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  مقدمة-أوال 
 
ة    -1 ة والزراع ة لألغذي وارد الوراثي ة الم ت هيئ ة(طلب ة  ) الهيئ ة مؤقت ة لجن ل بمثاب ى تعم الت

انى    ) المعاهدة الدولية(للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة       ا الث فى اجتماعه
ة                  أن تقوم ا   2004تشرين الثانى   /فى نوفمبر  ه منظم ال التى قامت ب ة األعم ل لكاف ألمانة بإعداد تحلي

ا       ى قامت به األغذية والزراعة بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وآذلك األعمال الت
المؤسسات األخرى ذات الصلة، بما فى ذلك ما يتعلق منها بتنفيذ المعاهدة الدولية، والخطة العالمية             
المى،              ، ونظام الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وحساب أمانة التنوع المحصولى الع

تم  ى ي ة، حت رية الالزم ة والبش وارد المالي د الم ك بغرض تحدي اذ وذل ن اتخ از الرياسى م كن الجه
 .1القرارات الالزمة بشأن االحتياجات المالية

 
ادى     ل الع امج العم ب برن ن جان ة المخصصة م وارد المالي ذ، والم ير التنفي ة تيس ، ورصدها، وآلي

وارد                         والميزانية لمنظم  د ُيطلب من م ا ق وظفين، وم ات الم ك مرتب ا فى ذل ة والزراعة، بم ة األغذي
 .مالية من خارج الميزانية، ومساهمة آلية التنفيذ فى استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية

 
  

 
ة،  -3 وفمبرنظرت الهيئ ة العاشرة فى ن ا العادي ى دورته ة، 2004اني تشرين الث/ف ، فى الوثيق

ة  ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي تدام للم تخدام المس ة بالصون واالس د أوضح . 2 المعني وق
ة والزراعة            ، مع الترآيز     ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي بصفة خاصة على عمليات مسح وجرد الم

ى مستوى                        اإلدارة عل ة ب ذلك بشأن األنشطة المعني ط، وآ ة فق ات القطري والتى تكاد تمولها الميزاني
ام خاص                . المزرعة وتحسينها، وذلك بدعم دولى قوى      ه اهتم زم توجي ه يل ر أيضًا أن آما ذآر التقري

زارعين فى حاالت الطوارئ حتى                      لما ذآر م   دم لمساعدة الم ن انخفاض مستوى األنشطة التى تق
ا    ل أفريقي وارث مث ى تتعرض للك اطق الت ى المن ة ف نظم الزراعي ن إصالح ال وا م د . يتمكن ا أآ آم

ى     دم البط ام للتق ن االهتم د م ه المزي ى ضرورة توجي ًا عل ر أيض م  ءالتقري اء نظ ة إرس ى  عملي  ف
لبلدان، بما فى ذلك توثيق البالزمات الزراعية حتى يتسنى استعادتها بعد وقوع            للمعلومات فى تلك ا   

را                ُيو. الكوارث ًا آبي ة تلقى اهتمام الحظ من التقرير المرحلى القطرى أن سالالت المحاصيل البري
ة واآلسيوية وال          ة واألفريقي اليم األوروبي ادي   فى األق دم من الجهات             محيط اله دعم المق د ال  مع تزاي

 .نحةالما

 
اطق       دعيمها فى بعض المن ى أن     . فى ممارسات الرصد السابقة، بل إنه تم ت د عل ر أآ د أن التقري بي

ا و اليم أوروب ى أق ودة ف دان الموج تثناء البل دان، باس ياآالبل ادي والس ال محيط اله القلق حي ، تشعر ب
اد يلقى             وال .  دعم خارجى فى الوقت الحاضر          أيقدرتها على إحياء مجموعاتها، وهو نشاط ال يك

ادي   منخفضا بوجه عام، على الرغم من أن األقاليم فى آسيا وال         يم األوروبى    محيط اله ذلك اإلقل  وآ
وم           .  بجهود ملموسة فى هذا الشأن     قامت ذى تق ومن الضرورى توجيه اهتمام آبير للدور المحتمل ال

