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أُعددد هددذا التقرير متددابعددة  لتقييم مسددددددددددددددداةددة منظمددة األغددذيددة والزراعددة يف صددددددددددددددون املوارد الوراثيددة ل غددذيددة والزراعددة  -1
 .2016 /أيارالذي نظرت فيه جلنة الربنامج يف مايو 1واستخدامها استخداما  مستداما  

 
متاشدددددددديا  مع سددددددددياسددددددددة املنظمة بشددددددددأن التقييمات  يقدم هذا التقرير معلومات   دثة عن حالة تنفيذ اإلجرا ات و  -2

وكما هو مبني يف رد  اإلدارة  قبلت اإلدارة التوصدددديتني كلتيهما. وبنا   على طلب مكتب  2املنصددددوي عليها يف رد  اإلدارة. 
التقييم  يُعطي التقرير درجة  لسددددجل إجرا ات اإلدارة على سددددل م من سددددت درجات  بنا   على تقييم ااد قامت به اإلدارة 

 ملستوى اعتماد التوصيات وتنفيذها.
 

 املقبولة التوصيات مجيع تنفيذ يف احملرز العام التقدم
 
يف ما دينامية للغاية  سددوا   2017-2016رحبت إدارة املنظمة بنتائج وتوصدديات التقييم. وقد كانت ف ة السددنتني  -3

 وجي باملعىن األوسع.بعملها بشأن التنوع البيول يف ما يتعلقبعمل املنظمة يف جمال املوارد الوراثية ل غذية والزراعة و  يتعلق
 
بشددأن هيئة املوارد الوراثية ل غذية والزراعة ومسدداةتها يف  قيق  4/2017  نو ه قرار املؤمتر1التوصيية ب ما يتعلقيف  -4

  ما يتعلقيفأهداف التنمية املسدددددددددددددتدامة بدور اايئة املعياري القوي. وهذا يؤكد النتائج اإللابية اليت توصدددددددددددددل إليها التقييم 
 رد الوراثية ل غذية والزراعة ومسعة هذا العمل ومساةته؛بأةية عمل املنظمة يف جمال املوا

 
  إدارة جديدة للمناخ والتنوع البيولوجي واألراضددددددددي واملياه. 2016أنشددددددددأت املنظمة  يف ديسددددددددمرب/كانون األول و  -5

ملوارد الوراثيددة اوتشددددددددددددددمددل هددذه اإلدارة عدددة أجهزة وبرامج تتعلق بدداملوارد الوراثيددة والتنوع البيولوجي  من مثددل أمددانددات هيئددة 
ل غدذيدة والزراعدة  واملعداهددة الددوليدة بشدددددددددددددددأن املوارد الوراثيدة النبداتيدة ل غدذيدة والزراعدة  ونظم ال ا  الزراعي اات األةيدة 

 كما أهنا تنس ق عمل املنظمة املتعلق بالتنوع البيولوجي يف مجيع مكاتبها.  .العاملية
 
لتنوع الوحدات الفنية  تقدما  جيدا  يف وضع الصيغة النهائية لتقرير حالة اأحرزت أمانة اايئة  بالتعاون مع مجيع و  -6

 اخلاياايئة  فريق مهام. وقد اسددددتمرت 2018البيولوجي ل غذية والزراعة يف العامل الذي سدددديطلق يف وقت الحق من عام 
ج املوارد نية الدولية وزمال  من برامالعمل احلكومية الف جمموعاتبرنامج العمل املتعدد السددددددددددنوات يف أن ممع معا  أمانات 

 دورات اايئة وأجهزهتا الفرعية.ل أن ختططالوراثية التابعة للوحدات الفنية ويف 
 
أحرز تقدم حنو اتباع هنج أكثر تنسدديقا ماه جهات االتصددال الوطنية/املنسددقني الوطنيني؛ فمثال   تُنسددل الرسددائل و  -7

