
 

 

 اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
2020-2025 

 مقدمة -أولا 
تعرض هذه الوثيقة اسرترترترترترترترترترترترترترتملاتيدية لوول ا عشهن  النرلية وررترترترترترترترترترترترترترتلأل ا واوا الوواثية الهدشتية ل  ذوة رال وا ة  ا عشهن   -1

. ا تمن اجلهشز الرائسرترتي هذه ارتسرترتملاتيدية ر اروتث الةشمهةن ر ربوتمريتررترترو  2025ر 2020النرلية( للفمل  مش وني  شمي 
 .2019الةشين 

 
الوواثية الهدشتية ل  ذوة رال وا ة وررترتٍلأ اسرترتشسرترتي ر زما  اغم  الوذاتي رالتوذوة رورترتوربثن ر سرترتني رتسرترتها ا واوا  -2

 .سدل العيش رارتقتصشاات الروفيةن را ا احلفشظ  لى التهوع الديولوجين رمواجهة  نمت التٍيف مع توري ا هشخ
 
شتية ل  ذوة رال وا ة راسرترترترترتتانامهش ا سرترترترترتتنا  راقتسرترترترترتش  رتررترترترترتمل اهناا ا عشهن  النرلية ورترترترترتيشربة ا واوا الوواثية الهد -3

ا هشتع الهششرترترتعة    اسرترترتتانا  هذه ا واوا  لى لو  شاا رمتٍشتين قش وتسرترترتق مع اتفشقية التهوع الديولوجين م  اجل  قيق 
 .ال وا ة ا ستنامة راغم  الوذاتي

 
تنامة خلطة اغما ا تحن  للتهمية ا سرترترترترترترترترتتنامة روسرترترترترترترترترتها تهفيذ ا عشهن  النرلية ر  قيق اهناا التهمية ا سرترترترترترترترترت -4

 .2030 لعش 
 
ٍسل اسرترترترتملاتيدية لوول تعشلة امرامه ةلل اغيية لتهفيذ ا عشهن  النرليةن سمش األ اسرترترترتتعرابرترترترتهش ر سرترترترتيههش وررترترترتٍل  -5 رتررترترترت

 مهشتعهش.للوووا إىل ا واوا رتقشسا  مهتظا ون ا تع و  آليشت ا عشهن  اغخرىن مةل الهظش  ا تعنا اغطراا
 

 الرؤية واألساس املنطقي واألهداف السرتاتيجية –اثنياا
 الرؤية

 وؤوة جنون  رتسملاتيدية التموول: -6
 

ٍس  اسرترترترترترترتملاتيدية التموول اجلهشز الرائسرترترترترترترتين راغطراا ا تعشقن ن ررسشرتت التموولن را  او نين راجلهشت الفش لة اغخرىن  ل
 لتهفيذ ورامج ا عشهن  النرلية  لى ا نى الطوول روطروقة مهسقة رمتضشتر  رتعشلة.م  أتمني التموول را واوا اغخرى 

 
 األساس املنطقي
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وتا تهفيذ ا عشهن  النرلية م  خالا جممو ة راسرترترترترترترترترتعة م  ا واوا ا شلية ا قنمة  ر جممو ة م  القهوات ال  ترو   -7
اسرترترترترترترتملاتيدية التموول ا عررض ر القسرترترترترترترتا الةشل  تفشورترترترترترترتيل إطشو الررترترترترترترترسشني ا مٍهني ر ا عشهن . رووبرترترترترترترت  إطشو ربتشتج وني 

التررترترترترترترترتويل هذا. رر هني األ اجلهشز الرائسرترترترترترترترتي قن ربرترترترترترترترتع اارات وتيسرترترترترترترترتية  تفت ة واوا ا شلية    توجيهث رمراقدتث  مةل 
ع و  التآزون ورترتهنرت تقشسرترتا ا هشتع رورترتهنرت اغ راض ا تفق  ليهش(ن رهو وسرترتتانمهش للعي ارو  في ل لسرترتنس الةورات رت

تإأل  شلدية ا واوا ا شلية ال  تسشها ر تهفيذ ا عشهن  رت ختضع لسيطرتث ا دششر . رهلذا السدين تسعى اسملاتيدية التموول 
 لضمشأل تعدعة ا واوا الٍشتية م  خالا مجيع القهوات ا ذسوو  ر القسا الةشل ن م  اجل تهفيذ ا عشهن .

 

هبنا  سني  2017رقرو اجلهشز الرائسي استعرابهش ر  ش   2006موول اغرىل ر  ش  ا ُتمنت اسملاتيدية الت -8
اااتهش. رمت تع و  اسرترترترترترترترترترترتملاتيدية التموول لتٍوأل اسةر اسرترترترترترترترترترترتتدشوة رت شهشت التموول الهششرترترترترترترترترترترتعةن راسةر مررربة للتٍيف مع ويعة 

ملاتيدية التموول ر ارت تدشو ارت شهشت متوري ن رلضرترترترترترترترتمشأل اتدشع فج لوول تعشا رمتسرترترترترترترترتق  ر آليشت ا عشهن . رأتخذ اسرترترترترترترترت
 راحلقشتق العش ية للديعة ا شليةن ربررو  ووأل ا واوا الوواثية الهدشتية ل  ذوة رال وا ة راستانامهش ورٍل مستنا . 

 

لوواثية رتنوك اغطراا ا تعشقن  اربث ميٍ   سرترترترترترترترترترترترترتني ترا لوول تهفيذ ا عشهن  النرلية ةلتلسين  لى ايية ا واوا ا -9
الهدشتية ل  ذوة رال وا ة رارجث الملاو  مع قضرترترترترترترترترترترترتشم التهمية اغخرىن لصرترترترترترترترترترترترتشربعي القراو الوطهيني رالوسشرتت ا  شتية الوطهية. 

