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 مقدمة –أواًل 

 

الغايرات  الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( يف دورتها العادية الرابعة عشررة  يف   املواردنظرت هيئة  - 1

واملؤشرات اخلاصة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورّحبت بالتقدم احملرر  لتطروير الغايرات واملؤشررات     

والستخدامها. وطلبت إىل منظمة األغذية والزراعة )الفاو( الدولية اخلاصة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 

أن تواصل تطوير مؤشرات للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واختبارهرا وتطبيقهرا علرى املسرتوى الروراثي       

  مرع إيرالا العنايرة الواجبرة للمؤشررات      ةم اإليكولوجير ناسبًا  على مستوى األنواع والرنظ وحيثما كان ذلك م

الرفيعة املستوى. وطلبت اهليئرة كرذلك إىل الفراو تكثيرل عملرها بالنسربة إىل الغايرات واملؤشررات         الرئيسية و

ومراقبة تنفيذ غايات آيشي  2020-2011املتصلة بتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي خالل الفرتة 

 1للتنوع البيولوجي.

 

ووضعها بصيغتها النهائية وهري دراسرة تتنراول     وطلبت اهليئة أيضًا إىل الفاو إعداد دراسة متخصصة - 2

املؤشرات اخلاصة حبالة املوارد الوراثية يف مصايد األمساك وتربية األحياا املائية  مع التشرديد علرى ضررورة    

أن تبحث هذه الدراسة أيضًا يف سبل إدماج املعلومات الوراثية والتدابري اخلاصة بالتنوع ضمن اإلحصرااات يف  

وطلبرت كرذلك إىل الفراو أن تواصرل  رديث قاعردة بيانرات         ألحياا املائية ومصايد األمسراك. جمالي تربية ا

وذلرك   الشبكة الدولية لنظم البيانات اخلاصة باألغذيةتركيبة األغذية من أجل التنوع البيولوجي التابعة للفاو/

ي مرن بيانرات موثوقرة.    بصورة منتظمة مع تسليط الضوا على ضرورة توطيد اجلهود الرامية إىل مجع مرا يكفر  

وطلبت أيضًا إىل الفاو رفع تقرير إىل اهليئة يف دورتها العادية اخلامسة عشرة عن املؤشرات اخلاصرة باألغذيرة   

 2والتغذية.

 

وتتضمن هذه الوثيقة آخرر املعلومرات عرن العمرل اجلرارن بالنسربة إىل الغايرات واملؤشررات الدوليرة           - 3

لألغذية والزراعة. وهي تتناول أيضًا عمرل الفراو بالنسربة إىل الغايرات واملؤشررات      اخلاصة بالتنوع البيولوجي 

 اخلاصة مبختلل قطاعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 

 التطورات يف املنتديات الدولية –ثانيًا 

 

متصرلة براملوارد   ال تزال الفاو تؤدن دورًا هامًا على املستوى العاملي من أجل تطوير غايات ومؤشررات   - 4

   الوراثية لألغذية والزراعة  فضاًل عن تنقيحها وتطبيقها.

 

                                                      
 . CGRFA-14/13/Reportيف التقرير  20الفقرة   1
 . CGRFA-14/13/Reportيف التقرير  22الفقرة   2
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 املؤمتر الثاني عشر لألطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي

 

نظررر مررؤألر األطررراف يف اتفاقيررة التنرروع البيولرروجي يف اجتماعررا ااررادن عشررر يف القائمررة األوليررة   - 5

للمؤشرات املوجودة لتقييم التقدم احملر  باجتاه  قيق أهداف اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي خرالل  

نطالق لتقييم التقدم احملرر   وغايات آيشي للتنوع البيولوجي وأقّرت بأنها تشكل نقطة ا 2020-2011الفرتة 

 3على املستويات كافة. 2020-2011يف سبيل تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي خالل الفرتة 

 

وكان مؤألر األطراف قد طلب إىل األمني التنفيذن  يف اجتماعا الثاني عشر  عقد اجتمراع مموعرة    - 6

اخلاصة باخلطرة االسررتاتيجية للتنروع البيولروجي خرالل الفررتة       اخلرباا الفنيني املخصصة املعنية باملؤشرات 

   على أن توكل إليهما مهمتان رئيسيتان هما: 2011-2020
 

 ديد جمموعة صغرية من املؤشرات املمكنة القابلرة للقيراا الرك ميكرن اسرتخدامها ملراقبرة        (1)

التقدم احملر  على املستوى العاملي باجتاه  قيق غايات آيشي للتنوع البيولوجي مع الرتكيرز  

