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ة لرصرررررررد تنفيذ خطة العمل العاملية لصررررررروث املوارد الوراثي املقرتحة الغايات واملؤشررررررررات وأدوات التحقق :ألف املرفق
 احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها

 لتقييم حررررررالررررررة صرررررررررررررروث املوارد الوراثيررررررة احلرجيررررررة املقرتحررررررة واملؤشرررررررررررررررات وأدوات التحقق الغرررررايرررررات -املرفق باء
 واستخدامها وتنميتها

لرصرررررررررد تنفيذ خطة العمل العاملية لصررررررررروث املوارد الوراثية احلرجية واسرررررررررتخدامها  املقرتح اجلدول الزمين -املرفق جيم
 ية احلرجية يف العاملالوراثالتقرير الثاين عن حالة املوارد املستدام وتنميتها، مبا يف ذلك اخلطوات الرئيسية إلعداد 
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 مقدمة - أولا 
 
، 2015هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( خالل دورهتا العادية اخلامسررررة عشرررررة املنعقدة يف عام  نظرت - 1
بغية وضررررررع العمل  نمعن املوارد الوراثية احلرجية. ورّحبت بالتقدم احملرز وأقّرت بضرررررررورة القيام مبزيد املقرتحة  ؤشررررررراتامليف 

دامها خطة العمل العاملية لصررررررروث املوارد الوراثية احلرجية واسرررررررتختنفيذ  لرصرررررررد املقرتحة قائمة املؤشرررررررراتل الصررررررريغة النهائية
. وطلبت اهليئة إىل منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( أث تواصررررررررررررل العمل على  1)خطة العمل العاملية( املسررررررررررررتدام وتنميتها
ارد الوراثية احلرجية بالتشرررراور مع شررررعبة اإلحصرررراء يف املنظمة، وتنسرررريق عملية تشرررراورية ب  الدورات وضررررع مؤشرررررات للمو 

سرررررررررررررر  قائمة ، وذلك لتحمجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية )مجاعة العمل( مبشرررررررررررررراركة
ب د الوراثية احلرجية واسررررررتخدامها املسررررررتدام وتنميتها إىل جانوحتديد جمموعة من الغايات لصرررررروث املوار املقرتحة املؤشرررررررات 

 .2اهليئة يف دورتيهما القادمت لتنظر فيهم مجاعة العمل و  ،تنفيذ خطة العمل العاملية مشروع إطار زمين لرصد
 
 رصد يف سُتستخدم اليتتعرض هذه الوثيقة الغايات واملؤشرات وأدوات التحقق املقرتحة للموارد الوراثية احلرجية و  - 2

توفّر هذه الوثيقة ىل ذلك، . وباإلضافة إلوضعها يف صيغتها النهائيةهج املتبع تنفيذ خطة العمل العاملية، كما أهنا توّضح الن  
ب أث ونظراا إىل أث أنشرررررطة الرصرررررد جلرصرررررد تنفيذ خطة العمل العاملية.  اا زمني معلومات عن عملية الرصرررررد وتقرتح جدوالا 

طار اإلرير الثاين(، يشري )التق التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملتكامالا وثيقاا مع إعداد تكوث متكاملة 
  أيضاا إىل اخلطوات الرئيسية الالزمة إلعداد التقرير الثاين.خطة العمل العاملية لرصد الزمين املقرتح 

 
 معلومات أساسية - ثانياا 

 
 ها اسرررررررررتجابةا قاألهداف الواجب على البلداث حتقي أث حتددينبغي على الغايات اخلاصرررررررررة باملوارد الوراثية احلرجية  - 3

البلداث  أهدافها. وتقيس املؤشررررررررررات التقدم الذي حترزه يف بلوغالبلداث  جنحتي مدى أوتعّقب إىل خلطة العمل العاملية، 
من  13على أسررراذ هذه األهداف. وسررريسررراهم رصرررد تنفيذ خطة العمل العاملية أيضررراا يف رصرررد التقّدم احملرز لبلوغ الغاية 

 .3، فضالا عن مقاصد أهداف التنمية املستدامة(2030-2021وغاية الحقة قد حتل حملها للفرتة أهداف آيتشي )
 
قق من التح أو أهداف( واملؤشرررررررات إىل جانب األهداف وأدواتوُتسررررررتخدم الغايات )اليت ُتدعى أيضرررررراا معايري  - 4

 يل:وتتمتع بالتسلسل اهلرمي التا ببعضها البعض بطةاوإهنا مرت  4أجل حتديد مفهوم إدارة املوارد الوراثية احلرجية وتقييمها.
 

  واملؤشرات وأدوات التحقق.توفّر األهداف التربير اإلمجايل للغايات 

                                        
 .Report15/15-CGRFA/ التقريرمن  19الفقرة   1
 .Report15/15-CGRFA/ التقريرمن  20الفقرة    2
 goals-development-http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainableالتنمية املستدامة لألمم املتحدة، أهداف   3
 ,.Boyle, T.J. 2000. Criteria and indicators for the conservation of genetic diversity, in: Young, A. G., Boshier, D. H انظر  4

Boyle, T. J. (Eds.), Forest Conservation Genetics: Principles and Practice. CABI Publishing, Wallingford, pp. 239–251. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals
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  لاألهررداف ولعلهررا أكثر تشررررررررررررررغيليررة من دوث أث  من عىاملتعزز الغررايررات  هي نفسررررررررررررررهررا ترردابري تشرررررررررررررركررّ
 مباشرة لتنفيذها.