ى       د آامل عل ى تأيي به الشبكات فى سبيل مساعدة البلدان على القيام بأنشطة ال تستطيع الحصول عل
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ى المستوى                          د آامل عل ى تأيي ام بأنشطة ال تستطيع الحصول عل فى سبيل مساعدة البلدان على القي
 . القطرى، وبخاصة فيما يتعلق ببناء القدرات

 
ل طوي     -5 ى أن التموي دير إل ى التق لى      انته وطن األص ارج الم ون خ طة الص دى ألنش ل الم

 . يتعرض للمخاطر، مع ما يرد عن قيام البلدان بتخفيض الميزانيات وتخفيض أعداد الموظفين
 
ه ال           -6 وأخيرا، ذآر التقرير أن مستوى أنشطة الصون سواء خارج الموطن األصلى أو داخل

 .موارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيتناسب مع تدعيم القدرات القطرية المتعلقة باستخدام ال
 
أعربت الهيئة عن تقديرها للعرض العام الذى قدمه التقرير، وذآرت أن تقديم المساعدة فى             -7

ة        مجال بناء القدرات يظل قضية حيوية، وطلبت أن تستجيب المؤسسات ذات الصلة بصورة إيجابي
 . المبادرات المعنية باقتسام المهام على المستويين اإلقليمى والدولى3، وارتأت ضرورة تشجيع

 
 .2007ة فى  فى الدورة العادية القادمة للهيئ

 
، بتخصيص مبالغ آبيرة فى ميزانيتها العادية من أجل تشجيع وتسهيل ورصد تنفيذ الخطة، بما فى           
ة                        الموارد الوراثي ة ب ين الحكومات المعني ة المشترآة ب ذلك تقديم الدعم للهيئة وجماعة العمل التقني

د  ). جماعة العمل المعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة        ( تية لألغذية والزراعة  النبا فق
 دوالر فى الميزانية العادية ألنشطة الصون واالستخدام   2 621 000تم تخصيص مبلغ إجمالى قدره    

ة              رة المالي ك     2007-2006المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خالل الفت ا فى ذل ، بم
ة درها  .  والعناصر األخرى المعاون ة إضافية ق ا ُخصصت ميزاني ة1 124 000آم . 4 دوالر لألمان

طة    ن أنش ارير ع ديم تق ة بتق ة والزراع ة األغذي وم منظم ن دورات  وتق ل دورة م ى آ ذات صلة ف
. 
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ث ا، ن حي ات   م د األولوي يط وتحدي دلتخط ة   وحش ة الخاص رامج القطري دعم الب ة ل وارد المالي  الم

ق بتطوير                .5بالموارد الوراثية النباتية   ا يتعل دم المحرز فيم دورة باستعراض التق وقامت أثناء تلك ال
التشارآية المدعومة من القطر والتى تنتهى إلى إنشاء   ، وهو النهج الذى يشجع عملية بناء القدرات         

 .آليات قطرية لتقاسم المعلومات

 
آما أقرت المؤشرات المنقحة  . سلمت الهيئة بنجاح المرحلة التجريبية للنهج الجديد وتقييمها        -11

ة بشأن الصون واالستخدام                         ذ خطة العمل العالمي ة لرصد تنفي ارير الالزم رات ونماذج إعداد التق
ة                          .6 اط أنشطة الرصد بعملي ى ارتب النظر إل دان ب ع البل ى جمي د عل  وأيدت تطبيق نهج الرصد الجدي

 .العمليتينآلتا  مراآز حصاد المستقبل إلى التعاون مع المنظمة في الهيئةودعت . 

 
ى   -12 وارد          2006-2005ف دولى للم د ال ع المعه اون م ة بالتع ة والزراع ة األغذي ت منظم  قام

ى        7 بلدا 28الوراثية النباتية بتقديم المساعدة التقنية لعدد يبلغ         ية عل درات المؤسس  للقيام بعملية بناء الق
ة        ة النباتي وارد الوراثي ين بصون الم لحة المعني ن أصحاب المص ر م دد آبي ارك ع ل (أن يش داخ

دان        ) وخارج الموطن األصلى   ذه البل م إنشاء          . واستخدامها فى آل بلد من ه ات ت ذه العملي ونتيجة له
ة فى        آليات قطرية لتقاسم المعلومات وتخطيط الم         ة النباتي ام      16وارد الوراثي ك القي ا فى ذل دا، بم  بل

