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 مقّدمة -أّواًل

 

، 2011طلبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف دورتها العادية الثالثة عشرة املنعقدة يف عام  -1

وضع الغايات واملؤشرات يف إطار العمليات املقرّررة أو املسرتمرة للتقيريم    هود جإىل منظمة األغذية والزراعة )الفاو( مواصلة 

العمرل الفنيرة احلكوميرة الدوليرة مواصرلة       مجاعرات إىل  أيضراً طلبرت  و. 1العاملي أو خطط العمل مبوجرب واليرة اهليئرة   

استعراض الغايات واملؤشرات ضمن قطاعاتها على التوالي، ورفع التوصيات إىل اهليئة ملزيد من التطوير. وشّددت اهليئة 

مراعية للتغيريات. على وجوب أن تكون املؤشرات ذات صلة بالسياسات، وسليمة من الناحية العلمية ومفهومة وعملية و

وطلبت كذلك اهليئة إىل الفاو حبث كيف ميكن هلذه املؤشرات أن تسهم يف رصد التقّدم احملرز باجتراه ققيرق غايرات    

13آيتشي للتنّوع البيولوجي، وإسداء املشورة بشأنها، ال سّيما الغايرة  
، مرن اخلطرة االسررتاتي ية للتنرّوع البيولروجي      2

 . 2010تمدها املؤمتر العاشر لألطراف يف اتفاقية التنّوع البيولوجي يف عام ، اليت اع2020-2011للفرتة 

 

لصرون املروارد الوراثيرة احلرجيرة     خطة العمل العامليرة  ووافقت اهليئة، يف دورتها العادية الرابعة عشرة، على  -2

. واعتمد مؤمتر الفاو بعد ذلك خطة العمل العاملية يف يونيروححزيران  3()خطة العمل العامليةواستخدامها املستدام وتنميتها 

2013
4 . 

 

، يف دورتهرا  )مجاعرة العمرل(   العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجيرة  مجاعةوحبثت  -3

وأوصرت مبواصرلة   ، 5باملؤشرات ، املؤشرات لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية. ونّقحت مشروع قائمة2014الثالثة يف عام 

دورتهرا العاديرة    أقرت اهليئة يفو. 6اليت ميكن التحقق منها من املؤشرات الرئيسية أقلعدد ختفيض عدد املؤشرات إىل 

هناك حاجة إىل القيام باملزيد من العمل لوضرع الصريغة النهائيرة ملشرروع قائمرة املؤشررات اخلاصرة         اخلامسة عشرة بأّن

وطلبت اهليئة من املنظمة االستمرار يف العمل بشأن املؤشرات اخلاصة براملوارد الوراثيرة   . برصد تنفيذ خطة العمل العاملية

العمل قبل اجتماعها املقبل ملواصلة تنقيح مشروع  مجاعةة وتنسيق إجراء عملية تشاورية بني الدورات مبشارك ،احلرجية

 . 7واستخدامها املستدام وتنميتها قائمة املؤشرات، ولتحديد جمموعة من الغايات لصون املوارد الوراثية احلرجية

 

                                                      
 . CGRFA-13/11/Report التقريرمن  98الفقرة   1
، يتم احلفاظ على التنروع الروراثي للنباترات املزروعرة واملسرتزرعة واحليوانرات       2020 حبلول عاممن غايات آيتشي للتنّوع البيولوجي:  13الغاية   2

افية، ويكون قرد    وكذلك ذات القيمة الثق ،االقتصادية –، مبا يف ذلك األنواع األخرى ذات القيمة االجتماعية القرابةاملستأنسة واألنواع الربية ذات 

  .إىل أدنى حد من التآكل الوراثي وصون تنوعها الوراثي للتقليلوضع وتنفيذ اسرتاتي يات 
 . CGRFA-14/13/Report التقريرمن  52الفقرة   3
 . C 2013/REP التقريرمن  77الفقرة   4
 . CGRFA/WG-FGR-3/14/Report التقريراملرفق جيم من   5
 . CGRFA/WG-FGR-3/14/Report التقريرمن  17الفقرة   6
 . CGRFA-15/15/Report التقريرمن  20و 19الفقرتان   7
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 طلبت. و2016آذار مت العملية التشاورية بشأن الغايات واملؤشرات خالل الفرتة من فربايرحشباط إىل مارسحّظُن -4

معرفة ردود الفعل على نهٍج مقرتح لوضع الصيغة النهائية للغايات واملؤشررات، وكرذلك علرى قائمرة بالغايرات      املشاورة 

، وجهرات االتصرال   ماعة العمرل األعضاء يف الدورتني الثالثة والرابعة جل من كّل واملؤشرات وأدوات التحقق. ومّتت دعوة

. ووردت تعليقرات  مواملنظمات الدولية ذات الصلة إىل إبرداء آرائهر   رجية يف العاملحالة املوارد الوراثية احلالوطنية بشأن 