  باالسررررررررتدامة ميكن ربطهامن صررررررررنع اإلنسرررررررراث نظم طبيعية أو خاصررررررررة بتسررررررررتند املؤشرررررررررات إىل مكونات، 
 .قيق تلك االستدامةلتح استخدامها واستعماالهتا، أوجبوانب أخرى من هذه النظم  أو

 بيانات أو معلومات تتيح أسرررررررررررررراليب للتحقق. وىلتاد كل مؤشررررررررررررررر إىل أداة حتقق يف أدوات التحقق  تتمثل
 واحدة أو أكثر.

 
لحالة والضررررررررررغو  واملنافع لوغالباا ما يتم وضررررررررررع املؤشرررررررررررات يف سرررررررررريا  إطار مفاهيمي يسررررررررررتند إىل مؤشرررررررررررات  -5

 اية من الغايات بشررركل كبري نوع املؤشرررر الالزم لتقييم التقدم احملرز يف حتقيق الغاية. وباملثل،وحتدد صرررياغة غ5واالسرررتجابة.
ويتطّلب رصرررررد تنفيذ خطة العمل العاملية بشررررركل أسررررراسررررري مؤشررررررات للحالة يؤثر نوع املؤشرررررر على اختيار أداة التحقق. 

ت ب  ما جب رصررده وما ميكن رصررده نظراا واالسررتجابة. وال شررك من أث وضررع املؤشرررات دائماا ما ينطوي على مسرراوما
بيانات وافر من ما هو متالتحقق إىل  وأدواتإىل املوارد البشررررررررررررررية واملالية املتوافرة. وبالتايل، جب أث تسرررررررررررررتند املؤشررررررررررررررات 

 .ملستقبلما هو متوقع يف ا وأاحلايل يف الوقت ومعلومات 
 

 الموارد الوراثية الحرجيةالغايات والمؤشرات وأدوات التحقق من   - ثالثاا 
 
 بشرر ث الغايات واملؤشرررات اخلاصررة باملوارد الوراثية احلرجية عرب مشرراورات على طلب اهليئة، ، بناءا عقدت املنظمة -6

وجهات االتصررررررررال الوطنية املعنية  ،. وُدعي أعضرررررررراء مجاعة العمل2016لكرتونية يف فرباير/شرررررررربا  ومارذ/آذار إوسررررررررائل 
ثر م. وإ تعليقاهتإىل توفري ذات الصررررررررررررررلة،إىل جانب املنظمات الدولية  ،املوارد الوراثية احلرجية يف العاملحالة عن تقرير الب

لتقوم مجاعة العمل باسرررتعراضرررها.  7، وثيقةا عن الغايات واملؤشررررات6ذلك، أعّدت املنظمة، يف ضررروء التعليقات اليت وردت
 املرفق  ألف وباء يف ونّقحتها على الشكل الواردواملؤشرات املقرتحة واستعرضت مجاعة العمل، يف دورهتا الرابعة، الغايات 

مع األخذ يف االعتبار  ،جل رصد تنفيذ خطة العمل العامليةهبذه الوثيقة. وأوصت ب ث تعتمدها اهليئة ك دوات للتقييم من أ
 .8طابعها الطوعي

  

                                        
التابع لربنامج األمم  2020-2011صادر عن فريق اخلرباء التقني  املخصص املعين مبؤشرات اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة انظر التقرير ال  5

 .en.pdf-03-01-ind-sp-01/official/ahteg-ind-sp-https://www.cbd.int/doc/meetings/ind/ahtegاملتحدة للبيئة واتفاقية التنوّع البيولوجي، 
 ثيوبيا وفيجي وفنلندا وأملانيا وهنغاريا ومدغشقر والنرويج واالحتاد الروسي والواليات املتحدة األمريكية.إكندا و    6
 FGR-CGRFA/WG-3/16/4الوثيقة   7
 CGRFA-18/17/16من الوثيقة  13الفقرة   8

https://www.cbd.int/doc/meetings/ind/ahteg-sp-ind-01/official/ahteg-sp-ind-01-03-en.pdf
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 إىل ما يلي من االعتبارات:وتستند الغايات واملؤشرات اليت أوصت مجاعة العمل باعتمادها  -7
 

 لرصرررد تُوضرررع اليت املؤشررررات من األوىل اجملموعة وترد. واملؤشررررات الغايات من جمموعت  وضرررع الالزم من 
ايررات هبررذه الوثيقررة. وترد اجملموعررة الثررانيررة من الغرر املرفق ألف يف العررامليررة العمررل خلطررة البلررداث اسررررررررررررررتجررابررات

هبذه  فق باءملر ااسررررتخدامها وتنميتها يف املوارد الوراثية احلرجية و تقييم حالة صرررروث لواملؤشرررررات اليت ُوضررررعت 
 احلالة.ب املرفق باءمؤشرات  تتعّلقيف ح   ؛الستجابةبا املرفق ألفمؤشرات  وتتعّلق الوثيقة.