لتع و  الرراو  وني خمتلف مصرترترترترترترتشاو التموول رالررترترترترترترترسشنين سمش هو مدني ر  شوراجمي شرتسرترترترترترترتتان  اسرترترترترترترتملاتيدية التموول هذه فد
 القسا الةشل .

 

  اسرترترتملاتيدية التموول اةنثة وررترترتٍل اسر  لى ا واوا ا اتلفة    تلي ال  وقنمهش ورترترتهنرت تقشسرترترتا ا هشتعن رترس -10
قش ر ذلي    طروق معشجلة التعشرأل مع اآلليشت النرلية اغخرى ر سرترترترترترترترترترترترترترتني ا والل    التموول الوطت رالةهشتي را تعنا 

 .اغطراا ل ربرطة ذات الصلة وتهفيذ ا عشهن 
 

رهي تسرترترترتتهن إىل اخلر  ا ٍتسرترترترتدة رالنورد ا سرترترترتتفشا  ر إااو  ا واوا اخلشبرترترترتعة لرقشوة اجلهشز الرائسرترترترتي ا دششرترترترتر ن  -11
سرترتيمش ورترتهنرت تقشسرترتا ا هشتع. روهدوي اسرترتتانا  هذه ا واوا وطروقة اسرترتملاتيدية لالسرترتتفشا  م  مواوا إبرترتشتية رتوطية  ررت

 ر ا رترتشا  الههرترتشتيني اةرترتناو رها ا سرترترترترترترترترترترترترترتتفيرترتنو  ق الفرترتشترترتن  الههرترتشتيرترتة للم او نين الةورات احلرجرترتة ر التهفيرترتذ الراجمي لتحقي
م  ا عشهن . رمت ربرترترترترترترتع اغالة التررترترترترترترتويلية لصرترترترترترترتهنرت اغ راض ا تفق  ليهش رورترترترترترترتهنرت تقشسرترترترترترترتا ا هشتعن للتٍيف  18-5

الٍشر را تهوع الذل وضرترترتم   رالتطوو مع اهتيشجشت اجلهشت ا شلة را سرترترتتفينو ن يش و ون م  إمٍشربية اجتذال التموول
 .مهظووامه طوول اغجل

 

رمت تصرترترترترترترترتميا اسرترترترترترترترتملاتيدية التموول هذه لتحسرترترترترترترترتني الرراو  مع تهفيذ ورامج العمل اغخرى للمعشهن  النرليةن مةل  -12
ات الهظش  ا تعنا اغطراا للحصرترترترترترترترترترترترترترتوا  لى ا واوا رتقشسرترترترترترترترترترترترترترتا مهشتعهشن رالتقشوور الوطهية    تهفيذ ا عشهن  رتقشمه  جراني

ارتمتةشا. سمش افش  سرترترترترترترت  الرراو  مع جمشرتت العمل اغخرى قش ر ذلي خطة العمل العش ية الةشربية للمواوا الوواثية الهدشتية 
ل  ذوة رال وا ةن روورترترترترترترترترترترترترترتنهش م  خالا الهظش  العش ي للمعلومشت را ربذاو ا دٍر وررترترترترترترترترترترترترترتلأل ا واوا الوواثية الهدشتية ل  ذوة 

عمل العش ية الةشربية  لى اربث م  خالا وورترترترترترترترترترتن اسرترترترترترترترترترتملاتيدية التموولن سرترترترترترترترترترتيتمٍ  اجلهشز الرائسرترترترترترترترترترتي رال وا ة. رتهص خطة ال
 للمعشهن  م  وون ا واوا ا تشهة لتهفيذ خطة العمل العش ية الةشربية.
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وني  رإاواسشمه لنروهش احلشسا ر ا عشهن ن مت تصميا اسملاتيدية التموول ليتا استعرابهش ةربتظش . رهي تنمج اآلأل -13
 مليشت الرورترترترتن رالتقييا رالتعلان رهيٍلة ترا التموول اجلنون  ر نون الةورات رسرترترترتنسهش. رسرترترترتتيسسرترترترتر اللدهة الناتمة ا عهية 

 ةسملاتيدية التموول رتعدعة ا واوا  جلهة التموول( ال  اربرلهش اجلهشز الرائسين هذه العمليشت.
 

 األهداف السرتاتيجية

توتري ا واوا ا شلية ر  فعشليةالٍفشني  ر الفشتية ر رالقنو   لى التهدؤ رالررترترتتواتر الول إىل تع و  هتنا اسرترترتملاتيدية التمو  -14
 م  ا عشهن . 18ا عشهن ن رذلي رتقشمه للمشا   لتهفيذ اغربرطة ا رمولة ر

 

الهشمية ال  تصرترترترترترترترترترترترترترتوأل ا واوا رتعطي اسرترترترترترترترترترترترترترتملاتيدية التموول اغرلووة لتهفيذ اخلط  رالرامج ا تفق  ليهش ر الدلناأل  -15
 الوواثية الهدشتية ل  ذوة رال وا ة رتستانمهش  لى لو مستنا .

