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 مقدمة -اًلأّو

 

 اسةرتاتيجية اعتمدت هيئة املوارد الوراثيةة لغغذيةة والزراعةة )اةيئةة(، يف دورتهةا العاديةة الثانيةة عشةرة،           -1

1التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
(وطلبت من املنظمة أن تنفذها. اسرتاتيجية )2التمويل 

 

التمويل مجيع املصادر املعلومة واملمكنة ملوارد التمويل اليت تدعم تنفيذ خطة العمل العامليةة   اسرتاتيجيةوتشمل   -2

التمويةل، مةن بةني مواردهةا املاليةة، حسةاب        اسرتاتيجيةوقد أنشأت  للموارد الوراثية احليوانية )خطة العمل العاملية(.

 ريع الوطنية واإلقليمية لتنفيذ خطة العمل العاملية.ملساهمات الطوعية من أجل دعم املشابا اخلاص أمانة تابع للفاو

 

إصةدار النةداا األول لتقةديم االقرتاحةات السةتخدام       فةاو وطلبت اةيئة، يف دورتها العادية الثالثة عشةرة إىل ال  -3

نظمةة  وطلبةت أياةًا إىل امل   3حساب أمانة املنظمة، وأعطةت توجيهةات مفّصةلة حةول العمليةة.      عربالواردة  املوارد املالية

 اسةرتاتيجية ، وفقًا ملا تنّص عليه 4إجرااات الرصد مسودةاستخدام اخلربة املكتسبة يف اجلولة األوىل من املشاريع إلعداد 

وقد ُأحيطت اةيئة علمًا أياًا يف تلك الةدورة بثالثةة    6اليت اعتمدتها اةيئة يف دورتها العادية الرابعة عشرة. 5التمويل،

كت  لتلقيي الةدعم جوجة  حسةاب أمانةة الفةاو، وأن املفاوامةات املاليةة مةع منّسةقي املشةروع           عشر مشروعًا اختارها امل

 7جارية.

 

ويف الدورة العادية اخلامسة عشرة للهيئة، قّدمت األمانة آخةر املعلومةات عةن حالةة مشةاريع حسةاب األمانةة         -4

حالتها. وقد اعُتربت عمليةة اختيةار املشةاريع وتشةايلها      اختلفتإمنا  ،وكان تنفيذ مجيع املشاريع جاريًا 8التابع للفاو.

التمويل معقدة وتستارق وقتًا طوياًل. لقد استعرامت اةيئة التكاليف اإلدارية واتفقت علةى النظةر،    اسرتاتيجيةجوج  

 تيف دورتهةةا العاديةةة السادسةةة عشةةرة، يف ييةةادة امليزانيةةة القصةةوى لكةةل مشةةروع وطةةا لنةةدااات تقةةديم االقرتاحةةا   

  9يف املستقبل.

 

منذ الدورة العادية اخلامسة عشرة للهيئة. وتفيةد   الفاو ةحساب أمانهذه الوثيقة ألنشطة الفاو يف تنفيذ  تعرضو -5

عن حالة تنفيذ اجلولة األوىل للمشروع جوج  حساب أمانة الفاو، جةا يف للةك عةن النجاحةات والتحةديات القائمةة،       

                                        
 .CGRFA-12/09/Reportالوثيقة ب املرفق جيم  1
 .CGRFA-12/09/Reportالوثيقة ب 43الفقرة   2
 .CGRFA-13/11/Report 12الوثيقة من  88-85الفقرات   3
 CGRFA-13/11/Report 12من الوثيقة  88الفقرة   4

 .، دورة املشروع الثانية1)ج( من القسم جيم بامللحق  8الفقرة   5
 .CGRFA-14/13/Reportالوثيقة ب 65الفقرة   6
 .CGRFA-14/13/14من الوثيقة  13الفقرة   7
 .CGRFA-14/13/14الوثيقة من  51-43الفقرات   8
 .CGRFA-15/15/11الوثيقة من  42الفقرة   9
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وتقرتح خيارات لتعزيز فعالية استخدام موارده وكفااتةه اإلداريةة. إامةافًة إىل للةك، تنظةر الوثيقةة يف إجةرااات الرصةد         