  متت صررررررررياغة الغايات واملؤشرررررررررات بناء على االحتياجات واإلجراءات األوسررررررررع نطاقاا اليت   حتديدها وفقاا
 ذات األولوية يف خطة العمل العاملية.للمجاالت 

 الشررررربكات  ىوسرررررُتدعالغايات واملؤشررررررات على اإلجراءات اليت جب القيام هبا على املسرررررتوى الوطين،  ترّكز
إىل إعداد  صررررررررررررررلةذات ال باملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات الدولية املعنيةاإلقليمية و/أو اإلقليمية الفرعية 

 .تباعاا راءات اليت اختذهتا على املستوي  اإلقليمي والعاملي تقارير منفصلة عن اإلج
 
من كثر واحدة ومؤشرررررررررررررررين اثن  أو أ ، بغايةاملرفق ألفويقرتث كل جمال ذي أولوية يف خطة العمل العاملية، يف  - 8

 تسررررتجيبلوتوفّر الغايات أهدافاا واضررررحة  على اإلجراءات األسرررراسررررية الضرررررورية لتحقيق الغايات املقرتحة. شرررر هنم الرتكيز
البلداث خلطة العمل العاملية، وتفيد املؤشرات بتعّقب التقّدم الذي حترزه البلداث يف حتقيق هذه الغايات. و  مجع األولويات 

 يف سيا  مؤشر واحد.ببعضها البعض االسرتاتيجية خلطة العمل العاملية املرتبطة ارتباطاا وثيقاا 
 
قت ، من أجل رصررررررد عدد البلداث اليت حقالتابعة هلم، عشرررررررة مؤشرررررررات وأدوات التحقق املرفق ألفح، يف قرت ويُ  -9

الغايات أو أحرزت تقدماا يف بلوغها. وميكن للبلداث، بالنسرررررررررربة إىل جمموعة الغايات واملؤشرررررررررررات األوىل، أث ترفع تقاريرها 
قائمات جرد )مثالا حتديد إذا كاث إنشررراء ( Likert)كرت مشرررريةا إىل درجة حتقيق الغايات  سرررب مقياذ يشررربي مقياذ لي
 قيد اإلنشاء أو مل يبدأ بعد(. ما زالوطنية للموارد الوراثية احلرجية أو ترتيبات مشاهبة قد ُأجنز أو 

 
على حالة  من شرررررررررر هنم الرتكيز، بغاية واحدة ومؤشرررررررررررين اثن  أو أكثر املرفق باءويقرتث كل جمال ذي أولوية، يف  -10

صوث املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها وتنميتها. وتوفّر الغايات أهدافاا واضحة لتعزز البلداث صوث املوارد الوراثية احلرجية 
 مؤشرات. 10واستخدامها وتنميتها. وسيقاذ التقّدم احملرز لتحقيق هذه الغايات بواسطة 

 
الغايات واملؤشرررررات، أدوات التحقق املقرتحة. واسررررتعرضررررت مجاعة  أيضرررراا، إىل جانب املرفقاث ألف وباءويعرض  -11

العمرل، خالل دورهترا األخرية، بعض أدوات التحقق وطلبرت إىل األمرانرة أث تردعو جهرات االتصررررررررررررررال الوطنيرة إىل تقرد  
ات التحقق لتنظر  دو حة بوإعداد بعد ذلك قائمة منقّ  املقرتحة تعليقاهتا، بواسررررطة الربيد االلكرتوين، بشرررر ث أدوات التحقق

، جهات 2016ودعت املنظمة، يف يونيو/حزيراث  9فيها اهليئة، خالل دورهتا العادية السرررررررادسرررررررة عشررررررررة، بغرض اعتمادها.
، ردود 2016ول  لول سرررررررررررررربتمرب/أيل ،. ووردتاملقرتحة أدوات التحقق الئحةة إىل تقد  تعليقاهتا على االتصررررررررررررررال الوطني

                                        
 .CGRFA-18/17/16من الوثيقة  14الفقرة   9
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املنظمة.  لقتهات، التعليقات النهائية اليت املرفق  ألف وباءدوات التحقق، كما ترد يف . وتعكس أ10بلداا  12وتعليقات من 
وعلى أثر اعتماد الغايات واملؤشررررررررات وأدوات التحقق، سرررررررتعد املنظمة قائمة باملصرررررررطلحات الفنية ألغراض رفع التقارير، 

 11وذلك بناء على طلب مجاعة العمل.
 

 خطة العمل العالمية الجدول الزمني لرصد تنفيذ -رابعاا 
 
حتي. جدول زمين لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية ونقّ  استعرضت مجاعة العمل أيضاا، يف دورهتا األخرية، مشروع -12

 هبذه الوثيقة. املرفق جيمكما يرد يف   12وأوصت ب ث تعتمد اهليئة اجلدول الزمين
 
، ينبغي نشررررر التقرير الثاين خالل الدورة العادية التاسررررعة 13(2018-2017)لهيئة للخطة االسرررررتاتيجية املقرتحة لوفقاا و - 13

نداث إىل تنفيذ خطة العمل العاملية يسرررررررت حالة تقريرين بشررررررر ث املنظمةومن املقرتح أث تعّد . مبدئياا( 2023عشررررررررة للهيئة )يف عام 
 التقارير املرحلية القطرية، وذلك قبل إطال  التقرير الثاين.