. واعترب مجيع اجمليبني أّن النهج املقرتح مع جمموعتني مرن الغايرات واملؤشررات نهرج معقرول وعملري.       8بلدان 10من 

ن التقرّدم الرذحت قررزه أو اخلطروات     وبالنسبة إىل الغايات، مّتت اإلشارة إىل ضرورة أن تتمّكن البلدان من رفع تقارير عر 

 اليت تتخذها باجتاه بلوغ الغايات وليس فقط عند ققيق الغايات. وذكر عدد من اجمليبني أّنه ال برد مرن القيرام مبزيرد    

من العمل بشأن أدوات التحقق وأّنه ينبغي قديد جمموعة من املصطلحات واملفاهيم املستخدمة أو توضيحها يف اخلطوط 

إلعداد التقارير املرحلية القطرية. واعترب عدد قليل من اجمليبني أّن بعض الغايات واملؤشرات ميكن أن تكرون  التوجيهية 

 بردالً  اجملموعرات مسرتوى   علرى  أكثر طموحًا وأّنه جيوز طلرب بيانرات أكثرر تفصرياًل ملؤشررات أخررى )مرثاًل بيانرات        

 مستوى األنواع(. على من بيانات 

 

ومراعاًة للتعليقات الواردة من املشاورة، تعرض هرذه الوثيرق نه رًا مقرتحرًا لوضرع الصريغة النهائيرة للغايرات          -5

واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية، وقائمة منقحة للغايات واملؤشرات املقرتحة. وتقرتح كرذلك عمليرة لوضرع    

 طوط التوجيهية إلعداد التقارير املرحلية القطرية. الصيغة النهائية ألدوات التحقق من املؤشرات ووضع اخل

 

 معلومات أساسية -ثانيًا

 

إىل األولويات االسرتاتي ية خلطة العمل العاملية كنقطة انطالق لوضع املؤشرات اخلاصة  مجاعة العملاستندت  -6

أولويرة اسررتاتي ية،    27العامليرة   باملوارد الوراثية احلرجية، وبالتالي مل تنظر بعد يف أية غايات. وقّدد خطرة العمرل  

 (18جمّمعة يف أربعة جماالت ذات أولويرة، اعترربت أهردافًا طويلرة األجرل. وتردعو معظرم األولويرات االسررتاتي ية )         

 علرى املسرتوى  ( و3اإلقليمري )  ولويات أخرى على العمرل علرى املسرتوى   إىل العمل على املستوى الوطين، بينما تشّ ع أ

(. وجتدر اإلشارة إىل أّن صياغة العديرد مرن األولويرات االسررتاتي ية ال تتريح اسرتخدامها كغايرات مرن دون         6العاملي )

 توضيح إضايف.  

 

مؤشرًا. وعلرى أسراس    31يف دورتها الثالثة، على  مجاعة العمل، كما ناقشته 9واشتمل مشروع قائمة املؤشرات -7

ومرن خرالل حبرث البيانرات واملعلومرات       ،يف العرامل  رجيةاحلالوراثية املوارد حالة الدروس املستخلصة من عملية إعداد 

 اليت وّفرتها البلدان هلذا التقرير، يتبّين أّن التحقق بالكامل من العديد من املؤشرات الواردة يف املشروع مل يكن ممكنًا. 

 

                                                      
 كية. ياالقاد الروسي والواليات املتحدة األمرو النرويجو مدغشقرو هنغارياو أملانياو فنلنداو في يو أثيوبياو كندا  8
 Report14/3-FGR-CGRFA/WG ،ml401a.pdf-http://www.fao.org/3/a/ التقريراملرفق جيم من   9

http://www.fao.org/3/a-ml401a.pdf
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لتحقرق ذات الصرلة خرالل    وينبغي تصميم الغايات واملؤشرات بعناية للحؤول دون تنقيحهرا أو تنقريح أدوات ا   -8

دورات الرصد. وإذا ّ  تنقيح الغايات واملؤشرات أو صقلها بصورة متكررة، فإّن جهود رصد التقرّدم وقديرد االجتاهرات    

 بالتحديات، إن مل تكن مسرتحيلة. وميكرن مراقبتهرا يف حرال ّ  مجرع وقليرل النروع نفسره         حافلةعلى السواء تصبح 

يتني منفصلتني أو أكثر. وإذا كانت الغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثيرة احلرجيرة   من املعلومات يف حمطتني زمن

حمددة للغاية، فإّن التغيريات املستقبلية املمكنة يف خطة العمل العاملية قد جتعرل بعرض الغايرات واملؤشررات متقادمرة.      

واإلجراءات األوسع نطاقًا احملددة على مسرتوى   وإذا ّ  بداًل من ذلك وضع الغايات واملؤشرات على أساس االحتياجات

 اجملاالت ذات األولوية، فمن غري املررّجح أن توّلرد عمليرة التنقريح املسرتقبلية احملتملرة خلطرة العمرل العامليرة حاجرة          

 إىل تعديلها. 

