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 مقدمة - أواًل
 

خةال  دورتهةا العاديةة الرابعةة عشةرة يف       هيئة املوارد الوراثية لألغذيةة والزراعةة )اسيئةة(    اعتمدت -1

)اخلطةة   2023-2014اخلطة االسةرتاتيجية سيئةة املةوارد الوراثيةة لألغذيةة والزراعةة        2013أبريل/نيسان

( باعتبارها إطارًا للتخطةي  والتنفيةذ يرمةي إىل مسةاعدة أعاةاء اسيئةة واملكتة         2023-2014االسرتاتيجية 

وأمانة اسيئة ومنظمة األغذية والزراعة )الفاو( واملنظمات األخرى على املساهمة يف تنفيذ برنامج عملها املتعدد 

  مةةع ااطةةار 2023-2014طةةة االسةةرتاتيجية طلبةةا اسيئةةة مةةن أمينهةةا مواءمةةة  اخل  وقةةد  1السةةنوات.

أخةذت اسيئةة علمةًا بةاملوارد     كمةا   2االسرتاتيجي املراجع واخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانيةة. 

البشرية واملالية املتاحة يف املنظمة لتنفيذ برنامج العمل املتعدد السةنوات  ودةددت علةى أهميةة تةوفر مةوارد       

ة وميكن التنبؤ بها جلميةع قطاعةات املةوارد الوراثيةة  بطريقةة اسةرتاتيجية وعلةى مةدى         مالية كافية ومستقر

 3اخلامسة عشرة.   وطلبا اسيئة تزويدها مبعلومات أكثر تفصياًل يف دورتهاالسنوات املقبلة

 

لفةاو  لتعرض هذه الوثيقة مساهمة برنامج عمةل اسيئةة املتعةدد السةنوات يف األهةداف االسةرتاتيجية        -2

 واملوارد البشرية واملالية املتصلة بها.
 

 برنامج العمل املتعدد السنوات مساهمة - ثانيًا

 ملنظمة األغذية والزراعةيف األهداف االسرتاتيجية 
 

علةةى ااطةةار   2013املنعقةةدة يف يونيةةو/حزيران   الفةةاوصةةادقا الةةدورة الثامنةةة والثالثةةون ملةةؤ ر    -3

  2017-2014  وعلى خطة املدير العام املتوسطة األجةل للفةرتة   2019-2010االسرتاتيجي املراجع للفرتة 

2015-2014وعلى برنامج العمل وامليزانية للفرتة 
رؤيةة املنظمةة     املراجةع  ويتاةمن ااطةار االسةرتاتيجي   . 4

واألهداف العاملية املنقحة  واألهداف االسرتاتيجية اخلمسة اجلديدة  إضافة إىل هدف سادس متعلق باجلودة 

(. حتةددد اخلطةة   1 أنظةر املرفةق   الشاملني للجنسانية واوحوكمةة ) التقنية  واملعرفة  واخلدمات  واملوضوعني

نتائج املؤسسية للمنظمة مع النتائج  والنواتج واملؤدرات القابلة إطار الاألجل/برنامج العمل وامليزانية  املتوسطة

علةى أن األهةداف االسةرتاتيجية     الفةاو للقياس بالنسبة إىل حتقيق الغايات  واملةوارد املطلوبةة. ودةددد مةؤ ر     

جهودها لدعم البلدان األعاةاء  ورحدة  بطابعهةا     الفاواخلمسة  ثل جماالت العمل اليت سوف تركز عليها 

 العمل بطريقة متعددة التخصصات ومتكاملة. للفاوملتداخل  وهو ما سوف يسمح ا
 

                                                      
 CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  113الفقرة   1
 CGRFA-14/13/Report من الوثيقة 117الفقرة   2
 CGRFA-14/13/Report من الوثيقة 110الفقرة   3
 CL  والوثيقةة  C 2013/REPو C 2013/3 MTP/PWBمن الوثيقتةان   110-96الفقرات   واستعراض ااطار االسرتاتيجي  C 2013/7 الوثيقة  4

 2015-2014 يف برنامج العمل وامليزانية للفرتةالتعديالت   148/3
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وتدعم منظمة الفاو تنفيذ برنامج عمل اسيئة املتعدد السنوات من خال  توفر املوارد البشرية واملاليةة   -4

   ومن خال  خط  العمل املتصلة باسدف االسرتاتيجي.اسيئةألمانة 

 