 
بعد  وجري. مبدئياا( 2019وجب أث يُعرض تقرير التنفيذ األّول على اهليئة يف دورهتا العادية السررابعة عشرررة )عام  - 14

سريشرّكل و تقرير التنفيذ الثاين بالتوازي مع التقرير الثاين وعرضرهما على اهليئة يف دورهتا العادية التاسرعة عشررة. إعداد ذلك 
 . عمليت  متكاملت ملية وإعداد التقرير الثاين رصد تنفيذ خطة العمل العا بالتايل
 
اخلطوات و  امليةاجلهود املبذولة لرصد تنفيذ خطة العمل العهبذه الوثيقة، جيم  املرفقيف الوارد اجلدول الزمين  ويُلّخص - 15

التقرير الثاين. ويسررررررتند اجلدول الزمين إىل االفرتاض ب ث اهليئة سرررررروف تعتمد الغايات واملؤشرررررررات  الضرررررررورية إلعداد الرئيسررررررية
التوجيهية  ب ث تنجز اخلطو  للمنظمةاخلاصررة باملوارد الوراثية احلرجية خالل دورهتا العادية السررادسررة عشرررة. وسرريسررمح ذلك 

/آذار يت تقررّدمهررا الشررررررررررررربكررات اإلقليميررة واملنظمررات الرردوليررة  لول مررارذاملرحليررة القطريررة والتقررارير املرحليررة الإلعررداد التقررارير 
لول ديسمرب/كانوث   املنظمةبعد ذلك البلداث والشبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية إىل تقد  تقاريرها إىل  وتُدعى. 2017
حتليلها، إىل جانب إعداد مشررررررررروع تقرير ة املعلومات والبيانات الواردة و ، مبعاجل2018عام  يف املنظمةسررررررررتقوم . و 2017األول 

التنفيذ األّول لكي تسررتعرضرري مجاعة العمل يف دورهتا اخلامسررة. وسررتعتمد جودة تقرير التنفيذ األّول وطبيعتي الشرراملة إىل حد  
. ويف أعقاب ركبري على عدد البلداث اليت سررررتقدم تقريراا مرحلياا قطرياا أول فضررررالا عن جودة املعلومات الواردة يف تلك التقاري

ادية السرررررابعة تقرير التنفيذ األّول لتنظر فيي اهليئة خالل دورهتا الع املنظمةاالسرررررتعراض اليت سرررررتقوم بي مجاعة العمل، سرررررتنجز 
 (.2019عشرة )

 

                                        
 والنرويج وتنزانيا واململكة املتحدة وفانواتو. واملغربالربازيل وكندا واجلمهورية التشيكية وفنلندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا   10
 .CGRFA-18/17/16من الوثيقة  61الفقرة   11
 CGRFA-18/17/16ن الوثيقة م اءاملرفق هر  12
 CGRFA-22/17/16الوثيقة   13
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ويف ما خيص إعداد تقرير التنفيذ الثاين، من املقرتح تقصرري فرتة إعداد تلك التقارير من سس سرنوات إىل ثال .  - 16
ن حررالررة املوارد يوفّر معلومررات لتقرير التنفيررذ الثرراين والتقرير الثرراين عفقط ا الترردبري، ميكن للبلررداث إعررداد تقرير واحررد وهبررذ

 رتقريراا إىل أني من املتوّقع تقد  . ونظ2020 لول يونيو/حزيراث  املنظمةالوراثية احلرجية على حد سررررواء، على أث يُرفع إىل 
أي بيانات شرررررررررررررراملة عن املوارد احلرجية كجزء من هذا  املنظمة، لن تطلب 2020يف عام  العامل تقييم املوارد احلرجية يف

التقرير. وسررررريسرررررمح هذا التدبري املقرتح جلماعة العمل ب ث تسرررررتعرض كل من مشرررررروع تقرير التنفيذ الثاين ومشرررررروع التقرير 
، وأث توصري الدورة العادية التاسرعة عشررة للهيئة 2022ام الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية خالل دورهتا السرابعة يف ع

ل إىل اتفا  ئة الت، إذا اقتضررررى األمر، بءجراء اسررررتعراض خلطة العمل العاملية. وبالتايل، سرررريتيح ذلك للهي2023يف عام  وصررررّ
 .االقتضاءاحلاجة و  سب  2025عمل عاملية حمدثة خالل دورهتا العادية العشرين يف عام بش ث خطة 

 
 التقارير القطرية

 
أوصت مجاعة العمل يف دورهتا الرابعة ب ث تطلب اهليئة إىل املنظمة وضع مشروع خطو  توجيهية إلعداد التقارير  - 17

املرحلية القطرية إىل جانب خطو  توجيهية للشررررررررررربكات اإلقليمية واملنظمات الدولية. كما أوصرررررررررررت ب ث تطلب اهليئة إىل 
لكرتونية، بشررررررر ث مشرررررررروع اخلطو  التوجيهية إالعمل وجهات االتصرررررررال الوطنية، بوسرررررررائل  مجاعة التماذ مشرررررررورةاملنظمة 

ح 2017مارذ/آذار  31إلعداد التقارير املرحلية القطرية قبل وضرررعها يف صررريغتها النهائية  لول  . وأوصرررت أيضررراا ب ث توضرررّ
من  عددفسررررررري ملصررررررطلحات من شرررررر هنا تبالتفصرررررريل املتطلبات من رفع التقارير وتضررررررم  قائمة باهذه اخلطو  التوجيهية 