 

أن توافرق يف املقرام األّول علرى الغايرات اخلاصرة براملوارد        مجاعرة العمرل  وبالنظر إىل ما ورد آنفًا، يتعّين على  -9

الوراثية احلرجية، على أساس اجملاالت األربعة ذات األولوية خلطة العمرل العامليرة، ومرن ثرّم علرى قائمرة املؤشررات        

 الرئيسية اليت تقيس التقّدم احملرز باجتاه ققيق الغايات.  

 

 اصة باملوارد الوراثية احلرجيةالغرض من الغايات واملؤشرات اخل -ثالثًا

 

 وضعت الغايرات )الريت تعررف أيضرًا باملعرايري أو األهرداف( واملؤشررات اخلاصرة براملوارد الوراثيرة احلرجيرة            -10

سنة. وتراوح الغرض من خمططات املؤشررات املتعرددة مرا برني رصرد التنرّوع الروراثي ضرمن          20وّ  اختبارها ألكثر من 

. 11وتقييم القدرة التطّورية ألنواع األشر ار علرى الصرعيد العراملي     10وى وحدة إدارة الغاباتجمموعات األش ار على مست

 ويف اخلتام، ّ  تكييف سائر الغايات واملؤشرات القائمة واملقرتحة لغرض حمّدد. 

 

أن تضرمن الغايرات    . وينبغيوضعها ثالثي األبعاد مجاعة العمللب إىل والغرض من الغايات واملؤشرات اليت ُط -11

 واملؤشرات ما يلي:
 

األهداف اليت يتعّين على البلدان ققيقها باعتبارها است ابة خلطة العمل العاملية، وتعّقب كيفية بلوغ  قدحت (1)

 العديد من البلدان هذه األهداف وإىل أحت مدى؛  

قديد األهداف اخلاصة بصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها وتنميتهرا، وقيراس التقرّدم الرذحت قررزه       (2)

 البلدان باجتاه ققيق هذه األهداف؛ 

                                                      
 37. املعايري واملؤشرات اخلاصة باإلدارة املستدانة للغابات: تقييم ورصد االختالف الوراثي. ورقة العمل رقم Namkoong et al. 2002مثاًل:   10

 /HTM00E649E/AC649/AC005http://www.fao.org/docrep.ذية والزراعة، بشأن املوارد الوراثية احلرجية، منظمة األغ
ت وخارجها. . مؤشرات التنّوع الوراثي من العاملية إىل احمللية للقدرة التطّورية يف أنواع األش ار ضمن الغاباGraudal, L. et al. 2014مثاًل:   11

0378112714002825S-0.2s-1/0378112714002825cdn.com/S-http://ac.els-، 51-53: 333إيكولوجيا وإدارة الغابات 

9852f22c90ef09a4c96f8d8d349c8f76_1454063094f&acdnat=35aacb00000-8427-5e11-672c-c84914e1main.pdf?_tid= 

http://www.fao.org/docrep/005/AC649E/AC649E00.HTM
http://ac.els-cdn.com/S0378112714002825/1-s2.0-S0378112714002825-main.pdf?_tid=1e84914c-c672-11e5-8427-00000aacb35f&acdnat=1454063094_76f8c349d8d8f96c4a09ef90c22f9852
http://ac.els-cdn.com/S0378112714002825/1-s2.0-S0378112714002825-main.pdf?_tid=1e84914c-c672-11e5-8427-00000aacb35f&acdnat=1454063094_76f8c349d8d8f96c4a09ef90c22f9852
http://ac.els-cdn.com/S0378112714002825/1-s2.0-S0378112714002825-main.pdf?_tid=1e84914c-c672-11e5-8427-00000aacb35f&acdnat=1454063094_76f8c349d8d8f96c4a09ef90c22f9852
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آيتشي للتنرّوع البيولروجي )وهردف الحرق     من غايات  13املساهمة يف رصد التقّدم احملرز باجتاه ققيق الغاية  (3)

 . 12( وكذلك الغايات ذات الصلة ضمن أهداف التنمية املستدامة2030-2021حيل حمّله للفرتة 

 

وتشّكل الغايات واملؤشرات جزءًا من أدوات التقييم اليت ميكن استخدامها لوضع تصرّور إلدارة املروارد الوراثيرة     -12

أو املبراد((، الغايرات   ، أحت األهرداف ) أربعة مستويات من الرتاتبيةوتقييمها. وتقسم أدوات التقييم هذه إىل  13احلرجية

 )أو املعايري(، املؤشرات وأدوات التحقق. 
 

  .قسرني حالرة    األمثلرة علرى األهرداف   ومرن  توّفر األهداف تربيرًا شاماًل للغايات واملؤشرات وأدوات التحقق"

" )انظرر اخلطرة االسررتاتي ية    الروراثي التنّوع البيولوجي من خالل صون النظم اإليكولوجيرة واألنرواع والتنرّوع    

 (. 2020-2011للتنّوع البيولوجي للفرتة 

 أكثر جدوى وعملية مرن دون   ًاأهدافايات آيتشي للتنّوع البيولوجي، من غ 13الغايات، من قبيل الغاية  جتعل

 مباشرة للتنفيذ.   ًاأن تكون حبّد ذاتها تدابري

  اإلنسان ميكن أن تعزى إىل االستدامة وغريها من جوانب ترتكز املؤشرات على عناصر لنظم طبيعية أو من صنع

 هذه النظم واستخداماتها أو أن تستخدم بالنيابة عنها. 