وترد أياًا يف الوثيقة بعنوان التمويل.  اسرتاتيجيةوالتقييم. وأخريًا، توفير معلومات عن حالة مصادر مالية أخرى يف إطار 

 ، معلومةات أكثةر تفصةيالً   10للمةوارد الوراثيةة احليوانيةة    تنفيذ خطة العمةل العامليةة   التقرير املرحلي املفّصل للمنظمة عن

عن املوارد املخّصصة لتنفيذ خطة العمل العاملية، وعن الشراكات والتحالفات اليت تسعى املنظمة إىل إقامتهةا مةع آليةات    

 ومنظمات دولية أخرى من أجل تيسري عملية تنفيذ خطة العمل العاملية.

 

 حالة حساب أمانة منظمة األغذية والزراعة -ثانيًا
 

 الوضع املالي

 

 دوالر أمريكةي  1 050 402حظي النداا األول لتقديم االقرتاحات بدعم مسةاهمات طوعيةة جةا بلةو هموعةه       -6

وم، يورو(. وحتةى الية   480 000( وأملانيا )أمريكيدوالر  100 000(، والنرويج )أمريكيدوالر  406 000من سويسرا )

 ًا.أمريكيدوالرًا  1 036 155مّت إنفاق 

 

 حالة املشاريع

 

مشةروعًا   13على  وافق مكت  اةيئةالتمويل،  سرتاتيجيةيف إطار إصدار النداا األول لتقديم االقرتاحات وفقًا ال  -7

 وميكةن إاةاد مزيةد    .ثالثة عشةرة خطابًا لالتفاق لتنفيةذ املشةاريع الةة    17وبالتالي، مت توقيع . بلدًا 30شمل ي، مقرتحًا

 وعةدد األنةواع والسةالالت املسةتهدفة وحالةة املشةروع       ة واألهةدا  من التفاصيل عن املشاريع، جا يف للك البلدان املعنّي

 11للموارد الوراثية احليوانية. التقرير املرحلي املفّصل للمنظمة عن تنفيذ خطة العمل العامليةالوثيقة بعنوان  يف

 

سةبعة مشةاريع يف حةني أن املشةاريع السةتة الباقيةة هةي يف املراحةل          ُأقفلةت ، كانت قةد  2016ويف مايو/أيار  -8

 حسةاب أمانةة منظمةة األغذيةة والزراعةة     املشةاريع الناطةطة ودورة مشةروع     إقفالاألخرية من التنفيذ. ومن املقرر أن يتّم 

 .2016يف نهاية عام 

 

مةثاًل،  فالتمويل معقةدة واسةتارقت وقتةًا طةوياًل.      رتاتيجيةاسوقد كانت عملية إدارة ورصد كل مشروع يف إطار  -9

طهرًا من املفاوامةات، سسة  املشةروع. وتسةّب  هةذا األمةر بتةأخري         18تطلي  وامع خطابات االتفاق ما بني طهرين و

تنفيذ عدة مشاريع. وكانت مراجعات خطط العمةل امةرورية يف حةاالت عديةدة، لةذا، توّجة  تأجيةل التنفيةذ وتقةديم          

 رير يف هذا الصدد.التقا

                                        
 .CGRFA/WG-AnGR-7/12/Inf.2الوثيقة   10
 .CGRFA/WG-AnGR-9/16/Inf.2الوثيقة   11
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 حساب أمانة منظمة األغذية والزراعةإدارة 

 

 اليت وافقت عليها اةيئة من اخلطوات التالية: املشاريعتتألف دورة  -10
 

 (؛على قرارات اةيئة بناًا    مجاعة العمل بتوجيه من )تعّدها األمانة توجيه دعوة لتقديم اقرتاحات              

  بالتشاور مع أعااا نيأو طبيعي نياعتباريأعااا اةيئة أو أطخاص )من جان   مفاهيميةتقديم مذكرات ،

 ؛(اةيئة

 اسةتنادا إىل األعمةال    مكتة  اةيئةة   السةتة يف  عاةاا )من جان  األ الفري والرّد على املذكرات املفاهيمية ،