 

 متكني تنفيذ املعاهدة من خالل اسرتاتيجية التمويل: النهج الرباجمي –اثلثاا
تهفيذ  ٍس  م قش ميالررترترسشني ا قنمة م    وهنا الههج الراجمي رتسرترتملاتيدية التموول إىل  نون ا سرترتشيشت العنون -16

إىل زما   هناو وعشجلهش. رهونا الةورات ر تهفيذهش رتعدعة ا واوان ر حي . سمش اربثوتلي ا سرترترترترترترترترترترترترترتشيشتا عشهن ن رارت ملاا 
ا ا الررترترترترترترترترترترترترسشني احلشليني راجلنان قش ر ذلي م  خالا مواورترترترترترترترترترترترتلة التعشرأل ر التاطي  رترا ا ربفشت ا ررترترترترترترترترترترترتملكن ر نون 

 ل هذه الرراو .القهوات ا هشسدة  قشمة مة
 

روتا رورترترتفث  1رقن مت تطوور إطشو ربتشتج رتسرترترتملاتيدية التموول لن ا الههج الراجمي. رورا إطشو الهتشتج ر الررترترتٍل  -17
 اوضشمه ر الفقرات ااانه.
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 إطشو ربتشتج اسملاتيدية التموول :1الرٍل 
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هتنا ا عشهن  النرلية إىل  قيق اغم  الوذاتي رال وا ة ا سرترترترتتنامةن روسرترترترتها ورترترترتوأل ا واوا الوواثية الهدشتية ل  ذوة  -18
ن قش ر ذلي اهناا 2030رال وا ة راسرترترتتانامهش ا سرترترتتنا  وررترترتٍل مدششرترترتر ر ري مدششرترترتر ر تهفيذ خطة اغما ا تحن  لعش  

 العمل  13(ن را سرترتؤررتأل ارتسرترتتهالك را ربتش  12 القضرترتشني  لى اجلوع(ن ر 2 القضرترتشني  لى الفقر(ن ر 1التهمية ا سرترتتنامة 
  الرراسشت لتحقيق اغهناا(. رورا ذلي ر ا ستوى اغ لى  طشو الهتشتج. 17 احليش   لى اغوض(ن ر 15ا هشخي(ن ر

 

ا سرترترترترتتنا   هشالوواثية الهدشتية ل  ذوة رال وا ة راسرترترترترتتانامتتمةل اغهناا الةالثة للمعشهن  النرلية ر ورترترترترتوأل ا واوا  -19
ن  م  تقشسرترترتا واربواع  ن ر رالتقشسرترترتا العشاا للمهشتع الهششرترترتعة    اسرترترتتانامهش. روتحقق تقشسرترترتا ا هشتع م  خالا ا عشهن  

 ا هشتع ا تعنا اغطراا. روهعٍس ذلي ر ا ستوى الةشين م  إطشو الهتشتج.
 

ةشل   طشو الهتشتج آليشت لٍني ا عشهن  رالهوع الرتيسرترترترترترترترترترتي آلليشت التموول رالقهوات برترترترترترترترترترتم  رحينا ا سرترترترترترترترترترتتوى ال -20
اسرترترترترترترتملاتيدية التموول. رقن اربررترترترترترترتلت ا عشهن   ناامه م  اآلليشت الفرون  ال  لٍ  م  تهفيذ ا عشهن ن قش ر ذلي  لى رجث 

صرترترترتوا  لى ا واوا رتقشسرترترترتا مهشتعهش الذل وهص  لى اخلصرترترترتوا: اسرترترترتملاتيدية التموول ربفسرترترترتهشت رالهظش  ا تعنا اغطراا للح
رجوا مسرترترترترترترترترترترترترتتواع  ش ي للديهشت لتمٍني الدحول رالتنووي رالملوية ر جمشا ا واوا الوواثية الهدشتية ل  ذوة رال وا ةت رربظش  

 رهقوت ا  او ني.ا علومشت العش يت رورانمج ارتستانا  ا ستنا  
 

 و ة م  آليشت التموول رالقهوات ال  ترمل:رترمل اسملاتيدية التموول جمم -21
 
 

 قهوات التموول ال  رت ختضع لرقشوة اجلهشز الرائسي ا دششر : (ا 

 التموول الوطت للمواوا الوواثية الهدشتية ل  ذوة رال وا ةت -1
 التموول را سش ن  الةهشتينيت -2
مةل مهظمة اغ ذوة رال وا ةن راجملمو ة اآلليشت رالصرترترترترترترترترترتهشاوق راهليعشت النرلية اغخرى ذات الصرترترترترترترترترترتلةن  -3

ارتسرترترترترترترترترتتررترترترترترترترترتشووة للدحول ال وا ية النرليةن رالدهي النرعن رمرتق الديعة العش يةن رالصرترترترترترترترترتهنرت اغخضرترترترترترترترترتر 
 للمهشخن رالصهنرت النرع للتهمية ال وا ية.

 آليشت التموول ال  ووتر هلش اجلهشز الرائسي التوجيهشت ا تعلقة ةلسيشسشت: (ل 
 

 رت العش ي لتهوع اةشويلن الذل اور  معث اجلهشز الرائسي اتفشقية تتعلق ةسملاتيدية التموولتالصهن -1
 اغارات اخلشبعة لرقشوة ار توجيهشت اجلهشز الرائسي ا دششر : (  
 

 وهنرت اغ راض ا تفق  ليهشت -1
 وهنرت تقشسا ا هشتع. -2

 

سشية مجيع الررسشني لتمٍني تهفيذ ا عشهن  النرلية  لى ا ستووني رسيتطلي جنشح اسملاتيدية التموول مرشوسة رم -22
 الوطت رالنرع. رترا قشتمة ةجلهشت الفش لة ذات الصلة ر ا عشهن  ر ا ستوى الههشتي  طشو الهتشتج.
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قش ر ذلي ن حبن ذاهتشن ليسرترترترترترترترترت  مسرترترترترترترترترتشيشت مشلية روتا تقنمي مسرترترترترترترترترتشيشت مهمة للتهفيذ الفعشا للمعشهن  النرلية -23
ا سرترترترترتشيشت العيهية للم او ني ر جمشا ورترترترترتوأل التهوع الديولوجي ال وا ي. رووتر شرترترترترترسشني التمٍني للمعشهن  تقشسرترترترترتا ا هشتع  ري 
الهقنوة م  خالا جممو ة راسرترتعة م  اآلليشت. رووتر تهفيذ اسرترتملاتيدية التموول رسرترتيلة لتحنون ارجث التآزو وني توتري ا واوا 

شسرترترترترترترترتا ا هشتع  ري الهقنوةن رربرترترترترترترترتع تناوري تنا  هسرترترترترترترترتي احلشجة لتع و  تقشسرترترترترترترترتا ا هشتع  ري الهقنوة برترترترترترترترتم  ا شلية رتقنمي تق
 اسملاتيدية التموول.

