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 من جدول األعمال المؤقت 1-9البند 

 الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  16-11روما، 

 تقرير عن تنفيذ استراتيجية التمويل
 

 موجز
 

        خالل ف ة                                                    تنفيذ اسممممممم اتيجية عويل املعاهدة الدولية والتقدم ا ر          املبذولة ل   د     اجلهو                              تتضممممممممن هذه الوثيقة التقرير عن  
                                                                                                       السمممممنتس. ويسممممملا التقرير الضممممموو على التاورات والقضمممممايا النارتمممممئة عن عملية فدي  اسممممم اتيجية التمويل   ف ة السمممممنتس 

                                        البيانات على نااق واسممممممممع. وهو يلخ  اجلوان        وفليل                         باملعلومات املسممممممممتمدة من  ع      علقة                   ، مبا   ذلك تلك املت     األخرية
صممممة        املتصمممملة             ويرد تقرير                     د والدعم املقد م هلا.                                        املعنية باسمممم اتيجية التمويل وتعبئة املوار        املؤقتة                               بالتحضممممريات لعمل اللجنة املخصمممم 

  .                     التمويل وتعبئة املوارد                                                تقرير اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باس اتيجية         بعنوان   ،        BG/TI     - 2/91/1/8                 اللجنة   الوثيقة 
 

            ذات الصمممممممممممملة         النقارتممممممممممممات    عن                                               معلومات عن مبادرات ورتممممممممممممراكات وأوى  تعاون أخرى و    ا   ضمممممممممممم                   وتوف ر الوثيقة أي 
                      علومات عن التقدم ا ر    امل    حدث  أل   ا      موىز                              وعالوة على ذلك، يقدم التقرير       صلة.  ال        خرى ذات   األ       عمليات   ال         نتديات و   امل    

                       املنافع خالل ف ة السنتس.                                   تنفيذ دورة مشاريع صندوق تقاسم

 المطلوبةالتوجيهات 
 

             هبا والتاورات         املنفذة       األنشمممممممممماة     عن                                باملعلومات الواردة   هذه الوثيقة    ا             إىل األخذ علم                        اجلها  الرئاسممممممممممي مدعو   
                تنفيذ اس اتيجية                             لتوفري املزيد من التوىيهات عن                                                     باس اتيجية عويل املعاهدة الدولية خالل ف ة السنتس، وإىل            ذات الصلة

  .                     املرفق هبذه الوثيقة       الوارد        ا تمل     قرار   ال      عناصر        احلسبان        ا     آخذ     ،       التمويل
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 ةمقدم -      أو ل  

 
  .                املعاهدة الدولية       لتنفيذ                اسممممممممممممم اتيجية عويل        بتنفيذ                       تلتزم األطراف املتعاقدة   ،                   من املعاهدة الدولية    92     ادة   بامل       عمال    - 9

                          ، و يادة رتممممممممفافيتها وكفاو ا                  نشمممممممماة مبوى  املعاهدة  األ       لتنفيذ                     توافر املوارد املالية       تعزيز                            واهلدف من هذه االسمممممممم اتيجية هو 
   ا     هدف     ا      دوري     دد  حي   أن                         يتعس  على اجلها  الرئاسمممممممي    ،                                لألنشممممممماة وارباا والتامأل ذات األولوية        املالية        املوارد      تعبئة   ول   .         وفعاليتها

            ذا التمويل. هل
 
                                    فدي  اسمممممم اتيجية عويل املعاهدة الدولية    ،    8192 / 3                                  دورت  السممممممابعة، من خالل القرار              اجلها  الرئاسممممممي     قرر   و   - 8

                    صندوق تقاسم املنافع. ل  و    ة              التمويل الشامل           الس اتيجية      أهداف                                           بغية اعتماد هنأل برناجمي دينامي وتآ ري وفديد 

 
                                                                                                 تتضممممممن هذه الوثيقة النقاا البار ة للتاورات والقضمممممايا النارتمممممئة عن عملية فدي  اسممممم اتيجية التمويل   ف ة   و   - 3

          البيانات       وفليل    مع  جب              على نااق واسممممممممممممممع        القيام                                             ، مبا   ذلك تلك املتعلقة باملعلومات املسممممممممممممممتمدة من      األخرية       السممممممممممممممنتس 
            صممممممممندوق تقاسممممممممم     يع  ر  ا                              عن التقدم ا ر    تنفيذ دورة مشمممممممم        علومات  امل     أحدث    عن                 التمويل، فضممممممممال          وتدفقات       أدوات    عن 

  .                        لينظر فيها اجلها  الرئاسي      حمتمل     قرار       عناصر    ا             الوثيقة أيض       تضمن  ت            املنافع. كما 

 
                                          املعنيممممة بمممماسمممممممممممممم اتيجيممممة التمويممممل وتعبئممممة املوارد                               تقرير اللجنممممة االسممممممممممممممتشممممممممممممممممماريممممة املخصممممممممممممممصمممممممممممممممممة       ويفصمممممممممممممممممل  - 4

                                                        ب  خالل ف ة السممممممممممممنتس لتحدي  اسمممممممممممم اتيجية التمويل ويتضمممممممممممممن مشممممممممممممروع        املنفذ        ( العمل         BG/TI     - 2/91/1/8         )الوثيقة 
                                 الدائمة املق حة املعنية باسمممم اتيجية                اختصمممماصممممات اجلنة      مشممممروع    ا           يتضمممممن أيضمممم      كما    .        ومالحق        ا د ثة                   اسمممم اتيجية التمويل 

                               القرار املتعلق بتفعيل اسممم اتيجية        ومشمممروع                      خضمممعز ملزيد من التاوير     اليت                      مصمممفوفة أدوات التمويل   و                        التمويل وتعبئة املوارد، 
                التمويل اجلديدة.