 بيانات أو معلومات توّفر وسائل للتحقق. وحيتاج كّل مؤشر إىل أداة ققق أو أكثر. هي أدوات التحقق 

 

 وتعين هذه الرتاتبية أّن العناصر األربعة هرذه مرتابطرة يف مرا بينهرا. ويف معررض وضرع الغايرات واملؤشررات،         -13

من املهم أيضًا النظر يف أدوات التحقق. وحسب كيفية صياغة املؤشرات، قرد تقتضري البيانرات الالزمرة للتحقرق منهرا،       

ملروارد  او احتساب املنراطق الريت ترتّم إدارتهرا لصرون      رصد التغّيرات على مستوى اجلزيئيات ضمن جمموعات األش ار أ

 إضافة إىل ذلك، ينبغي أن تبين املؤشررات وأدوات التحقرق علرى التروّفر الرراهن     والوراثية احلرجية، على سبيل املثال. 

 أو املتوّقع للبيانات واملعلومات بشأن املوارد الوراثية احلرجية. 

 

. 14مفراهيمي يرتكرز علرى مؤشررات احلالرة والضرغط واملنفعرة واالسرت ابة        ضعت املؤشرات ضمن إطار ولطاملا ُو -14

 وقّدد صياغة الغاية إىل حرّد كربري نروع املؤشرر )أو املؤشررات( الرالزم لتقيريم التقرّدم احملررز يف ققيرق غايرة معّينرة.            

ة مؤشررات احلالرة   وبعد ذلك، يؤّثر نوع املؤشر على اختيار أدوات التحقرق. ويقتضري رصرد تنفيرذ خطرة العمرل العاملير       

تذكر أّن وضع املؤشرات ينطوحت دائمًا على مقايضات بني ما الذحت ينبغي رجة األوىل. ومن األهمية مبكان واالست ابة بالد

 يف ضوء املوارد البشرية واملالية املتاحة.  هرصده وما الذحت ميكن رصد
 

                                                      
 .=1300https://sustainabledevelopment.un.org/?menuأهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة،   12
علوم ال، Young, A. G., Boshier, D. H., Boyle, T. J. (Eds.). املعايري واملؤشرات لصون التنّوع البيولوجي، يف Boyle, T.J. 2000انظر   13

 . 251-239، ص.CABI Publishing ،Wallingfordالوراثية اخلاصة بصون الغابات: املباد( واملمارسة. 
فريق اخلرباء التقنيني املخصص املعين مبؤشرات اخلطة االسرتاتي ية للتنوع البيولوجي انظر برنامج األمم املتحدة للبيئةحاتفاقية التنّوع البيولوجيح  14

، 2020-2011. تقرير جمموعة اخلرباء الفنية املخصصة بشأن مؤشرات اخلطة االسرتاتي ية للتنّوع البيولوجي للفرتة 2011
en.pdf-03-01-ind-sp-/official/ahteg01-ind-sp-.cbd.int/doc/meetings/ind/ahteghttps://www 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://www.cbd.int/doc/meetings/ind/ahteg-sp-ind-01/official/ahteg-sp-ind-01-03-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/ind/ahteg-sp-ind-01/official/ahteg-sp-ind-01-03-en.pdf
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، اعتمردت  2015واملؤشررات يف منترديات دوليرة أخررى. ويف سربتمربحأيلول       ومؤخرًا، ُبحثت أيضرًا الغايرات   -15

 هردفاً  17الرذحت حيرّدد    203015التنمية املستدامة لعرام   : جدول أعمالقويل عاملنااجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار 

غايات متعّلقرة   2030لتنمية املستدامة وجمموعة من الغايات ذات الصلة. ويشمل كذلك جدول األعمال لعام ا من أهداف

(، وتنفيرذ اإلدارة املسرتدامة للغابرات    1-15بصون النظم اإليكولوجية احلرجية وترميمها واستخدامها املسرتدام )الغايرة   

الت وجمموعرة اخلررباء املعنيرة مبؤشررات أهرداف التنميرة       (. وتعمل حاليرًا الل نرة املشررتكة برني الوكرا     2-15)الغاية 

 املستدامة، واليت تضم الفاو من بني أعضائها، على وضع مؤشرات لرصد أهداف التنمية املستدامة والغايات املتصلة بها.  