الدورية الصادرة عن أمانة اايئة إىل جهات االتصال الوطنية التابعة للهيئة وتلك التابعة لدددددد  حالة التنوع البيولوجي ل غذية 
العمدل احلكوميدة الفنيدة الددوليدة القطداعيدة اليت تقوم بعددئدذ بتعميمهدا على جهدات  اتجمموعدوالزراعدة يف العدامل   كمدا إىل 

ًة حديثا  على املوقع أكثر مباشددرة وسدديزداد  االتصددال الوطنية القطاعية. وقد أصددبي  ديا جهات االتصددال الوطنية املرشدد 
  .2018 سنا  مع مديد موقع اايئة على اإلن نت يف عام 
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شدد كا بني وممتعدد اجلهات املاحنة و لب من اايئة يف دورهتا السددادسددة عشددرة  أنشددم حسددا  أمانة بنا   على طو  -8

لربنامج عمل اايئة املتعدد السدددنوات  وقد تلقى هذا احلسدددا  حمت االن متويال  من النرويج وسدددويسدددرا. واسدددتمر القطاعات 
 اجتذا  بعض القطاعات للتمويل من خارج امليزانية.

 
ل اايئة وجمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية كأنشددددطة فنية مشدددد كة يف برنامج العمل وامليزانية. يسددددتمر عمو  -9

غري أن العمددل الفع على املوارد الوراثيددة احليوانيددة ل غددذيددة والزراعددة   ددا يف الددك دعم تنفيددذ خطط العمددل العددامليددة على 
 كاٍف.املستوى القطري  ال حيصل يف بعض احلاالت على متويل  

 
واصلت اايئة وضع خطوط توجيهية معيارية وأدوات ومواصفات ميكن ألعضائها وألصًا  املصلًة االخرين و  -10

ي ة التوجيهية الطوعية بشددددأن صددددون األقار  الربي ة للمًاصدددديل والنباتات الغذائية الرب تطبيقها: نشددددرت بلغات عدة اخلطوط 
ني التوجيهية الطوعية بشددأن صددون األنواع/السددالالت األصددلية لدى املزارعاخلطوط   وختضددع للتنقيي واسددتخدامها املسددتدام

اسيا  يف تطوير دورا  أس طوعي لصياغة السياسات الوطنية بشأن البذورالدليل الولعب  .واستخدامها على املستوى الوطع
يل عملي يقوم على الوحدات . ولري وضددددع دل2030-2017السددددياسددددة الوطنية لكوسددددتاريكا بشددددأن املوارد الوراثية النباتية 

بشددأن ط التوجيهية اخلطو ملعايري بنك اجلينات بالتعاون مع الصددندوا العاملي لتنوع احملاصدديل ومع خربا . ونشددرت وعممت 
سددددة . ومت تنقيي نظام معلومات التنوع الوراثي للًيوانات املسددددتأنوضددددع نظم متكاملة متعددة األغراس لتسددددجيل احليوانات

 .2-5-2و 1-5-2رصد ملؤشري هدف التنمية املستدامة وهو يقوم بدور ال
 
 قاسددمتباحلصددول على املوارد الوراثية ل غذية والزراعة و  يف ما يتعلقواصددلت اايئة عملها الشددامل لعدة قطاعات  -11

حلصول على املوارد امنافعها   ا يف الك التنظيم املش ك مع املعاهدة ومع اتفاقية التنوع البيولوجي حللقة عمل دولية حول 
 وعلى الكائنات احلية الدقيقة ةالرقمي يةعلومات التسدددددددددددددلسدددددددددددددلامل  ووضدددددددددددددعت برامج عمل جديدة على وتقاسدددددددددددددم منافعها

والذي سددديوضدددع  الشدددامل لعدة قطاعات حالة التنوع البيولوجي ل غذية والزراعة يف العاملوالالفقاريات. وقد اسدددتفاد تقرير 
ية بتعزيز الروابط بني املوارد الوراث يف ما يتعلقمن مسدددددددددددددداةات مجيع الوحدات الفنية. و  2018يف صدددددددددددددديغته النهائية يف عام 

 3تغري املناخ  قامت أمانة اايئة بتنسدددددددددددددديق إعداد وحدة عن املوارد الوراثية يف دليل الزراعة الذكية مناخي ا و ل غذية والزراعة 
  ساةات من مجيع الوحدات الفنية.