يف جما  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يساهم يف مجيع األهداف االسرتاتيجية.  الفاوكما أن عمل  -5

للمسةاعدة يف القاةاء علةى    على سبيل املثا   يتسم صون املوارد الوراثية واستخدامها املستدام بأهمية حامسةة  

لزيةادة القةدرة   اثيةة هامةة   (. واملوارد الور1)اسدف االسرتاتيجي  اجلوع  وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

(. وأمدا االستخدام االسرتاتيجي للموارد الوراثية  مبا فيها 5)اسدف االسرتاتيجي  على الصمود أمام الكوارث

لتخفةي   فهةي أساسةية    العوامل اوحيوية وغر اوحيويةتنمية النباتات واوحيوانات القادرة على الصمود أمام 

 كني نظةم رراعيةة   (. كذلك  تاطلع املوارد الوراثية بدور يف 3السرتاتيجي )اسدف ا الفقر يف املناطق الريفية

 ( من خال  توفر إمكانية تتبع األغذية.4)اسدف االسرتاتيجي  وغذائية داملة وفعالة

 

ريةةادة وحتسةةني تةةوفر السةةلع ويسةةاهم برنةةامج عمةةل اسيئةةة املتعةةدد السةةنوات بصةةورة رئيسةةية يف   -6

 2)اسةدف االسةرتاتيجي   راعةة والغابةات ومصةايد األمسةاى علةى تةو مسةتدام        واخلدمات من قطاعات الز

والنتائج الرئيسية األربع املتصلة به( من خال  وضع واعتماد وتنفيذ ممارسات  وسياسات  وترتيبات حوكمة 

مةل  لإلنتاج املستدام. وقد متد رب  جماالت عمل اسيئة كما هي حمةددة يف اخلطةة االسةرتاتيجية وبرنةامج الع    

تةرد أدنةاه أمثلةة عةن كيفيةة       2.5املرفةق  يف  للفةاو  2املتعدد السنوات بالنتائج األربع يف اسدف االسرتاتيجي 

 مساهمة األنشطة اخلاصة بربنامج العمل املتعدد السنوات  وخدماته  ومنتجاته يف النتائج األربع:

 

  تؤدي إىل ريادة وحتسني تةوفر املنةافع   اعتماد املنتجني ومديري املوارد الطبيعية ممارسات  :1النتيجة

تنفيذ صكوى  من قبيل خط  عمل عاملية قطاعيةة   -واخلدمات يف نظم إنتاج القطاع الزراعي بطريقة مستدامة

وتصةاد    اسيئةة  متصلة باملوارد الوراثية اوحيوانية  والنباتية واوحرجية أو خطةو  توجيهيةة فنيةة  تاةعها    

الفنية يف مشاريع ميدانيةة تةدعم مةن بةني أمةور أخةرى اادارة يف املوقةع ويف        عليها من خال  توفر املساعدة 

 الصون خارج املوقع  وتنمية واختبار أصناف وسالالت جديدة  وإنتاج البذور وتوريعها.واملزرعة  

 

  وأطةر   السياسات  والقوانني - قيام أصحاب املصلحة يف البلدان األعااء بتعزيز اوحوكمة: 2النتيجة 

املسةتدامة يف قطةاع    نظم اانتةاج واملؤسسات الالرمة لدعم املنتجني ومديري املوارد يف عملية التحو  إىل  اادارة

يف أطرهةا التنظيميةة وسياسةاتها صةكوكًا عامليةة لصةون املةوارد الوراثيةة          لكةي تةدرج   البلةدان دعةم   - الزراعة

تيجيات وطنيةة للمةوارد الوراثيةة لألغذيةة     واستخدامها على تو مستدام  مبا يف ذلك من خال  وضع اسةرتا 

   والزراعة وسياسات وطنية خاصة بالبذور.
 

                                                      
 CGRFA-15/15/Inf.29الوثيقةةةةةةةةةة االطةةةةةةةةةالع علةةةةةةةةةى مزيةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن التفاصةةةةةةةةةيل بشةةةةةةةةةأن األنشةةةةةةةةةطة يف    ميكةةةةةةةةةن  5

Implementation Plan for the Commission’s Multi-Year Programme of Work (2014-2023) - Annex to the Strategic Plan 
 2014-2023 
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  وتنفيذ آليات اوحوكمة الدولية والصكوى ذات الصةلة  واعتماد قيام أصحاب املصلحة بوضع: 3النتيجة 

.(  الالرمة لتحسني وريادة توفر املنةافع واخلةدمات   وغرها  واخلطو  التوجيهية  والتوصيات  )املواصفات

توفر خدمات األمانة إىل اسيئة وجمموعات  -يف قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األمساى بطريقة مستدامة

 العمل الفنية اوحكومية الدولية التابعة سا؛ وإعداد صكوى عاملية العتمادها وإقرارها من جان  اسيئة.