 

م  اجرتل تعدعرتة ا واوا ل ربررترترترترترترترترترترترترترتطرتة راخلط  رالرامج ذات اغرلوورتةن رت سرترترترترترترترترترترترترترتيمرتش ر الدلرتناأل الهرتشميرتة رتلرتي ال  لرس  -24
رتسرترترترترترترتملاتيدية التموول ربطشقشمه مسرترترترترترترتتهنتشمه ن رمع مرا ش  خطة العمل العش يةن هنا اجلهشز الرائسرترترترترترترتي يةاقتصرترترترترترترتشااهتش قرهلة اربتقشل

 40سرتهواتن مع معلا ةوز وتمةل ر ربسرتدة  10سرتهوممه  لى منى تمل  إبرتشر اررتو امروٍي  ليشوم 1.1ر 0.9مش وني  وملارح
 .2026وهدوي  قيقث حبلوا  ش   ا شتةر 

 

رربظرامه إىل الرترتنرو احلرترتشسرترترترترترترترترترترترترترتا الرترتذل تلعدرترتث ا واوا الوواثيرترتة الهدرترتشتيرترتة ل  رترتذورترتة رال وا رترتة ر  قيق اغم  الورترتذاتي رال وا رترتة  -25
ا سرترترترترترتتنامةن تإأل  شوة اسرترترترترترتملاتيدية التموول تعتر طموهة ةلضرترترترترترتررو . رهتنا مههدية  نون هنا اسرترترترترترتملاتيدية التموول إىل 

. 2030ت اغرلووة التشوعة خلطة العمل العش ية رال  وتعني  قيقهش حبلوا  ش  مستوى  شا م  التهفيذ جلميع ا جرانيات ذا
 رالررسشني الذو  ميٍهوأل ا عشهن .رمع ذلين ههشك العنون م  التحذورات ال  جيي األ تفهمهش اغطراا ا تعشقن  

 

اا ههشك العنون م  ر هني اربث قن مت اسرترترترتتانا  مههدية شرترترترتشملة غرا مر  رتهتسرترترترتشل الوشوةن تإربث رت و   (ا 
جمشرتت  ن  اليقني ال  جيي تسرترترتلي  الضرترترتوني  ليهش. رجيي الهظر إىل  ملية ربرترترتع  شوة اسرترترتملاتيدية التموول  لى 
افش  ملية تٍراووةن رسرترترترترترترترترتيتا  سرترترترترترترترترتيههش قررو الوق  مع توتر ا  ون م  ا علومشت هوا تنتقشت التموول م  مجيع 

لقيوا  لى ا ههدية احلشلية إمٍشربية احلسرترترترترترترتشل ا  ار ن رقلة ا واللن الررترترترترترترترسشني الذو  ميٍهوأل ا عشهن . رتررترترترترترترتمل ا
راحلرترتشجرترتة إىل تقرترتنور الترترتنتق احلرترتشع للمواوا. رر هني األ ارلومت خطرترتة العمرترتل العرترتش يرترتة تتحقق ر الواقع وطروقرترتة 

 متضشتر  رششملةن إرت األ ا ههدية رت تفملض األ ههشك ال تراو  ويههمش.
التموول الررترترترترترترترترترترترترترتشمل م  خالا قهوات متعنا  رم  خالا شرترترترترترترترترترترترترترترسشني لٍني متعناو  رجيي  قيق هنا  (ل 

للمعشهن . رتوتر اغطراا ا تعشقن  ا واوا ا شلية لن ا اغربررترترترترترترترترترترترترتطة الوطهية لصرترترترترترترترترترترترترتوأل ا واوا الوواثية الهدشتية ل  ذوة 
ر جمشا ا واوا  وورطرال وا ة راسرترترترترترترترتتانامهش. روسرترترترترترترترتتةمر القطشع اخلشا ر جمشا الملوية رتوسرترترترترترترترتيع ربطشت الدح  رالت

الوواثية الهدشتية ل  ذوة رال وا ة. رون ا ا شلوأل ا عشهن  م  خالا القهوات الةهشتية را قليمية را تعنا  اغطراا. 
رون ا الصرترترتهنرت العش ي لتهوع اةشورترترتيل الصرترترتوأل ر خشو  ا وقع الطديعي. رسرترترتتسرترترتشها ا هظمشت اخلريوة رمصرترترتشاو 

 را دتٍر  اوضشمه ر  قيق الوشوة. رآليشت التموول اجلنون 

رتسرترترترترترترترترترتتهن مههدية  نون الوشوة إىل ا علومشت ا تشهة    هشلة تهفيذ خطة العمل العش ية الةشربية وررترترترترترترترترترتلأل  (  
 ا واوا الوواثية الهدشتية ل  ذوة رال وا ةن ال  تعتمن  لى التقييمشت الوطهية ال  اجرهتش ربقشط ارتتصشا الوطهية.