 (؛التحاريية اليت قامت بها األمانة وتوصيات مكت  مجاعة العمل

  أعاةةاا اةيئةةة)مةةن جانةة   املةةذكرات املفاهيميةةة املوافةةق عليهةةا اسةةتنادًا إىلتقةةديم اقرتاحةةات املشةةاريع 

 اتصال وطنية(؛ جهات، من خالل ، بالتشاور مع أعااا اةيئةنيأو طبيعي نياعتباريأو أطخاص 

 العمةل   علةى توصةيات قةدمها مكتة  مجاعةة      مكت  اةيئةة، بنةااً  )من جان   تقييم اقرتاحات املشاريع

 (؛مكت  مجاعة العمل عّينهوتقرير تقييم قدمه فريق من اخلرباا 

 إامةافةً اةيئةة   مكتة   )مةن جانة     سيؤمن ةا التمويل يف إطةار دورة املشةروع   املوافقة على املشاريع اليت 

 إىل ممثل واحد عن كل إقليم(؛

 وتقديم التقارير والرصد )من جان  األمانة(. وسُيجرى تقييم مسةتقل لةدورة املشةروع     دفع األموال والتنفيذ

 حتت رعاية اةيئة، وقد ُرصدت أموال يف امليزانية ةذا التقييم.

 

حتققت اإلدارة  12طيًا مع متطلبات تقديم التقارير والرصد للمشاريع الفردية املمّولة يف إطار حساب األمانة،اومت -11

على النتائج عن طريق استخدام اإلجرااات املوّحدة لتقديم التقارير والرصد يف الفاو. وأعةّد املتلقةون التقةارير وفقةًا     القائمة 

. وُطّبقةت إجةرااات الرصةد املوّحةدة     يف وثيقةة املشةروع   احملددةمقارنة جراحل التقدم الرئيسية متفق عليه جلدول يما 

 للمنظمة على خطابات االتفاق.

 

 التمويةل علةى مسةاهمات قّيمةة مةن جانة  املسةؤولني الفنةيني         اسةرتاتيجية واطتملت مساهمة الفةاو يف تنفيةذ    -12

  يف مرحلة إعداد املشاريع ورصدها، فااًل عن التنسيق ككّل من جان  موظف فا معاون بتمويل من سويسرا. 

  

                                        
 .التمويل اسرتاتيجيةب 1من امللحق  8-اجلزا باا  12
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 النتائج واآلثار

 

التمويل األولويات الفنية األساسةية للمشةاريع يف إطةار حسةاب أمانةة املنظمةة علةى النحةو          اسرتاتيجيةحتّدد  -13

 العمل خطة يف  14و  13 12  ولويةألا لات نشطةاألتبادل املعلومات ونقل التكنولوجيا وبناا القدرات )جا يعكس التالي: 

خطةة العمةل      يف   6و 5و 4 ولويةة األ لات نشةطة األا يعكةس  ستخدام املستدام للموارد الوراثية احليوانية )جة الا؛  (العاملية

                (.يف خطة العمل العاملية 9و 8و 1  ولويةألا لات نشطةاألجا يعكس ؛ إدارة املوارد الوراثية احليوانية ) العاملية(

 

وقد استفاد كّل إقليم، باستثناا أمريكا الشمالية، من مشروع واحةد أو أكثةر متةت املوافقةة عليةه يف إطةار دورة        -14

 املشروع األوىل من حساب األمانة. ومّت تنفيذ سبعة خطابات اتفاق مةن جانة  مؤسسةات حكوميةة أو ويارات، و سةة     

ت غةري حكوميةة. وقةد قامةت املشةاريع بتيسةري       وطنية أو جامعات و سة من جان  منظما سوثمن جان  منظمات 

 ساللة وطنية خمتلفة تنتمي إىل سبعة أنواع. 50 ارد الوراثية احليوانية ألكثر منإدارة املو حمسنة بذلكاألنشطة 

 

مكّونًا رئيسيًا يف مجيع املشاريع، كما مشلةت معظةم املشةاريع أنشةطًة لبنةاا       االرتقاا جستوى الوعي وقد طكيل -15

طخصةًا أحةداثًا تناولةت     2 150القدرات. وكان مرّبو احليوانات املستفيدين الرئيسيني من املشةاريع. وحاةر أكثةر مةن     