 

 النهج املقرتح لوضع الصيغة النهائية للغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية -رابعًا

 

يف ضوء ما ورد أعاله، ُيقرتح النهج التالي لوضع الصيغة النهائية للغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثيرة   -16

 احلرجية: 
 

جمموعرة  وعلى جمموعتني من الغايات واملؤشررات اخلاصرة براملوارد الوراثيرة احلرجيرة؛       مجاعة العملتوافق  (1)

لرصد است ابات البلدان خلطة العمل العاملية وجمموعة أخرى لتقيريم حالرة صرون املروارد الوراثيرة احلرجيرة       

واستخدامها وتنميتها. وينبغي أن تتكّون اجملموعة األوىل من املؤشرات من مؤشرات االست ابة بالدرجرة األوىل  

 واجملموعة الثانية من مؤشرات احلالة. 

ت واملؤشرات على أساس االحتياجات واإلجراءات األوسع نطاقًا احملددة على مسرتوى اجملراالت   تصاغ الغايا (2)

 ذات األولوية يف خطة العمل العاملية. 

الروطين. وسرتتّم دعروة الشربكات      املسرتوى ترّكز الغايات واملؤشرات على اإلجراءات اليت ينبغي تطبيقها على  (3)

اإلقليمية وحأو اإلقليمية الفرعية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات الدوليرة إىل إعرداد تقرارير منفصرلة     

 بشأن اإلجراءات اليت نّفذتها على املستويني اإلقليمي والعاملي، على التوالي. 

 

 الغايات واملؤشرات املقرتحة -خامسًا

 

 بعررًا للررنهج املقرررتح لوضررع الصرريغة النهائيررة للغايررات واملؤشرررات، وعلررى أسرراس قائمررة مشررروع املؤشرررات ت -17

مجاعرة  يف دورتها الثالثة، ُتقرتح جمموعتان من الغايرات واملؤشررات. وّ  النظرر يف توصرية      مجاعة العملاليت ناقشتها 

 ة اليت ميكرن التحقرق منهرا، ويف ردود الفعرل الرواردة     من املؤشرات الرئيسي أقلعدد املؤشرات إىل عدد بتخفيض  العمل

 من عملية التشاور يف معرض صياغة الغايات واملؤشرات املقرتحة. 

 

أولوية يف خطة العمل العامليرة بغايرة    و، حيظى كّل جمال ذ1املرفق يف اجملموعة األوىل، على النحو الوارد يف  -18

واحدة ومؤشرين أو أكثر يرّكزان على اإلجرراءات الرئيسرية اهلامرة لتحقيرق الغايرات املقرتحرة. وتروّفر الغايرات أهردافًا          

                                                      
 70/1A/RES/ ،.pdf?OpenElement1529189/PDF/N89/291/15ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N-dds-http://daccess الوثيقة  15

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/89/PDF/N1529189.pdf?OpenElement
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وتتعّقب املؤشرات ما إذا كانت البلدان قد اخترذت هرذه اإلجرراءات اسرت ابًة خلطرة العمرل العامليرة.         ،واضحة للبلدان

األولويات االسرتاتي ية املرتابطة على حنو وثيق يف خطة العمل العاملية قت مؤشر واحد )مثاًل، سُتعّزز الرنظم  وُجمعت 

عليهرا األولويرات    ّثالوطنية يف املوقع لصون املوارد الوراثيرة احلرجيرة يف حرال اخترذت البلردان اإلجرراءات الريت قر        

 املقرتحة على البلدان لالست ابة خلطة العمل العاملية:   بع. ويف ما يلي الغايات األر9و 8و 7و 5االسرتاتي ية 
 

 زيادة توّفر البيانات واملعلومات بشأن املوارد الوراثية احلرجية؛ (1)

 لصون املوارد الوراثية احلرجية؛  هتعزيز النظم الوطنية يف املوقع وخارج (2)

 تعزيز الربامج اخلاصة ببذور األش ار وتربيتها وكذلك جهود اإلرشاد بشأن استخدام املوارد الوراثية احلرجية؛  (3)

استحداث آليات وطنية للتنسيق بشأن املوارد الوراثية احلرجية، ووضرع وتنفيرذ اسررتاتي يات وطنيرة لصرون       (4)

 املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها. 

 

 لرصرد عردد البلردان    1املرفرق  قرتح عشرة مؤشرات إضرافة إىل األدوات املمكنرة للتحقرق منهرا يف     وبعد ذلك، ُت -19

 اليت حققت هذه الغايات أو أحرزت تقّدمًا باجتاه ققيقها. 

 

، من أربع غايات متعّلقة حبالة صون املروارد الوراثيرة احلرجيرة    2املرفق وتتكّون اجملموعة الثانية، الواردة يف  -20

 مها وتنميتها، على النحو التالي: واستخدا
 

 املوارد الوراثية احلرجية وتوصيفها؛  تقييم (1)

 ؛ خارج املوقعتدابري تكميلية  وتنفيذاملوارد الوراثية احلرجية يف املوقع،  صون (2)

 استخدام املوارد الوراثية احلرجية وتنميتها؛  تعزيز (3)

 ملوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام. السياسات والقدرات الداعمة لصون ا تعزيز (4)

 

مؤشرات ترّكز على حالرة صرون املروارد     10التقّدم احملرز باجتاه ققيق هذه الغايات بواسطة  سوف يتم رصد -21

 الوراثية احلرجية واستخدامها وتنميتها. وتقرتح أيضًا أدوات التحقق اخلاصة بهذه املؤشرات. 

