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 مقدمة - أولا 
 
 )اهليئة( يف دورهتا اخلامسةةةةة عشةةةةرة، من أمينها  اسةةةةتكشةةةةا  اخلياراتطلبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  -1

للمسةةاعدة يف اسةةتقطام األموال وةيادة الكفاءة،  ا يف إلش إنشةةاء حسةةام أمانة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، لتنظر 
 1. تفادة من القطاعاتشددت على أمهية االستناد إىل الدروس املسكما   فيها اهليئة يف دورهتا العادية املقبلة.

 
( يف جمال نظمةملاتعرض هذه الوثيقة أوالا حالة املوارد البشةةةةةةةةةةةةةةرية واملالية املتوافرة لعمل منظمة األغذية والزراعة ) -2

قييم عمل منظمة تاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف فرتة السةةةةةةنتي ا الية. واسةةةةةةتناداا إىل االسةةةةةةتنتاجات ال  تو ةةةةةةل إليها 
يف  ظمةةاملناألخري، تنظر الوثيقةة بعةد إلةش يف اخليةارات لزيةادة الكفةاءة يف عمةل  2والزراعةة يف جمةال املوارد الوراثيةة األغةذيةة

شروع ميزانية م ،املرفق األولجمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وجلمع األموال من أجل هذا العمل. وتتضمن الوثيقة يف 
 .3دد السنواتلتنفيذ برنامج عمل اهليئة املتع

 
 2017-2016الموارد البشرية والمالية للفترة  - ثانياا 

 
والنتائج املّتصةةةةةةةةةةةةةةلة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف خطب العمل اخلا ةةةةةةةةةةةةةةة بالربامج  املنظمةتندرج أنشةةةةةةةةةةةةةةطة  -3

قادة يتحمل . و واسةةتدامة جعل الزراعة أكثر إنتاجية 2تيجي االسةةرتاتيجية، حيت ترتكز معظم األنشةةطة يف الربنامج االسةةرتا
تنجز و حتقيق املخرجات والنواتج احملددة يف إطار نتائج الربنامج االسرتاتيجي وخطب عمله.  وليةالربنامج االسرتاتيجي مسؤ 

واملكاتب اإلقليمية خطب العمل من خالل إبرام اتفاقات تقدمي اخلدمات مع قادة الربنامج االسةةةةةةةرتاتيجي،  نيةفلااإلدارات 
يتم ر د استخدام املوارد املخصصة وحتقيق النتائج، وإبالغهما إىل األجهزة و  مسامهة األنشطة يف إطار النتائج.ما يضمن 

 سنتي.ر تنفيذ الربامج لفرتة الالرئاسية من خالل التقارير التوليفية السنوية الستعراض منتصف املدة وتقري

 
دامها والزراعة دعم البلدان يف احملافظة على هذه املوارد واستخيف جمال املوارد الوراثية لألغذية  املنظمةيغطي عمل  -4

على حنو مسةةةتدام،  ا يف إلش عرب تنفيذ  ةةةكوة اهليئة، فضةةةالا عن تنفيذ برنامج العمل املتعدد السةةةنوات الذ  تسةةةرتشةةةد 
ارج امليزانية ومن الربنامج خ اهليئة به يف عملها.  وترد املعلومات املفصةةةلة بشةةةان املشةةةاريع ال  يتم إلاةها بفضةةةل املوارد من

تنفيذ خطب العمل  ولحوبشةةةةةةةةان التقدم احملرة يف اسةةةةةةةةرتاتيجيات التمويل القطاعية، يف التقارير املرحلية القطاعية  ،العاد 
 4العاملية واألنشطة املشرتكة بي القطاعات اخلا ة باهليئة.

