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 مقدمة -أوال
 
، )1996حزیران / ليبزیج، یونيو(أقر المؤتمر التقني الدولي الرابع للموارد الوراثية النباتية  -1

لموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة واستخدامها على نحو خطة العمل العالمية بشأن صيانة ا
خطة العمل التقدم العام في تنفيذ " البلدان األعضاء على أن ت وفي أعقاب ذلك وافق.مستدام
 وعمليات المتابعة المتصلة بها سوف یتم رصدها وتوجيهها من قبل الحكومات القطریة العالمية

وطلب . 1"لمنظمة من خالل هيئة الموارد الوراثية لألغذیة والزراعةوسائر البلدان األعضاء في ا
من الهيئة أیضا أن تحدد النماذج التي تتلقى بموجبها التقاریر المرحلية من جميع األطراف المعنية 

 .2الخطةوأن تضع المعایير والمؤشرات لتقييم التقدم في تنفيذ 
 
على بلورة عملية رصد تتسم بالشفافية والفعالية ووافقت الهيئة في دورتها العادیة السابعة  -2

 وضع مجموعة أساسية ، في إطار مجاالت النشاطات ذات األولویة في الخطة،وأوصت بأن یتم
 .3من المؤشرات لتسهيل عملية الرصد هذه

 
 یعد أمرا خطة العمل العالميةوأشارت الهيئة في دورتها العادیة الثامنة إلى أن رصد تنفيذ  -3

وأبرزت الحاجة إلى أن تخصص المنظمة موارد آافية من . الستخدام الموارد على نحو آفؤمهما 
 .4ميزانيتها العادیة لدعم مهمة الرصد هذه

 
واستعرضت جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية  -4

خطة العمل ، اقتراحا بشأن رصد تنفيذ ، تمشيا مع صالحياتها دورتها األولىفي لألغذیة والزراعة
ووافقت جماعة العمل على ضرورة تقييم .  بما في ذلك قائمة المؤشرات ونموذج التقاریرالعالمية

رح،  ونموذج التقاریر بعد أن یتم تحدیدها، جنبا إلى جنب مع نهج الرصد القطري المقت،المؤشرات
 .5موذجية في بلدان مختارة ونمن خالل أنشطة اختبار تجریبي

 
 من خالل نظام قطري مرن الخطةأهمية رصد تنفيذ "وأبرزت الهيئة في دورتها التاسعة  -5

 وفي ،یستجيب لمختلف االحتياجات ذات األولویة المستجدة على المستویين القطري واإلقليمي
أهمية البساطة والوضوح في "وشددت على . "الوقت ذاته، یضمن المستوى الضروري للتوحيد

تشجيع مشارآة جميع البلدان وأصحاب " التي من شأنها " وفي نموذج التقاریر،ة المؤشراتقائم
هذا المضمار أیدت الهيئة إنشاء وفي .  بما فيها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني،الشأن

 ،"الخطة فيما یتعلق بتنفيذ أصحاب الشأنمسارات على المستوى الوطني القتسام المعلومات بين 
دت االقتراح بشأن اختبار قائمة المؤشرات ونموذج التقاریر في عدد من البلدان تضعها األمانة وأی

 بعد ذلك تنقيح هذه المؤشرات ونموذج التقاریر استنادا یعادو. اعتمادا على مجموعة من الخبراء
ات إلى النتائج التي تسفر عن أنشطة االختبار التجریبي وتتمشى مع ما تقوم به سائر المنظم

 وضع قائمة نهائية بالمؤشرات فيتواصل عملها " آما طلب من جماعة العمل أن .الدولية
ة بالحاجة إلى دعم فني ومالي لتمكين البلدان النامية الهيئ وفي الوقت الذي أقرت فيه ."األساسية

 .6من المشارآة في المرحلة التجریبية، فقد ناشدت الجهات المانحة لتوفير الموارد المطلوبة
 

                                        
 . ITCPGR/96/REPالوثيقة من 21الفقرة   1
 . ITCPGR/96/REP من الوثيقة 22الفقرة  2
 . CGRFA-7/97/REPيقة من الوث19الفقرة  3
 . CGRFA-8/99/REP من الوثيقة 17الفقرة  4
 . CGRFA/WG-PGR-1/01/REP من الوثيقة 19  إلى14الفقرات من  5
 . CGRFA-9/02/REP من الوثيقة 19الفقرة  6
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-2003 في عامي الخطةآذلك وافقت الهيئة على ضرورة إجراء مسوحات لرصد تنفيذ  -6
خلصة من أنشطة  واالستفادة من الدروس المست2000 استنادا إلى المنهجية المطبقة في عام 2005