 

 مجاعرة العمرل  لتنظرر فيهرا    16سيعرض مشروع جدول زمين لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية كوثيقرة منفصرلة  و -22

يف هذه الدورة. ووفقًا ملشروع اجلدول الزمين، يتوّقع مرن البلردان أن ترفرع التقرارير املرحليرة القطريرة إىل الفراو حبلرول         

. وستوضع اخلطوط التوجيهية إلعداد التقارير املرحليرة القطريرة   إلعداد التقرير األّول للتنفيذ 2017ديسمربحكانون األّول 

لغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثيرة احلرجيرة. وستشررح اخلطروط التوجيهيرة بالتفصريل       لمب ّرد اعتماد اهليئة 

لتوجيهيرة  أدوات التحقق، وتشمل مسردًا للمصطلحات ألغراض إعرداد التقرارير. وستوضرع الصريغة النهائيرة للخطروط ا      

2017وجهرات االتصرال الوطنيرة بشرأن املروارد الوراثيرة احلرجيرة حبلرول مرارسحآذار           مجاعة العملبالتشاور مع 
17 .

                                                      
 .CGRFA/WG-FGR-4/16/4 الوثيقة  16
 .CGRFA/WG-FGR-4/16/4 من الوثيقة املرفق  17
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 خرالل اإلشرارة  بلر  البلردان عرن التقرّدم احملررز مرن       وبالنسبة إىل اجملموعة األوىل من الغايات واملؤشررات، ميكرن أن تُ  

وطنيرة للمروارد    عمليرة وضرع قائمرة جررد    استكمال )مثاًل يف حال  إىل درجة ققيق الغايات على مقياس من نوع ليكرت

أو اسرتمرار هرذه العمليرة أو عردم البردء بهرا(. وسرتعّد خطروط توجيهيرة منفصرلة            الوراثية احلرجية أو ترتيب مشرابه، 

 للشبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية اليت تسهم يف تنفيذ خطة العمل العاملية. 

 

 توجيهات امللتمسةال -سادسًا

 

 يف: مجاعة العملقد ترغب  -23
 

 استعراض الغايات واملؤشرات املقرتحة للموارد الوراثية احلرجية وتنقيحها، حسب االقتضاء؛  (1)

الصريغة النهائيرة ألدوات التحقرق ووضرع اخلطروط التوجيهيرة        لوضرع إسداء التوجيهات، حسبما هو مالئرم،   (2)

 إلعداد التقارير املرحلية القطرية.

 

 يف توصية اهليئة بأن: مجاعة العملقد ترغب  -24
 

، مجاعرة العمرل  تبحث الغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية، على النحو املرنّقح مرن جانرب     (1)

 بغرض اعتمادها؛ 

الصيغة النهائية ألدوات التحقق، ووضع اخلطروط التوجيهيرة إلعرداد     وضعتطلب إىل منظمة األغذية والزراعة  (2)

 التقارير املرحلية القطرية، وكذلك اخلطوط التوجيهية لإلبالغ للشبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية؛

قرق واخلطروط التوجيهيرة إلعرداد     وجهرات االتصرال الوطنيرة اسرتعراض أدوات التح     مجاعة العمرل تطلب إىل  (3)

 . 2017إلكرتونية، حبلول شهر مارسحآذار لتقارير املرحلية القطرية، عرب وسائل ا
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 1املرفق 
 

الغايات واملؤشرات وأدوات التحقق املقرتحة لرصد تنفيذ خطةة العمةل العامليةة لصةون املةوارد الوراثيةة احلرجيةة،        

 واستخدامها املستدام، وتنميتها.
 