 
الشدددددددددددددراكات   ا يف الك مع اظتمع املدح ومنظمات البًا والتطوير  ردف تطوير ت زرات  بتعزيز يف ما يتعلقو  -12

ونشددر أدوات املمارسددة اجليدة واملنتجات املعيارية اليت تضددعها املنظمة وإيصددااا إىل جمموعة أوسددع نطاقا  من اجلهات الفاعلة  
درجت تمعية  باالشدددددددددد اك مع اتفاقية التنوع البيولوجي الدولية. وقد أُ تقوم املنظمة حاليا  بإجرا  مسددددددددددي حول بنوك البذور اظ

مواضدديع املوارد الوراثية الواقعة ضددمن إطار والية اايئة يف مذكرات التفاهم مع منظمات من مثل مركز التعاون الدوب للبًو  
ظ الطبيعة  س التنمية  واال اد الدوب حلفالزراعية من أجل التنمية  واملعهد الوطع للبًو  الزراعية  ومعهد البًو  ألغرا

 يف حني اسدددددددددددتمر التعاون مع الشدددددددددددركا  التقليديني كاجلماعة االسدددددددددددتشدددددددددددارية للبًو  الزراعية الدولية أو الصدددددددددددندوا العاملي 

                                        
3  resources/en/-sourcebook/production-agriculture-smart-http://www.fao.org/climate 

http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/production-resources/en/
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 لتنوع احملددددددداصددددددددددددديدددددددل. ويف جمدددددددال املوارد الوراثيدددددددة احليوانيدددددددة  أدت الشدددددددددددددراكدددددددة مع كونسدددددددددددددورتيوم أورو  إىل مشدددددددددددددروع
GCP/GLO/680/EC IMAGE –  مواقعها الطبيعية. خارجاإلدارة املبتكرة للموارد الوراثية احليوانية لصون املوارد الوراثية احليوانية 

 
وبشكل أكثر  4استمر التعاون الوثيق بني املنظمة واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة.و  -13

 بشدددددأنعاهدة   برنامج عمل املاحلصدددددول على املوارد وتقاسدددددم منافعها ديدا   يشدددددمل التعاون بني اايئة واملعاهدة مسدددددائل 
االسدددتخدام املسدددتدام؛ وتعزيز إقامة الشدددبكات العاملية بشدددأن صدددون املوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة يف املوقع وإدارهتا 

واالنذار املبكر  النظام العاملي للمعلومات -يف املزرعة؛ والنظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة 
يف نظام  الزراعة يف املزرعةو ارد الوراثية النباتية لتوثيق اظموعات خارج املوقع وإدارة املوارد الوراثية النباتية ل غذية بشدددددأن املو 

واملؤشددددرات العاملية  وكذلك تنسدددديق  لية رفع التقارير عن االمتثال للمعاهدة مع رفع  واألهدافرصددددد خطة العمل العاملية؛ 
قرير الثدالدا عن حدالدة التمدل العدامليدة الثدانيدة للموارد الوراثيدة النبداتيدة ل غدذيدة والزراعدة؛ وإعدداد التقدارير عن تنفيدذ خطدة الع

 5 املوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة يف العامل.
 
  كان هناك بعض التقدم وإن كان متفاوتا. وكان التقدم يف منظور التنوع البيولوجي 2لتوصيييييييييييية اب يف ما يتعلقو  -14

  األوسع نطاقا وليس يف املوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة.
 