 

  الزراعة  قطاعات اختاذ أصحاب املصلحة قرارات مستندة إىل أدلة يف جمالي ختطي  وإدارة: 4النتيجة

 سةتدامة يف القطةاع الزراعةي   وذلةك عةن طريةق الرصةد       املنتةاج  نظةم اا  واملوارد الطبيعيةة لةدعم التحةو  إىل   

تعزيةز القةدرات علةى    إثراء قاعدة املعارف يف جماالت املةوارد الوراثيةة  و   -وااحصاءات والتقييم والتحليالت

الرصد وإجراء حتليل وحالة الصون واالستخدام  من خال  عمليات تقييم وطنية وعامليةة كجةزء مةن األنشةطة     

 اعداد تقارير عن حالة العامل بشأن املوارد الوراثية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

 

 املوارد البشرية واملالية - ثالثًا

 

لألغذيةة والزراعةة يف خطة  العمةل اخلاصةة       ةوالنتةائج املتصةلة بةاملوارد الوراثية    تندرج أنشطة الفةاو   -7

. وياةطلع منسةقو األهةداف    2باألهداف االسرتاتيجية  حيث ترتكز معظم األنشطة يف اسدف االسةرتاتيجي  

يف خطة    االسرتاتيجية بالقيادة املفاهيمية اامجالية كما أنهم مسؤولون عن حتقيق النةواتج والنتةائج ادةددة   

 ون ذويالفنيةة واملكاتة  ااقليميةة  مبةا يف ذلةك املو فة       ااداراتعمل األهداف االسرتاتيجية  بالتعاون مع 

الصلة باملوارد الوراثية  مبا يامن مساهمة األنشطة يف إطار النتائج اامجالي للمنظمةة. ويةتم رصةد اسةتخدام     

ظمة  كمةا يةتم إبالغهةا إىل األجهةزة الرئاسةية يف التقريةر       هذه املوارد وحتقيق النتائج يف سيا  إطار نتائج املن

 االستعراضي السنوي ملنتصف املدة وتقرير تنفيذ الربامج لفرتة السنتني. التجميعي

 

املوارد املتاحة لربنامج عمةل اسيئةة      ميكن تلخيص2015-2014يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  -8

 املتعدد السنوات كما يلي: 
 

  ألمانة اسيئة  وجمموعات العمل الفنية اوحكومية الدولية الثالث ومساهمة يف تنفيةذ   خمصصةموارد

 صةل ت  و2015-2014برنامج العمل املتعدد السنوات لفرتة السنتني  يتوخاهااملراحل األساسية اليت 

 ؛أمريكيمليون دوالر  3.2قيمتها إىل 
 

 ال  التخطي  الداخلي وتسةاهم أياةًا يف جمةاالت    وارد خيصصها منسقو اسدف االسرتاتيجي من خم

  والةيت  2العمل املختلفة لربنامج العمل املتعدد السنوات  وال سيما مبوجة  اسةدف االسةرتاتيجي    

 )يف أغلبيتها للمو فني الفنيني(؛   أمريكيدوالر  ماليني 7تصل قيمتها إىل حواىل 
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 حمةددة املوارد من خارج امليزانية اليت توفرها البلدان مبوج  مشاريع أو برامج حسةابات ائتمانيةة   و 

منهةا لةدعم    أمريكةي دوالر  ماليني 10  ُيخصَّص أمريكيمليون دوالر  23.7تصل قيمتها إىل حوالي 

  وحوالي ي الفرعيالوطين وااقليم على الصعيدين تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية النباتية

لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية اوحيوانية علةى الصةعيدين   أمريكي  دوالر ماليني 10

 2015.6-2014الوطين وااقليمي  خال  فرتة السنتني 

 

 املتلمسةالتوجيهات  -رابعًا

 

 قد ترغ  اسيئة يف: -9
 

املتعةةدد السةةنوات مةةع ااطةةار  األغذيةةة والزراعةةةمنظمةةة ااحاطةةة علمةةًا مبواءمةةة برنةةامج عمةةل  (أ)