 

ن و  إىل زما  ا واوا م  اجل تهفيذ ا عشهن ن م  ا سرترترترترترترترترتلا وث األ ههشك هشجة اوضرترترترترترترترترتشمه إىل اسرترترترترترترترترتتانا  ا واوا ر هن ال -26
 احلشلية وٍفشني  رتعشلية اسرن رميٍ  ا ا ذلين ر مجلة اموون م  خالا استانا  ارجث التآزو ال  ميٍههش الههج الراجمي.
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الا ا راجعشت ا هتظمة رتسرترتملاتيدية التموول وررترتٍل  ش ن رتقشمه رسرترتيتا اسرترتتعراض هذه الوشوة وررترتٍل ارول م  خ -27
  وششاات إطشو الرون الواوا ر القسا اخلشمس.

 
رون و اجلهشز الرائسرترترترترترترترتي مجيع اغطراا ا تعشقن  راغ ضرترترترترترترترتشني اآلخرو  ر مهظمة اغ ذوة رال وا ة رمجيع الررترترترترترترترترسشني  -28

تعدعة التموول الالز  لدلول الوشوة اةنا  رتسرترترترتملاتيدية التموول.  رجيي ا عهيني ر ا عشهن ن إىل ارتبرترترترتطالع ونرو ربررترترترت  ر 
 م  ا عشهن  النرلية. 5-18ر 4-18وذا جهوا تعدعة ا واوا رختصيصهش رتقشمه للمشاتني 

 
   اجلهشز الرائسي قش ولي:و قون 2025رووية التوول إىل  شوة اسملاتيدية التموول حبلوا  ش   -29

 
 

ا و  اغطراا ا تعشقن  إىل تع و  امج ا واوا الوواثية الهدشتية ل  ذوة رال وا ة ر خط  التهمية الوطهيةن  (ا 
ن قش ر ذلي  نون اجلهشت ا شلة رالتموول اخلشوجيم  ن ا لحصرترترترترترترترترترترترترترتوا  لى اللرا ي اربيشت راغرلومت الوطهية 

 وع  رتق الديعة العش يةتاغرلومت الوطهية لهظش  التوزوع الرفشا للمواوا التش

ا و  اغطراا ا تعشقن  إىل تدشاا ا علومشت    ربتشتج زما  امج ا واوا الوواثية الهدشتية ل  ذوة رال وا ة  (ل 
ر ا ي اربيشت الوطهية راغرلومت الوطهية مع اغمشربةن رالطلي إىل اغمشربة اسرترترترترترترترترترترترترتتانا  هذه ا علومشت لتطوور اارات 

 طهية ر ريهش م  اجلهشت لالستفشا  م  ا واوا اجلنون ت اسملاتيدية ميٍ  األ تستانمهش جهشت ارتتصشا الو 

تررترترترترترترترترترترتديع اجلهشت ا شلة الةهشتية را تعنا  اغطراا  لى تع و  تهفيذ ارتسرترترترترترترترترترترتملاتيدية رزما  إامش  تهفيذ  (  
 ا عشهن  ر وراجمهشن رزما  إورازهش رارت ملاا هبشت

ربترتشتج راثر مدرتشاوات اجلهرتشت ا رتشلرتة ا تعلقرترتة تررترترترترترترترترترترترترترتديع اغطراا ا تعرتشقرتن   لى تدرتشاا ا علومرتشت هوا  (ا 
وتهفيذ ا عشهن  مع اغمشربةن رالطلي م  اغمشربة اسرترترترترتتانا  هذه ا علومشت ر تطوور اارات رمهتدشت لالتصرترترترترتشان 

 للمسش ن  ر جهوا تعدعة ا واوا رزما  إوراز اجلهشت ا شلة رارت ملاا هبشت
شت ا شلة ال  تقن  مسرترترترترترتشيشت طو ية لاليشت اخلشبرترترترترترتعة لرقشوتهش الطلي م  اغمشربة األ ت ون إوراز اجله (ه 

ار إوششااهتشن رارت ملاا هبشن مةل وهنرت تقشسا ا هشتع روهنرت اغ راض ا تفق  ليهشن قش ر ذلي م  خالا 
 مدشاوات العالقشت مع اجلهشت ا شلة رتقنمي التقشوور هلشت

رلية ذات الصرترترترترترترترترترترترتلةن قش ر ذلي ر إطشو ورامج مهظمة اغ ذوة ا و  اآلليشت رالصرترترترترترترترترترترترتهشاوق راغجه   الن (ر 
رال وا ةن رالررترترترترترترترترترترترترترتراسشت مع مرتق الديعة العش يةن راآلليشت ا تعنا  اغطراا اغخرىن إىل زما  اغرلووة رارتهتمش  

 ا وليني للمعشهن ت

 امج ا واوا الوواثية ا و  اغمشربة إىل اربررترترترترترترترترترتشني شرترترترترترترترترترتدٍة م  شرترترترترترترترترترترسشني التمٍني ر ا عشهن  الذو  جنحوا ر (ز 
الهدشتية ل  ذوة رال وا ة ر ورامج اسر معهية ةلتهمية ا سرترتتنامة رتوري ا هشخن رتدشاا النورد ا سرترتتفشا  لدهشني قنو  

 اآلخرو   لى ا رشوسة ر مةل هذه الرامجت
  اغ ذوةن  لى الهحو ا و  جلهة التموول إىل ربرترترترترترتع اسرترترترترترتملاتيدية لتعدعة ا واوا ا شلية م  ورترترترترترتهش شت  هي (ح 