 

                                                      
 .Report 15/15-CGRFAمن الوثيقة  73الفقرة   1
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تلخيص املوارد املتوافرة للعمةةةل يف جمةةةال املوارد الوراثيةةةة ، ميكن 20175-2016ويف برنةةةامج العمةةةل وامليزانيةةةة لفرتة  -5
 لألغذية والزراعة،  ا يف إلش دعم البلدان وتنفيذ برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات، على النحو التايل:

 
 وجمموعات العمل الفنية ا كومية الدولية األربعة ومسةةةةةةةةةامهة يف تنفيذ املراحل  موارد خمصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةة ألمانة اهليئة

، وتصةةةةةةل قيمتها إىل 2017-2016ألسةةةةةةاسةةةةةةية ال  يتوخاها برنامج العمل املتعدد السةةةةةةنوات لفرتة السةةةةةةنتي ا
 مليون دوالر أمريكي؛ 3.4

  موارد خيصةةةصةةةها قادة الربنامج االسةةةرتاتيجي من خالل التخطيب الداخلي وتسةةةاهم أيضةةةاا يف جماالت العمل
، وال  تصةةةةل قيمتها إىل 2وجب اهلد  االسةةةةرتاتيجي ال سةةةةيما  لربنامج العمل املتعدد السةةةةنوات، املختلفة 
 ماليي دوالر أمريكي )يف أغلبيتها للموظفي الفنيي(؛ 6 حوايل

 ن  وجب مشةةةةةةةاريع أو برامج حسةةةةةةةابات أمانة اددة تصةةةةةةةل قيمتها إىل موارد من خارج امليزانية توفرها البلدا
 مليون دوالر أمريكي. وقد مت ختصيص هذا املبلغ على النحو التايل: 21.3 حوايل

 
o 11.3 يةةة لألغةةذيةةة ة النبةةاتمليون دوالر أمريكي لةةدعم تنفيةةذ خطةةة العمةةل العةةامليةةة الثةةانيةةة للموارد الوراثيةة

 على املستويي الوطين واإلقليمي؛ والزراعة
o 8 ملسةةةةةةةةةةةةةةتويي على ا للموارد الوراثيةةة ا يوانيةةةمليةةة ماليي دوالر أمريكي لةةدعم تنفيةةذ خطةةة العمةةل العةةا

 الوطين واإلقليمي؛
o 1.6  لعاملحالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف امليون دوالر أمريكي متت إتاحتها إلعداد تقرير 

 ولتنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات؛ 
o 000 400  العاملاثية املائية لألغذية والزراعة يفحالة املوارد الور دوالر أمريكي مت توفريها إلعداد تقرير . 

 
 تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة في مجال الموارد الوراثية لألغذية والزراعة - ثالثاا 

 
( من العمل 2015-2007)التقييم( حنو عقد ) 6تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال املوارد الوراثيةغّطى  -6

داخل  الةدواجيةاوجماالت التداخل أو  وكفاءته، املنظمةم فعالية أداء املنظمة، وقيّ  امليدان ويف مقرّ يف مجيع القطاعات، يف 
 .املنظمةاملنظمة أو مع عمل املنظمات األخرى، وإدماج األنشطة املتصلة بالتنوع البيولوجي يف برامج 

 
ة لألغذية املوارد الوراثي ل يف جمالإىل وجود قدر ضةةةةةةةةةةةةةةئيل من التداخل أو االةدواجية يف العموقد خلص التقييم  -7
مشةةةةةةةةروعاا متصةةةةةةةةالا باملوارد  90بتنفيذ  املنظمة، قامت 2007واسةةةةةةةةتنتج أنه منذ العام  أو خارجها. املنظمةلزراعة أكان يف وا

مليون دوالر أمريكي يف إطار برنامج عمل اهليئة املتعدد السةةةةةةةنوات وإطار  100الوراثية لألغذية والزراعة تصةةةةةةةل قيمتهم إىل 
املوارد الوراثية لألغذية  . ووفقاا للتقييم، أ ةةةةةةةةةب  عمل27 االسةةةةةةةةةرتاتيجي، ال سةةةةةةةةةيما  وجب الربنامج االسةةةةةةةةةرتاتيجي املنظمة