 .14ة"األشجار وبرامج الرتبي وخارجي "، واستئناذ أشجار الغابات" وبذوراملصطلحات على غرار "الصوث يف املوقع 
 
اث وشرركل لوضررع اسررتبي ك سرراذسررُتسررتخدم الغايات واملؤشرررات وأدوات التحقق، بعد إقرارها من جانب اهليئة،  و  - 18

ن األمهية مبكاث مملنظمة بغرض إعداد تقرير تنفيذ عاملي. و إىل اإىل تقدميها  البلداث ىسرررررررررررررُتدعاليت املرحلي القطري  للتقرير
رير  أث تقرير التنفيررذ والتقرير الثرراين عن حررالررة املوارد الوراثيررة احلرجيررة. ويف ح ب  النطرراقررات املختلفررة لكررل من تقالتمييز 

واستخدامها ة احلرجية املوارد الوراثيصوث العمليات الوطنية لتنفيذ خطة العمل العاملية وحالة أساساا متابعة  التنفيذ من ش ني
  .انفسه املوارد الوراثية احلرجية حلالة، يرمي التقرير الثاين إىل توفري تقييم أمشل وأعمق وتنميتها

 
 التوجيهات المطلوبة  - خامساا 

 
 يف القيام مبا يلي: اهليئةقد ترغب  - 19
 

ملرفق  ألف االنظر يف الغايات واملؤشرررررررررات وأدوات التحقق اخلاصررررررررة باملوارد الوراثية احلرجية كما ترد يف  (1)
 ، هبدف اعتمادها ك دوات تقييم لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية.وباء

طو  خالطلب إىل املنظمة وضرررررع مشرررررروع خطو  توجيهية إلعداد التقارير املرحلية القطرية إىل جانب و  (2)
 .توجيهية للشبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية

                                        
 CGRFA-18/17/16من الوثيقة  16الفقرة   14
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بشررر ث  لكرتونية،إمجاعة العمل وجهات االتصرررال الوطنية، بوسرررائل  لتماذ مشرررورةإالطلب إىل املنظمة و  (3)
مشررررررررررررروع اخلطو  التوجيهية إلعداد التقارير املرحلية القطرية قبل وضررررررررررررعها يف صرررررررررررريغتها النهائية  لول 

احلسرررررباث احلاجة إىل توضررررريح بالتفصررررريل املتطلبات من رفع التقارير وتضرررررم   مارذ/آذار مع األخذ يف
 قائمة باملصطلحات ذات الصلة.

هبرردف  ، وذلرركاملرفق جيمكمررا يرد يف النظر يف اجلرردول الزمين لرصرررررررررررررررد تنفيررذ خطررة العمررل العررامليررة،  و  (4)
 ؛اعتماده

تقد   يسرررريحسرررب االقتضررراء، لت بيانات،تشرررجيع البلداث على القيام بالتحضرررريات جلمع املعلومات والو  (5)
 يف الوقت املناسب؛ األوىل ةالقطري ةرير املرحلياالتق

ل امية وال سرررررررررررررريما أقأموال من خارد امليزانية لدعم البلداث الن السررررررررررررررعي إىل ت م الطلب إىل املنظمة و  (6)
 على إعداد التقارير املرحلية القطرية؛ البلداث منواا 

دعوة الشرررررررررررررربكات اإلقليمية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات الدولية ذات  املنظمةالطلب إىل و  (7)
 الصلة إىل التبليغ عن مسامهاهتا يف تنفيذ خطة العمل العاملية.
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 المرفق ألف
 

 الغايات والمؤشرات وأدوات التحقق المقترحة لرصد تنفيذ خطة العمل العالمية
 واستخدامها المستدام وتنميتها.لصون الموارد الوراثية الحرجية 

 
 **أداة )أدوات( التحقق المؤشر )الستجابة( *الغاية المجال ذو األولوية

حتسررررررررررررررر  توّفر املعلومرررررات 
بشرررررررررررررررررررررر ث املوارد الوراثيررررررررة 

 احلرجية والنفاذ إليها

زيادة توّفر البيانات واملعلومات بشرررررررررر ث 
 املوارد الوراثية احلرجية

 ***حرررجرررم قررروائرررم اجلررررد الررروطرررنررريررررررررة
ت للموارد الوراثية احلرجية أو الرتتيبا

 املشاهبة

عدد وقائمة البلداث اليت حتظى بقوائم 
جرد وطنيرررررررة عمليرررررررة للموارد الوراثيررررررة 

 احلرجية أو ترتيبات مشاهبة
حجم نظم املعلومررررررررات الوطنيررررررررة   

 احملدثة بش ث املوارد الوراثية احلرجية
عردد وقرائمرة البلرداث اليت حتظى بنظام 

مات وطنية حمدثة بشررررررر ث أو نظم معلو 
املوارد الوراثيرررررررة احلرجيرررررررة أو ترتيبرررررررات 

 أخرى مماثلة 
صرررررررررررررررررروث املررروارد الررروراثررريررررررررة 

 يف املوقع وخارجي احلرجية
تعزيز النظم الوطنيررررررررة لصررررررررررررررروث املوارد 

 يف املوقع وخارجي الوراثية احلرجية
حجم النظم الوطنية لصررررررروث املوارد 

 يف املوقع
نظم بعرردد وقررائمررة البلررداث اليت حتظى 
 وطنية عملية لصوث املوارد يف املوقع