 م  ا عشهن ت 6-13ا طلول ر ا شا  
 ا و  جلهة التموول إىل تطوور جممو ة م  ا دشاوات لتعدعة اغمواا م  مصشاو رآليشت مدتٍر ت (ط 
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ا و  جلهة التموول إىل تع و  وورترترترترترترترترترترترترتن اسرترترترترترترترترترترترترتملاتيدية التموول را والل  ههشن قش ر ذلي    طروق إجراني  (ل 
ة للتنتقشت ا شلية إىل جمشرتت تهفيذ ا عشهن ن م  خالا اجلمع وني اغارات احلشلية رسذلي اسرترترترترترترترترترترتتعرابرترترترترترترترترترترتشت  شم

اارات اجلهشز الرائسرترترتي را ؤسرترترتسرترترتشت اغخرى مةل مهظمة التعشرأل رالتهمية ر ا يناأل ارتقتصرترترتشال رمهظمة اغ ذوة 
 رال وا ةن تضالمه    منخالت اخلرانيت

صرترترتلةن للحصرترترتوا  لى مسرترترتش ن  تنا  ر إطشو الري للسرترترتيشسرترترتشت ذات ا و  جلهة التموول إىل ربرترترتع معشو (ك 
اسرترترترترترترترترترترترترترتملاتيدية التموول للحفشظ  لى ا واوا الوواثية الهدشتية ل  ذوة رال وا ة ر الدلناأل الهشميةن رالدلناأل ال  لرس 

رال وا ة ر الهظش  ا تعنا  اقتصرترترترترترترترتشااهتش قرهلة اربتقشليةن رال  تعن مسرترترترترترترترتشيشهتش ر تهوع ا واوا الوواثية الهدشتية ل  ذوة
 م  ا عشهن . 4-13اغطراا سدري ن ريار ذات اهتيشجشت خشوةن سمش هو مطلول ر ا شا  

 
رسرترترترترترتتلعي جلهة التموول التشوعة للدهشز الرائسرترترترترترتي اروامه واتنامه ر الههوض وتهفيذ هذا الههج الراجمي روورترترترترترتنهن قش ر  -30

 رر اختصشوشهتش.ذلي م  خالا التناوري ا وبحة ا اله 
 

 النهج الرباجمي واألدوات اخلاضعة لتوجيهات اجلهاز الرائسي –رابعاا
 وسيطرته املباشرة

 لتحقيق نيسمش هو موبرترت  ر إطشو الهتشتجن وُعتر ورترتهنرت تقشسرترتا ا هشتع رورترتهنرت اغ راض ا تفق  ليهش برترترروو -31
  في ممه ر تهفيذهش.الههج الراجمي رتسملاتيدية التموول رسيلعدشأل اروامه 

 
اتوع  هظمة اغ ذوة  هسرترترترترترترتشل امشربة. رهو 2006اربررترترترترترترتل اجلهشز الرائسرترترترترترترتي ورترترترترترترتهنرت اغ راض ا تفق  ليهش ر  ش   -32

. رولعي الصرترترترترترترترترترترتهنرت اروامه هش شمه ر النرلية لمعشهن ل اجلهشز الرائسرترترترترترترترترترترتي نيرال وا ة غ راض متفق  ليهش وني جهة مشلة رام
سرترترترترترترترترترترترترترتين ررت سرترترترترترترترترترترترترترتيمش تع و  اآلليشت العش ية لتمٍني ا عشهن ن رتهفيذ اغرلومت ا تفق  ليهشن روهشني تهفيذ قراوات اجلهشز الرائ

القنوات  لى الصرترترترترترترترتعينو  النرع را قليمين رتسرترترترترترترترتهيل  ملية ورترترترترترترترتهع القراو للدهشز الرائسرترترترترترترترتي لتع و  تهفيذ ا عشهن . رووتر 
اا م  جممو ة م  اجلهشت ا شلةن رإااوهتشن للمضرترترترترترتي  مني م  اجل أتمني اغمو لالصرترترترترترتهنرت آلية مرربة سرترترترترترتروعة ارتسرترترترترترتتدشوة 

 لى اليل  مليشت الصرترترترترترتهنرتن الذل وعرض التفشورترترترترترتيل    الهطشتن  1قنمشمه ر التهفيذ الراجمي للمعشهن . رحيتول ا لحق 
 رهرن ا واوان را علومشتن را والل.

 
ول رالهظش  ا تعنا اغطراا للحصرتوا  لى ا واوا وعتر ورتهنرت تقشسرتا ا هشتع  هصرترامه اسرتشسرتيشمه ر اسرتملاتيدية التمو  -33

رتقشسرترتا مهشتعهش. رإأل الصرترتهنرت هو اآللية التررترتويلية لتلقي ا هشتع الهقنوة الهششرترتعة    الهظش  ا تعنا اغطراا راسرترتتانامهش 
ا هشتعن رهو م  ا عشهن . رقن اربررترترترترتل اجلهشز الرائسرترترترترتي ورترترترترتهنرت تقشسرترترترترتا  (ر -3-19رتقش هشن  لى الهحو اةنا ر ا شا  

ت روعنس اجمث ر الههج الراجمي رتسرترترترترترترترترترترترترتملاتيدية التموول خطو  2009آخذ ر التطوو مهذ األ ونا تررترترترترترترترترترترترترتويلث غرا مر  ر  ش  
 اخرى ر جمشا تطووره.
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ُتسرترترتتمن ا ههدية ا سرترترتتانمة حلسرترترتشل الوشوة اخلشورترترتة وصرترترتهنرت تقشسرترترتا ا هشتع م  ا ههدية ا سرترترتتانمة رتهتسرترترتشل  -34
ة رتسرترترترترترترترترترترترترتملاتيدية التموولن رال  هتنا إىل  قيق مسرترترترترترترترترترترترترتتوى  شا م  التهفيذ جلميع اجملشرتت ذات اغرلووة خلطة الوشوة العشم