على الغايات الك مل تعاجل حاليًا على أكمل وجا وتلك الك قد تكون مفيدة خلطة التنمية ما 

 واألهداف اإلمنائية املستدامة الصادرة عن األمم املتحدة؛ 2015د عام بع

إعداد توجيهات حول خمتلل أنواع املؤشرات واملقاربات املستخدمة ملراقبة التقردم احملرر  يف    (2)

علرى املسرتويات    2020-2011تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنروع البيولروجي خرالل الفررتة     

الوطنية  على أن تررب  فيهرا  حسرب املقتضرى  خمتلرل تصرورات        اإلقليمية والوطنية وشبا

األطراف للتوصل إىل صون التنوع البيولوجي واستخداما على حنو مسرتدام  وذلرك باالسرتناد    

التفاقية  فضراًل عرن   يف اإىل استعراض للتقارير القطرية وغريها من املساهمات امدية الواردة 

  4خرى ذات الصلة.التقارير املعّدة يف إطار عمليات أ

 

سوف تستند أيضًا جمموعة اخلرباا الفنيني املخصصة على العمل يف هذا امال مرن قبرل الشرراكة    و - 7

 –وجمموعرة مراقبرة األرض    اخلاصة مبؤشرات التنوع البيولوجي )والفاو عضو فيها( واملنظمات األعضاا فيهرا 

للعلروم والسياسرات يف جمرال التنروع البيولروجي       املنررب ااكرومي الردولي   شبكة مراقبرة التنروع البيولروجي و   

الصرادرة عرن األمرم املتحردة      2015وفريق الدعم الفين خلطة التنمية ما بعد عام  وخدمات النظم اإليكولوجية

واألهداف اإلمنائية املستدامة وشعبة اإلحصااات يف األمم املتحدة وجمموعة العمل املعنيرة باملؤشررات والتابعرة    

وسروف تسرتند جمموعرة اخلررباا     وشركاا آخرين.  ي للشعوب األصلية املعين بالتنوع البيولوجيلمنتدى الدولل

الفنيني املخصصة يف عملها إىل املعلومات األساسرية الرك أعردها األمرني التنفيرذن بالتعراون مرع األعضراا يف         

                                                      
 الصادر عن االجتماع ااادن عشر ملؤألر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي. 11/3القرار   3
  الصادر عن االجتماع الثاني عشر ملؤألر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي. 12/1القرار   4
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 االسرتعداد للمسراهمة يف   الشراكة اخلاصة مبؤشرات التنوع البيولوجي وغريهم من الشركاا. وإّن الفاو علرى أ ّ 

 هذه العملية. 

 

اني عشر لألطراف أهمية اارص علرى  ديرد االسررتاتيجيات وخطرط العمرل      ثوأبر  أيضًا املؤألر ال - 8

اخلطرة االسررتاتيجية للتنروع البيولروجي خرالل الفررتة        مرع الوطنية اخلاصة برالتنوع البيولروجي ومواامتهرا    

وغايات آيشي للتنوع البيولوجي  مثاًل من خالل وضع غايات وطنية واملؤشررات املرافقرة هلرا     2011-2020

  5وآليات للرصد  مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة.

 

 فريق املهام املعين بغايات آيشي للتنوع البيولوجي

 

هرام  املرؤألر الثراني    عقد فريق املهام املعين بغايات آيشي للتنوع البيولوجي اجتماعا الثراني علرى    - 9

وقد أبر  األعضاا خرالل االجتمراع مسراهمتهم يف تنفيرذ اخلطرة       6عشر لألطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي.

واقرتحت الفاو أن تتروىل قيرادة العمليرة اخلاصرة      2020-2011االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي خالل الفرتة 

ة علررى خسررارة التنرروع الرروراثي للنباتررات املزروعررة    تررتم احملافظرر2020لكرري لحبلررول سررنة  13بالغايررة 

واايوانات الك تتم تربيتها واستئناسها واألنواع الربّية  مبا يف ذلك األنواع األخرى الك تتسرم بأهميرة مرن    

النواحي االجتماعية واالقتصادية والثقافية أيضًا  فضاًل عن وضع اسرتاتيجيات وتنفيذها للحد قردر املسرتطاع   

 املادة الوراثية ومحاية التنوع الوراثيل وقد القى هذا االقرتاح ترحيبًا واسعًا.  من تآكل 

 

 واألهداف اإلمنائية املستدامة 2015عملية ما بعد عام 

 

( الرذن  20يف أعقاب ما آلت إليا النتائج الرئيسية ملؤألر األمم املتحدة عن التنميرة املسرتدامة )ريرو     - 10

  أطلقرت الردول األعضراا عمليرة ترمري إىل وضرع       2012ُعقد يف ريو دن جانريو خالل شرهر يونيرو/حزيران   

 8وقضت هذه العمليرة بننشراا جمموعرة العمرل املفتوحرة العضروية       7جمموعة من األهداف اإلمنائية املستدامة.