مل يكن باإلمكان إدراج مواضددديع املوارد الوراثية يف االختصددداصدددات عند اإلعالن عن وةائل وخاصدددة للمكاتب و  -15

 من خالل النقل ما أدى إىل عدم اإلعالن عنها. الوةائل للمكاتب امليدانية ُملئتامليدانية  إا أن 
 
مل يتم اإلبقا  يف مجيع احلاالت على املوارد الرئيسية من املوةفني يف األمانات الداعمة للربامج العاملية واملوجودة يف و  -16

ق إدارة ة احليوانية إىل فري  أعري موةل كان يتعامل يف السددابق مع املوارد الوراثي2017-2016املقر الرئيسددي. ففي ف ة السددنتني 
. وتفاوتت املوارد الرئيسددددية من املوةفني يف األمانات الداعمة يعمل املؤسددددسدددداللدعم ختطيط ورصددددد  2الربنامج االسدددد اتيجي 

)إعارة إىل الربنامج  2إىل  5نتاج احليواح وصًة احليوان من للربامج العاملية واملوجودة يف املقر الرئيسي: اخنفضت يف شعبة اإل
  ونقل إىل أمانة هيئة املوارد الوراثية ل غذية والزراعة  وتعيني رئيس للوحدتني اللتني انضددددددمتا معا  مؤخرا   وةا 2االسدددددد اتيجي 

(  5تات)اجمموعة املوارد الوراثية احليوانية وجمموعة نظم اإلنتاج احليواح( وبقيت مسددددددددددتقرة يف شددددددددددعبة اإلنتاج النباد ووقاية النب
وةيفة  ومت شغل(. 1.15( وشعبة سياسات وموارد مصايد األمساك وتربية األحيا  املائية )1) وشعبة سياسات وموارد الغابات

 .2018يف عام  للموارد الوراثية املائية يف شعبة سياسات وموارد مصايد األمساك وتربية األحيا  املائية
 
تعاجل  راثية احليوانية واملوارد الوراثية النباتية( حافظة املشدددددددددددددداريع القطرية اليتمنت يف بعض القطاعات )كاملوارد الو و  -17

ويف العديد من املشددددداريع عنصدددددر تنمية  6  وتتوفر التفاصددددديل يف وثائق اايئة. إليهااملوارد الوراثية ل غذية والزراعة أو تتطرا 
  ر الرئيسي.ل غذية والزراعة العاملية تعتمد على القدرات الفنية يف املقلقدرات قوي. وال تزال غالبية مشاريع املوارد الوراثية ا

                                        
  تقرير من Inf.23-IT/GB/7/17  التعاون مع املعاهدة الدولية بشددددددددددددددأن املوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة؛ الوثيقة  CGRFA-16/17/25الوثيقة   4

 أمانة هيئة املوارد الوراثية ل غذية والزراعة.
 .IT/GB-7/17يف الوثيقة  6القرار   5
 CGRFA-16/17/19و ؛CGRFA-16/17/16و ؛CGRFA-16/17/13الوثائق   6
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هناك حاالت دجمت فيها جوانب املوارد الوراثية ل غذية والزراعة يف مشددددددددددددداريع أو برامج وطنية أطول مدى  كمثل و  -18

GCP/ECU/086/GFF  متكاملة  خالل اسد اتيجياتتعميم اسدتخدام وحفظ التنوع احليوي الزراعي يف السدياسدات العامة من
ضدددددددددددددمان مسدددددددددددددتقبل الزراعة العاملية يف  GCP/MEX/306/GFF؛ ووالتنفيذ يف املوقع يف ثال  مقاطعات يف مرتفعات األنديز

وهناك أيضدددددددددددددا  .مواجهة تغري املناخ من خالل احلفاظ على التنوع اجليع للنظم اإليكولوجية الزراعية التقليدية يف املكسددددددددددددديك
حفظ وتطوير سدددددددالالت املاشدددددددية اات الغرس املزدوج يف أوروبا  TCP/RER/3604مشددددددداريع على املسدددددددتوى اإلقليمي  كمثل 

  التًسدددددني الوراثي لسدددددمك ال ويت يف مجهورية إيران اإلسدددددالمية TCP/IRA/3602  أو على املسدددددتوى الوطع  كمثل الشدددددرقية
 .واستعادة اإلنتاج احمللي من مسك  الكار  )الشبوط( الشائع  يف طاجيكستان تعزيز وتربية وحفظ TFD-17/TAJ/002أو 
 