حالة الموارد  التقریر عنوشددت على أن العملية التمهيدیة بشأن إعداد . االختبار التجریبي
خطة العمل یجب إدماجها آليا بعملية رصد تنفيذ  "النباتية لألغذیة والزراعة في العالمالوراثية 
 آذلك وافقت الهيئة على ضرورة أن تجتمع جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية .7"العالمية

لية حول عم[...] لتقدم مزیدا من التوجيهات "المعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة 
 .8رصد خطة العمل العالمية

 
 الخطوط العريضة لنهج الرصد الجديد -ثانيا

 
اس��تنادا إل��ى الخب��رة المكتس��بة ف��ي إع��داد التق��اریر القطری��ة بش��أن الم��ؤتمر التقن��ي ال��دولي          -7

، فقد ت�م اقت�راح      2000 و 1998 خالل عامي    خطة العمل العالمية   وفي رصد تنفيذ     ،1996للمنظمة لعام   
 وبالت��الي عل��ى ال��دورة ، تنفي��ذ الخط��ة ط��رح عل��ى ال��دورة األول��ى لجماع��ة العم��ل  نه��ج جدی��د لرص��د

، ف�إن ه�ذا ال�نهج الجدی�د     10ووفق�ا لم�ا أوص�ت ب�ه جماع�ة العم�ل ف�ي دورته�ا األول�ى         . 9التاس�عة للهيئ�ة  
ینط��وي عل��ى عملي��ة ذات توج��ه قط��ري وتق��وم عل��ى المش��ارآة وبن��اء الق��درات تبل��غ ذروته��ا بإنش��اء  

 .خطة العمل العالميةم المعلومات حول تنفيذ آليات قطریة القتسا
 
وعمال بتوصيات الهيئة في دورتها التاسعة ودورتها العادیة السابقة، ف�إن العملي�ة المقترح�ة                -8

قتس��ام المعلوم��ات تتس��م بالش��فافية   اته��دف إل��ى تحس��ين فعالي��ة اس��تخدام الم��وارد م��ن خ��الل عملي��ة      
ولویات والموارد المتاحة المتباینة والمستجدة عل�ى       االحتياجات واأل مختلف  والمرونة لتلبي وتعكس    

 .األصعدة القطریة واإلقليمية
 
 :وبتحدید أآثر، فإن أهم األهداف تتمثل فيما یلي -9
 

تحس��ين ق��درات البل��دان ف��ي إدارة المعلوم��ات المتعلق��ة ب��الموارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذی��ة        •
 والزراعة؛

 واقتس��ام المعلوم��ات المتعلق��ة ب��الموارد   اآتس��اب  الجه��ود قي��د التنفي��ذ وأیض��ا  وض��وحزی��ادة  •
 الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة على األصعدة القطریة واإلقليمية والعالمية؛

 تعميق فهم حالة ودینامية هذه الموارد؛ •
 التمكين من إجراء تحليل هادف للفجوات واألولویات؛ •
 طيطها؛تحسين اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد المتاحة وتخ •
بن��اء ش��راآات متين��ة فيم��ا ب��ين أص��حاب الش��أن ف��ي مج��ال إدارة الم��وارد الوراثي��ة النباتي��ة         •

 لألغذیة والزراعة ضمن آل بلد؛
هيئ��ة الم��وارد مث��ل (تعزی��ز الق��درات القطری��ة للوف��اء بااللتزام��ات الدولي��ة إلع��داد التق��اریر    •

 ).الوراثية لألغذیة والزراعة، واتفاقية التنوع البيولوجي
 

 م عناصر اآلليات القطریة القتسام المعلوماتأه
 

                                        
 .CGRFA-9/02/REP من الوثيقة 20الفقرة  7
 .CGRFA-9/02/REP من الوثيقة 38الفقرة  8
 CGRFA-9/02/07،Monitoring the implementation of the Global Plan of Action for theالوثيقة  9