املفتوحرة العضروية اقرتاحرًا بشرأن     وقد اعتمدت جمموعرة العمرل    9وفريق الدعم الفين املشرتك بني الوكاالت.

                                                      
 الصادر عن املؤألر الثاني عشر لألطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي.  12/1القرار   5
من الوكاالت الدولية واملنظمات واالتفاقات البيئية الك تسعى مجيعًا إىل  قيق وتنفيذ  27يضّم فريق املهام املعين بغايات آيشي للتنوع البيولوجي   6

 وغايات آيشي للتنوع البيولوجي املنبثقة عنها.  2020-2011ة اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي خالل الفرت
 .248  املستقبل الذن نصبو إليا  الفقرة 2012يوليو/ألو   27الصادر بتاريخ  66/288انظر قرار اجلمعية العامة   7
 .67/555قرار اجلمعية العامة   8
ترألل مرن أكثرر    أنشأ فريق الدعم أمني عام األمم املتحدة وتشارك يف رئاستا إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وي  9

ملساندة جمموعة العمل من األجهزة التابعة لألمم املتحدة  مبا فيها الفاو  ويقدم الدعم الفين واملدخالت التحليلية واملراجع وخرباا متخصصني  40من 

 املفتوحة العضوية.
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وتتنراول   10غاية وهو سيحال إىل اجلمعية العامة لدراستا. 169هدفًا و 17األهداف اإلمنائية املستدامة يتضمن 

الوثيقة مواضيع من قبيل األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة واالسرتخدام املسرتدام للمروارد الطبيعيرة      

ي ترد بنروع  همبا يف ذلك اااجة إىل صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام  و

 عن التنوع البيولوجي.   15يطات وعن احمل 14عن األمن الغذائي و 2 األهدافخاص يف 

 

لوضع حد للجوع و قيرق األمرن الغرذائي و سرني التغذيرة وتشرجيع الزراعرة         2ويتضمن اهلدف  - 11

  2020الك تعين بصورة خاصة اهليئة حيث أنها تنص على ما يلي: لحبلول سرنة   5-2املستدامةل الغاية 

ملزروعة واايوانرات الرك ترتم تربيتهرا واملستأنسرة واألنرواع       احملافظة على التنوع الوراثي للبذور والنباتات ا

الربية املتصلة بها  مبا يف ذلك مرن خرالل بنروك للبرذور والنباترات حسرنة اإلدارة ومنّوعرة علرى املسرتويات          

الوطنية واإلقليمية والدولية  وااررص علرى ااصرول علرى املنرافع الناشرئة عرن اسرتخدام املروارد الوراثيرة           

التقليدية املصاحبة هلا كما هو متفق عليا دوليًا  وتقامسها العادل واملنصل.ل وإن الفاو  من خرالل  واملعارف 

قد لعبت دورًا حامسًا لتحديد هذا اهلدف والغاية وسيتعني عليها االسرتثمار أكثرر يف هرذه    فريق الدعم الفين  

قردم احملرر  يف سربيل بلروغ الغايرات      العملية  خاصة يف ظل املناقشة اجلارية للمؤشرات من أجل مراقبرة الت 

 املنشودة.  
 

 واملؤشرات يف جمال الغاياتعمل منظمة األغذية والزراعة  –ثالثًا 

 اخلاصة بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

العامليرة الثانيرة  مؤشررات وثرال      اعتمدت اهليئة يف دورتها األخرية  ملراقبرة تنفيرذ خطرة العمرل      - 12

 وطلبت اهليئة إىل الفاو ما يلي: 11غايات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 

 بة رفيعة املستوى لكل من الغايات اخلاصة باملوارد الوراثية النباتية لألغذيرة  إعداد مؤشرات مرّك

والزراعة. وطلبت اهليئة إىل جمموعة العمل الفنية ااكومية الدولية التابعة هلا واملعنية براملوارد  

 لوراثيررة النباتيررة لألغذيررة والزراعررة )جمموعررة العمررل( اسررتعراض تلررك املؤشرررات ورفررع       ا

 توصيات عنها؛

 وضررع الصرريغة النهائيررة لشرركل التقررارير اخلاصررة مبراقبررة تنفيررذ خطررة العمررل العامليررة الثانيررة 

 )شكل التقارير(؛

            و ديث التطبيق اااسوبي القرائم ملراقبرة تنفيرذ خطرة العمرل العامليرة الثانيرة مبرا ميّكرن مرن

 12استخدام املؤشرات.