بالتنوع البيولوجي األوسددع نطاقا   أنشددأ جمال العمل الرئيسددي املشدد ك بني القطاعات املعع  دمات  يف ما يتعلقو  -19

طو رته  7النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي يف ف ة السددنتني األخرية موقعا  إلك ونيا  للنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 
 150القائمة الربيدية لددددددددلموقع  رور الوقت فأصبًت تضم االن ما يقر  من  اإلدارات الفنية مجيعها مش كة. وقد تنامت

موةف ا يف املقر الرئيسددددددي واملكاتب امليدانية وهي تسددددددتخدم لتوزيع املعلومات حول املسددددددائل واألحدا  الفنية. كذلك أعد 
من الطبيعية  ملناةراحلياتية إلدارة تصدددددددداميم للنُهج اخدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي  -جمال العمل الرئيسددددددددي 

 طورهتا الوحدات الفنية مجيعها مش كة. 8أجل األغذية والزراعة املستدامتني
 
ب مؤمتر املنظمددة  يف دورتدده األربعني   بددادرة املنظمددة للعمددل كمنصدددددددددددددددة لتعميم التنوع البيولوجي؛ وطلددب إىل و  -20 رحدد 

مج اتفاقية التنو ع البيولوجي وغريها من منظمات األمم املتًدة  بتيسدددددددري الد املنظمة أن تقوم بالتعاون مع شدددددددركائها  من مثل
املنظ م واملت سق إلجرا ات حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام وإدارته واستصالحه يف خمتلل القطاعات الزراعية على 

وقد أعطت األولوية االسددددددددددد اتيجية الثانية األولوية يف برنامج العمل وامليزانية للف ة  9املسدددددددددددتويات الوطنية واإلقليمية والدولية. 
ملنتج معرفة عاملي بشدددأن منصدددة تعميم التنوع البيولوجي تنسدددقه إدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضدددي واملياه.  2018-2019

 -جديدة للتنوع البيولوجي يف مكتب املدير العام املسددددددددداعد وةيفة  2019-2018وأنشدددددددددئت يف برنامج العمل وامليزانية للف ة 
 .إدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضي واملياه ردف تعزيز التنسيق الشامل لعدة قطاعات ملسائل تعميم التنوع البيولوجي

 
ةفي املقر حتفاظ  و املوارد الوراثية ضددددددددددددرورة اال يف جمالتشددددددددددددمل االق احات اخلاصددددددددددددة بتعزيز أثر عمل املنظمة و  -21

العمل احلكومية الفنية وإنشددددددا  جهات اتصددددددال إقليمية للموارد الوراثية/التنوع  جمموعاتيف أمانات  الرئيسددددددي األسدددددداسدددددديني
 البيولوجي.

 
 ترد يف املصفوفة معلومات عن التقد م احملرز يف تنفيذ التوصيات.و  -22
 

                                        
7  biodiversity/en/-services-http://www.fao.org/ecosystem  
8  http://www.fao.org/3/i8324en/i8324en.pdf   
 C 2017 من التقرير 57الفقرة   9

http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/en/
http://www.fao.org/3/i8324en/i8324en.pdf
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أو  اإلجراءات المتخذة فعليا  وصف  اإلجراءات الموافق عليها في رد اإلدارة )ب( توصيات التقييم المقبولة )أ(
 أسباب عدم اتخاذها )ج(

درجة سجل إجراءات 
 10اإلدارة )د(

أثر اإلجراءات المتخذة 
أو التغييرات الناشئة عنها 

 )ه(

  1التوصية 

ينبغي على املنظمددددددددة احلفدددددددداظ على 
خربهتا األسددددددددددددددداسدددددددددددددددية لتوفري منتجات 
وأنشددطة معيارية رئيسددية على املسددتوى 
العددددداملي  نظرا  ل ةيدددددة العددددداليدددددة ادددددذه 