Conservation and Sustainable Utilization of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
 . CGRFA/WG-PGR-1/01/REP من الوثيقة 14الفقرة  10
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أعدت المنظمة بالتعاون مع المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية أربعة عناصر رئيسية  -10
وقد . خطة العمل العالميةلتيسير إنشاء وتشغيل اآلليات القطریة لتقاسم المعلومات بشأن تنفيذ 

. االختبار التجریبيحت للبلدان المشارآة في مرحلة أدرجت هذه العناصر في مجموعة أدوات أتي
 :وهذه العناصر هي

 
 عل�ى   لخط�ة العم�ل العالمي�ة     قائمة مؤشرات بشأن رصد تنفي�ذ جمي�ع األنش�طة ذات األولوی�ة               •

 ؛11المستوى القطري
 ؛12لى هذه المؤشراتإ وهو عبارة عن استبيان هيكلي یستند ،نموذج للتقاریر •
باطها لتس���هيل وتبس���يط عملي���ة تس���جيل وتحلي���ل واقتس���ام  ت���م اس���تن الت���ي الحاس���وببيان���ات  •

 المعلومات التي عولجت بالمؤشرات وباالستبيان؛
خط��وط توجيهي��ة الس��تهالل وتنس��يق ه��ذه العملي��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك الخط��وط التوجيهي��ة بش��أن      •

 . أصحاب الشأن ومن أجل إنشاء آلية قطریة القتسام المعلوماتإشراك
 

 المؤشرات
 

وعة من المؤشرات لكل من مجاالت األنشطة ذات األولویة العشرین في تمت بلورة مجم -11
خطوة أولى نحو وضع االقتراح بشأن إنشاء اآلليات القطریة القتسام آ وذلك خطة العمل العالمية

ومن الناحية العامة، فإن المؤشر هو معيار یوضح بصورة . خطة العمل العالميةالمعلومات لتنفيذ 
أو واضعي السياسات في رصد التقدم نحو / ویمكن أن یساعد المدیرین وملحوظة ظاهرة بعينها
خطة العمل ومن أجل رصد .  أو في توفير إنذار مبكر بخصوص مشكلة ما،تحقيق هدف معين

، فقد تم تحدید المؤشرات من بين تلك التي توضح بشكل أفضل درجة التقدم في تنفيذ آل العالمية
وأعيد تنقيحها في ضوء الخبرات المكتسبة في إعداد . الخطةفي مجال من األنشطة ذات األولویة 

وفي رصد تنفيذ حالة الموارد الوراثية النباتية في األغذیة والزراعة في العالم التقریر األول عن 
 مع مراعاة احتمال توافر البيانات المطلوبة وإمكانات الحصول ،2000 و1998 في عامي الخطة
جماعة العمل، فقد خضعت المؤشرات لمزید من التنقيح والتعدیل في وبناء على توصيات . عليها

 المنظمة والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية في اجتماع مشاورة الخبراء الذي عقدته
ومن خالل عملية تنقيح المؤشرات، تم تحدید المؤشرات الرئيسية والتكميلية . 2002شباط /فبرایر

 .على السواء
 

تلك التي توفر مزیدا من المعلومات العامة والالزمة لتبادل في المؤشرات الرئيسية وتتمثل  -12
وسوف یطلب من البلدان األعضاء أن تقدم تقاریر دوریة عن . المعلومات على المستوى الدولي
 تمكن المؤشرات التكميلية البلدان من رصد تنفيذ ،ومن جهة أخرى. المؤشرات الرئيسية إلى الهيئة

وباإلجمال، فقد خضع . بلد على حدةتفصيل أفضل آما یمكن استخدامها وفقا لما یراه آل  بالخطة
 مجاال من مجاالت النشاطات ذات 20 مؤشرا تكميليا لرصد تنفيذ 68 رئيسيا و مؤشرا83لالختبار 

المؤشرات ونموذج التقاریر " وعنوانها  CGRFA-9/02/Inf.2وتتضمن الوثيقة . الخطةاألولویة في 
 الخطة قائمة بالمؤشرات الرئيسية والتكميلية لرصد تنفيذ ،" رصد تنفيذ خطة العمل العالميةبشأن