                                                      
ل املتاحرة علرى العنروان    Outcome Document - Open Working Group on Sustainable Development Goalsانظرر وثيقرة النترائج ل     10

http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html. 
 .CGRFA-14/13/Report يف التقريراملرفق جيم   11
 .CGRFA-14/13/Reportيف التقرير  27-24الفقرات   12

http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html
http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html
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عرن اخلطروات الرك     13املوارد الوراثيرة النباتيرة  وتفيد الوثيقة بعنوان الغايات واملؤشررات اخلاصرة بر    - 13

استجابة لطلبات اهليئة. وهي تتضمن معلومات عرن ثالثرة مؤشررات ةكنرة للغايرات الرثال        اختذتها الفاو 

اخلاصة باملوارد الوراثيرة النباتيرة لألغذيرة والزراعرة وتقرارير عرن وضرع الصرياغة النهائيرة لشركل التقرارير            

ملراقبة تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية. وتتضمن الوثيقة بعنروان إعرداد التقريرر    و ديث التطبيق اااسوبي 

معلومرات عرن اسرتخدام املؤشررات      14الثالث عن حالة املروارد الوراثيرة النباتيرة لألغذيرة والزراعرة يف العرامل      

 والغايات ملراقبة تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية. 

 

 ألغذية والزراعةاملوارد الوراثية احليوانية ل

 

اتفقت اهليئة يف دورتها األخرية على استخدام مؤشرات حمددة للعمليات واملوارد والغايرات املتصرلة    - 14

 15بها ملراقبة تنفيذ وتأثري خطة العمل العاملية للموارد الوراثية اايوانية لألغذية والزراعة.

 

مؤشرات العملية املستندة إىل  ليل التقارير القطرية عرن تنفيرذ خطرة العمرل العامليرة       أحد ُتعرض  - 15

تقرير مرحلري تروليفي عرن تنفيرذ خطرة العمرل العامليرة للمروارد         للموارد الوراثية اايوانية يف الوثيقة بعنوان 

2014-الوراثية اايوانية 
2014- نيرة واجتاهاتهرا  وتعرض الوثيقة بعنوان حالة املوارد الوراثية اايوا  16

17 

جمموعة املؤشرات اخلاصة باملوارد احملسروبة علرى أسراا أحرد  البيانرات الراهنرة والبيانرات التار يرة         

 .للحيوانات املستأنسة ثينظام معلومات التنوع الورااملتاحة يف 

 

 املوارد الوراثية احلرجية

 

اهليئة إىل الفاو يف دورتها األخرية مواصلة العمل من أجل إعداد قائمرة باملؤشررات الراميرة إىل     طلبت - 16

مراقبة املوارد الوراثية اارجية يف العامل وحالة تنفيذ خطة العمرل العامليرة لصرون املروارد الوراثيرة اارجيرة       

عنيرة براملوارد الوراثيرة اارجيرة إىل     واستخدامها املستدام وتنميتها ودعرت جمموعرة العمرل التابعرة هلرا وامل     

 18استعراض هذه املؤشرات.
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معلومرات أساسرية    19وتتضمن الوثيقة بعنوان الغايات واملؤشرات اخلاصة براملوارد الوراثيرة اارجيرة    - 17

ومسودة مراجعة لقائمة املؤشرات الك ُوضعت خصيصًا ملراقبة تنفيذ كل مرن األولويرات االسررتاتيجية خلطرة     

 بعدما قامت جمموعة العمل مبراجعتها.العمل  

 

 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

 

إعرداد وإجرراا دراسرة متخصصرة حرول       يف دورتها العاديرة الرابعرة عشررة     طلبت اهليئة إىل الفاو  - 18

ضررورة أن تنظرر    حالة املوارد الوراثية ملصايد األمساك وتربية األحياا املائية  مع التشديد علرى  املؤشرات عن

يف كيفية إدراج املعلومات الوراثية والتدابري املتصلة برالتنوع ضرمن اإلحصرااات عرن تربيرة       هذه الدراسة أيضًا

 20األحياا املائية ومصايد األمساك.