كةوميني ومرّبةي حيوانةات،    املشاركون بني مةوظفني ح  تنوع، وبناا القدرات والنشر حيث مسألة االرتقاا جستوى الوعي

هؤالا من عدد أكرب من الشبكات الةيت ُأقيمةت مةع مرّبةي حيوانةات       أصحاب املصلحةوباحثني وخرباا فنيني. واستفاد 

أصةحاب  آخرين وخرباا فنيني. وقد مّثل مرّبو احليوانات الرجال والنساا على السواا وهموعًة من الفئات العمرية. وأّما 

أعااا من مجعيات املنةتجني ومجعيةات التسةويق، وطةالب اجلامعةات       امّموامن املشاريع فقد  آخرون استفادوا مصلحة

 سياسةة علةى األقةل مةن أنةواع خمتلفةة يف سةياق الةدورة األوىل للمشةروع،          20وموظفني من وكاالت تنفيةذ. ومّت إعةداد   

وخطط الصون وبروتوكةوالت هتمعيةة بيولوجيةة ثقافيةة. كةذلك، مّت مجةع صةحائف         جا يف للك اسرتاتيجيات الرتبية

 لحيوانةات املستأنسةة ةةذه املشةاريع الةيت مشلةت مكونةًا خاصةاً        ل التنةوع الةوراثي  معلومةات  لنظةام  بيانات السةالالت  

 بتوصيف السالالت.

 

 التحديات القائمة

 

، والتعاقةد مةن البةاطن    بالتوريةد اصة املسةائل اخلاصةة   استدعى وامع خطابات االتفاق والتفاوض بشأنها، وخب -16

واستعراض تقارير املشاريع وما يتصل بها من مراسالت، عناية خاصة إلدارة حساب أمانة املنظمة وتطبيقةه علةى النمةو    

 روع.املالئم. وعلى سبيل املثال، تطلي  عدد من املشاريع اإلقليمية إعداد خطابات اتفاق فرديةة مةع كةل طةريك يف املشة     

 سةرتاتيجية ًا على حنو تام مع السياسات القائمة يف هال تربية احليوانات أو مع االسقكما أن بعض املشاريع مل يكن مّت

 إلدارة املوارد الوراثية احليوانية يف البلدان لات الصلة. الوطنيةوخطة العمل 
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 األغذية والزراعةحساب أمانة منظمة اخليارات املتاحة لتحسني عمل وفعالية  -ثالثًا

 

متسقة على حنو تةام مةع األولويةات الوطنيةة     نظمة املحساب أمانة ا  أن تكون املشاريع املستقبلية يف إطار  -17

يف البلدان الةيت تفتقةر إىل هكةذا سياسةة. كةذلك، فة ن مجيةع املشةاريع          الوطنيةوخطة العمل  سرتاتيجيةاحملددة يف اال

وخطةة عمةل وطنيةة     اسرتاتيجيةنظمة ا  أن تعكس احلاجات واألولويات احملّددة يف املمّولة يف إطار حساب أمانة امل

قائمة، أو أن تهد  إىل وامع هكذا سياسة. وا  أن تكون املشاريع يف إطار حساب األمانة جزاًا مةن صصةورة أكةربص،    

 أي تنفيذ خطة العمل العاملية.

 

كاٍ  من امليزانيةة ملسةاندة ميزانيةات املشةاريع، ورصةدها       وميكن حتسني فعالية املشاريع من خالل توفري دعم -18

 أصةحاب املصةلحة  وتقديم املساعدة الفنية ةا. إامافًة إىل للك، من طأن التشجيع على إعداد اقرتاحات مشاريع متعددة 

 اأن حيّسن الفعالية. كما أن سجل معظم املشاريع الةيت ُأجريةت مةع هموعةة واسةعة مةن الشةركاا، وخباصةة الشةركا         

 يف مةا صةّص حتقيةق النتةائج يف الوقةت املالئةم وجةا يتماطةى         خةرى أمشةاريع   ّلسةج غري احلكوميني، كان أفال من 

 مع خطة العمل املتفق عليها. وأي من هذه املشاريع مل يفشل يف حتقيق النتائج الرئيسية.