 ؛للمنظمة املراجعاالسرتاتيجي 

  وبأنةه ضةمن فةرتة    للمنظمةة ااقرار بأن املوارد الوراثية تساهم يف مجيع األهداف االسةرتاتيجية   (ب)

يسةةاهم برنةةامج العمةةل املتعةةدد السةةنوات بصةةورة رئيسةةية يف اسةةدف    2015-2014السةةنتني 

 ؛2االسرتاتيجي 

 ااقرار بالدعم الذي توفره الفاو والبلدان املاتة لتنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات؛   (ج)

برنةامج العمةل املتعةدد     لةدعم تنفيةذ  دعوة اجلهات املاتة إىل توفر موارد من خةارج امليزانيةة   و (د)

 ات الصلة.ذالسنوات ومشاركة البلدان النامية يف االجتماعات 

  

                                                      
  ومصةرف التنميةة األفريقةي والوكالةة     الةدولي توّفرت املوارد من خارج امليزانية بهبة كرمية من االحتاد األوروبي  ومرفق البيئة العةاملي  والبنةك     6

الدوليةة للطاقةة    التقنيات النووية يف قطاعي األغذية والزراعة املشةرتى بةني منظمةة األغذيةة والزراعةة والوكالةة       دعبةالعاملية للطاقة الذرية من خال  

ومونغوليةا  ونيبةا     الذرية  وإدارة التعاون التقين يف الفاو وعدد من البلدان مبا يف ذلك: أسرتاليا  وفرنسا  وأملانيا  واسند  وإيطاليا  وموريتانيا  

   والسويد  وسويسرا  وتركيا.ايوإسبانوالنرويج  واململكة العربية السعودية   
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 1املرفق 
 

 املكونات الرئيسية -منظمة األغذية والزراعة إطار نتائج 

 

 منظمة األغذية والزراعةرؤية 

عامل متحرر من اجلوع وسوء التغذية يسهم فيه الغذاء والزراعة يف حتسني مستويات حياة اجلميةع  وااصةة   

 من هم أدد فقرًا  بطريقة مستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

 

 العاملية الثالثة لألعااءاألهداف 
 
األمن الغذائي وسوء التغذية للعمل تدرجييًا على بناء عامل حيصل فيه النةاس   وانعداماستئصا  اجلوع  - 1

يف مجيع األوقات على غذاء كاٍف وآمن ومغةٍذ يلةا احتياجةاتهم التغذويةة وأذواقهةم ليعيشةوا حيةاًة        

 ؛ملؤها النشا  والصحة

استئصا  الفقر ودفع التقدم االقتصادي واالجتماعي للجميع  بزيادة إنتاج األغذية  وحتسني التنميةة   - 2

 الريفية وسبل املعيشة املستدامة؛ 

اادارة واالستخدام املستدامان للموارد الطبيعية  مبا يف ذلةك األراضةي  وامليةاه  واسةواء  واملنةا        و - 3

 اوحاضر واملستقبل.واملوارد الوراثية  لصاحل أجيا  

 

 األهداف االسرتاتيجية
 
 املساهمة يف استئصا  اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية - 1

 ريادة وحتسني توفر السلع واخلدمات من الزراعة  واوحراجة ومصايد األمساى بصورة مستدامة  - 2

 من الفقر يف الريف اوحدد - 3

 التمكني من وجود ُنُظم للزراعة واألغذية أكثر مشواًل وكفاءة  - 4

 واألرمات     ريادة صمود ُسبل كس  العيش يف مواجهة التهديدات  - 5

 

 اسدف ااضايف
 
 جلودة التقنية  واملعرفة واخلدماتا - 6
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 الشامالناملوضوعان 
 

 املساواة بني اجلنسني 

 اوحوكمة 

 

 األساسيةالو ائف 
 
ودعم عمل البلدان يف وضع وتنفيذ الصكوى املعيارية ووضع املواصفات مثةل االتفاقةات الدوليةة     تيسر - 1

 ومدونات السلوى واملواصفات التقنية وغر ذلك.

