللية وعّينات بنوك اجلينات ومواد ما قبل الرتبية وا
باتية لألغذية نالربيّة للمحاصيل واألنواع القليلة االست دا  وما إىل ذلك( ال  سيستهدفها تنفيذ االقرتاح. يرجى حتديد أمهية املوارد الوراثية ال

 والزراعة املستهدفة بالنسبة إىل االحتياجات احمللية ووصف جدواها على املستوى العاملي. 
 
 المستفيدون 1-4

تفيدون السففكان املسفف -جيب أن يصففف هذا القسففم م  وكم م  األأفف اص م  املتوقع أن يسففتفيدوا م  تنفيذ املشففروع )أ( بشففكل مباأففر 
و)ب( بشفففكل غري ؛ عامل وما إىل ذلك( 20مزارع و 2 000م  جمموعات املسفففاعدة الذاتية مبا جمموعه  50بشفففكل مباأفففر م  التنفيذ )مثال  

املسففتفيدون يف هناية املطاف نتيجة تنفيذ املشففروع. وجيب إيالء عناية خاصففة إلأففراك النسففاء يف مرحل  تصففميم االقرتاح وتنفيذه.  -مباأففر 
األصففففففلية  بوم  املتوقع أن يكون املسففففففتفيدون الرئيسففففففيون م  املشففففففاريع ال  حتظى بالدعم م  خالل النداء الرابع ا تمعات احمللية والشففففففعو 

 واملزارعني يف البلدان املستهدفة. 
ا إعطاء معلومات ع  كيفية مشففاركة املسففتفيدي  املباأففري  السففابقة أو املقبلة يف تصففميم املشففروع والدور املرتقب منهم يف مرحل  ةوجيب أيضفف 

عدد( والنوعية حمددة م  الناحيتني الكمّية )التنفيذ املشفروع ورصفده وتقييمه. وم  املهم أن تكون املعلومات املتاحة يف هذا القسفم واضفحة و 
 )املزارعون، العلماء، عاملو اإلرأاد وسواهم(. 
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 الشراكات وترتيبات التعاون 1-5
ات جيب أن يتناول هذا القسفففم اسفففرتاتيجية الشفففراكة اخلاصفففة باالقرتاح األويل م  خالل حتديد نوع الشفففركاء املعنيني واألدوار والقدرات واخلرب 

سففاهم فيها كل م  الشففركاء م  أجل تنفيذ املشففروع وإبراز مشففاركتهم يف األنشففطة والغايات امل طط هلا. وينبغي إيالء عناية خاصففة ال  سففي
 إلأراك جمموعة منوعة م  املؤسسات الوطنية وغري احلكومية واحلكومية يف عملية تصميم االقرتاحات وتنفيذها. 

 
كل ا وبالنسبة إىل املشاريع املتعددة البلدان، جيب إمتا  ترتيبات الشراكة على أكل "جتّمع" م  املؤسسات ال  جتمتع مع ا إلجياد حّل للمش

 املشفففرتكة. وسفففيشفففمل "جتّمع" شوذجي للمشفففاريع املتعددة البلدان أفففركاء حمليني أو وطنيني يف البلدان املسفففتهدفة والذي  يعملون مع جمموعة
 اسعة م  املؤسسات الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية ولديهم مهارات ودراية وفهم مكّمل لالحتياجات احمللية. و 
 
 التأثير المحتمل للتطوير ومسارات التأثير 1-6

وأن حُتدث أثر ا  عجيب أن تسفففففففففاهم مجيع املشفففففففففاريع ال  حتظى بالدعم م  خالل النداء الرابع لتقدمي االقرتاحات يف حتقيق هدف النداء الراب
 نجمدي ا على األم  الغذائي والتغذوأ وأن تسفففففففففاهم يف بناء نظم زراعية قادرة على املقاومة للمجتمعات احمللية الضفففففففففعيفة واملهّمشفففففففففة يف بلدا

 العامل النامي.
 

اعية وأن ر وم  املتوقع أن تسّد املشاريع املمولة بواسطة النداء الرابع الثغرات يف سالسل القيمة اخلاصة بالبذور وأن تساهم يف تنويع النظم الز 
ات ودراية ر توفر اسفففففففت دام ا مبتكر ا للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املسفففففففتهدفة. وعالوة على ذلك، جيب أن تبق مجيع املشفففففففاريع قد

اتية باملؤسفففسفففات احمللية والوطنية، مبا يف ذلك ا تمعات احمللية املسفففتهدفة الضفففعيفة، لكي تتمك  على حنو أفضفففل م  صفففون املوارد الوراثية الن
 لألغذية والزراعة وإدارهتا ودراستها وتبادهلا. 