 

. ومن خالل دعةم عةدد أقةل    نظمةاملحساب أمانة حسن ييادة امليزانية القصوى لكل مشروع عمل وفعالية وقد ُت -19

من املشاريع األكرب حجمًا، عوامًا عن دعم العديد من املشاريع الصارية، ميكن تقليص التكاليف اإلداريةة لكةل مشةروع.    

التمويةل، بزيةادة امليزانيةة القصةةوى     اسةرتاتيجية ويوصةى يف أي نةداا سةيوجه يف املسةتقبل لتقةديم اقرتاحةةات يف إطةار       

بالنسةبة إىل املشةاريع    أمريكةي دوالر  500 000وإىل  أمريكةي دوالر  200 000إىل  الوطنيةة املخصصة لكل من املشةاريع  

اختيار املشاريع املؤهلة لالستفادة من التمويل أكثر صرامًة، مميةا قةد يسةاعد يف ييةادة      معايرياإلقليمية. وينباي أن تكون 

املشاريع املمّولة. كما أن عددًا أقل من املشاريع قد يعا سهولًة أكةرب يف رصةدها وتعديلةها، حسةبما هةو امةروري        جودة

 ، فيجة  أن تةنعكس بشةكل واامة     التوريةد والتعاقةد مةن البةاطن    ومالئم. وأّما متطلبات خطابات االتفاق يف ما صةّص  

 مفاوامات بهذا الشأن تستارق وقتًا طوياًل. من أجل تفادي  مشاريع اقرتاحاتتالي لتقديم يف النداا ال

 

 التمويل اسرتاتيجيةحالة املوارد األخرى يف إطار  -رابعًا
 

 ملنظمة األغذية والزراعةالربنامج العادي 

 

 ساهم العمل يف هةال املةوارد الوراثيةة احليوانيةة، جةا يف للةك تنفيةذ خطةة العمةل العامليةة يف حتقيةق سةتة             -20

 واخلةدمات  السةلع بزيةادة وحتسةني تةوفري     تتعلةق  2017-2014اخلطة املتوسطة األجل للمنظمة للفةرتة  من خمرجات 

أكثةر  متكني نظم يراعيةة وغذائيةة   ، واحلّد من الفقر يف الريف، ومن الزراعة والاابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة
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، بلات قيمة موارد الربنةامج العةادي للمنظمةة املخصصةة للعمةل يف هةال       2015-2014وخالل الفرتة  13مشوال وكفااة

 . أمريكيمليون دوالر  3.1املوارد الوراثية احليوانية ما يقارب 

 

وخالل فرتة تقديم التقارير، بلات قيمة مشاريع التعاون التقا يف املنظمة الةيت تسةاهم يف هةذا العمةل حةوالي       -21

ة عن طريق الشعبة املشرتكة بةني الفةاو   ن برامج التعاون التقا للوكالة الدولية للطاقة الذرّي، ومأمريكيمليون دوالر  1.0

مليةون   1.5مةا يقةارب مبلةو     ةالتابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرّي والوكالة املعنية بالتقنيات النووية يف األغذية والزراعة

 .أمريكيدوالر 

 

 لزراعةملنظمة األغذية وااملساهمات الطوعية 

 

تلقيت الفاو أموااًل لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية على الصعيد العاملي مةن فرنسةا، وأملانيةا وسويسةرا )مةا بلةو        -22

ناوليةا، ونيبةال،   القطريةة مةن أملانيةا، والعةراق، وم    تقريبًا(، وللمشةاريع اإلقليميةة و   أمريكيمليون دوالر  1.1هموعه 

(. وبالنسبة إىل بعض هةذه البلةدان، متّثةل    أمريكيمليون دوالر  5.9واململكة العربية السعودية، وتركيا )ما بلو هموعه 

الدعم يف أموال تلقتها البلدان من جهات ماحنة، وخباصة االحتاد األوروبةي، وبرنةامج األمةم املتحةدة اإلمنةائي والبنةك       

ساعدت الفاو على تةوفري أمةوال حتفيزيةة ألنشةطة خاصةة       التعاوناليت توفيرت يف إطار اتفاقات  الدولي. كما أن األموال

 األجةور على املستويات كافة. وتشارك الفةاو أياةًا يف العديةد مةن املشةاريع املمولةة مةن املفوامةية األوروبيةة الةيت تةوفير            

 للمشاركني من البلدان النامية وتدعم توليد املعرفة ونشرها.