. بتقديرات استراتيجية عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على المستوى القطرى             
ديم المشورة فى مجال                            ة بتق ة المعني زة الحالي دعم لألجه دمت ال ا ق ا أنه ات التشارآية إم وهذه اآللي

ا، أو قامت                السياسات أو صنع القرار    ة، وأصبحت جزءا منه ، مثل اللجان القطرية للموارد الوراثي
 . بزيادة الوعى بأهمية هذه اآلليات

 
ارير                 -13 د وإعداد التق آما ذآر من قبل، تقدر الموارد المالية الالزمة لتطبيق نهج الرصد الجدي

 أي بلدا،   120 إلى   80ح بين    دوالر لكل قطر لعدد يتراو     25 000 بنحو   8القطرية بالنسبة لجميع البلدان   
ام        3 000 000 دوالر إلى    2 000 000ما بين    اج األنشطة        . 2007 دوالر من اآلن وحتى ع م إدم د ت وق

انى عن                          ر الث اليف المرتبطة بإعداد التقري د مع التك وتكاليف التوسع فى تطبيق نهج الرصد الجدي
ال           اليف فى المرفق األول        حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة فى الع ذه التك رد ه م، وت

دره                 . لإلحاطة الى ق غ إجم ة بمبل  دوالر من عدة      597 000وقد وردت مساهمات من خارج الميزاني
 .مصادر، بما فى ذلك من حكومة آندا، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، وهولندا

 
 راعة تشجيع االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والز

 
تيالد                  -14 ات اس يعتبر تشجيع االستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية من خالل تطبيق تقني

                                                      
 .CGRFA-10/04/REP من الوثيقة 26الفقرة   5
 .CGRFA-10/04/Inf.5 الوثيقة  6
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رو،                       األردن، آازاخس  ا، بي دة، غيني ا الجدي ابوا غيني تان، ب الى، المغرب، باآس ا، م ان، ماليزي تان، آينيا، الوس، لبن
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وارد            ة للم دة الدولي ة والزراعة        وأحد اإلنجازات الرئيسية للمعاه ة لألغذي ة النباتي وسلمت  . الوراثي
ة رة،الهيئ ة العاش ا العادي ى دورته ى  ، ف ة ف تنباط السالالت النباتي ى اس درة عل دعيم الق  بضرورة ت

ة دان النامي ة  . 9البل ارية للبحوث الزراعي ة االستش ز الجماع ع مراآ اون م ة بالتع د قامت المنظم وق
ة            الدولية وأصحاب المصلحة اآلخرين وباستخد     ة ومن خارج الميزاني ة العادي وال من الميزاني ام أم

تثمار                    د الثغرات وفرص االس ة لتحدي تيالد السالالت النباتي ى اس بإجراء تقدير للقدرات القطرية عل
وأسفرت  .  بلدا40وقد تم تنفيذ عملية التقدير فى أآثر من   . ووضع استراتيجيات لتدعيم هذه القدرات    

ى   عمليات المسح عن أمرين رئيسي    دربين عل ين هما عدم توافر العدد الكافي من مربى السالالت الم
ة السالالت                  رامج تربي د لب ل األم ل طوي ات ونقص التموي ة للنبات وم   . التربية التطبيقي ك، تق وإزاء ذل

ون   رح أن تك ى يقت ة السالالت، والت درات تربي اء ق ة لبن ادرة عالمي إطالق مب ة وشرآائها ب المنظم
وزن       "ام والخاص، وتعمل من خالل          شراآة بين القطاع الع      ة ال ة تنسيق خفيف درات   " آلي ز ق لتعزي

ة             ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ق الم ن طري ة ع ا الزراعي ين إنتاجيته ى تحس ة عل دان النامي البل
 .والزراعة

 
  

 
10. 