 
ات امل طط هلا صففففففر أخرى م  االقرتاح األويل، ولاصففففففة النتائج والغايوجيب أن يكون حتليل التأثري متسففففففق ا ومرتبط ا م  الناحية املنطقية بعنا

والشركاء املشاركني واملنهجية وخطط التواصل والنشر. وإضافة إىل ذلك، جيب أن تتضم  مجيع االقرتاحات األولية مسارات واضحة للفففففتأثري 
 ارجها أيض ا. تغيري يف ا تمعات احمللية املستهدفة وخوأن تصف اسرتاتيجيات املشروع لتحفيز نشر النتائج على نطاق واسع وإحداث 

 
 الجدوى بالنسبة إلى الخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 1-7

جيب أن يصففففف هذا القسففففم مكانة االقرتاح األويل للمشففففروع ضففففم  إطار اخلطط والسففففياسففففات الوطنية الرئيسففففية املتصففففلة بالتنوع البيولوجي 
ية يف خطط تالزراعي وتغري املناخ وأن حيدد الطريقة الذأ يدعم االقرتاح األويل م  خالهلا ويكّمل إدماج العناصر اخلاصة باملوارد الوراثية النبا

 لعمل والسياسات الوطنية للتكيف مع تغري املناخ. ا
 
 المساهمة في تطبيق المعاهدة الدولية 1-8

م  املتوقع أن تؤدأ مجيع االقرتاحات إىل قيمة مضفففافة وأن تسفففاهم يف حتسفففني ارليات والسفففياسفففات ذات الصفففلة يف املعاهدة، مبا ميّك  م  
االقرتاحات املبتكرة ال  تستكشف منهجيات أو ترتيبات مؤسسية أو عمليات استشارية بناء أوجه تكامل وتآزر ضم  أسرة املعاهدة. وإّن 

 تؤدأ إىل قيمة مضافة يف سياق تطبيق املعاهدة، سيمنحها اخلرباء نقاط ا عالية. 
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 القسم دال: أسئلة لمقدمي االقتراحات 

ع إتاحة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة ضففففم  امللحق األول باملعاهدة والناجتة ع  مشففففاري ةقرر اجلهاز الرئاسففففي يف دورته الثالث
ممولة م  صففففندوق تقاسففففم املنافع، وذلك وفق األحكا  والشففففروط اخلاصففففة بالنظا  املتعدد األطراف وأن تتاح للعمو  املعلومات الناأفففف ة ع  

 اسم املنافع ضم  سنة واحدة م  انتهاء املشروع. مشاريع ممولة م  خالل صندوق تق

         يرجى قراءة مجيع األس لة الواردة أدناه بعناية واإلجابة عليها: 
 نعم / ال                          

تدا  أو على سهل يرّكز املشروع الذأ تقرتحونه إما على صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أو است دامها امل -1
 االثنني مع ا؟

  

وارد الوراثية إدارة املهل يرّكز املشروع الذأ تقرتحونه على التكيف مع تغري املناخ و/أو تعزيز األم  الغذائي م  خالل  -2
 النباتية لألغذية والزراعة؟ 

  

ل  تقو  املزارعني و/أو ا تمعات احمللية للمزارعني ا -أو لديه القدرة على أن يفيد  -هل يفيد املشروع الذأ تقرتحونه  -3
 و مستدا ؟بصون و/أو است دا  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على حن

  

لحق األول باملعاهدة درجة يف املاملهل املنظمات املشاركة يف املشروع راغبة يف إتاحة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  -4
 لشروط اخلاصة بالنظا  املتعدد األطراف؟ لألحكا  و ل اوالناأ ة ع  املشروع، وفق

  

هل املنظمات املشاركة يف املشروع راغبة يف إتاحة املعلومات الناأ ة يف إطار مشروعكم للعمو ، يف غضون سنة واحدة  -5
 م  انتهاء أنشطة املشروع؟ 

  

أو يعاجل جمموعة م  الغايات يف جمايل النتائج الرئيسية املذكوري  ويساهم يف  2أو النتيجة  1هل يرّكز اقرتاحكم على النتيجة  -6
 (؟5-3مجيع النتائج املشرتكة )
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