جتميع البيانات واملعلومات وحتليلةها ورصةدها وحتسةني فةرص اوحصةو  عليهةا يف ااةاالت ذات         - 2

 الصلة باختصاصات املنظمة

 ودعم اوحوار من أجل السياسات على املستويات العاملية وااقليمية والوطنية تيسر وتعزيز - 3

إسداء املشورة ودعم تنمية القدرات على املستويات القطرية وااقليمية لتنفيذ ورصد وتقيةيم السياسةات    - 4

 واالستثمارات والربامج القائمة على األدلة

ن مةن  لتكنولوجيات واملمارسات اجليةدة وتنشةرها وحتسدة   أنشطة املشورة والدعم اليت جتمع املعارف وا - 5

 تطبيقها يف جماالت اختصاص املنظمة

تيسةةر إقامةةة الشةةراكات  يف جمةةاالت األمةةن الغةةذائي والتغذيةةة والزراعةةة والتنميةةة الريفيةةة  بةةني    - 6

 اوحكومات ودركاء التنمية وااتمع املدني والقطاع اخلاص

 املستويات الوطنية وااقليمية والعاملية يف جماالت اختصاص املنظمة.الدعوة واالتصا  على  - 7

 

 األهداف الو يفية
 

 اخلدمات ااردادية 

 تكنولوجيا املعلومات 

 حوكمة املنظمة واادراف والتوجيه 

 اادارة اليت تتسم بالكفاءة والفعالية 
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 2املرفق 
 

 ملنظمة األغذية والزراعة 2تنفيذ ونتائج اهلدف االسرتاتيجي  - مواءمة برنامج العمل املتعدد السنوات

 2017-2014برنامج العمل املتعدد السنوات  - ألف

 للفاو 2اهلدف االسرتاتيجي 

ريادة وحتسني توفر السلع واخلدمات من 

قطاعةةةات الزراعةةةة والغابةةةات ومصةةةايد  

 األمساى على تو مستدام

 
 
 
 

 جمااااااالت عمااااال برناااااامج العمااااال

 السنوات املتعدد

 1النتيجة 

اعتماد املنتجني ومةديري املةوارد الطبيعيةة    

ممارسات تؤدي إىل ريادة وحتسةني تةوفر   

املنةةافع واخلةةدمات يف نظةةم إنتةةاج القطةةاع  

 الزراعي بطريقة مستدامة

 2النتيجة 

البلةةدان األعاةةاء  يف قيةةام أصةةحاب املصةةلحة

 والقةةوانني السياسةةاتأي   -بتعزيةز اوحوكمةةة 

الالرمةة لةدعم املنةتجني ومةديري     اادارة أطر و

و  إىل نظةةم اانتةةاج  املةةوارد يف عمليةةة التحةة  

 قطاع الزراعةاملستدامة يف 

 

 3النتيجة 

وتنفيذ  واعتماد قيام أصحاب املصلحة بوضع

والصةةكوى ذات  آليةةات اوحوكمةةة الدوليةةة  

الصلة)املواصةةفات  واخلطةةو  التوجيهيةةة   

رمةةة لتحسةةني الال .(وغرهةةاوالتوصةةيات  

نظةةم  واخلةةدمات يف تةةوفر السةةلع  وريةةادة

 قطاع الزراعةاانتاج املستدامة يف 

 4النتيجة 

اختاذ أصحاب املصلحة قرارات مستندة إىل 

أدلةةة يف جمةةالي ختطةةي  وإدارة الزراعةةة    

نظةةم  واملةةوارد الطبيعيةةة لةةدعم التحةةو  إىل 

  وذلةك  قطةاع الزراعةة  اانتاج املستدامة يف 

وااحصةةاءات والتقيةةيم  عةةن طريةةق الرصةةد 

 والتحليالت

 التنوع الوراثي لألغذية والزراعة

   

لألغذية  عرض حالة التنوع البيولوجي

 والزراعة يف العامل

 )برنامج العمل املتعدد السنوات

2016-2017) 

 املاااااااوارد الوراثياااااااة النباتياااااااة   

 لألغذية والزراعة

 
 الوراثية النباتيةخطة العمل العاملية الثانية للموارد دعم تنفيذ 

(2014-2017) 

 خطة العمل العامليةاستعراض تنفيذ 

 الثانية للموارد الوراثية النباتية

 )برنامج العمل املتعدد السنوات

2014-2015) 

 

خطة العمل العاملية الثالثة للموارد إعداد 

 الوراثية النباتية

(2014-2017) 
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 للفاو 2اهلدف االسرتاتيجي 

ريادة وحتسني توفر السلع واخلدمات من 

قطاعةةةات الزراعةةةة والغابةةةات ومصةةةايد  

 األمساى على تو مستدام

 
 