حجم النظم الوطنية لصررررررروث املوارد   
 خارد املوقع

عرردد وقررائمررة البلررداث اليت حتظى بنظم 
 وطنية عملية لصوث املوارد خارد املوقع

االسرررررررررررررررتخررردام املسرررررررررررررررتررردام 
للموارد الوراثيررررررررة احلرجيررررررررة 

 وتنميتها وإدارهتا

تعزيز الربامج اخلاصررررررة ببذور األشررررررجار 
وتربيتها، وكذلك جهود اإلرشرراد بشرر ث 
اسرررتخدام املوارد الوراثية احلرجية، مبا يف 

 ذلك بالنسبة إىل جمموعات الصوث

حجم الربامج الوطنيررررة اخلرررراصررررررررررررررررررة 
 ببذور األشجار

عدد وقائمة البلداث اليت حتظى بربامج 
أو  وطنيررررة عمليررررة لبررررذور األشرررررررررررررررجررررار

 ترتيبات مشاهبة

وقائمة البلداث اليت حتظى بربامج  عدد حجم برامج تربية األشجار  
 عملية لرتبية األشجار

حجم جهود اإلرشررررررررررررررررراد اليت تعّزز   
االسررررررررتخدام املالئم للموارد الوراثية 

 احلرجية

عدد وقائمة البلداث اليت حتظى بربامج 
أو أنشررررررطة مسررررررتمرة ل رشرررررراد بشرررررر ث 

 استخدام املوارد الوراثية احلرجية
السرررررياسرررررات واملؤسرررررسرررررات 

 القدراتوبناء 
استحدا  آليات وطنية للتنسيق بش ث 
املوارد الوراثية احلرجية، ووضررررررررررررع وتنفيذ 
اسررررررررررررررررتاتيجيات وطنية لصررررررررررررررروث املوارد 
 الوراثية احلرجية واستخدامها وتنميتها

حجم اآلليررات الوطنيررة للتنسررررررررررررررريق 
 بش ث املوارد الوراثية احلرجية

عدد وقائمة البلداث اليت حتظى بآليات 
ية شررررررررر ث املوارد الوراثوطنية للتنسررررررررريق ب

 احلرجية

حجم االسررررررررررررررررتاتيجيرررررات الوطنيرررررة   
لصررررررررررررررروث املوارد الوراثيررررررة احلرجيررررررة 

 واستخدامها

ذ  عررررررردد وقرررررررائمرررررررة البلرررررررداث اليت تنفرررررررّ
اسرررررررررررررررتاتيجيات وطنية لصرررررررررررررروث املوارد 

 الوراثية احلرجية واستخدامها
مدى مسرررررررررررررررامهة االسررررررررررررررررتاتيجيات   

 الوطنية يف تنفيذ االسررررررررررررررررتاتيجيات
أو اإلقليميررررررررة الفرعيررررررررة  اإلقليميررررررررة

 لصوث املوارد الوراثية احلرجية

عرررردد وقررررائمررررة البلررررداث اليت تسرررررررررررررررهم 
اسررررررررررررررررتاتيجيتهررررررررا الوطنيررررررررة يف تنفيررررررررذ 
االسررررررررررررررررتاتيجيررة اإلقليميررة أو اإلقليميررة 
  الفرعية لصوث املوارد الوراثية احلرجية

 العاملية وهي نتيجة لتجميع األولويات االسرتاتيجية اليت حددهتا اخلطة.تُفهم الغايات على أهنا الوسائل الكفيلة بتقييم تنفيذ خطة العمل  *
 ميكن للبلداث أث تبلغ عن التقّدم احملرز من خالل اإلشارة إىل درجة حتقيق الغايات على مقياذ من نوع ليكرت.  **
رار ب ث بعض البلداث البيانات اليت يتم مجعها على املستوى الوطين و/أو شبي الوطين، مع اإلقيف سيا  رصد تنفيذ خطة العمل العاملية، ميكن لرفع التقارير الوطنية أث يستند إىل  ***

  قد ال تتوافر لديها نظم على املستوى الوطين بل قد تكوث موجودة على املستوى شبي الوطين.
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 المرفق باء
 

 الغايات والمؤشرات وأدوات التحقق المقترحة لتقييم حالة صون الموارد الوراثية الحرجية 
 واستخدامها وتنميتها.

 
 أداة )أدوات( التحقق** المؤشر )الحالة( الغاية* المجال ذو األولوية

حتسررررررررررررررر  توّفر املعلومات بشررررررررررررررر ث 
 املوارد الوراثية احلرجية والنفاذ إليها

 الروراثريررررررررة احلررجيررررررررةترقريريرم املروارد 
 وتوصيفها بشكل منتظم

عدد وقائمة األنواع اليت يتاح من أجلها  تقييم املوارد الوراثية احلرجية
 حتديث عن نطا  التوزيع الوطين 

عدد وقائمة األنواع اليت   توصررررررررررررريفها  توصيف املوارد الوراثية احلرجية  
على أسررررررررررررررررراذ معلومرررات غري جزيئيرررة 

تقسررررررررررررررريم  )مثالا لارب املصررررررررررررررردر، أو
 املناطق اإليكولوجية أو املناخية(