 *أداة )أدوات( التحقق املؤشر )االستجابة( الغاية ذو األولويةاجملال 

قسررني ترروّفر املعلومررات   

بشرررأن املررروارد الوراثيرررة   

 احلرجية والنفاذ إليها

زيررررادة ترررروّفر البيانررررات 

واملعلومررات بشررأن املرروارد   

 الوراثية احلرجية

 قوائم اجلرد الوطنيرة ح م 

للموارد الوراثيرة احلرجيرة   

 هةأو الرتتيبات املشاب

عرردد وقائمررة البلرردان الرريت 

قظى بقوائم جررد وطنيرة   

 عمليرررة للمررروارد الوراثيرررة

احلرجيررررة أو ترتيبررررات  

 مشابهة

ح رررم نظرررم املعلومرررات     

بشرررأن  احملدثرررةالوطنيرررة 

 املوارد الوراثية احلرجية

عرردد وقائمررة البلرردان الرريت 

قظرررى بنظرررام أو نظرررم   

 حمدثررةمعلومررات وطنيررة  

بشرررأن املررروارد الوراثيرررة   

 ية احلرج

صرررون املررروارد الوراثيرررة   

احلرجيررررررة يف املوقررررررع  

 هوخارج

تعزيز النظم الوطنية لصرون  

املرروارد الوراثيررة احلرجيررة  

 هيف املوقع وخارج

ح م النظم الوطنية لصرون  

 املوارد يف املوقع

عرردد وقائمررة البلرردان الرريت 

قظى بنظم وطنيرة عمليرة   

 لصون املوارد يف املوقع

الوطنية لصرون  ح م النظم   

 املوارد خارج املوقع

عرردد وقائمررة البلرردان الرريت 

قظى بنظم وطنيرة عمليرة   

 لصون املوارد خارج املوقع

االستخدام املستدام للمروارد  

الوراثية احلرجية وتنميتهرا  

 وإدارتها

تعزيرررز الرررربامج اخلاصرررة 

ببذور األشر ار وتربيتهرا،   

وكرررذلك جهرررود اإلرشررراد  

بشرررأن اسرررتخدام املررروارد  

 اثية احلرجيةالور

ح رررم الرررربامج الوطنيرررة  

 اخلاصة ببذور األش ار

عرردد وقائمررة البلرردان الرريت 

قظى بربامج وطنية عملية 

لبذور األش ار أو ترتيبرات  

 مشابهة

عرردد وقائمررة البلرردان الرريت  ح م برامج تربية األش ار  

قظى بربامج عملية لرتبية 

 األش ار

ح م جهود اإلرشراد الريت     

االسرررتخدام املالئرررم تعرررّزز 

 للموارد الوراثية احلرجية

عرردد وقائمررة البلرردان الرريت 

قظررى بررربامج أو أنشررطة  

مسرررتمرة لإلرشررراد بشرررأن 



CGRFA/WG-FGR-4/16/3 10 

 

اسررتخدام املرروارد الوراثيررة  

 احلرجية

السياسررررات واملؤسسررررات 

 وبناء القدرات

اسررتحداث آليررات وطنيررة  

للتنسررريق بشرررأن املررروارد   

الوراثية احلرجية، ووضرع  

ت وطنية وتنفيذ اسرتاتي يا

لصرررون املررروارد الوراثيرررة   

احلرجيررررة واسررررتخدامها 

 وتنميتها

ح رررم االيرررات الوطنيرررة 

للتنسررريق بشرررأن املررروارد   

 الوراثية احلرجية

عرردد وقائمررة البلرردان الرريت 

قظرررى بآليرررات وطنيرررة  

للتنسررريق بشرررأن املررروارد   

 الوراثية احلرجية

ح ررررم االسرررررتاتي يات    

الوطنيرررة لصرررون املررروارد   

الوراثيرررررررة احلرجيرررررررة 

 استخدامهاو

عرردد وقائمررة البلرردان الرريت 

تنّفذ اسررتاتي يات وطنيرة   

لصرررون املررروارد الوراثيرررة   

 احلرجية واستخدامها

مررررررررردى مسررررررررراهمة    

االسرتاتي يات الوطنيرة يف  

تنفيررررذ االسرررررتاتي يات  

اإلقليميرررررة أو اإلقليميرررررة 

الفرعيرررة لصرررون املررروارد   

 الوراثية احلرجية

عرردد وقائمررة البلرردان الرريت 

اسررررررتاتي يتها تسرررررهم 

الوطنيرررررررة يف تنفيرررررررذ  

االسرررتاتي ية اإلقليميررة أو 

اإلقليميررة الفرعيررة لصررون   

 املوارد الوراثية احلرجية
 

 * ميكن للبلدان أن تبل  عن التقّدم احملرز من خالل اإلشارة إىل درجة ققيق الغايات على مقياس من نوع ليكرت.  

 

 2املرفق 
 

 قرتحة لتقيي  حالة صون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها وتنميتها.الغايات واملؤشرات وأدوات التحقق امل
 

 *أداة )أدوات( التحقق املؤشر )احلالة( الغاية اجملال ذو األولوية

قسررني ترروّفر املعلومررات   

بشرررأن املررروارد الوراثيرررة   

 احلرجية والنفاذ إليها

تقيررريم املررروارد الوراثيرررة   

 احلرجية وتوصيفها

الوراثيرررة تقيررريم املررروارد  

 احلرجية

عدد وقائمة األنواع اليت ّ  

توثيق نطاق التوزيع الوطين 

 من أجلها

توصرريف املرروارد الوراثيررة     

 احلرجية

عدد وقائمة األنواع اليت ّ  

توصررريف نطررراق التوزيرررع 

الرروطين مررن أجلررها علررى   
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أسررراس معلومرررات غرررري   

جزيئيرررة )مرررثاًل جترررارب 

املصرردر، أو تقسرريم املنرراطق 

 و املناخية(اإليكولوجية أ

 
عدد وقائمة األنواع اليت ّ  

توصررريف نطررراق التوزيرررع 

الرروطين مررن أجلررها علررى   

أسرراس معلومررات جزيئيررة  

)مررثاًل أخررذ العّينررات علررى 

مستوى النطاق للم موعات 

ألغررراض دراسررات الواسررم 

 اجلزيئي(.  