راجع 
ر
-2014رتة املالية ج العاد  يف الف، واخنفضةت خمصةصةات الربنامللمنظمةوالزراعة أقل بروةاا يف اإلطار االسةرتاتيجي امل

                                                      
5  e.pdf710mm-/a3http://www.fao.org/ 
 /e.pdf461bd-/a3http://www.fao.org؛ وميكن االطالع على التقرير الكامل للتقييم على املوقع االلكرتوين التايل:  5/119PCالوثيقة   6
أ  واحةةةةةةةةدة مةةةن املةةةبةةةةةةةةادرات اإلقةةةلةةةيةةةمةةةيةةةةةةةةة يةةةبةةةةةةةةدو أنةةةةةةةةه مل يةةةتةةةم إدراج أ  عةةةمةةةةةةةةل اةةةةةةةةدد يف جمةةةةةةةةال املةةةوارد الةةةوراثةةةيةةةةةةةةة لةةةألغةةةةةةةةذيةةةةةةةةة والةةةزراعةةةةةةةةة يف   7
(http://www.fao.org/about/what-we-do/regional-initiatives/en) 

http://www.fao.org/3/a-mm710e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bd461e.pdf.
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، ومع إلش لحت املنظمة يف تعبئة املسامهات من خارج امليزانية لعمل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ال  ةادت يف 2015
 يتربطها عالقات وشةةةراكات مع ماحن املنظمةيف  لفنيةا. وخلص التقييم أيضةةةاا إىل أن الوحدات 2015-2014الفرتة املالية 

غالباا لدعم عمليات  ،لفنيةامهمي يوفرون متويالا إضةةةةةةةةةةافياا لفعاليات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وملشةةةةةةةةةةاريع املسةةةةةةةةةةاعدة 
لكن أشةةةةةةةةار و العمل العاملية اخلا ةةةةةةةةة باهليئة. إعداد التقارير عن حالة العامل، وبدرجة أقل األنشةةةةةةةةطة الداعمة لتنفيذ خطب 

يف  بالتناسةةةةةةةب مع تزايد حجم العمل، وأن قيود التمويل والتوظيف قد تبدأ ت الطوعية مل تنمر التقييم إىل أن هذه املسةةةةةةةامها
هليئة املتعدد تنفيذ برنامج عمل ا ألغذية والزراعة بصةةةةةةةةةةةةةةفة عامة، وعلىيف جمال املوارد الوراثية ل املنظمةالتاثري على عمل 

 السنوات بصفة خا ة.

 
أين وكيف  ة، يف حتسي ختطيب عملها على حنو أمثل، أن تفّكر ملياا يفوخلص التقييم إىل أنه ينبغي على املنظم -8

( تيسةةةةري القرارات السةةةةياسةةةةاتية العاملية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واالسةةةةتجابة 1ميكنها رسةةةةم اخلب الفا ةةةةل بي )
ادة غةةذيةةة والزراعةةة وتوفري خربة وقيةةا فةةاع على فهم علمي وتقين كةةا م للموارد الوراثيةةة لألو ( 2)الحتيةةاجةةات البلةةدان؛ 

 ا فاع علىو ( 3)تعمل بفعالية على ا ّد الفا ةةل بي منتجي املعرفة وبي مسةةتخدمي املعرفة؛ سةةياسةةاتية بو ةةفها منظمة 
و ى أموقفها القّيم املعرت  به كوسيب نزيه بينما تليب احتياجات البلدان إىل الرأ  املستنري واملشورة والقيادة السياساتية. و 

التقييم بان يتم إدماج األنشةةةةةةةةةةةةةطة الداعمة للعمل يف جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ولتنفيذ خطب العمل العاملية، يف 
ل الدعم على املستوى وميكن متويأطر الربجمة القطرية ويف خطب تنفيذها لضمان االلتزام وتنمية القدرات يف األجل البعيد. 

ددة على هذا املسةةةةةةةةةةةةةتوى، فيما ميكن أن يوفر التمويل الطوعي واملواضةةةةةةةةةةةةةيعي اخلربة الفنية لدعم القطر  بفضةةةةةةةةةةةةةل موارد ا
 األنشطة إما يف املقر أو يف املكاتب امليدانية.