 
            صمممندوق تقاسمممم         بعنوان   ،              BG/TI     - 2/91/1/9/B91/9                                  ل عن صمممندوق تقاسمممم املنافع   الوثيقة                   يرد التقرير املفصممم    و   - 5

                خالل ف ة السنتس.    دوق     الصن                                يقدم فليال   لتنفيذ دورة مشاريع   هو   و    ،    8191 -    8192                    املنافع: تقرير الف ة 

 
      تقرير         بعنوان   ،           BG/TI     - 2/91/95/8/8        الوثيقة                                                   الوثائق األخرى ذات الصمممممملة بتنفيذ اسمممممم اتيجية التمويل      تشمممممممل  و   - 6

                  تقرير عن التعاون        بعنوان   ،          BG/TI     - 2/91/95/3           ، والوثيقة              اجلها  الرئاسمممممممممي     م إىل       املقد                               الصمممممممممندوق العاملي لتنوع ا اصممممممممميل
      املقبل              جتديد املوارد   أن  شمممم               اجلها  الرئاسممممي ب   من       ممكنة                 األخري عناصممممر مشممممورة         التقرير         . ويشمممممل                             مع اتفاقية التنو ع البيولوىي

                          اتفاقية التنوع البيولوىي.                                                  رفق البيئة العاملية، استجابة لدعوة مؤعر األطراف  مل
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 تنفيذ استراتيجية التمويل: النقاط البارزة الناشئة  -      ثاني ا
 عن تحديث عملية استراتيجية التمويل

 
عز   - 2       ررتمماد      وذلك إل            ومت فليلها،                 ومقابالت ودراسممات     مسممو                                  من طائفة واسممعة من املصممادر من خالل        بيانات  م    م

        ملعاهدة،        تنفيذ ا ب              فيس ما يتعلق                                   معلومات ىديدة هامة عن مشممممممممممممهد التمويل          ، ما وفر                             عملية فدي  اسمممممممممممم اتيجية التمويل
         الدولية.       ملعاهدة  ا                                                  وعز  التعاون مع رتركاو التمكس الرئيسيس وأدوات عويل 

 
                                    مصممممممممممممممفوفة أدوات التمويل وا االت والتامأل                    عملية مواصمممممممممممممملة تاوير    عت                       الكثري من هذه املعلومات          ومت جتميع  - 2

    ة    ختلفمم  امل  1       التمويممل                                                                 ، الواردة   مشممممممممممممممروع ااا اسمممممممممممممم اتيجيممة التمويممل. وتربا املصممممممممممممممفوفممة بس أدوات            مبوىمم  املعمماهممدة
               التحليل الكامل                       مصممممممممممممفوفة أدوات التمويل       ا ر :           عن التقد م         التقرير         ويتضمممممممممممممن  2 .            مبوى  املعاهدة              ا االت والتامأل    بس   و 

  /                                          fpptn//444/1.0/074/3/f.4421/9/f.4421/9/tt1               الرابا التايل:     على                وميكن االطالع علي     ز               للبيانات اليت  ع
 
                                                           النقاا البار ة اليت نشأت من خالل عملية مواصلة تاوير املصفوفة.    قسم            يلخ  هذا ال  و   - 1
 

 تحديث استراتيجية التمويلمن نقاط بارزة 

         المعاهدة        في إطار         الواقعة                                الستثمارات العالمية في المجالت 

  :  بم  ر     قد   م يم       ها ما                املعاهدة. من بين          إطار      واقعة              ستثمر   جماالت  م تم    ا      سنوي         أمريكي      دولر       مليار     21 -  21

      عامة؛       أىهزة         الوطين من      ستوى                    ( من التمويل على امل ا      سنوي      ات      مليار    6 . 4 - 8 . 4 )           في المائة    53

  ؛              مساعدات املعونة   –   ة     ثنائي  ال    ات    تدفق  ال     ( من  ا      سنوي      ات      مليار    1 . 3 - 4 . 8 )           في المائة    11

                           ( من منظمات متعددة األطراف؛ ا      سنوي        مليار    2 . 9 - 4 . 9 )           في المائة    25

                  ( من القااع ارباص. ا      سنوي      ات      مليار    8 . 4 - 2 . 3 )           في المائة    52

                                          لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  ل                   الميزانيات الوطنية 

                                        
       صممناديق   ال       ليات و    واآل                               مثل املصممادر الوطنية والثنائية؛             ت  املبارتممرة،                       جلها  الرئاسممي و/أو سمميار  ا    ات                اليت ال ختضممع لتوىيه          : األدوات             أدوات التمويل      تشمممل    1
               لبيئة العاملية،                                                                                            مثل منظمة األغذية والزراعة، واجلماعة االسمممممممممممممممتشممممممممممممممممارية للبحوث الزراعية الدولية، والبنك الدويل، ومرفق ا      ، من   خرى  األ      دولية   ال     ىهزة   األ  و 

               الصممممندوق العاملي  ك      ية          هات سممممياسممممات ي                                           آليات التمويل اليت يوفر هلا اجلها  الرئاسممممي توى  و                                                         والصممممندوق األخضممممر للمناد، والصممممندوق الدويل للتنمية الزراعية؛ 
   .             لتنوع ا اصيل

                 املسممتدامس( وآليات        بية            االسممتخدام وال  و                  اإلدارة   املزرعة  و        املوقع      و             )خارج املوقع       سممتدام  امل                                                        صممون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واسممتخدامها     2
    وضمممممممممممممممع   و               حقوق املزارعس  و          لمعلومات  ل             نظام العاملي  و                       النظام املتعدد األطراف  و               بناو القدرات  و               نظم املعلومات  و                                      وأحكام عكس املعاهدة )نقل التكنولوىيا

  .         السياسات(

http://www.fao.org/3/ca4470en/ca4470en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4470en/ca4470en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4470en/ca4470en.pdf
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                                      لالمم  تقممدل معلومممات عن التامأل الثنممائيممة        أقمماليم    6               املعمماهممدة من   3 ة     تعمماقممد  امل    راف       من األط    85       اسممممممممممممممتجمما  
                                    وطنية لصممممممممممممممون املوارد الوراثية النباتية   ال     نشمممممممممممممماة   لأل        املقدمة                  عن املوارد املالية    كما                                  اليت تدعم تنفيذ املعاهدة الدولية،  

                                              من الراباة األوروبية للبذور اسممتجابة لال  احلصممول         ت مسمما ة          . كما ورد                                  لألغذية والزراعة واسممتخدامها املسممتدام
         معلومات.     على

            خارج املوقع.              كما على الصون           النباتات         تربية       كز على                                               وتبس التحليالت األولية أن معظم اإلنفاق ا لي ي

                        ملوارد الوراثية النباتية  ا                 فها لتمويل أنشممممممماة  ا    سمممممممتكشممممممم       تقوم با              عن طرق مبتكرة        تقارير                 األطراف املتعاقدة      قدمز     كما 
   ا      وطني     ا                                                     وضممممع قانون ىديد للتنوع البيولوىي الزراعي سممممينشمممم  صممممندوق              إكوادور     جيري   ،      مثال     . ف               لألغذية والزراعة

                              من الناتأل ا لي اإل ايل الزراعي.           املائة   9                                                           للتنوع البيولوىي الزراعي والبذور والزراعة املستدامة، هبدف  ع 