 

وترد الدراسة املتخصصة الك طلبتها اهليئة يف القائمة اإلرشادية املراجعة بوثائق الدراسات األساسية  - 19

    21يف سياق إعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل. إجراؤهاالك اقُترح 

 

 التنوع البيولوجي والتغذية

 

 الفاو  يف دورتها العادية الرابعة عشرة  أن تواصرل  رديث قاعردة بيانرات     طلبت اهليئة أيضًا إىل  - 20

 الشربكة الدوليرة لرنظم البيانرات اخلاصرة باألغذيرة      تركيبة األغذية من أجل التنوع البيولروجي التابعرة للفاو/  

واالضرطالع  بصورة دورية  مع إبرا  اااجة إىل تكثيل اجلهود الرامية إىل مجع ما يكفي من بيانات موثوقة 

بتنمية القدرات ووضع طرق جديدة لالستقصراا وخطروت توجيهيرة لتعرديل الطررق القائمرة حاليرًا السرتهالك         

األغذية. ومن شأن هذه األدوات وااصص التدريبيرة أن تسراعد البلردان يف اسرتيعاب املعلومرات علرى حنرو        

تغذية والك ينبغي تروافر بيانرات عنهرا    أفضل عن دور التنوع البيولوجي لألغذية يف جمالي األمن الغذائي وال

  فضراًل عرن األغذيرة الربيرة وغرري      تتصل برتكيبة األغذية واستهالكها على مستوى النوع والصنل والسراللة 

املستخدمة بالقدر الكايف والك غالبًا ما تذهب طّي النسيان. وطلبت اهليئة كذلك إىل الفاو أن ترفرع تقريررًا إىل   

 22ادية اخلامسة عشرة عن املؤشرات اخلاصة بالتغذية للتنوع البيولوجي.اهليئة يف دورتها الع
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تضرّمنت   2013وصدرت نسخة جديدة يف سنة  23وقد واصلت الفاو  ديث قاعدة البيانات املذكورة. - 21

بند غذائي جديد  ال سيما ام اخلنزير  300حنو  2014بندًا جديدًا. ومن املتوقع أن يشمل إصدار سنة  86

و  مجع البيانات كافة عن ام اخلنزير وجتميعها من قبل الطالب يف جامعة والية آيروا يف إطرار   والكاسافا. 

 التعاون القائم منذ  من بعيد مع الفاو. 

 

نراول الثراني   فيمرا يت  24وكان مؤشرا التغذيرة للتنروع البيولروجي  وأحردهما ُيعنرى برتكيبرة األغذيرة        - 22

ويف سرنة   موضع تقرير عن مدى استكشاف موضروع التنروع البيولروجي القرائم لألغذيرة.       25استهالك األغذية

 1375غذاا يف إطار مؤشر استهالك األغذية  أن ما يعرادل  يرادة قردرها     6321أفادت الفاو عن  26 2013

 1309ل دغذاا أن بزيرادة تعرا   15 679غذاا يف خالل عامني. أما بالنسبة إىل تركيبة األغذية  فقد أفيد عن 

بسربب الرنقص يف التمويرل. وبقيرت بالترالي       2014. ومل ُترفع أن تقرارير خرالل سرنة    2013أغذية يف سنة 

 .2012الفجوة يف البيانات لكل من املؤشرين على حاهلا تقريبًا منذ سنة 

 

 امللتمسةالتوجيهات  - رابعًا

 

 قد ترغب اهليئة يف دعوة الفاو إىل ما يلي:  - 23
 

املساهمة يف وضع واستخدام غايات ومؤشرات دولية تتعلرق براملوارد الوراثيرة لألغذيرة      مواصلة (1)

 والزراعة حرصًا على االتساق واالنسجام بني خمتلل املنتديات والعمليات؛

الشربكة  بيانات تركيبة األغذية من أجل التنوع البيولوجي التابعة للفاو/مواصلة  ديث قاعدة  (2)

وتطوير واختبار وتطبيرق مؤشررات للتنروع البيولروجي      الدولية لنظم البيانات اخلاصة باألغذية

لألغذية والزراعة علرى املسرتوى الروراثي وحيثمرا انطبرق ذلرك علرى مسرتوى األنرواع والرنظم           

 اإليكولوجية؛

عم مموعة اخلرباا الفنيني املخصصرة املعنيرة باملؤشررات يف خطرة العمرل اخلاصرة       تقديم الد (3)

 ؛2020-2011بالتنوع البيولوجي للفرتة 

واملضي قدمًا يف مساعدة البلدان الك جترن عمليرات استقصراا السرتهالك األغذيرة للحصرول       (4)

 التنوع البيولوجي. ضبصورة دورية على بيانات عن استهالك األغذية ألغرا
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