 
 الخيارات لزيادة الكفاءة وجمع األموال - رابعاا 

 
بالعمل يف جمال املوارد الوراثية  املتصةةةةةةةةةةةةلة التقنية(، يتم نشةةةةةةةةةةةةر املعلومات 2017-2016)  اليةايف فرتة السةةةةةةةةةةةةنتي  -9

لألغذية والزراعة وتنسةةةةةةةيق املشةةةةةةةاريع من خالل شةةةةةةةبكة فنية بشةةةةةةةان النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي تضةةةةةةةم أكثر من 
 واملكاتب امليدانية. املنظمةموظفاا يف مقر  140

 
 القطاعات وترشةةيد بعا الوظائف عرب ، على مسةةتوى املقر، يف دمجاملنظمةوأو ةةى التقييم بانه ميكن أن تنظر  -10

هليكلة ال  حصةةةةةلت ، وبان إعادة الفنييالتحسةةةةةي أوجه الكفاءة وا د من األعباء التشةةةةةغيلية ال  تقع على عاتق اخلرباء 
ة والزراعة، يف ما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذي للمنظمةمؤخراا يف املنظمة قد تكون فر ةةةةةةةةةةةةةا للنظر يف اهليكل املؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةي 

 8لتطوير أفكار لتحقيق التكامل األفضل عرب القطاعات يف املقر ويف البلدان وةيادة التآةر.و 

 
انون األول ك/يسمربديف  املنظمةوينعكس هذا التكامل األوثق يف ترتيبات إدارة الربنامج املوحد ال  أقّرها جملس  -11

شان بتيسري العمل املشرتة بي اإلدارات بهذه األخرية وستقوم اضي واملياه. جديدة للمناخ واألر  9الذ  أنشا إدارة ،2016
                                                      

  5/119PCمن الوثيقة  1التو ية   8
  3/155CLوالوثيقة  ، 2/2.2016JMمن الوثيقة  22الفقرة   9
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إلدارة ا املسةةةةةةةائل املتعلقة بالبيئة واالسةةةةةةةتدامة،  ا يف إلش التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. وسةةةةةةةتسةةةةةةةتضةةةةةةةيف
 اعة.والزر شان املوارد الوراثية النباتية لألغذية بمن مجلة أمور أخرى، أمان  اهليئة واملعاهدة الدولية  اجلديدة

 
يذ خطب العمل ، مثة ميل إىل متويل املشاريع الوطنية لتنفواملساعدة اإلمنائية الرمسية املنظمةمع تزايد الالمركزية يف و  -12

ملسةةةةةةةةةةةامهات الطوعية. اغلبيتها من االعاملية إإا أعطتها ا كومة األولوية، كما يتبّي من ةيادة املشةةةةةةةةةةةاريع امليدانية ال  متّول ب
 .السرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية ا يوانيةإلش، قدم بعا املاحني الدعم إضافة إىل 

 
ومن جهة أخرى، اةدادت  ةةةةةةةعوبة مجع األموال لألنشةةةةةةةطة املعيارية يف املقر الرئيسةةةةةةةي ولتنفيذ برنامج العمل املتعدد  -13

 عاملية.مستلزمات ر د اآلثار على املستوى القطر ، وبسبب األةمة املالية اليد املاحني على الالمركزية و السنوات بسبب تشد

 
وخالل العقد املاضةةةةةةي، قدم العديد من املاحني مسةةةةةةامهات كبرية لتحقيق خمرجات ومراحل أسةةةةةةاسةةةةةةية اددة من  -14