                التمويل الثنائي

                             نظر أدناه(. وبدأت بلدان أخرى  أ          األمريكية )               الواليات املتحدة        مسمممممممممممممما ة م ِّ                                  قمدِّم مثال على أ ية التمويل الثنائي   
                بتنفيذ املعاهدة.       املتصلة                                تقدم تقارير عن براجمها الثنائية    ا     أيض  

       ا اصمممممممممممممميل     على                   إلىراو حبوث تعاونية       دوالر      مليون     42                  ة للتنمية الدولية      مريكي                 ، منحز الوكالة األ    8192        عام 
                                                    ام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. ويشمممل                                                لنهوض بأهداف األمن الغذائي من خالل االسممتخدام املسممتد ل

                        البحوث الزراعية الدولية                                                                               ذلك ىهود البحوث التعاونية بس الباحثس احلكوميس الوطنيس   البلدان النامية ومراكز 
       تربية     جمال              والعاملس                                واملركز العاملي للخضممروات والباحثس                  الزراعية الدولية                                  التابعة للجماعة االسممتشممارية للبحوث 

   ة.     مريكي              اجلامعات األ         النباتات 

                                 المعنية بالتمويل المتعلق بالمناخ        النقاط     أبرز    -                         المنظمات المتعددة األطراف 

     توقع       الذي ي  و         هائال     ا    منو                                              ارتفاع التمويل الدويل املتعلق باملناد، الذي منا    هو          التمويل     مشممممهد           الرئيسممممي          التحول    إن 
   ،    8111        عام             مليون دوالر     561                للبلدان النامية   ر             التمويل وف      ذلك    أن  م ِّ  قمدِّر     قد ف                               أن يزداد أكثر   العقود املقبلة. 

                 توقع أن يرتفع إىل  ي    ، و  ا     ضممممممممممممممعف      41            زيادة قدرها  ب  ي  أ   ،          مليار دوالر    81              إىل ما يقر  من       8196         حبلول عام       لريتفع 
  .    8181                    مليار دوالر حبلول عام      911

   ا                                            اتية لألغذية والزراعة والزراعة الذكية مناخي                                    األمن الغذائي واملوارد الوراثية النب                     ب  على نااق واسممممع أن          ومن املسمممملم 
     هذا        لذا فإن     ، و           علق باملناد   املت    ويل     التم           مصمملحة          كما أن هلا       هامة     ا ي ا  قضمم  ل     شممك   ت   ت     اجلينا     بنوك   و                 واملزارعس ا ليس

         الدولية.        املعاهدة           التمويل و             ة الس اتيجية  ي         تزداد أ     فرصة     ميثل         التمويل 

   عت     وفر    املت                  ارباصمممة هبا التمويل       تمويل ل   ة ا                          باملعاهدة الدولية واسممم اتيجي          األكثر صممملة                املتعلق باملناد            شممممل التمويل  ي  و 
                      الصممممندوق الدويل للتنمية   و                        املؤسممممسممممة املالية الدولية  و                                                        مرفق البيئة العاملية والصممممندوق األخضممممر للمناد والبنك الدويل 

  . س                واملساعدة الثنائي       تمويل            الزراعية وال

                                        
                             وتوغو و هورية أفريقيا الوسممممممماى                         وبنغالديش وبوركينا فاسمممممممو          وباكسمممممممتان                             وأملانيا وبابوا غينيا اجلديدة          وإكوادور            وأفغانسمممممممتان          وإسمممممممتونيا                  إثيوبيا وإسمممممممبانيا    3

                                           يرلندا الشممالية وناميبيا والنرويأل والواليات  آ                                             وكينيا ومايل واململكة املتحدة لتياانيا العظمى و          والفلبس                                                   واجلمهورية العربية السمورية و امبيا والسمويد وسمويسمرا
  .                        املتحدة األمريكية واليابان
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    ا                         ألولويات حمددة   اسمممممممممممممم اتيجيا               باملناد عويال      خاص                    احلصممممممممممممممول على عويل         اليت جنحز              تلقز البلدان     وقد 
                  باألولويات الوطنية                                   الوراثية النباتية لألغذية والزراعة                                              الوطنية، ما أتا  فرصممممة لتحسممممس ربا أنشمممماة املوارد     ها    وخاا

                      التمويل  االت املعاهدة.                       وهذا بدوره ميكن أن يزيد    ا                     والدولية األوسع نااق  

      الخاص        القطاع

  .           دوالر أمريكي    ات      مليار    4     حبوايل    ية      لنبات ا               ملوارد الوراثية  ا          حب  وتاوير                                  يقدر االستثمار احلايل للقااع ارباص   

                            أدوات جديدة للرصد والستعراض

                                جتمع املعلومات عن املسمممممممممماعدة اإلمنائية    ا      حديث                               وضممممممممممعتها منظمة األغذية والزراعة      أداة   AIDmonitor          تعتت أداة 
         بتحليالت                      إذ جتعل باإلمكان القيام                             اسمم اتيجية التمويل   املسممتقبل      ورصممد               األداة دعم وضممع     هلذه     ميكن   و          الرمسية.

  .  ين        وارد حمدد      امل         أو رتركاو      حمددة                         قااعات أو مناطق ىغرافية       بشأن             تقارير فريدة        صياغة  و 

                           التنوع البيولوىي" الذي ميكن     سممممممممممممممم ا  و         بتحدي  "   ا                                 والتنمية   امليدان االقتصممممممممممممممادي مؤخر                     قامز منظمة التعاون   و 
          هلذه األداة       ألهلية  ا                    ملعاهدة. وتشمممل معايري             بالنسممبة إىل ا                    اليت قد تكون هلا أ ية                            اسممتخدام  لتحسممس نتائأل البح  

                 التنوع البيولوىي     سممممممممم ا  و      أصممممممممب    ،    192 8     أيار      مايو/     منذ  و                          )  املوقع أو خارج املوقع(.          الوراثية               وتعزيز املوارد     صممممممممون 
            وما يتصممل هبا          املسممتأنسممة           واحليوانات                 وحيوانات املزارع                                      التنوع اجليين للبذور والنباتات املزروعة       صمميانة  "   ا     أيضمم       يشمممل 

    ".              من أنواع برية

                            اليت تتي  مقارنة البيانات من    "                                 املبادرة الدولية للشممممممممممممممفافية   املعونة "                                      وقد تولد أدوات أخرى معلومات مفيدة مثل 
   من       رتممممممممممممممريك     211              فتوحة ألكثر من   امل     عونة   امل            توفر بيانات          إىل  يادة       بادرة   امل    هذه                         مصممممممممممممممادر اتلفة. وقد أدى منو 