 
ذى                   -16 ا التنفي ا التشغيلية وأنشطتها وهيكله ة التيسير ومبادئه ة أهداف آلي ووافقت  .11أيدت الهيئ

ن الم ات ع ديم المعلوم ير بتق ة التيس وم آلي رورة أن تق ى ض ة عل ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي
دة، وإ  راآات جدي ز ش هيل وتحفي ة، وتس ة   ذوالزراع دور وقيم تويات ب ة المس ى آاف وعى عل اء ال آ

ى تطوير وحزم المقترحات بمشروعات                . الموارد الوراثية النباتية ومساعدة أصحاب المصلحة عل
د وضع وحزم      تصادم محتمل لأيومن الضرورى أن يتجنب الشرآاء فى آلية التيسير       لمصالح عن

 .مثل هذه المقترحات بمشروعات
 

ذ،        . لذلك الموارد الفنية والمالية الالزمة      حشد وتشجيع   ة تيسير التنفي ة       ويجدر بآلي ين جمل وم ب أن تق
 .الثغرات واألولويات في تنفيذهافى تحديد  

وارد من             -18 ة والم ة العادي ا المخصصات من الميزاني واقُترح مشروع خطة تشغيلية تحدد فيه
ين             . خارج الميزانية الالزمة لتنفيذ األنشطة المقترحة      اون ب م إعدادها بالتع وترد هذه الخطة، التى ت

ة والمع ة    المنظم ذه الوثيق انى له ق الث ى المرف ة، ف ة النباتي وارد الوراثي دولى للم د ال ذت . ه د أخ وق
 دوالر فى المدى    800 000المنظمة والمعهد الدولى للموارد الوراثية النباتية فى االعتبار إتاحة مبلغ           

 . المتوسط من أجل تدعيم هذه األنشطة
 

ا                 -19 ر أنه ة غي دأت لم تنجح المنظمة بعد في تأمين الموارد من خارج الميزاني وارد     ب ، رغم الم
د  . المحدودة المتاحة، وبالتعاون مع شرآائها، في تنفيذ بعض األنشطة     ذ     وعق ة التنفي الشرآاء فى آلي

ل من ميزان            2005حزيران  /اجتماعا فى يونيو   ذها بتموي اتهم  لتحديد األنشطة الملموسة الواجب تنفي ي
ذة                   . العادية دأ العمل فى تطوير ناف ا بب واردة من ألماني ة وال وقد سمحت الموارد من خارج الميزاني

ات          دة بيان وير قاع ك تط ى ذل ا ف ة، بم ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ن الم ات ع معلوم
ة         ه الهيئ وا           . للمصادر المالية طبقًا لما وافقت علي د من الم ى المزي اك حاجة إل رد اإلضافية من     وهن

 . خارج الميزانية للبدأ فى تنفيذ األنشطة األخرى التى أقرتها الهيئة

                                                      
 .CGRFA-10/04/REP   من الوثيقة33الفقرة   9
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 .CGRFA-10/04/REP, Appendix F  المرفق واو من الوثيقة   11



IT/GB-1/06/Inf.6 5 
 

Docs 2006\CGRFA\J7805a 

 
 المساهمة المحتملة آللية تيسير التنفيذ في استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية -خامسا 

 
رار                   ، من خالل تطوير آلية تيسير التنفيذ، يجب أن تكون مكملة لقوة الدفع التى نشأت من جراء إق

دة ى وضع     . المعاه اعدة ف ديم المس ة لتق ة عالي ذ أولوي ير التنفي ة تيس ولى آلي ن الضرورى أن ت وم
ة        دة الدولي از الرياسى للمعاه ا الجه ل يقره بة    . استراتيجية تموي رة المكتس  أن تيسر ومن شأن الخب

ل                  تنفيذ المعاهدة حال دخولها حيز التنفيذ، وأن تساهم حسب االقتضاء، فى إعداد استراتيجية التموي
ا   ة                 . الخاصة به ا الهيئ وم به اس فى األدوار التى تق ه ال يجب أن يحدث التب ة ذآرت أن د أن الهيئ بي

اك ازدواج فى                األنشطة التى تمارس       والجهاز الرياسى للمعاهدة الدولية، آما ال يجب أن يكون هن
 .12فى نطاق آلية تيسير التنفيذ أو فى نطاق استراتيجية التمويل التابعة للمعاهدة الدولية

 
ة                     -21 الموارد الوراثي ة ب وم جماعة العمل المعني ة أن تق فى دورتها العادية التاسعة، طلبت الهيئ