شةةةةاركة مندوبي ت الداعمة ملبرنامج عمل اهليئة املتعدد السةةةةنوات أو حن لتنفيذ برنامج العمل هذا. كما مت تلقي املسةةةةامها
من البلدان النامية يف اجتماعات اهليئة وأجهزهتا الفرعية. ولكن اةدادت  ةةةةةةةةةةةعوبة مجع األموال لألنشةةةةةةةةةةةطة املعيارية ولتنفيذ 
املخرجات واملراحل األسةةةةةةةةاسةةةةةةةةية للهيئة، على النحو الوارد يف برنامج العمل املتعدد السةةةةةةةةنوات. وتنتهي مّدة كل املشةةةةةةةةاريع 

 .2017ام القائمة ع

 
ي بان إعداد مشاريع ممولة من خارج امليزانية ومشرتكة ب امجأو ت جلنة الربنباعتمادها رد اإلدارة على التقييم، و  -15

تكمن ميزة املشةةةةةةةةةةةةةاريع و  10زة التكامل الفعال عرب القطاعات.القطاعات ختدم برنامج عمل اهليئة املتعدد السةةةةةةةةةةةةةنوات قد يع
 لفينادعماا للخطة االسةةةةرتاتيجية للهيئة وبرنامج عملها املتعدد السةةةةنوات يف حتسةةةةي التآةر األكرب املشةةةةرتكة بي القطاعات 
 وا د من التكاليف اإلدارية.

 
دد خطة عمل تسةةةةةةةةةةةةةةتغرق أربع سةةةةةةةةةةةةةةنوات لتنفيذ برنامج العمل املتع املرفق األولبالتايل، تعرض هذه الوثيقة يف  -16

فة شرتكة بي القطاعات. ومن املفرتض أن تبقى موارد الربنامج العاد  املؤلالسنوات مغطيةا مجيع القطاعات واملخرجات امل
من املوارد املخصةةةصةةةة للمجاالت الفنية األسةةةاسةةةية ومن املخصةةةصةةةات ضةةةمن الربنامج االسةةةرتاتيجي، فضةةةالا عن املشةةةاريع 

وترعرض  .2017-2016 ال  أتيحت يف الفرتةامليدانية الداعمة لتنفيذ خطب العمل العاملية، مسةةةةةةةةةةةةةةتقرة بفضةةةةةةةةةةةةةةل األموال 
رنامج رتكة بي القطاعات الواردة يف باملخرجات واملراحل القطاعية/ املشةةةةةةةةةةةةا اجات إىل موارد من خارج امليزانية حبسةةةةةةةةةةةةب 

لسةةنوات اسةةتعراض تنفيذ برنامج العمل املتعدد ا يف الوثيقة املعنونة ، على النحو املبّي 11العمل املتعدد السةةنوات ودورة اهليئة
 12.(2027-2018طة االسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )ومسودة اخل

 

                                                      
  1Sup. 5/119PCمن الوثيقة  1التو ية   10
 CGRFA-22/17/16 من الوثيقة 2و 1امللحقان و  املرفق األول  11
 CGRFA-22/17/16الوثيقة   12
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خالل فرتة األربع سةةةةنوات  13)دون تغيري( واملسةةةةامهات من خارج امليزانية للمنظمةر مسةةةةامهة الربنامج العاد  تقد   -71
ال  يسةةةةةتغرقها تنفيذ اخلطة االسةةةةةرتاتيجية للهيئة، ال سةةةةةيما يف مشةةةةةاريع تنفيذ خطب العمل العاملية على املسةةةةةتويي الوطين 

 ة املوارد ال  جيب تعبئتها من حسةةةةاممليون دوالر أمريكي خالل فرتة األربع سةةةةنوات. وتصةةةةل قيم 57.4ةةةةةةةةةةةةةةةةةةبواإلقليمي، 
مليون دوالر أمريكي خالل فرتة األربع  8.3ملةاحني املقرت  لتنفيةذ برنةامج العمةل املتعةدد السةةةةةةةةةةةةةةنوات، إىل املتعةدد ا األمةانةة