                يقومون اآلن بنشمممممممممممممر      حي              القااع ارباص     ومن         التنمية     س                  األطراف وغري حكومي   ي      ومتعدد   س     ثنائي         الشممممممممممممممركاو
  .       املبادرة      ملعيار    ا              البيانات وفق  

                            الشراكات الجديدة والتعاونية

      تعز     أن ت                                            عدد من الشمممممممراكات اجلديدة والتعاونية اليت يتوقع                                     من خالل عملية فدي  اسممممممم اتيجية التمويل      م  أمنشممممممم
      منظمة     ضمممن       تعاون   ال         الشممراكات     هذه     شمممل  ت                            اسمم اتيجية التمويل اجلديدة. و               ورصممد واسممتعراض       تنفيذ     خالل       أكثر

       برنامأل       ، مثل               مع رتمممممممركاو دوليس               إعداد التقارير                              املشممممممم ك وتعبئة املوارد والرصمممممممد و       تخايا           للقيام بال                األغذية والزراعة 
                                                  ملتابعة فرص التمويل   جمال املناد من خالل مرفق البيئة                                 املنظمة الدولية للتنوع البيولوىي   و                    األمم املتحدة للبيئة 

                              االقتصممممممممممممممادي لرصممممممممممممممد تدفقات التمويل،                                  منظمة التعاون والتنمية   امليدان   مع     ، و        الدولية             مبادرة املناد   و         العاملية 
         التمويل.            االستفادة من                لتخايا املش ك و         األغذية ل      ستقبل  مل        التحالف        كمنظمة               ومنظمات خريية  

 
    قسمممممم       ال       املدجمة         الثغرات،                م وفديد وسمممممد                                    على عمليات الرصمممممد والتقييم والتعل       د ثة                       ز اسممممم اتيجية التمويل ا      ترك    -  91

                                         اسمم اتيجية التمويل وتعبئة املوارد. وسممتعتمد  ب                      الدائمة املق حة املعنية                اختصمماصممات اجلنة       مشممروع       ا     أيضمم       نعكس  ت        اربامس و 
                                                                                                        عمليات الرصمممممممممد هذه على اسمممممممممتمرار التعاون مع آخرين، مبا   ذلك منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية   

                                    دورية لتدفقات التمويل إىل جماالت تنفيذ   ال       عراضمممممات   سمممممت                لجها  الرئاسمممممي اال ل            املسمممممتقبل                         امليدان االقتصمممممادي. وسمممممتتا  
                                                    املعاهدة وتقارير منتظمة عن تنفيذ اس اتيجية التمويل. 
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     األمس     إىل                اىتماعها العارتمممر                                                     املخصمممصمممة املعنية باسممم اتيجية التمويل وتعبئة املوارد                  اللجنة االسمممتشمممارية     طلبز   و   -  99
      يتعلق         ما         والتوعية             التواصمل         املسمتقبل                                "تكلفة التقاعس" ميكن اسمتخدام       لمممممممممممممممم                              أن يسمتكشمف إمكانية إىراو فليل 

                           املعهد الدويل لبحوث السممممياسممممات   و                             الصممممندوق العاملي لتنوع ا اصمممميل    مع      األمس    ك     رتمممم     وقد ا              عويل املعاهدة.             باسمممم اتيجية
       من أىل                 البحوث السممابقة،          بناو على    بال                                                          تنظيم اىتماع علمي السممتكشمماف املنهجيات اليت ميكن اسممتخدامها،           الغذائية

     تنوع       صممون ال     ضمممان     خي           ما                                                          العواق  العاملية للتقاعس عن العمل على املسممتوى املتعدد األطراف      كمية            وصممف وفديد  
       املنظمة    مع               املؤسمممممسمممممات الثالث       سمممممتقوم               وكخاوة تالية،    .                  إمكانية احلصمممممول علي                            لمحاصممممميل    يع ألاو العا  و          الوراثي ل

  .     حمتملة      مالة   ات  ه    مع ى        لبحثهما       مشروع     ااا   و        اهيمية             وضع مذكرة مف ب             وع البيولوىي             الدولية للتن

 
 المباشرة  الجهاز الرئاسي تنفيذ استراتيجية التمويل: الموارد الخاضعة لرقابة -ا      ثالث  

 
                  . وترد   الوثيقة،               للجها  الرئاسممي                                            لعمليات صممندوق تقاسممم املنافع منذ الدورة األخرية    ا     لخصمم   م      القسممم          يقدم هذا   -  98

                                                           معلومات مفصممملة عن التاورات الرئيسمممية والعمليات ذات الصممملة اليت    ،    8191 -    8192                             تقرير عن صمممندوق تقاسمممم املنافع: 
      يتعلق         ما                                                                وتقدم الفقرات التالية  ة عن العمليات واإلجنا ات الرئيسممممممممممممممية اليت فققز   4                    حدثز خالل ف ة السممممممممممممممنتس.

   .                   صندوق تقاسم املنافع        بعمليات 

 
 صندوق تقاسم المنافعإلى قترحات مالنداء الرابع لتقديم 

 
                                      يتعلق بتنفيذ صمممممممندوق تقاسمممممممم املنافع طوال         ما                املشمممممممورة والتوىي                                      مكت  الدورة الثامنة للجها  الرئاسمممممممي    قدم   -  93

                   ومنهجية فح  مق حات                                                          من القرارات بشأن تصميم وإطالق النداو الرابع لتقدل مق حات   ا       ذ عدد      اخت      كما              ف ة السنتس.  
   .     تمول س                                                                            املشاريع من ىان  فريق اربتاو املستقل، وكذلك بشأن املوافقة على حافظة املشاريع اليت 

 
                  ن للجنة اسمممممممممممم اتيجية  ا        ن املشممممممممممممارك ا               إىل املكت  الرئيسمممممممممممم          اليت قدمها        املدخالت                            النداو الرابع لتقدل مق حات      يعكس   و   -  94

                  س اتيجية التمويل. ال       ستعراض   اال                هنأل برناجمي وضع      إىل                        ة التمويل الرابعة كجسر                                      التمويل، مبا   ذلك توصية باستخدام دور 

 
                          على املوقع الشمممبكي للمعاهدة    ه    نشمممر  ب      8192            كانون األول     /     ديسممممت    95         مق حات         لتقدل         الرابع     نداو  م      أمطلق ال  و   -  95