ة            ا فى          النباتية لألغذية والزراعة بتحديد األنشطة التى تمارسها المنظم أنها، بم ديم المشورة بش وتق
ق                     ا يتعل ة فيم دة الدولي ذلك من خالل الهيئة وذلك لتدعيم العمل الذى يقوم به الجهاز الرياسى للمعاه
ة                    يدة وذات مردودي ة رش ام بطريق ى األم ة إل ع العملي  بالعناصر المساندة للمعاهدة، وذلك بغرض دف

راثية النباتية لألغذية والزراعة، التى اجتمعت فى  وذآرت جماعة العمل المعنية بالمواد الو . للتكلفة
دة                 سيعتمد على قدرتها على مواصلة أنشطتها بطريقة تكون مكملة وليست متداخلة مع تنفيذ المعاه

 :ليي بما العمل جماعةوأوصت . الدولية

 
ة          )أ( ى الهيئ طتها إل ن أنش ة ع ارير دوري ديم تق ذ بتق ير التنفي ة تيس وم آلي ب أن تق يج

ة        ة والزراع ة لألغذي ة النباتي الموارد الوراثي ة ب ل المعني ة العم ن . وجماع وم
بق        ى س ل الت ات العم أن أولوي ات بش ى معلوم ارير عل تمل التق الضرورى أن تش

ذ           تحديدها بواسطة أصحاب المصلحة، باستخدام     ائج رصد تنفي ور، نت ، بين جملة أم
ة تيسير               خطة العمل العالمية    والمقترحات بمشاريع التى وضعت بمساعدة من لجن

 .التنفيذ وبالتنسيق معها بناء على طلب أصحاب المصلحة
ة  يمكن  األساس، هذا وعلى )ب( رح  أن الهيئ ات  تقت ة  أولوي ى  معّين از  عل  الرياسي  الجه

دة  ة  للمعاه تها در أجل  من  الدولي ل  استراتيجية  بموجب  المقتضى  حسب  اس  تموي
 .المعاهدة

ات الموضوعة واألنشطة                )ج( يجب على آلية تيسير التنفيذ أن تأخذ فى االعتبار األولوي
 .13التى ينفذها الجهاز الرياسى فى نطاق استراتيجية التمويل

 
ة       -22 در بالهيئ ه يج ى أن ذ عل ير التنفي ة تيس غيلية آللي ادئ التش نّص المب ات  وت اء التوجيه إعط

، خاصة في ما يتعلق بالثغرات والقيود وبتحديد األولويات المشترآة، قد تكون غاية في األهمية في 
 .ذ استراتيجية تمويل المعاهدة وتحديد غايات للتمويلعملية اتخاذ القرارات لتنفي

 

                                                      
 CGRFA-9/02/REP  من الوثيقة29الفقرة    12

 .CGRFA/WG-PGR-3/05/REPORT   من الوثيقة13الفقرة    13
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ا           حيز التشغيل آلية تيسير التنفيذ    دخل  وعندما ت  -23  بالكامل، قد تساعد أنشطة محددة تضطلع به
ايير                         ى وضع السياسات والمع تقبل عل از الرياسي في المس ذا الجه ام ه ضمن اإلطار التشغيلي الع

 .آما أنها قد تساعد على التوصل إلى إطار متسق لبناء القدرات ونقل التقانة وتبادل المعلومات .
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 الكلفة البند