 .ؤكدةامل املنتجات واألنشدددددددطة وفائدهتا
ويف الوقت نفسددده  ينبغي على املنظمة 

يف طرا جدددددديددددددة إلدمددددداج  أن تنظر
العمل اخلاي باملوارد الوراثية ل غذية 

دا  وأن تبذل جهو  ملنظمة.يف اوالزراعة 
جمددة لتأكيد حضدددددددددددددور املنظمة كهيئة 
 عدددامليدددة تُعع بددداملوارد الوراثيدددة ل غدددذيدددة

ويف موازاة الددددك  ينبغي أن  والزراعددددة.
 ةتباقياسأكثر ة على حنو تسعى املنظم

إىل إقامة شددددددراكات السددددددتخدام موارد 
 .خارجية  سوا  كانت تقنية أم مالية

عمل  شدداركة أمانة هيئة املوارد الوراثية ل غذية والزراعة  وأمانات  جمموعةسددُينشددأ 
العمل احلكومية الفنية ومديري الربنامج االسدددددددددد اتيجي للنظر يف سددددددددددبل  جمموعات

را  دددديدددد عمدددل ف لددددىجمدددال املوارد الوراثيدددة ل غدددذيدددة والزراعدددة  تعزيز العمدددل يف
  .و طاته البارزةإجنازها الربنامج االس اتيجي   ا يف الك  ليات 

ات  ومن بني القطاعأفعل تكامل لتًقيق اختاا خطوات أو لري حاليا  ختطيط 
جهات االتصدددددددددددددددال الوطنية/املنسددددددددددددددقني إزا  األمثلة على الك اتباع هنج منسدددددددددددددددق 

الوطنيني  أو وضددددع مشدددداريع من خارج امليزانية شدددداملة لعدة قطاعات ختدم برنامج 
 كيز على إعداد اليف سددتتمثل طريقة العمل املفضددلة  عمل اايئة املتعدد السددنوات.

رون خاالصددددددددددلًة املأدوات ومعايري ميكن أن يطبقها أصددددددددددًا  و  خطوط توجيهية
لتنفيذ صددددددددددكوك املنظمة املتعلقة باملوارد الوراثية ل غذية والزراعة  وإقامة شددددددددددراكات

نوع راعددداة التملوتشدددددددددددددددكدددل اخلطوط التوجيهيدددة الطوعيدددة  على املسدددددددددددددددتوى الُقطري.
اليت صدددددددددددددرت و   البيولوجي يف السددددددددددددياسددددددددددددات والربامج املعنية بتغري املناخ والتغذية

ينات خرى معايري بنوك اجلومن األمثلة األ مؤشدددددددرا  على هنج أكثر تكامال .حديثا   
اليت تسددددتخدمها على نطاا واسددددع اجلماعة االسددددتشددددارية للبًو  الزراعية الدولية 

 احملاصيل. العاملي لتنوع والصندوا 
سدينظر فريق العمل أيضدا  يف سدبل توسديع نطاا الشدراكات مع املؤسدسدات املعنية  

طاع   وكذلك القاظتمع املدح ومنظمات البًا والتطوير منظمات ومن ضددددمنها

  تنوعوال املناخجديدة معنية ب إدارةأنشددددددئت 
 واملياه  واألراضي البيولوجي

 اايئة دور  على 4/2017 قرار املؤمتر شدددددددددددد
 دامةاملست أهداف التنميةب يف ما يتعلق

  العمل  جمموعةإعارة موةل واحد من أمانة
يددددددة الفنيددددددة إىل فريق إدارة الربنددددددامج احلكوم

  2االس اتيجي 
 ريق مهددددددام الربنددددددامج املتعدددددددد يواصددددددددددددددددددددل ف

 السنوات عمله

  يسدددددددددددددددتمر العمدددل على اخلطوط التوجيهيدددة
دليل عملي يقوم واألدوات. ولري وضددددددع 

على الوحددددات ملعدددايري بندددك اجليندددات مع 
 .العاملي لتنوع احملاصيل وخربا الصندوا 

  أمانة متعدد اجلهات املاحنة أنشم حسا 
 نوات الستعدد امل اايئةبرنامج عمل دعم ل

خارج  منمت احلصددددددول على متويل  يف حني

4   سدددددددددددددددددددددددداعدددددددددددت اإلدارة
تددعددزيدز  عددلددىاجلددددددددديدددددددددة 
الدددوراثددديدددددددة ملدددوارد وإبدددراز ا

ل غددددددذيددددددة والزراعددددددة يف 
ولكون  هيكددل املنظمددة.