             تقدل املق حات       انتهى                                                         الرمسية والنشمممر من خالل أصمممحا  املصممملحة والشمممركاو   املعاهدة. و           اإلخاارات       بواسممماة           الدولية و 
   ا           ، واسممممتناد      8191    عو        يوليو/    92     . و      8192      آذار   /    مارس   9                               لنداو الرابع لتقدل املق حات          اسممممتجابة ل  ع  ي  ر  ا    للمشمممم       األولية 

        متكونة       حافظة     عويل     على                 للجها  الرئاسمممي                                                                       إىل نتائأل العمل الذي قام ب  فريق اربتاو املسمممتقل، وافق مكت  الدورة الثامنة 
  . ا      ىديد     ا       مشروع      81   من 
 

        املمتدة                                                                                   عق  موافقة املكت  على حافظة املشممممممماريع، نظمز األمانة حلقة عمل مد ا أسمممممممبوع واحد،   الف ة  و   -  96
             مواصممملة تاوير     على                               مقدمي الالبات الناىحس العشمممرين    دة      ومسممماع       ، لدعم     8192            تشمممرين األول   /      أكتوبر    86  ىل  إ    88   من 

                        ق حات الكاملة للمشاريع.  امل
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       مشاريع   لل              ق حات الكاملة   امل    فسس     على    ا     اجمي     بر    ا    هنج     س  بع  مت   ا    مع         يعهم         الشركاو     عمل     هذه       العمل   ة    حلق    خالل   -  92
 5 .                          النداو الرابع لتقدل مق حات          مع برنامأل    ا    رتي   ا ع        األقاليم                                 إقامة روابا بس مشاريع اتارة وعت     على   و 

 
     منصممة        إنشمماو   عت                                                            الدروس املسممتفادة واملفاهيم اليت بر ت خالل حلقة العمل، مبا   ذلك       تتابع        األمانة         ما  الز   و   -  92

    لوا       ليشك     ا      يع                     صندوق تقاسم املنافع       رتركاو      ع         املنصة هو     هذه         اهلدف من   و                   لالتصال والتفاعل.                    لصندوق تقاسم املنافع 
        والدروس    ة                وعكس تبادل املعرف             تقاسمممممممممم املنافع                         املشممممممممماريع املمولة من صمممممممممندوق                 تآ ر وتكامل بس      أوى       بناو ل     وذلك   ،  ا      جمتمع  

 6               لتحديات املش كة.       واىهة ا               احللول املبتكرة مل     قاسم   وت         الصندوق       تنفيذ   من          املستفادة 

 
                        على وضمممممممع الصممممممميغة النهائية                                                      مع املؤسمممممممسمممممممات املنف ذة ملشممممممماريع النداو الرابع لتقدل مق حات    ا             األمانة حالي       تعمل   و   -  91

 7 .              قد بدأ تنفيذها                    من املشاريع املعتمدة           املائة    61                       إعداد هذه الوثيقة، كان     لدى                                    التفاقات املشاريع )خاابات االتفاق(. و 

 
 تعبئة الموارد

 
                األمس، مبا   ذلك:    ذها             تبناها ونف                  من التوصيات اليت    ا                       اس اتيجية التمويل عدد          املعنية ب     لجنة   ال     قدمز   -  81
 

    كان     باإلم        يكن                                                        للمق حات ذات اجلودة العالية املدرىة   القائمة القصممممممممرية اليت      عي ز             إصممممممممدار رتممممممممهادة     )أ(
                                      على احلصول على عويل من ىهات مالة أخرى؛    ها           ساعدة مقدمي      وذلك مل       عويلها 

    ية   كيف         الستكشاف     ،                                                                الشركاو املعنيس، مبا   ذلك منظمة األغذية والزراعة واملفوضية األوروبية   مع        االتصال     ) (
  ؛                          النداو الرابع لتقدل مق حات        اعتماد

  ؛         استخدامها                              لصانعي السياسات واجلهات املالة    ميكن       تواصل         " كأداة        التقاعس            فكرة "تكلفة         استكشاف     )ج(

                   مشممممماريعها التمويلية            وضمممممع وتنفيذ                            منظمة األغذية والزراعة، مثل      ضممممممن                              مواصممممملة البح  عن وسمممممائل للتعاون     )د(
                    أنشاة أخرى ذات صلة.   ة                        ومرفق البيئة العاملية وأي                         ضمن الصندوق األخضر للمناد          وأنشاتها                 املتعلقة باملناد

 
                    ، باق ا  فريق اربتاو                           النداو الرابع لتقدل مق حات         ل   إطار    و   م                          م موافقت  على املشاريع اليت ستم     لدى        املكت ،      نو ه   و   -  89

                   تمويل، وذلك ملساعدة  ل          اختيارها ل   جير                           القائمة القصرية ولكن        م     اليت أمدرىز          للمشاريع      عي ز              بإصدار رتهادة    ا          املفيد ىد  
                من مالس آخرين.       عويل                            مقدمي الالبات على احلصول على 

 
                          : إيااليا والسممويد وسممويسممرا   هي                خالل ف ة السممنتس             تقاسممم املنافع           صممندوق                              سمما ز األطراف املتعاقدة التالية   و   -  88

         النرويأل.                   املفوضية األوروبية و         وكندا و 

 
                                        

treaty/news/news-http://www.fao.org/plant-: عن حلقة العمل على موقع املعاهدة على رتبكة اإلن نز ةصحفيصدرت نشرة   5

detail/ar/c/1169876 
  fpptn//444/1.0/074/3/CA8251EN/f.8251/9/tt1: الراباتقرير حلقة العمل متا  على   6
 . مكس بدو تنفيذ املشاريعاملدفوعات لت تز                           عقود مع مقدمي اربدمات وىه   زع    وق  لقد   7

http://www.fao.org/plant-treaty/news/news-detail/en/c/1162875/
http://www.fao.org/plant-treaty/news/news-detail/en/c/1162875/
http://www.fao.org/plant-treaty/news/news-detail/en/c/1162875/
http://www.fao.org/3/CA2859EN/ca2859en.pdf
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           عن اسممممتخدام       نارتمممم                      دخل قائم على املسممممتخدم     أول                    صممممندوق تقاسممممم املنافع        ورد إىل    ،    8192       حزيران       يونيو/      و   -  83
          دفعز رتمممممممممممركة          ، عندما                                للحصمممممممممممول على املوارد وتقاسمممممممممممم منافعها        األطراف                                             االتفاق املوحد لنقل املواد التابع للنظام املتعدد 