 
 

 جمااااااالت عمااااال برناااااامج العمااااال

 السنوات املتعدد

 1النتيجة 

اعتماد املنتجني ومةديري املةوارد الطبيعيةة    

ممارسات تؤدي إىل ريادة وحتسةني تةوفر   

املنةةافع واخلةةدمات يف نظةةم إنتةةاج القطةةاع  

 الزراعي بطريقة مستدامة

 2النتيجة 

البلةةدان األعاةةاء  يف قيةةام أصةةحاب املصةةلحة

 والقةةوانني السياسةةاتأي   -بتعزيةز اوحوكمةةة 

الالرمةة لةدعم املنةتجني ومةديري     اادارة أطر و

و  إىل نظةةم اانتةةاج  املةةوارد يف عمليةةة التحةة  

 قطاع الزراعةاملستدامة يف 

 

 3النتيجة 

وتنفيذ  واعتماد قيام أصحاب املصلحة بوضع

والصةةكوى ذات  آليةةات اوحوكمةةة الدوليةةة  

الصلة)املواصةةفات  واخلطةةو  التوجيهيةةة   

رمةةة لتحسةةني الال .(وغرهةةاوالتوصةةيات  

نظةةم  واخلةةدمات يف تةةوفر السةةلع  وريةةادة

 قطاع الزراعةاانتاج املستدامة يف 

 4النتيجة 

اختاذ أصحاب املصلحة قرارات مستندة إىل 

أدلةةة يف جمةةالي ختطةةي  وإدارة الزراعةةة    

نظةةم  واملةةوارد الطبيعيةةة لةةدعم التحةةو  إىل 

  وذلةك  قطةاع الزراعةة  اانتاج املستدامة يف 

وااحصةةاءات والتقيةةيم  عةةن طريةةق الرصةةد 

 والتحليالت

 املاااااااوارد الوراثياااااااة ا يوانياااااااة

 لألغذية والزراعة
 خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية اوحيوانيةدعم تنفيذ 

(2014-2017) 

 اددثةخطة العمل العاملية النظر يف 

 للموارد الوراثية اوحيوانية

 )برنامج العمل املتعدد السنوات

2016-2017) 

حالة املوارد إعداد التقرير الثاني عن 

 لألغذية والزراعة الوراثية اوحيوانية

 العامليف 

 )برنامج العمل املتعدد السنوات

2014-2015) 

خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية اوحرجية واستخدامها املستدام وتنميتها دعم تنفيذ  املوارد الوراثية ا رجية

(2014-2017) 
  

 املائية لألغذية والزراعة اثيةاملوارد الور

   

املائية لألغذية حالة املوارد الوراثية إعداد 

 والزراعة يف العامل

 )برنامج العمل املتعدد السنوات

2016-2017) 

     املسائل الشاملة

ا صاااول علااااد املااااوارد   

 وتقاسم منافعها

  

النظر يف مسودة عناصر لتيسر التنفيذ 

ادلي للحصو  على املوارد الوراثية 

لألغذية والزراعة واقتسام املنافع للقطاعات 

 ةوالزراعالفرعية للموارد الوراثية لألغذية 

 )برنامج العمل املتعدد السنوات

2014-2015) 
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 للفاو 2اهلدف االسرتاتيجي 

ريادة وحتسني توفر السلع واخلدمات من 

قطاعةةةات الزراعةةةة والغابةةةات ومصةةةايد  

 األمساى على تو مستدام

 
 
 
 

 جمااااااالت عمااااال برناااااامج العمااااال

 السنوات املتعدد

 1النتيجة 

اعتماد املنتجني ومةديري املةوارد الطبيعيةة    

ممارسات تؤدي إىل ريادة وحتسةني تةوفر   

املنةةافع واخلةةدمات يف نظةةم إنتةةاج القطةةاع  

 الزراعي بطريقة مستدامة

 2النتيجة 

البلةةدان األعاةةاء  يف قيةةام أصةةحاب املصةةلحة

 والقةةوانني السياسةةاتأي   -بتعزيةز اوحوكمةةة 

الالرمةة لةدعم املنةتجني ومةديري     اادارة أطر و

و  إىل نظةةم اانتةةاج  املةةوارد يف عمليةةة التحةة  

 قطاع الزراعةاملستدامة يف 

 