املررروارد الوراثيرررة  صرررون 

احلرجيررررررة يف املوقررررررع  

 وخارجه

املرروارد الوراثيررة صررون تم ير 

يف املوقرع وتنفيرذ   احلرجية 

تررردابري تكميليرررة لصرررون   

 املوقع املوارد خارج

ح رررم املررروارد الوراثيرررة   

احلرجيررة الرريت تصرران يف   

 املوقع

 
 

عدد وقائمة األنواع املشمولة 

يف برررامج صررون املرروارد يف  

 املوقع

 
املسررررررراحة احملرررررررددة 

)باهلكتررارات( والرريت تررتم  

إدارتهررا لصررون األنررواع يف  

 املوقع

 عررردد اجملموعرررات الررريت

تصررران يف املوقرررع حسرررب 

 عنوال

ح رررم املررروارد الوراثيرررة     

احلرجية اليت تصان خارج 

 املوقع

 

عدد وقائمة األنواع املشمولة 

يف برامج صون املوارد خارج 

 املوقع

 
املسررررررراحة احملرررررررددة 

)باهلكتررارات( والرريت تررتم  

إدارتها لصون األنواع خارج 

 املوقع
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عررردد اجملموعرررات الررريت 

ب تصان خارج املوقع حسر 

 عنوال

عدد املوافقات خارج املوقع 

 )البذور وبنوك االستنسراخ( 

 عنوب الحس

االستخدام املستدام للمروارد  

الوراثية احلرجية وتنميتهرا  

 وإدارتها

تعزيررز اسررتخدام املرروارد   

 الوراثية احلرجية وتنميتها

يف املشررررمولة يف   األنررررواع

الررربامج اخلاصررة بالبررذور   

)مبرررا يف ذلرررك  رتبيرررة الو

التعرراون الرردولي يف جمررال  

تربيررة األشرر ار واجلهررود  

 املبذولة من القطاع اخلاص(

عدد وقائمة األنواع املشمولة 

يف الررربامج الوطنيررة لبررذور  

 األش ار

عدد وقائمة األنواع املشمولة 

 يف برامج تربية األش ار

املسرررراحة )باهلكتررررارات(  ج مواد تكاثر األش ارإنتا  

وعررردد منصرررات البرررذور   

 حسب األنواع

املسرررراحة )باهلكتررررارات( 

وعدد بساتني البذور حسب 

 األنواع

ح ررم )متوسررط العرردد يف   

السنة( خمزون الزرع الرذحت  

يررتّم إنتاجرره مررن خررالل    

اإلكثررار الكلرري واجملهرررحت 

 حسب األنواع

االختبرررار واالختيرررار دورة  برامج حالة تربية األش ار  

غري و الثانيو )اجليل األّول

 عنوذلك( حسب ال

ات سرررراملؤسو السياسررررات

 وبناء القدرات

تعزيرررررز السياسرررررات    

والقرردرات الداعمررة لصررون  

املرروارد الوراثيررة احلرجيررة  

 واستخدامها املستدام 

 

إدماج صون املوارد الوراثيرة  

احلرجيررة واسررتخدامها يف  

السياسرررات الوطنيرررة ذات 

 الصلة

البلدان الريت أدجمرت    عدد

صرررون املررروارد الوراثيرررة   

احلرجيررة واسررتخدامها يف  

براجمها احلرجية الوطنيرة  

وحأو سياسررراتها الوطنيررررة  

 بشأن الغابات
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عدد البلدان الريت أدجمرت   

صرررون املررروارد الوراثيرررة   

احلرجيررة واسررتخدامها يف  

خطط العمل الوطنية للتنّوع 

البيولوجي وحأو السياسرات  

 ذات الصلة

دان الريت أدجمرت   عدد البل

صرررون املررروارد الوراثيرررة   

احلرجيررة واسررتخدامها يف  

اسرررررتاتي ياتها الوطنيررررة 

 للتكّيف مع تغّير املناخ

املشاركة يف جهرود التعراون     

اإلقليميحاإلقليمرري الفرعرري 

بشرررأن املررروارد الوراثيرررة   

 احلرجية

عرردد البلرردان املشرراركة يف  

الشررررررررررررررررررررررربكات 

اإلقليميةحاإلقليمية الفرعيرة  

 لوراثية احلرجيةللموارد ا

املشاركة يف جهرود التعراون     

الرردولي يف جمررال البحرروث 

والتطررروير بشرررأن املررروارد  

 الوراثية احلرجية

عررردد البلررردان واملنظمرررات 

الوطنية املشاركة يف جهرود  

التعرراون الرردولي يف جمررال  

البحرروث والتطرروير بشررأن  

 املوارد الوراثية احلرجية

 
 
 