 .املرفق األولسنوات، كما هو مبّي يف 
 

 التوجيهات المطلوبة - خامساا 
 

 قد ترغب اهليئة يف القيام  ا يلي: -18
 

 التشغيلية؛اإلحاطة علماا بالتدابري املقرتحة لزيادة الكفاءة  (1)
إنشةةةةةةاء حسةةةةةةام أمانة مشةةةةةةرتة بي القطاعات ومتعدد املاحني لتنفيذ برنامج العمل  املنظمةالطلب من  (2)

 ؛راحلملاملتعدد السنوات  ا يغطي مجيع املخرجات وا
دعوة املاحني وأ ةةةةةةةحام املصةةةةةةةلحة اآلخرين،  ا يف إلش القطاع اخلا ، إىل املسةةةةةةةامهة يف تنفيذ اخلطة  (3)

 ية للهيئة وبرنامج عملها املتعدد السنوات.االسرتاتيج
 

  

                                                      
 .2017باستثناء حنو مليوين دوالر أمريكي من املوارد املتاحة حالياا من خارج امليزانية وال  ال يرضمن توافرها بعد العام   13
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 المرفق األول
 مشروع الميزانية لبرنامج يستغرق أربع سنوات دعماا لبرنامج العمل المتعدد السنوات

 
 )وفقاا لتحضيرات الدورة السابعة عشرة( ألمريكيةا تادولر ال آلفب 2019-2018مشروع الميزانية للفترة  أ()

 
البببببببببببببببرنبببببببامبببببببج     

 -الببببببببببببعبببببببببببباد 
الببببببببببببببببمببببببببببببببببوارد 

 المخصصة

البرنببامج العبباد  
البببببببببببببببببببببرامببببببببببج -

 الستراتيجية

 البببمبببوارد مبببن خببببببار 
بببرنببببببامبج و  الببمببيببزانبيببببببة
تنفيببذ ل لتقنياالتعبباون 

 العمل العالمية خطة

جبببمبببوع البببمبببوارد مببب
الببببمببببتببببوقببببعببببببة مببببن 
البرنببببببامج العبببببباد  
 ومن خار  الميزانية

 28700 19300 6000 3400  والمانحين الحاليين المنظمةالمساهمات المتوقعة من  

 
الببببببمببببببو بببببفبببببون  المخرجات والمراحل األساسية

 والمستشارون
السببفر/ التدري  
 للبلدان النامية

التصالت/ الترجمة/ 
 اعةالطب

مبببجبببمبببوع البببمبببوارد 
الجديدة من خار  

 الميزانية
      المسائل القطاعية

إعةةةةةداد التقرير عن ا ةةةةةالةةةةةة واال ةةةةةاهةةةةةات  ةاملوارد الوراثية ا يواني
 680   360 320 2018 لعام

 حالة العاملعرض تقرير  املوارد الوراثية املائية
400 300 181 881 

 605   285 320  خطة العمل العامليةاستعراض تنفيذ  املوارد الوراثية ا رجية
الكةةةةةةائنةةةةةةات الةةةةةةدقيقةةةةةةة 

 والالفقاريات
 مشروع خطة العمل للعمل املستقبلي

20     20 
حالة سةةةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةةةات البذور اسةةةةةةةةةةةةةةةتعراض  ةاملوارد الوراثية النباتي

 309   245 64 وا اهاهتا
          المسائل المشتركة بين القطاعات

 حةالةة التنوع البيولوجي
لألغةةةةذيةةةةة والزراعةةةةة يف 

 العامل

 حالة العاملمتابعة تقرير 

 170 80 290 540 
ا صةةةةةةةةةةةةةول على املوارد 

 وتقاسم املنافع
تطوير عنةةةا ةةةةةةةةةةةةةةةر ا صةةةةةةةةةةةةةةةول على املوارد 

الفرعيةةةةةةةةة للموارد ملختلف القطةةةةةةةةاعةةةةةةةةات 
 والزراعة الوراثية لألغذية

95 93 50 238 
ا صةةةةةةةةةةةةةةةول على املعلومةةةةةةةةات عن املوارد 

 الوراثية وتقاسم املنافع الناشئة عنها
ية والسةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات التقنيةاسةةةةةةةةةتعراض األبعاد  ويةا ي التكنولوجيات