Nd9f/rN N/pf/7e.9tN                   ،    تممابعممة لشممممممممممممممركممة     احلس         ذلممك          اليت كممانممز            Bayer   وهي اآلن تممابعممة لشممممممممممممممركممة(                     IAAB    )  
   من            املائة    22 . 1                                                                  لصمممممممندوق تقاسمممممممم املنافع التابع للمعاهدة الدولية. وكان هذا املبل  يسممممممماوي    ا        أمريكي     ا      دوالر      991     123

                    من خالل االتفاق املوحد        وف رها   ة           مادة وراثي        اسممممممتخدام  ب   ا                 ىرى تبادهلا جتاري                                    مبيعات بذور عشممممممرة أصممممممناف من اربضممممممروات 
 8           أملانيا.                     وحبوث ا اصيل النباتية                  للجينات النباتية   Leibniz     معهد   و                              مركز املوارد الوراثية اهلولندي            لنقل املواد 

 
 Groupement National Interprofessionel des                       م قااع البذور الفرنسممممممممممي،                     خالل ف ة السممممممممممنتس، قد    و   -  84

Semences et Plants رر      اص تق            من القااع ارب          أول مؤسمممسمممة    هو                                               ، تتعات سمممنوية منتظمة إىل صمممندوق تقاسمممم املنافع. و   
         صندوق.  ال                     تقدل مسا ات سنوية إىل 

 

 النداء الثالث لتقديم مقترحات إلى صندوق تقاسم المنافع
 

 مقترحات إلى صندوق تقاسم المنافعلتقديم تنفيذ حافظة النداء الثالث 
 

              أفريقيا وآسيا    عت    ا      نامي     ا     بلد      45              جيري تنفيذها     9 ا       مشروع      81   من       ق حات  م                    النداو الثال  لتقدل             تتألف حافظة   -  85
   ا      مشمماهب     لة                    نااق املشمماريع املمو      يظل   و                 البحر الكارييب.  و                                                           وأوروبا والشممرق األدىن وىنو  غر  ا يا اهلادو وأمريكا الالتينية 

        من خالل                                         على معاجلة انعدام األمن الغذائي وتغري املناد   ز  ي   ك         إذ جيري ال                        عمز   النداوات السمممممممممممابقة،               م للمشممممممممممماريع اليت دم 
                      وإعادة إدخال  وفسين .      وصون           للمحاصيل         الوراثي              إدارة التنوع 

 
  ،          عامس ونصممممف             ف ة تزيد عن      تنفيذ   ال          مرحلة         قد أمضممممى            من املشمممماريع            املائة    15                       إعداد هذه الوثيقة، كان     لدى   و   -  86

                          واستعرضتها ووافقز عليها.    ا      مالي     ا       تقرير      48 و   ا       مرحلي     ا       تقرير      43             تلق ز األمانة                 للجها  الرئاسي،                   ومنذ الدورة األخرية 

 
              النداو الثال                حقق الشمممممممممركاو      ،10              املتاحة لألمانة،        والرصمممممممممد         التقارير       إعداد                          للمعلومات املقدمة   أدوات    ا     وفق    و   -  82

                 النتائأل التالية:                    صندوق تقاسم املنافع   إىل       ق حات  م      لتقدل 
 

 ويشممممممل هؤالو مزارعس      مباشتتتترة                  من املشممممماريع املمولة    ،     امرأة    15     025         من بينهم   ،  ا     شتتتتخ تتتت      12     315        استتتتتفاد .                     
  ؛       وأساتذة   ا                             ك ىينات ومسؤولس حكوميس وطالب    و              وقي مس على بن       بية            قائمس على ال         وباحثس و 

 النداو الثال  لتقدل        مشمممماريع            توسمممميع نااق    من                   فوائد غير مباشتتترة   ا       إضممممافي     ا     شتتتخ تتت       510     811    حيقق         توقع أن  ي                    
  ؛    اريع       هذه املش  أل     نتائ   من   و        ق حات م

                                        
8  t/p.ie//9/f/9943823-p7/.py/9/4N/9/4N-444/1.0/074/te.9p/ 
بسب  سلسلة من العوائق  من خاابات االتفاقاثنان  خاابان   يوقعحىت اآلن، . ا       مشروع   88 املوافق عليهاكان العدد األصلي للمشاريع   9

 (. كوستاريكا وكوبا)ا مكان من املقرر تنفيذ املشاريع فيه  اللتس ينالبلدالبريوقراطية والقانونية   
، صندوق تقاسم املنافعاملؤسسات املنفذة للتقدميها إىل تقارير مرحلية ومالية دورية اليت وضعتها األمانة  والرصدالتقارير  تشمل أدوات إعداد  10

  .اتلفة ناقية وفديثاتواستبيانات الرصد، ومصفوفة تقييم املخاطر، واألطر امل
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  فديد تنوع     على           لمزارعين    ات ا    منظم   من       منظمة      255   مع       العمل        جامعة    10 و        للبحوث   ا      معهد      31      يواصممممممممممممممل          
  ؛ ا                           تاوير األصناف الذكية مناخي      على   و                      الذي قد تكون ل  أ ية        ا اصيل 

   النباتات ويسممممممممممتفيدون        بية                                             )ماىسممممممممممتري ودكتوراه( معرفة   األسممممممممممالي  التشمممممممممماركية ل      طالب   3     355      يكتسمممممممممم                    
                           واستخدام التقنيات اجلزيئية؛   ة    ظهري  امل  ا  ا من  األ    علم   و           اجلينوميات     علم  ل                  من التابيق العملي 

  ؛     ق حات م                    النداو الثال  لتقدل                    تنفيذ أنشاة مشاريع      على   ا      شريك       100      تعاون  

  نظم                وأعيد إدخالها                     ىينات إقليمية ودولية       بنوك   من         اصيل    من ا                    المجموعات الموجودة   من    1     835     أعيد        
  ؛     اتلفة                  إيكولوىية  راعية

   الوراثيمة النبماتيمة  ماصمممممممممممممميمل        املوارد    من                     المجموعات الموجودة   من    8     515                         من حيم  القمدرة على التكيف    م    قي                        
                            حقول مزارعس أو   مراكز حبوث؛          مستهدفة   

   تدرج  ل                  ستتتتتتتتتتتمات جديدة مفيدة     تبدي                           الموارد الوراثية النباتية    من                        من المجموعات الموجودة     055   أن    د   د     ح      
        والبح ؛       بية  ال                    املزيد من عمليات 