بالدوالر (
 )األمريكى

قيمة تقديرية  طريقة إجراء الحساب
 للموارد المقدمة

بالدوالر (
 )األمريكى

 الغرض والمالحظات

 شهرا خدمة عامة، 16 000 135 تكاليف الموظفين
 أشهر 6باإلضافة إلى 
 3-ف/2-موظف ف

 مساعدة األمانة فى تنسيق العملية 0

إنشاء آليات قطرية 
القتسام المعلومات 

خطة بغرض رصد 
 العمل العالمية

  بلد على أساس 100 000 500 2
  دوالر لكل بلد25 000

تقديم الدعم لثالث حلقات عمل  000 960
فى آل بلد، ولبناء ألصحاب المصلحة 

القدرات داخل القطر بغرض تطبيق 
نهج الرصد الجديد على جميع البلدان 

 النامية
اجتماع واحد لكل إقليم  000 320 االجتماعات اإلقليمية

من األقاليم األربعة 
أفريقيا، وسط وغرب (

آسيا وشمال أفريقيا، آسيا 
، بلدان محيط الهاديوال

على ) أمريكا الالتينية
 أساس 

 اجتماع/إقليم /80 000

استعراض مشروع المبادئ التوجيهية  000 80
ُعقد اجتماعان . للتقارير القطرية

إقليميان، وتم االنتهاء من المبادئ 
لم تعد هناك حاجة إلى . التوجيهية

 .تخصيص مبالغ أخرى لهذا النشاط

وضع استراتيجيات 
 قطرية لتربية النباتات

 000 بلدا على أساس 50 000 200
 . لكل بلد4

ن      000 54 د م ل بل ع آ اورات م دعيم المش ت
درات     دير الق رض تق دان بغ البل
ى  اعدة ف ة، والمس واالحتياجات القطري
ة    رامج قطري تراتيجيات وب ع اس وض

 لتربية النباتات
أربع حلقات عمل  000 40 

 لكل 10 000يخصص 
 منها

تحسين المنهجيات واقتسام النتائج بين  000 25
 عدة بلدان

  بلدا على أساس 50 000 250 د التقارير القطريةإعدا
  لكل بلد5 000

تقديم دعم جزئى من أجل عقد حلقات  000 100
عمل قطرية أو مشاورات مع أصحاب 

 المصلحة
الخبرات االستشارية 

 التقنية
 أقاليم فرعية على 9 000 270

 لكل إقليم 30 000أساس 
 لمدة ةفرعى، مكافأ
 أشهر لكل 3شهرين إلى 

ا باإلضافة إلى نفقات منه
 السفر

تقديم المشورة والمساعدة للبلدان فى  000 66
مجال إعداد التقارير القطرية باستخدام 
المبادئ التوجيهية التى تم إقرارها، بما 

فى ذلك تحديد أصحاب المصلحة 
وإشراآهم، والمساعدة فى تنظيم 
 االجتماعات اإلقليمية ومتابعتها

اجتماع واحد لكل إقليم  000 320 االجتماعات اإلقليمية
من األقاليم األربعة 

أفريقيا، وسط وغرب (
آسيا وشمال أفريقيا، آسيا 

، بلدان محيط الهاديوال
على ). أمريكا الالتينية

 أساس 
. اجتماع/إقليم/80 000

لتيسير مشارآة البلدان 
النامية إلى جانب 

 المصاريف التنظيمية

 عن مناقشة القضايا اإلقليمية الناشئة 0
التقارير القطرية، وذلك فيما يتعلق 

بحالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية 
والزراعة فى العالم، وتحديد 

االحتياجات المشترآة المطلوب تنفيذها 
  

إعداد الدراسات 
 المواضيعية األساسية

عشر دراسات مواضيعية  000 400
 لكل 40 000اس على أس
 دراسة

تقديم الدعم من أجل إعداد دراسات  0
مواضيعية ومواد أساسية ضرورية 
أخرى وعقد اجتماعات للخبراء من 

مع مراعاة . أجل إعداد التقرير
 . األولويات التى حددتها الهيئة

  000 285 1  000 435 4 المجموع
 

                                                      
 .المرفق األول ،CGRFA-10/04/5 Add.1 مأخوذ من الوثيقة   14
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 والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية االحتياطات الالزمة بحيث يتسنى، فى المدى المتوسط، تدعيم هذه المنظمةاتخذت 
 إلى االحتياجات من خارج الميزانية الموضحة بالجدول التالىباإلضافة وذلك .  دوالر800 000 إلىاألنشطة بمبلغ يصل 