 .25. رةلتشعن تهطدق قيوا يشثلة  لى الهحو ا رشو إليث ر الفقر  2030العمل العش ية حبلوا  ش  
 

الههج الراجمي لصرترتهنرت تقشسرترتا ا هشتع  لى سمش هو تنا ر النليل التررترتويلي لصرترتهنرت تقشسرترتا ا هشتعن ورس   -35
 مش ولي:

 

  خلطة العمل العش ية الةشربية وررترترترترترترترترترترترترترتلأل ا واوا الوواثية الهدشتية ل  ذوة رال وا ة: ا ا إااو  ا واوا  2جمشا اغرلووة
 الوواثية الهدشتية ل  ذوة رال وا ة ر سيههش ر ا  و ةت

  خلطة العمل العش ية الةشربية وررترترترترترترتلأل ا واوا الوواثية الهدشتية ل  ذوة رال وا ة: تررترترترترترترتديع تهمية  11رجمشا اغرلووة
رتسرترترترتووق مجيع اغورترترترتهشان رر ا قش  اغرا اورترترترتهشا ا  او نيياغورترترترتهشا الدناتية راغربواع  ري ا سرترترترتتانمة 

  لى الهحو اغمةل.

 
 ت لٍيهية لتهفيذ اغرلومت اغخرى خلطة العمل العش ية الةشربية.وضع يشوسشت اا مة رمدشاوا راجميرمع ذلين تإأل الههج ال

 

 حينا اجلهشز الرائسي ربطشقشمه مستهنتشمه لصهنرت تقشسا ا هشتع: -36
 

مليوأل اررتو امروٍي لٍي  [ل –ا ]ن جيي األ وصل النخل السهول لصهنرت تقشسا ا هشتع إىل مش وني 2025حبلوا  ش  
م  اجلهن ا تعنا اغطراا رالةهشتي لتحقيق مستوى مرتفع  ا شتةر  [ا –  ]وتسىن لصهنرت تقشسا ا هشتع ا سشية وهسدة 

 .2030حبلوا  ش   11ر 2م  التهفيذ ر جمشع اغرلومت 
 

وهنرت تقشسا ا هشتع ورٍل ارول م  خالا  رلريشمه مع الوشوة العشمة رتسملاتيدية التموولن سيتا استعراض  شوة -37
  مليشت ارتستعراض ا هتظمة رتسملاتيدية التموول.

 
م  ا عشهن  النرليةن ا سرتتفينرأل الرتيسرتيوأل م  ورتهنرت تقشسرتا ا هشتع ها ا  او وأل ر مجيع  3-13ررتقشمه للمشا   -38

قتصرترترترترترترترترترترتشااهتش قرهلة اربتقشليةن رال  تصرترترترترترترترترترترتوأل ا واوا الوواثية الهدشتية الشني العشملن رخشورترترترترترترترترترترتة ر الدلناأل الهشميةن رالدلناأل ال  لرس ا
 رتستانمهش ورٍل مستنا .

 
رون ا ورترترترتهنرت تقشسرترترترتا ا هشتع ا ااو  رالتحسرترترترتني ر ا وقع الطديعي رر ا  و ةن رملق الرراو  مع جهوا الصرترترترتوأل  -39

ٍس  تنتق مواا ا واوا الوواثية الهدشتية اغرسرترترتع ربطشقشمه خشو  ا وقع. رهو وع ز روسرترترتهل  مليشت تدشاا الدذرو  وني ا  او نين رمي
رقن وذل  ا ررترترترترتشووع ا مسولة جهواامه لتحسرترترترترتني  ل  ذوة رال وا ة م  ا  او ني إىل اجملمو شت خشو  ا وقع رالعٍس ةلعٍس.

 م  اورترترترترترتحشل احليشزات سرترترترترترتالسرترترترترترتل قيمة الدذرو اةليةن ر اتهة جممو ة راسرترترترترترتعة م  اغورترترترترترتهشا ا ٍيسفة راةسرترترترترترتهسة للم او ني
الصرترترترترترتوري . روتا ا ا جهوا تروية الهدشاتت قررترترترترترتشوسة ا  او ني رتع و  القنو   لى تطوور اورترترترترترتهشا تتٍيسف وررترترترترترتٍل خشا مع 

 رتٍوأل ذات جوا   شلية. نالظررا ارتجتمش ية رالديعية
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وني تعدعة ا واوا رختصرترترترترتيصرترترترترتهش رورترترترترترتهش وطروقة  2رجيمع اليل العمليشت لصرترترترترتهنرت تقشسرترترترترتا ا هشتع الواوا ر ا لحق  -40
متٍشملة. رقن مت امج النورد ا ستفشا  م  اروات ا رشووع السشوقة ر تطوور النليلن الذل حيتول اآلأل  لى سرا رربظروة 

 .2025-2020للتويري لصهنرت تقشسا ا هشتع للفمل  
 

 التنفيذ والرصد والستعراض وإعادة التخطيط –خامساا
تقنورامه لنروهش احلشسرترترترترتا ر ا عشهن ن مت تصرترترترترتميا اسرترترترترتملاتيدية التموول ليتا اسرترترترترتتعرابرترترترترتهش ةربتظش  ر سرترترترترتيههش وررترترترترتٍل  -41

مسرترترترترترترتتمرن رلٍي تظل اوهشميٍية رسرترترترترترترتروعة ارتسرترترترترترترتتدشوة رذات ورترترترترترترتلة. رهي تنمج وني  مليشت التهفيذن رالرورترترترترترترتنن رالتقييان 
 رالتعلان ر نون الةورات رسنهش.