 3النتيجة 

وتنفيذ  واعتماد قيام أصحاب املصلحة بوضع

والصةةكوى ذات  آليةةات اوحوكمةةة الدوليةةة  

الصلة)املواصةةفات  واخلطةةو  التوجيهيةةة   

رمةةة لتحسةةني الال .(وغرهةةاوالتوصةةيات  

نظةةم  واخلةةدمات يف تةةوفر السةةلع  وريةةادة

 قطاع الزراعةاانتاج املستدامة يف 

 4النتيجة 

اختاذ أصحاب املصلحة قرارات مستندة إىل 

أدلةةة يف جمةةالي ختطةةي  وإدارة الزراعةةة    

نظةةم  واملةةوارد الطبيعيةةة لةةدعم التحةةو  إىل 

  وذلةك  قطةاع الزراعةة  اانتاج املستدامة يف 

وااحصةةاءات والتقيةةيم  عةةن طريةةق الرصةةد 

 والتحليالت

 تغااااااااااا  املناااااااااااا  

   واملوارد الوراثية

استعراض تنفيذ برنامج العمل بشأن تغر 

املنا  واملوارد الوراثية )برنامج العمل املتعدد 

 (2017-2016السنوات 

 

 التنوع الوراثي والتغذية 

  

النظر يف مسودة اخلطو  التوجيهية لتعميم 

مفهوم التنوع البيولوجي يف السياسات 

والربامج وخط  العمل الوطنية وااقليمية 

 (2015-2014بالتغذية )املتعلقة 

 

 التكنولوجيات ا يوية 

  

استعراض عمل جمموعات العمل التابعة 

ودمج التكنولوجيات  تطبيقللهيئة بشأن 

اوحيوية لصون املوارد الوراثية لألغذية 

والزراعة واستخدامها املستدام )برنامج 

 (2015-2014العمل املتعدد السنوات 

 

 الغايات واملؤشرات 

  

وحتليل الدروس املستمدة من استعراض 

 تنفيذ الغايات واملؤدرات

 )برنامج العمل املتعدد السنوات

2016-2017) 
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 للفاو 2اهلدف االسرتاتيجي 

ريادة وحتسني توفر السلع واخلدمات من 

قطاعةةةات الزراعةةةة والغابةةةات ومصةةةايد  

 األمساى على تو مستدام

 
 
 
 

 جمااااااالت عمااااال برناااااامج العمااااال

 السنوات املتعدد

 1النتيجة 

اعتماد املنتجني ومةديري املةوارد الطبيعيةة    

ممارسات تؤدي إىل ريادة وحتسةني تةوفر   

املنةةافع واخلةةدمات يف نظةةم إنتةةاج القطةةاع  

 الزراعي بطريقة مستدامة

 2النتيجة 

البلةةدان األعاةةاء  يف قيةةام أصةةحاب املصةةلحة

 والقةةوانني السياسةةاتأي   -بتعزيةز اوحوكمةةة 

الالرمةة لةدعم املنةتجني ومةديري     اادارة أطر و

و  إىل نظةةم اانتةةاج  املةةوارد يف عمليةةة التحةة  

 قطاع الزراعةاملستدامة يف 

 

 3النتيجة 

وتنفيذ  واعتماد قيام أصحاب املصلحة بوضع

والصةةكوى ذات  آليةةات اوحوكمةةة الدوليةةة  

الصلة)املواصةةفات  واخلطةةو  التوجيهيةةة   

رمةةة لتحسةةني الال .(وغرهةةاوالتوصةةيات  

نظةةم  واخلةةدمات يف تةةوفر السةةلع  وريةةادة

 قطاع الزراعةاانتاج املستدامة يف 

 4النتيجة 

اختاذ أصحاب املصلحة قرارات مستندة إىل 

أدلةةة يف جمةةالي ختطةةي  وإدارة الزراعةةة    

نظةةم  واملةةوارد الطبيعيةةة لةةدعم التحةةو  إىل 

  وذلةك  قطةاع الزراعةة  اانتاج املستدامة يف 

وااحصةةاءات والتقيةةيم  عةةن طريةةق الرصةةد 

 والتحليالت

 برنامج العمل املتعدد السنوات

  

التقرير املرحلي/التقييم الدوري/استعراض 

 برنامج العمل املتعدد السنوات

 )برنامج العمل املتعدد السنوات

2016-2017) 

 

 خدمات األمانة
  

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعةهيئة 

 جمموعات العمل الفنية ا كومية الدولية
 

 

 