 

 منظمة األغذية والزراعةارد غري اخلاضعة لرقابة املو

 

التمويل أربعة أنواع خمتلفة من املوارد لات الصلة، جا يف للك املوارد اليت ال ختاع لرقابة  اسرتاتيجيةحتّدد  -23

 الفاو. وتؤدي املنظمة دورًا ميّسرًا يف تعزيز حصةول البلةدان علةى املعلومةات بشةأن التمويةل. وهةي تاةطلع بهةذا الةدور          

الل طةبكة مناقشةة تنةّوع احليوانةات املستأنسةة      من خالل االستمرار بتوفري معلومات عن مصادر التمويل واملةن  مةن خة   

التمويل. ورغم أن املعلومات عن املوارد اليت ال ختاع لرقابة الفةاو امةئيلة، تشةري     اسرتاتيجيةواملوقع الشبكي اخلاص ب

اصل االحتاد إثباتات كثرية إىل ييادة إقرار اجلهات املاحنة بأهمية إدارة املوارد الوراثية احليوانية. على سبيل املثال، يو

للموارد احليوانية يف االحتاد األفريقي حةول صتعزيةز قةدرة البلةدان      البلدان األفريقيةاألوروبي توفري الدعم ملشروع مكت  

 األفريقية على صون املوارد الوراثية احليوانية األفريقية واستخدامها على حنو مستدامص، كمةا أنةه يعمةد بشةكل متزايةد     

 لةدعم البحةوث. وغالبةاً    2020ية يف مشةاريع املةوارد الوراثيةة احليوانيةة يف إطةار برنةامج آفةاق        إىل إطراك البلدان النام

ما يندمج دعم البلدان املاحنة إلدارة املوارد الوراثية احليوانية اممن برامج طاملة وأوسع نطاقًا، مثل املشاريع اليت تةدعم  
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أو من خالل أنشطة مكّملةة مثةل مشةاريع بشةأن حتديةد هويةة       أو تعزيز سالسل القيمة الكاملة للثروة احليوانية،  يالرع

 .هااحليوانات وتتّبع

 

 التوجيهات املطلوبة   -خامسًا

 

 قد ترغ  مجاعة العمل يف توصية اةيئة جا يلي:  -24
 

       التمويةل، يف ييةادة    اسةرتاتيجية البحث، بالنسبة إىل أي نةداا لتقةديم االقرتاحةات يف املسةتقبل يف إطةار

 أمريكةةيدوالر  500 000، وإىل أمريكةةيدوالر  200 000امليزانيةةة القصةةوى يف كةةل مشةةروع وطةةا إىل  

 للمشاريع اإلقليمية؛

     النظر يف إيالا األولوية للمشاريع يف إطار حساب أمانة املنظمة اليت ترمي إىل وامةع اسةرتاتيجيات وخطةط

عمل وطنية يف البلدان اليت تفتقر إىل هذه السياسات، أو تفايل مشاريع تنفيذ إجرااات حظيةت باألولويةة   

إلدارة املةوارد الوراثيةة    اساتيف هال السييف االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية، أو أنشأت أطر عمل 

 احليوانية ومشاريع سو  يتّم تنفيذها بالشراكة مع منظمات غري حكومية وطنية أو دولية؛

  سيث تعكس توصيات مجاعة العمل؛مالئمو التمويل، حسبما هو امروري اسرتاتيجيةالنظر يف تعديل ، 

        اسةرتاتيجية دمج توصياتها بشأن استعراض خطة العمةل العامليةة وحتةديثها املمكةن يف التوصةيات بشةأن 

 التمويل، إن كان للك امروريًا؛  

              دعوة اجلهةات املاحنةة إىل املسةاهمة يف تنفيةذ خطةة العمةل العامليةة، جةا يف للةك إىل نةداا ثةان  لتقةديم

 .نظمةاملحساب أمانة االقرتاحات يف إطار 

 

 