عدد وقائمة األنواع اليت   توصررررررررررررريفها 
على أسررررررررررررررراذ معلومات جزيئية )مثالا 
أخرذ العّينرات على مسرررررررررررررررتوى النطا  
للمجموعرررررررات ألغراض دراسررررررررررررررررررررررات 

 الواسم اجلزيئي(.
املوارد الوراثيررة احلرجيررة يف صررررررررررررررروث 

 املوقع وخارجي
 ةاملوارد الوراثية احلرجييتم صرررررررررروث 

يرررة يف املوقع وتنفيرررذ تررردابري تكميل
 املوقع لصوث املوارد خارد

حجم املوارد الوراثية احلرجية اليت 
 تصاث يف املوقع

 

عدد وقائمة األنواع املشررمولة يف برامج 
 صوث املوارد يف املوقع

 
عدد الوحدات اليت ُتصررررررررررررررراث يف املوقع 

  سب النوع
املسررررررررررررررراحة احملددة )باهلكتارات( واليت 

 هتا لصوث األنواع يف املوقعتتم إدار 
 

حجم املوارد الوراثية احلرجية اليت   
 تصاث خارد املوقع

 

عدد وقائمة األنواع املشررمولة يف برامج 
 صوث املوارد خارد املوقع

عدد الوحدات اليت ُتصاث خارد املوقع 
  سب النوع

املسررررررررررررررراحة احملددة )باهلكتارات( واليت 
وقع املتتم إدارهتا لصرررررروث األنواع خارد 

  سب النوع
عدد املسرررتحوذات خارد املوقع )البذور 

 وبنوك االستنساخ( حسب النوع
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 أداة )أدوات( التحقق** المؤشر )الحالة( الغاية* المجال ذو األولوية
 االسرررررررررررررررتخرردام املسرررررررررررررررترردام للموارد
 الوراثية احلرجية وتنميتها وإدارهتا

  تعزيز اسرررررررررررتخدام املوارد الوراثية 
 احلرجية وتنميتها

األنواع املشرررررررررررررررمولرررررررة يف الربامج 
 اخلاصرررررررررررررة بالبذور والرتبية )مبا يف
ذلررررك التعرررراوث الرررردويل يف جمررررال 
تربية األشررررررررررجار واجلهود املبذولة 

 من القطاع اخلاص(

عرررردد وقررررائمررررة األنواع املشرررررررررررررررمولررررة يف 
 الربامج الوطنية لبذور األشجار

عدد وقائمة األنواع املشررمولة يف برامج 
 تربية األشجار

املسررراحة )باهلكتارات( وعدد منصررات  إنتاد مواد تكاثر األشجار  
 ب األنواعالبذور حس

املسررررراحة )باهلكتارات( وعدد بسرررررات  
 البذور حسب األنواع

حجم )متوسرط العدد يف السرنة( وزوث 
الزرع الرررررررذي يتّم إنتررررررراجررررررري من خالل 
 اإلكثار الكلي واجملهري حسب األنواع

دورة االختبرار واالختيرار )اجليرل األّول  برامج حالة تربية األشجار  
 والثاين وغري ذلك( حسب النوع

 السرررررررررررررررياسرررررررررررررررات واملؤسرررررررررررررررسرررررررررررررررات
 وبناء القدرات

  تعزيز السررررررررررياسررررررررررات والقدرات 
الرررداعمرررة لصررررررررررررررروث املوارد الوراثيررة 
 احلرجية واستخدامها املستدام 

 

إدمرررررراد صررررررررررررررروث املوارد الوراثيررررررة 
احلرجيررررررررة واسرررررررررررررررتخرررررررردامهررررررررا يف 
 السياسات الوطنية ذات الصلة

عدد البلداث اليت أدجمت صررررررروث املوارد 
اجمها واستخدامها يف بر الوراثية احلرجية 

احلرجية الوطنية و/أو سياساهتا الوطنية 
 بش ث الغابات

عدد البلداث اليت أدجمت صررررررروث املوارد 
الوراثية احلرجية واستخدامها يف خطط 
العمرررل الوطنيرررة للتنوّع البيولوجي و/أو 

 السياسات ذات الصلة
عدد البلداث اليت أدجمت صرروث املوارد 

 دامهرررا يفالوراثيررررة احلرجيررررة واسررررررررررررررررتخررر
اسرررررررررررررررررتاتيجيرراهتررا الوطنيررة للتكّيف مع 

 تغرّي املناخ
املشرررررررررررررررررررراركرررررة يف جهود التعررررراوث   

اإلقليمي/اإلقليمي الفرعي بش ث 
 املوارد الوراثية احلرجية

عدد البلداث املشررررررررراركة يف الشررررررررربكات 
اإلقليميرررررررة/اإلقليميرررررررة الفرعيرررررررة للموارد 

 الوراثية احلرجية
املشرررررررررررررررررررراركرررررة يف جهود التعررررراوث   

ر  يف جمال البحو  والتطويالدويل
 بش ث املوارد الوراثية احلرجية

عررررررردد البلرررررررداث واملنظمرررررررات الوطنيرررررررة 
املشرررررررررررراركة يف جهود التعاوث الدويل يف 
جمال البحو  والتطوير بشررررررررررررر ث املوارد 