 30     30  يويةا التكنولوجياتمن اجلديدة لألنواع 
مفةةةةةاهيميةةةةةة للتقييم العةةةةةاملي على  مةةةةةذكرة تغري املناخ

مسةةةةةةةةةتوى البلدان آلثار تغري املناخ وتدابري 
 550    200  350  تكييف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

مةةةةةذكرة مفةةةةةاهيميةةةةةة عن التنوع البيولوجي  الصحة
 20     20 والصحة

 30     30  استعراض العمل التغذية
   3903 521 1563 1819    اجملموع
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 )وفقاا لتحضيرات الدورة الثامنة عشرة(  ألمريكيةا تادولر ال آلفب 2021-2020مشروع الميزانية للفترة  ب()
البببببببببببببببببببمبببببببببببببببببببوارد     

المخصبببببصبببببة في 
 البرنامج العاد 

البرنببامج العبباد  
البببببببببببببببرنبببببببامبببببببج -

 الستراتيجي

البببببمبببببوارد مبببببن خببببببار  
البببمبببيبببزانبببيببببببة وببببرنببببببامبببج 

فيبببببذ لتن لتقنياالتعببببباون 
 خطة العمل العالمية

البببمبببوارد جبببمبببوع مببب
الببببمببببتببببوقببببعببببببة مببببن 
البرنببببببامج العبببببباد  
 ومن خار  الميزانية

 28700 1930 6000 3400 والمانحين الحاليين المنظمةالمساهمات المتوقعة من 

         
المو فون  المخرجات والمراحل األساسية

 والمستشارون
السفر/ التدري  
 للبلدان النامية

التصالت/ الترجمة/ 
 لطباعةا

مجموع الموارد 
الجديدة من خار  

 الميزانية
      المسائل القطاعية

 خطة العمل العامليةاستعراض تنفيذ  ةاملوارد الوراثية ا يواني

 320 300   620 
لوة  دونة السةةةةةةةةةتطوير العنا ةةةةةةةةةر املتعّلقة  املوارد الوراثية املائية

 اواألدوات املتصلة هب بشان الصيد الرشيد
320 150   470 

 التقرير الثاين بشان حالة العاملإعداد  ةالوراثية ا رجياملوارد 

120 275   395 
 ا ةةةةيةةةةةةةةة الةةةةكةةةةةةةةائةةةةنةةةةةةةةات

 الدقيقة والالفقاريات
 استعراض العمل

 20     20 
التقرير الثةةالةةت بشةةةةةةةةةةةةةةةةةان حةةالةةة إعةةداد  ةاملوارد الوراثية النباتي

 1355   1280 75  العامل
          المسائل المشتركة بين القطاعات

 حالة التنوع البيولوجي
لألغةةةةذيةةةةة والزراعةةةةة يف 

 العامل

التقرير املرحلي بشةةةةةةةةةةةةةةةةان تنفيةةذ متةةابعةة 
 حالة العامل

 100 650   750 
ا صةةةةةةةةةةةةول على املوارد 

 وتقاسم املنافع
اسةةةةةةةةتعراض الصةةةةةةةةكوة القائمة بشةةةةةةةةان 
ا صةةةةةةةةول على املوارد وتقاسةةةةةةةةم املنافع 
وأثرهةةةةةا على املوارد الوراثيةةةةةة لألغةةةةذيةةةةة 

   50    والزراعة

 

50 
         استعراض العمل ويةا ي التكنولوجيات
 مذكرة مفاهيمية تغري املناخ

 700    300 400  استعراض العمل
متابعة الدورة السةةةةةةةةةةةةةةابعة عشةةةةةةةةةةةةةةرة هليئة  الصحة

 20     20  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
متابعة الدورة السةةةةةةةةةةةةةةابعة عشةةةةةةةةةةةةةةرة هليئة  التغذية

 20     20  الوراثية لألغذية والزراعةاملوارد 
 4400 0 3005 1395   اجملموع

 