  معاهد حبوث لتحديد               لتوصتتتتتتيي جزيئي                                      املواد الوراثية النباتية  اصمممممممميل مسممممممممتهدفة    من      مادة    1     591    خضممممممممع                     
     ANK                  الواستتتتتتتتتتمات الجزيئية   و       PSAK          الوراثية  ط  ا  نم أل ا     ديد  تح         باسمممممممممممممتخدام                   ذات القيمة ا تملة      سممممممممممممممات   ال

  ؛    SGIA   ية       الوراث       للمادة   ز     رك     الم      تحديد   ال           استراتيجية      وهنأل              الحمض النووي         واستخراج 

  األنواع    من    ا      جديد     ا     نوع       205        أكثر من      طو ر                                     من املشممماريع بأنشممماة لتحسمممس ا اصممميل، وقد            في المائة    95     يقوم       
  ؛ ا              الذكية مناخي  

  لنقل    ا      أساس     ،              الشمال والجنوب      بلدان     بين        في ما                   بين بلدان الجنوب و        في ما                بس معاهد البحوث            أقيم تعاون     
        احلديثة؛       بية  ال        وتقنيات                ساعدة الوامسات         االنتقاو مب     نظام  ب  و         ا اجليين ي  نم ت           املتعلقة بال                             التكنولوىيات والدراية الفنية 

  النظام المتعدد          سممتهدفة     امل     اصمميل   ا    من                     المجموعات الموجودة   من    8     555            ما ال يقل عن        إدراج         من املقرر               
  ؛  ها                               للح ول على الموارد وتقاسم منافع       األطراف 

   والتقنيات   ة          املزرع     لصممممون  ا                                قيمة التنوع البيولوىي الزراعي و     على         لقدرات ل         وبناء     ا           شتتتخد تدريب      35     555  ى      تلق          
                                                                              وأ ية املعلومات ذات القيمة املضافة عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛        لوراثي                      احلديثة لدراسة التنوع ا

   ؛         بنك ا آخر    96            ، وجيري بناو                لبذور المجتمعية         من بنوك ا      بنك ا     05 م    أمنش  

 هارات   امل  و    ة   عرف  امل                  م للمزارعس الكتسمممممممممممما              كمنابر تعل             الحقلية         مزارعين           من مدارس ال      مدرستتتتتتتتتتة      201   ز ئ   أنشمممممممممممم       
  .       املبارترة   ة ي    شارك   الت         املمارسات    عت 

 
                         . وقد بدأت األمانة بالفعل     8191            كانون األول     /         ديسمت       ق حات م                    النداو الثال  لتقدل                   ينتهي تنفيذ حافظة   و   - 2 8

                       منظمة األغذية والزراعة.                    مع مكت  التقييم       لنداو     ذا ا هل                       التخايا للتقييم املستقل 
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 جهات المانحةالبعثات الميدانية الرفيعة المستوى لل

 
                      لصمممندوق تقاسمممم املنافع،       اتلفة                       بالتعاون مع ىهات مالة   ،           نظمز األمانة  ،               للجها  الرئاسمممي                 منذ الدورة األخرية   -  81
  .            تقاسم املنافع      صندوق     ريع       من مشا      اتارة             واقع مشاريع  مل                                البعثات امليدانية الرفيعة املستوى    من    ا     عدد  

 
             تقاسم املنافع                                                                          بالتنسيق مع حكومة النرويأل،  يارة ميدانية رفيعة املستوى ملواقع مشاريع صندوق   ،            نظمز األمانة  و   -  31

                                       ورتممممممممممممممارك فيها و ير الدولة للزراعة واألغذية       8192     آذار    /    مارس   2   إىل    3   من        املمتدة                                مالوي. وىرت الزيارة   الف ة 
                واملسممممممتفيدين من              تقاسممممممم املنافع                ي ورتممممممركاو صممممممندوق                                     وطنية وموظفو السممممممفارة النروجيية   مالو       اتصممممممال       وىهات    ي      النروجي

 11     مالوي.                                 وموظفو منظمة األغذية والزراعة                 والصحافة ا لية

 
   ،      ق حات م                    النداو الثال  لتقدل  ب                                                           ان الغرض الرئيسمممممممممممي من الزيارة االىتماع مع أصمممممممممممحا  املصممممممممممملحة املعنيس  ك  و   -  39

         حقول               تقاسممممممم املنافع      صممممممندوق              لألثر العملي ل     أويل             وإىراو تقييم    ،                                 املسممممممتفيدون والشممممممركاو والوكاالت املالة         مبا   ذلك 
         مع واضممعي         التباح           مقابالت و       إىراو                               والتوعية وإرتممراك وسممائل اإلعالم و         املشمماريع       إلبرا     ا                            املزارعس. وتضمممن التنامأل فرصمم  

                                                      السياسات وقادة ا تمعات ا لية واملزارعس والباحثس وغريهم.

 
                    كينيا وتنزانيا.               تقاسم املنافع      صندوق           قع مشاريع  ا                                 على طل  االفاد األورويب، بعثة إىل مو         بناو    ،            نظمز األمانة  -  38

           ، مبا   ذلك EU Action                  عمل االفاد األورويب       برنامأل   ت      لتدخال      العام     ناق   امل                                      وكان اهلدف الرئيسمممي للبعثة  يادة اإلملام ب
                              املعاهدة. وكان من أهداف البعثة  ب           ذوي الصلة                                                               االىتماع باملستفيدين من املشاريع وتقييم األثر ومقابلة أصحا  املصلحة 

              تقاسمممممم املنافع                                             عن إبرا  النتائأل اليت أسمممممفرت عنها مشممممماريع صمممممندوق        فضمممممال     ،                عمل االفاد األورويب      تنامأل  ب        التوعية    ا     أيضممممم  
 12            والتعريف هبا.