 الوراثية احلرجية

  حددهتا اخلطة.لتجميع األولويات االسرتاتيجية اليتتُفهم الغايات على أهنا الوسائل الكفيلة بتقييم تنفيذ خطة العمل العاملية وهي نتيجة  *
بي الوطين، ش يف سيا  رصد تنفيذ خطة العمل العاملية، ميكن لرفع التقارير الوطنية أث يستند إىل البيانات اليت يتم مجعها على املستوى الوطين و/أو **

 ين بل قد تكوث موجودة على املستوى شبي الوطين.مع اإلقرار ب ث بعض البلداث قد ال تتوافر لديها نظم على املستوى الوط
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 المرفق جيم
 

 الجدول الزمني المقترح لرصد تنفيذ خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجية
 واستخدامها المستدام وتنميتها، بما في ذلك الخطوات الرئيسية إلعداد التقرير الثاني

 العالم عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في
 

 الخطوات / األنشطة الجدول الزمني
 

 الخطوات التمهيدية
 تنظر هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دورهتا السادسة عشرة يف ما يلي: 2017

 
 التقرير املرحلي للمنظمة؛ 
 الغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية 
 العاملية. اجلدول الزمين لرصد تنفيذ خطة العمل 

 شررررراور مع األعضررررراء بالت للخطو  التوجيهية بشررررر ث إعداد التقارير املرحلية القطريةوضرررررع الصرررررياغة النهائية  2017مارذ/آذار 
 يف مجاعة العمل وجهات االتصال الوطنية.

 
عداد التقارير / اخلطو  التوجيهية بش ث إ اخلطو  التوجيهية بش ث إعداد التقارير املرحلية القطريةتعميم 

 املرحلية من قبل الشبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية.
 

 التقرير األول عن التنفيذ
 آخر مهلة لتقد  أول تقارير مرحلية قطرية / تقارير مرحلية من قبل الشبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية. 2017ديسمرب/كانوث األول 

 الدورة اخلامسة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية يف ما يلي:تنظر  2018
 

 التقرير املرحلي للمنظمة؛ 
  مسودة التقرير األول عن التنفيذ املّعد استناداا إىل أول تقارير مرحلية قطرية وتقارير مرحلية من

 قبل الشبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية؛
 إعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل؛ 
 تقرير الثاين )التقارير املشرتكة ألغراض ال بش ث إعداد التقارير القطرية مشروع اخلطو  التوجيهية

 عن التنفيذ والتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل(.
 الوراثية لألغذية والزراعة يف دورهتا السابعة عشرة يف ما يلي:تنظر هيئة املوارد  2019

 
 التقرير املرحلي للمنظمة؛ 
  التقرير األول عن التنفيذ، بعد استعراضي من جانب الدورة اخلامسة جلماعة العمل الفنية

 احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية؛
 الوراثية احليوانية يف العامل؛ إعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد 
 تقرير الثاين )التقارير املشرتكة ألغراض ال مشروع اخلطو  التوجيهية بش ث إعداد التقارير القطرية

 عن التنفيذ والتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل(.
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 الخطوات / األنشطة الجدول الزمني
 

 التنفيذ / إعداد التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالمالتقرير الثاني عن 
 تعميم اخلطو  التوجيهية إلعداد التقارير القطرية / اخلطو  التوجيهية بش ث التقارير املرحلية  2019يونيو/حزيراث 

 من قبل الشبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية.
 جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية يف:تنظر الدورة السادسة  2020

 
 التقرير املرحلي للمنظمة؛ 
 حالة إعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل؛ 
 .حالة تقد  التقارير املرحلية من قبل الشبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية 

 آخر مهلة لتقد  التقارير القطرية ألغراض التقرير الثاين عن التنفيذ والتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية 2020يونيو/حزيراث 
 احلرجية يف العامل.

 
 آخر مهلة لتقد  التقارير املرحلية من قبل الشبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية

 لألغذية والزراعة يف دورهتا الثامنة عشرة يف ما يلي:تنظر هيئة املوارد الوراثية  2021
 التقرير املرحلي للمنظمة؛ 
  حالة إعداد التقرير الثاين عن التنفيذ والتقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احليوانية 

 يف العامل.
 ية يف ما يلي:الوراثية احلرجتنظر الدورة السابعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد  2022

 التقرير املرحلي للمنظمة؛ 
 مسودة التقرير الثاين عن التنفيذ؛ 
 .مسودة التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل 

 
 تنظر هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دورهتا التاسعة عشرة يف ما يلي: 2023

  للمنظمة؛التقرير املرحلي 
  التقرير الثاين عن التنفيذ بعد استعراضي من جانب الدورة السابعة جلماعة العمل الفنية احلكومية

 الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية؛
  مسودة التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احليوانية يف العامل، بعد استعراضي من جانب الدورة

 العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية.السابعة جلماعة 
 تنظر الدورة الثامنة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية يف ما يلي: 2024

 التقرير املرحلي للمنظمة؛ 
 .مسودة خطة العمل العاملية احملدثة 

 الوراثية لألغذية والزراعة يف دورهتا العشرين يف ما يلي:تنظر هيئة املوارد  2025
 التقرير املرحلي للمنظمة؛ 
  مسودة خطة العمل العاملية احملدثة بعد استعراضها من جانب الدورة الثامنة للجماعة العمل

 الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية. 
 