 

ل  اربررترترترترترتلهش اجلهشز الرائسرترترترترترتي ورورترترترترترتن رمراجعة التقن  اةرز ر تهفيذ اسرترترترترترتملاتيدية التموول سرترترترترترتتقو  جلهة التموول ا -42
ةربتظش ن روتقنمي توويشت ورلأل التعنوالتن  لى الهحو ا هصوا  ليث ر اختصشوشهتش. رميٍ  مراجعة ارتختصشوشت 

ظش  ورلأل التقن  اةرز ر تهفيذ اسملاتيدية رتقشمه لنروات اسملاتيدية التموول. رستقو  اللدهة ةطالع اجلهشز الرائسي ةربت
سرترترترتهوات لٍي وهظر تيهش اجلهشز الرائسرترترترتي ر اروتث  5التموول. رسرترترترتتوتر اسرترترترتتعرابرترترترتشمه شرترترترتشمالمه رتسرترترترتملاتيدية التموول وعن تمل  

 الالهقة.
 

التموول العشمةن رستقن  اغطراا ا تعشقن  ر ريهش م  ا هظمشت ذات الصلة ا علومشت ا تعلقة وتهفيذ اسملاتيدية  -43
رستعمل جلهة التموول ةلتعشرأل مع جلهة ارتمتةشا  رورونهش راستعرابهشن ر تملات تقنمي التقشوور ال  راتق   ليهش اللدهة.

 لالتفشت  لى اتضل السدل  امش  ا علومشت بم  الصيل القشتمة لرتع التقشوور.
 

وول ال  سرترتيتا اسرترتتعرابرترتهش ر نوةهش سل سرترتهتنين رسرترتتررترتمل رسرترتتضرترتع اللدهة خطة تررترتويلية لتهفيذ اسرترتملاتيدية التم -44
 ارت تدشوات التشلية ا تعلقة وتهفيذهش روونهش راستعرابهش رإ شا  التاطي  هلش:

 
جيي األ تٍوأل  ملية تهفيذ اسرترترترترترترتملاتيدية التموول روورترترترترترترتنهش راسرترترترترترترتتعرابرترترترترترترتهش  ملية اوهشميٍيةن راأل تن ا  (ا 

 ا وب  ر اسملاتيدية التموول هذه. راجميالههج ال
سرترتتتا مراجعة اهناا اسرترتملاتيدية التموول رورترتهنرت تقشسرترتا ا هشتع وررترتٍل ارول. رسرترتيررترتمل ذلي وورترتن  (ل 

التقرترتن  اةرز لو  قيق الورترتشمتن راسرترترترترترترترترترترترترترتتعراض الورترتشمت ذاهترترتشن ر رترتنورترتن الةوراتن قرترتش ر ذلرترتي    طروق إجراني 
جمشرتت تهفيذ ا عشهن  م  خالا اجلمع وني اغارات احلشلية للدهشز  اسرترترترترترترترترترترترترتتعرابرترترترترترترترترترترترترتشت  شمة للتنتقشت ا شلية إىل

الرائسي را ؤسسشت اغخرى مةل مهظمة التعشرأل رالتهمية ر ا يناأل ارتقتصشال رمهظمة اغ ذوة رال وا ةن تضالمه 
    منخالت اخلراني.

هشت ا شلة  جراني التعنوالت الرورترترترترتن النرول را والل    اسرترترترترتتانا  قهوات التموول ا اتلفة رويعة اجل (  
 الالزمة ر نون ترا التموول اجلنون  رهيٍلتهش.

 استعرابشت سل سهتني لتهفيذ اسملاتيدية التموول راستعراض اسملاتيدي سل مخس سهوات. (ا 
ُ نا اطر الرورترترترترترتن رالتقييا لصرترترترترترتهنرت تقشسرترترترترترتا ا هشتع رورترترترترترتهنرت اغ راض ا تفق  ليهش ر االة العمليشت  (هرت 

تررترترترترتمل تقنمي التقشوور ا هتظمة إىل اجلهشز الرائسرترترترترتي. رتعتر هذه اغطر ج نيا رت وتد ا م  وورترترترترتن اسرترترترترتملاتيدية رهي 
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 .التموول. رجيي األ تٍوأل  ملية وورترتن راسرترتتعراض اسرترتملاتيدية التموول الررترتشملة  ملية متسرترتقة مع هذه العمليشت
رت تقشسرترترتا ا هشتع رورترترتهنرت اغ راض ا تفق األ الصرترترتهنرقني مضرترترتعشأل لرقشوة اجلهشز الرائسرترترتين تإأل ورترترتهنإىل رربظرامه 

 ليهش مضرترترترترترترترتعشأل اوضرترترترترترترترتشمه لملجرانيات ا وهن  ا عموا هبش ر مهظمة اغ ذوة رال وا ةن قش ر ذلي  مليشت ا راجعة 
 رالتقشوور ا شلية.

جيي األ ترا ي  ملية وورترترترترترترترترتن راسرترترترترترترترترتتعراض اسرترترترترترترترترتملاتيدية التموول  مليشت الرورترترترترترترترترتنن رالتقييان رالتعلا م   (ر 
د راخلرات را علومشت ا ٍتسرترترترترترتدةن ر ارتسرترترترترترتتعرابرترترترترترتشت السرترترترترترتشوقة رتسرترترترترترتملاتيدية التموولن رتقشمه  ش قروه اجلهشز النور 

 .2017ي3ن م  القراو 3-الرائسي م  خالا الفقر  الةشربية 
وهدوي األ ون ا تهفيذ اسملاتيدية التموول راستعرابهش ر سيههش ةربتظش ن تع و  آليشت ا عشهن  اغخرىن  (ز 

 (.2ر 1ن الفقراتأل 2015ي2الهظش  ا تعنا اغطراا  القراو مةل 
 