 
 يليةأنشطة تشغ

 )طبقًا لما وافقت عليه الهيئة(
 التوقيت األعمال

تبدأ جميع (
األنشطة بمجرد 
الموافقة عليها 

من هيئة 
الموارد 

الوراثية النباتية 
لألغذية 
 )والزراعة

 المسهلون
شرآاء آلية تيسير التنفيذ (

فى الوقت الحاضر هم 
المنظمة، والمعهد الدولى 
للموارد الوراثية والمنتدى 

لبحوث العالمى ل
 )الزراعية

 الشاريةاالحتياجات ا
 من خارج الميزانية

 )بآالف الدوالرات(
2005-2006 

 : تقديم المعلومات بشأن-1
المصادر ومدى توافر الموارد )  1(

المالية والتقنية والمادية 
 .والمعلومات

الروابط بين أصحاب )  2(
 .المصلحة

األولويات بالنسبة للجهات )  3(
ة، واألدوار المانحة والمتلقي

 .والشروط
أفضل الممارسات والمعايير )  4(

 .واإلجراءات
 .قصص النجاح)  5(
 إنشاء الشبكات)  6(
الخطط، وااللتزامات، )  7(

 واألهداف والمؤشرات
معلومات أخرى عن الموارد )  8(

 .الالزمة لتنفيذ الخطة
 )النشاط ألف(

إنشاء نافذة، آنقطة نفاذ 
. إلى مثل هذه المعلومات

قديم المعلومات وت
بوسائل أخرى عندما ال 
يتسنى الحصول عليها 

 من النافذة

  200 شرآاء آلية تيسير التنفيذ 2006

 تسهيل وتحفيز إقامة شراآات – 2
 )النشاط باء (

تشجيع عقد االجتماعات 
إلتاحة الفرصة أمام 
طائفة عريضة من 

المشروعات التى تشترك 
ا الجهات المانحة فيه

والجهات المتلقية، 
والمنظمات الدولية، 
ومنظمات المجتمع 
المدنى بما فى ذلك 

منظمات ومؤسسات 
 والمزارعين، ومرب

النباتات وقطاع البذور 
وغير ذلك من 

مشروعات القطاع 
 الخاص

اجتماع واحد 
 شهريا

  100 شرآاء آلية تيسير التنفيذ

                                                      
ة       15 أخوذ من الوثيق ق CGRFA-10/04/5م ة      المرف ة الموضحة بالوثيق رارات الهيئ ًا لق  CGRFA-10/4/REPاألول، طبق

 .المرفق واو
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 أنشطة تشغيلية

 ) عليه الهيئةطبقًا لما وافقت(
 التوقيت األعمال

تبدأ جميع (
األنشطة بمجرد 
الموافقة عليها 

من هيئة 
الموارد 

الوراثية النباتية 
لألغذية 
 )والزراعة

 المسهلون
شرآاء آلية تيسير التنفيذ (

فى الوقت الحاضر هم 
المنظمة، والمعهد الدولى 
للموارد الوراثية والمنتدى 

العالمى للبحوث 
 )الزراعية

ياجات الداللية من االحت
 خارج الميزانية

 )بآالف الدوالرات(
2005-2006 

إزآاء الوعى على جميع المستويات 
بدور وقيمة الموارد الوراثية النباتية 

من أجل تنسيق الموارد الوراثية 
 النباتية

 )النشاط جيم(

وضع استراتيجية إلزآاء 
الوعى بالموارد الوراثية 
النباتية بما فى ذلك تحديد 

هداف والمستهدفين األ
 والفرص واألنشطة

  175 شرآاء آلية تيسير التنفيذ  2006

 تقديم المساعدة ألصحاب -4
المصلحة، بناء على طلبهم، بطريقة 
تؤدى إلى تجنب تضارب المصالح، 

وتقديم مقترحات بمشروعات 
وحزمة من المقترحات لتعزيز 

نوعيتها بما فى ذلك تسهيل تخطيط 
ى العريض األعمال على المستو

على أساس المحاصيل، المناطق (
 )أو األقاليم/المواضيعية و

 )النشاط دال(

وضع وحزم مقترحات 
 :بمشاريع بغرض 

إجراء تقدير لوضع )  1(
  

تحديد االحتياجات )  2(
 .والثغرات

المساعدة فى وضع )  3(
 .المعالم واألهداف

إشراك طائفة )  4(
من أصحاب عريضة 
 .المصلحة

استجابة لكلبات 
من البلدان ومن 

أصحاب 
 المصلحة

 200 شرآاء آلية تيسير التنفيذ

  األنشطة التشغيلية–المجموع 
  دال-ألف 

   675 

 
 