 جديدا   تشدددددددددددددددكيلها قرار
عب لتمل فإهنا  نسددددددددددددددبيا 
جوهريدددددددا يف  دورا  بعددددددددد 

ة الوراثيملوارد ادمج عمل 
يف ل غددددددذيددددددة والزراعددددددة 

مجددددددددددددديدددددددددددددع الددددددددددددربامددددددددددددج 
 االس اتيجية.

 

 

  ة اايئما زالت سياسات
خطوطهددددددددا التوجيهيدددددددة و 

ة هامومعدايريهدا  وأدواهتدا
 ضا األع و ظى بتقدير

                                        
:  – 4: تنفيذ التوصدددددية متفاوت وجزئي؛ غير كاف   - 3يف مرحلة أولية جدا؛ ال تزال : خطة وإجرا ات تنفيذ التوصدددددية ضيييعيف - 2: مل يتخذ أي إجرا  لتنفيذ التوصدددددية؛ ال شييييء - 1سدددددجل إجرا ات اإلدارة ات درج  10 أحرز  كاف 

على  ا  : ة ة أدلة دامغة على أن التوصددية أثرت إلابممتاز - 6: نُدف ذت التوصددية تنفيذا  كامال  وة ة بعض األدلة األولية على أثره على الغاية املسددتهدفة؛ جيد - 5تنفيذ التوصددية تقدما ؛ ولكن ما من أدلة عن نتائجه على الغاية املسددتهدفة؛ 
 الغاية املستهدفة.
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أو  اإلجراءات المتخذة فعليا  وصف  اإلجراءات الموافق عليها في رد اإلدارة )ب( توصيات التقييم المقبولة )أ(
 أسباب عدم اتخاذها )ج(

درجة سجل إجراءات 
 10اإلدارة )د(

أثر اإلجراءات المتخذة 
أو التغييرات الناشئة عنها 

 )ه(
اسدددية الوةائل األسدددأدا  ضدددمان أن تسدددتمر املنظمة يف ويف الوقت نفسددده اخلاي  

 اخلاصة را.
سددددددددديشددددددددددد التوج ه االسددددددددد اتيجي اجلديد على األةية احلامسة للًفاظ على املوارد 

 املناخ ل مع تغريالبشدددددددددددددددرية وتطويرها باعتبارها أسددددددددددددددداسدددددددددددددددا  ل من الغذائي والتكي  
وارد وترشددددددديد العمل يف جمال املأفعل ره  وسددددددديسدددددددعى إىل تكامل والتخفيل من  ثا

 خمتلل القطاعات واملكاتب. عرب الوراثية ل غذية والزراعة 
 

 امليزانية للقطاعات.
  ليدلديف  الوراثيدة املوارد عنأدرجدت وحددة 

  11مناخي ا الذكية الزراعة
  فاهم رات التاملوارد الوراثية يف مذكأدرجت

مركز التعدداون الدددوب للبًو  الزراعيددة مع 
من أجل التنمية  واملعهد الوطع للبًو  
 الزراعيددة  ومعهددد البًو  ألغراس التنميددة

   واال اد الدوب حلفظ الطبيعة)فرنسا(

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةوسعمشراكات  
 

 

                                        
11  overview/en/-resources/b8-genetic-b8-resources/module-sourcebook/production-agriculture-smart-http://www.fao.org/climate 

http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/production-resources/module-b8-genetic-resources/b8-overview/en/
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أو  اإلجراءات المتخذة فعليا  وصف  اإلجراءات الموافق عليها في رد اإلدارة )ب( توصيات التقييم المقبولة )أ(
 أسباب عدم اتخاذها )ج(