 
                                                                                               أوفدت أمانة املعاهدة بعثات ميدانية إضممممممممممممممافية إىل مواقع املشمممممممممممممماريع   أوغندا و مبابوي وغواتيماال، كجزو من   -  33

                         وحضور االىتماعات الدولية.   ا          وسع نااق    األ       ملعاهدة  ا      بعثات 

 
  

                                        
  detail/ar/c/1109527-treaty/news/news-http://www.fao.org/plant: الرابا على مزيد من املعلومات متاحة  11
  detail/ar/c/1136529-treaty/news/news-http://www.fao.org/plant الرابا: على مزيد من املعلومات متاحة  12

http://www.fao.org/plant-treaty/news/news-detail/ar/c/1109527
http://www.fao.org/plant-treaty/news/news-detail/ar/c/1136529
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 : 2المرفق 
 

 1529مشروع القرار ***/
 

 تنفيذ استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية

 

  ،              الجهاز الرئاسي   إن 
 
                                واملنظمممات الممدوليممة األخرى على تقممدل          واألىهزة                                          األطراف املتعمماقممدة واآلليممات الممدوليممة والصممممممممممممممنمماديق      شتتتتتتتتتتتكر    إذ ي  ( 9 )

                        فدي  اس اتيجية التمويل؛    على         التمويل          س اتيجية                        اللجنة املخصصة املعنية با           ، مما ساعد                املعلومات إىل األمس

                               لعمليات صممممندوق تقاسممممم املنافع خالل                إعااو توىيهات    على                للجها  الرئاسممممي                     مكت  الدورة الثامنة      شتتتكر    إذ ي  و   ( 8 )
      لتقدل               للنداو الرابع                                        ملقدمي الالبات املدرىس   القائمة املختصممممممرة         التمي ز            من  رتممممممهادات      خاصممممممة               ف ة السممممممنتس، و 

                                   دعم ىهوده الرامية إىل تعبئة املوارد؛       من أىل                    صندوق تقاسم املنافع    إىل          اق احات

                                         إيااليا والسمممممويد وسمممممويسمممممرا والنرويأل خالل ف ة       كل من         لصمممممندوق      إىل ا   ها  ت       اليت قدم                باملسممممما ات املالية    ب     يرح     إذ   و   ( 3 )
                                                          تفق عليها موارد أخرى خاضعة لرقابة اجلها  الرئاسي املبارترة؛   امل               ملعاهدة الدولية  ا      ألغراض       8191 -    8192       السنتس 

      لحصممول  ل                     لنظام املتعدد األطراف    من ا              تقاسممم املنافع         إىل صممندوق                          أول دخل قائم على املسممتخدم      بدفع    ب     يرح     إذ   و   ( 4 )
  ؛                         على املوارد وتقاسم منافعها

    رو   يو      283     555            ملسممممممما ة مببل   با      8192                          قااع البذور الفرنسمممممممي   عام      د ب       تعه     ي   الذ               بااللتزام السمممممممخي        ينو ه   إذ   و   ( 5 )
                           إىل التجم ع الوطين للمهنيس                 يتوجه بالشتتكر  و   ،         للنباتات                                            صمممندوق تقاسمممم املنافع التابع للمعاهدة الدولية ل   ا      سمممنوي  

      ناشتتتتتد ي  و                         السممممممنوية خالل ف ة السممممممنتس،         الاوعية         املسمممممما ة             تيسممممممري دفع هذه     على    (GNIS                      جمال البذور والنباتات )
       البذور      جتهيز         قااعات     خاصممممممممة                                                               أصممممممممحا  املصمممممممملحة اآلخرين واجلهات الفاعلة ذات الصمممممممملة   القااع ارباص، و 

                        على أساس متعدد السنوات؛              سا ات الاوعية                         واألغذية، تقدل مزيد من امل

                     ف إمكانية إىراو فليل  ا    سممممممممتكشمممممممم ا             طلبز إىل األمس         كانز قد                    اسمممممممم اتيجية التمويل          املعنية ب     لجنة   ال   أن  ب      ذك ر    إذ ي  و   ( 6 )
                باسممممم اتيجية عويل       يتعلق         ما                 التواصمممممل والتوعية        ألغراض            املسمممممتقبل                             "كلفة التقاعس" ميكن اسمممممتخدام        بشمممممأن

                                املعهد الدويل لبحوث سممياسممات األغذية   و         ا اصمميل                      والصممندوق العاملي لتنوع       األمس    إىل             توجه بالشتتكر ي  و           املعاهدة،
                البحوث السابقة،             بالبناو على                                                            هم   تنظيم اىتماع علمي الستكشاف املنهجيات اليت ميكن استخدامها،  ت    شارك مل

         خي   ضممممممممممان         ما               املتعدد األطراف                           لتقاعس عن العمل على املسمممممممممتوى  ل      عاملية           العواق  ال     كمية       فديد         لوصمممممممممف و 
       نتائأل      يتي            إىل األمس أن        ويطلب  ،                   إمكانية احلصممممممول علي   و                      يع ألاو العا           للمحاصمممممميل         الوراثي       التنوع     صممممممون 

  ؛          نة التمويل    إىل جل               االىتماع العلمي     هذا 

                 للمعاهدة الدولية              اهلوية املميزة        إبرا     على   و       ويأل  ل  وا       تواصمممممممممممل                                 مواصممممممممممملة العمل على تعبئة املوارد وال      أ ية     على   د     يؤك    و   ( 2 )
                     الصممندوق املخصمم  لألغراض                   وإبرا ه، وال سمميما                        عويل صممندوق تقاسممم املنافع      عزيز  ت ل                وسممائل اإلعالم        حضممورها   و 

                   اس اتيجية التمويل؛ ب    عية   و     والت   ،           املتفق عليها
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     اريع         دورة املش   من                                                                   نتائأل املشاريع اجلارية   إطار دورة املشاريع الثالثة والنتائأل املتوقعة    عن         اإلفادة         على أ ية    د     يشد    و   ( 2 )
                  للمعاهدة الدولية؛   ا                                            الرابعة   إطار اس اتيجية االتصال األوسع نااق  

        صممممممندوق     ال          دعم رتممممممركاو        من أىل                         ية لصممممممندوق تقاسممممممم املنافع    إعالم            جمموعة أدوات        يعد             إىل األمس أن       يطلب  و   ( 1 )
            لمعاهدة على       صممممممرين ل   منا       يصممممممبحوا     لكي         صممممممندوق و   ال                                  لنتائأل واإلجنا ات النارتممممممئة عن مشمممممماريع     عن ا   ة     فع ال  ال        اإلفادة

        العاملي؛     ستوى   امل

         الصممندوق            املنخرطس         الشممركاو     جتمع      واليت    ة     املعرف     قاسممم   وت       تواصممل  لل                   صممندوق تقاسممم املنافع    صممة          بإنشمماو من   ب     يرح    و   (  91 )
        إمكانات                ختلفة واسمممممممممتكشممممممممماف   امل      تمويل   ال                                            على أ ية قيام الشمممممممممركاو بإقامة روابا بس مصمممممممممادر    د      ويشتتتتتتتد          يعهم

                               التخايا التعاوين واإلنفاق املش ك؛

         للصندوق.           التشغيلية         لإلىراوات    ا                                                                 باألعمال التحضريية للتقييم املستقل ملشاريع دورة املشاريع الثالثة وفق     ب    رح    وي  (  99 )