درجة سجل إجراءات 
 10اإلدارة )د(

أثر اإلجراءات المتخذة 
أو التغييرات الناشئة عنها 

 )ه(

 2التوصية 

ودعم  ةالتقنيباملسدددددددددداعدة  يف ما يتعلق
اثية املوارد الور يف جمدال تنميدة القددرات 

ل غددددددذيددددددة والزراعددددددة على املسدددددددددددددددتوى 
القطري  على املنظمددددددة أن متتنع عن 

وفر ملرة واحدة تُ تقنية تقدمي مسدددددددداعدة 
  اا وينبغي من املقر الرئيسددي. ا  أسدداسدد

بدددددددال  من الددددددك  إدمدددددداج الدددددددعم يف 
الربامج القطرية لضدددمان االلتزام وتنمية 

يقا و قعلى املدى الطويل. القدرات 
اذه الغاية  التعاون الفع ال وتقاسددددددددددددددم 

الدددددتدددددقدددددنددددديددددددددة األدوار بدددددني الدددددوحدددددددددات 
ما كاألةية  و  احامسأمران والتشددددددغيلية 

 بنددددا  قدددددرات املكدددداتددددب امليدددددانيددددةأن 
 . حاسم األةية كذلك

يتيي اايكل احلاب للمنظمة فرصة لتطوير قدرات املكاتب امليدانية كي يتسىن اا 
 دددديدددد الفري والتمدددا  التوجيددده والددددعم الفع يف جمدددال املوارد الوراثيدددة ل غدددذيددة 

احلفاظ على املوارد الرئيسدددددددددددددية من املوةفني مع ضدددددددددددددمان والزراعة عند الضدددددددددددددرورة 
 القائمة يف املقر  الرئيسي. لربامج العاملية يف األماناتل نيعماالد

ية قدرات را وسددددددددددددتلتمس الدعم لتنم اليت تتمتعسددددددددددددتعزز املنظمة امليزة النسددددددددددددبية 
تخدام اسدددددددددددمثال   ميكن وباإلمكان   موةفي املنظمة  وكذلك النظرا  احلكوميني.

 قائمة لتنمية قدرات املكاتب امليدانيةالتقنية الشبكات ال
صددددات ملوارد الوراثية ل غذية والزراعة يف االختصدددداميكن إدراج املواضدددديع املتعلقة با

 ال سيما يف املكاتب امليدانية.  عند اإلعالن عن الوةائل

برامج إن   فاألجلالسددياسددات نشدداطان طويال اسددتيالد النباتات ووضددع نظرا  ألن 
ملوارد الوراثية اشددددددددددداريع من أن تتيي مل قصدددددددددددرالتعاون التقع تكون يف أحيان كثرية أ

اون شددددددددددددددديا مع معايري برنامج التعامتو . اات شدددددددددددددددأننتائج  قيق  والزراعة ةل غذي
 ويلة األجل شاريع أو برامج وطنية طبرامج التعاون التقع   ينبغي ربط التقع

 ونتيجة الك تفاوتت  إجرا  أي يتخذ  مل
 موارد املوةفني الرئيسدددديني يف املقر الرئيسدددي

  واملكاتب اإلقليمية بني القطاعات
  خدمات النظم  -جمال العمل الرئيسي عمل

-2016البيولوجي )اإليكولوجيدددددددة والتنوع 
( كشددددددددددددددبكدددددة معلومدددددات حول التنوع 2017
  الزراعةو واملوارد الوراثية ل غذية  يالبيولوج

 مل يعلن عن أي وةائل 
    تغيريات على معددايري ومدددة برنددامج مل مر 

 .التقعالتعاون 
  تقعالتعددددددداون التوجدددددددد حددددددداالت من برامج 

مرتبطة  شدددددددداريع أطول أجال  )عادة متول من 
   ا يف الك مرفق البيئة العاملية( نياملاحن

3  

 