 .وذلك وفقا لما أوصت به الهيئة بشأن استخدامها في اختبار الرصد التجریبي
 

 نموذج التقاریر
 

                                        
 خطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية تنفيذلتقاریر بشأن رصد المؤشرات ونموذج ا ،CGRFA-9/02/Inf.2الوثيقة  11

 .النباتية لألغذیة والزراعة واستخدامها المستدام
 . CGRFA-9/02/REP من الوثيقة 19الفقرة  12
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وتوفر هذه .  سؤال أو أآثر بشأن آل مؤشر2002أثير في اجتماع مشاورة الخبراء في عام  -13
. هألسئلة الوسائل العملية والمباشرة لتجميع المعلومات ذات العالقة فيما یتصل بكل مؤشر على حدا

وقد تم توجيه هذه األسئلة إما إلى نقاط االتصال القطریة أو إلى أصحاب الشأن على المستوى 
مجاالت  وهيكلة آافة األسئلة المتعلقة بالمؤشرات وفقا لویتضمن نموذج التقاریر تجميع. ريالقط

 .13الخطةاألنشطة ذات األولویة في 
 

تتضمن ، أسئلة "ال/نعم"ویتضمن نموذج التقاریر طائفة مختلفة من األسئلة مثل أسئلة  -14
تستطيع إزاءها نقاط االرتكاز القطریة مفتوحة متعددة، وأسئلة مجدولة، وأسئلة الخيارات ال

 البيانات یعتمد نموذج التقاریر بشدة ولتيسير تحليل. وأصحاب الشأن أن یقدموا إجابات وصفية
أو بخيارات متعددة أو على صورة جداول بدال " ال/بنعم"على استخدام األسئلة التي یجاب عليها 

 آما ،ونموذج التقاریر. تكون أآثر تكلفة وتحتاج وقتا أطول لتحليلهامن األسئلة التي تقدم بيانات 
المؤشرات ونموذج التقاریر بشأن رصد تنفيذ "  CGRFA-9/02/Inf.2هو مبين بالتفصيل في الوثيقة 

خطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة واستخدامها المستدام، 
 .14"التجریبيالرصد امه في اختبار استخدآانت الهيئة قد أوصت ب

 
 علومات تنفيذ الخطة ووضع نظم قطریة القتسام المتطبيقات الحاسوب في رصد

 
 تطبيقات الحاسوباستنبطت المنظمة بالتعاون مع المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية  -15

مساعدة البلدان في رصد مدى تقدمها في تنفيذ الخطة إلى أداة إلدارة المعلومات، تهدف بوصفها 
ي تجميع  فالتطبيقاتوتستخدم هذه . وذلك من خالل إنشاء أجهزة قطریة القتسام المعلومات

المعلومات وتبادلها آما حددت في نموذج التقاریر، فيما بين أصحاب الشأن ونقاط االتصال 
. سبانيةالوهذه البيانات متاحة حاليا باللغات التشيكية واإلنكليزیة والفرنسية واأللمانية وا. القطریة

 .والصينية والروسيةوسوف یتم في األشهر القادمة توفير نسخ عنها باللغات العربية والماليزیة 
 

 على برمجيات مجانية ومفتوحة لكي یسهل على البلدان التطبيقاتوقد طبعت هذه  -16
وبناء على الطلبات التي قدمت إلى المنظمة، فقد أتيحت جميع . األعضاء في المنظمة استخدامها

 ختبار التجریبية، خالل عملية االوتعمل المنظم. رموز هذه البرمجية لفائدة نقاط االتصال القطریة
لى المعلومات المرتجعة من إقيد التنفيذ لنهج الرصد الجدید، على استنباط خصائص جدیدة تستند 

 . آما تعمل على إصالح وصيانة تطبيقات الحاسوب،البلدان
 

 الخطوط التوجيهية
 

دارة آذلك استنبطت المنظمة والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية خطوطا توجيهية إل -17
خطة العمل  مشارآة أصحاب الشأن في رصد تنفيذ يسيروتنسيق عملية مشارآة قطریة آت

 بما الخطة المتعلقة بتنفيذ  دليال بشأن إنشاء جهاز قطري الآتساب المعلوماتآما وضعا، العالمية
 .مستخدمي تطبيقات الحاسوبل دليلفي ذلك 

 
 نقاط االرتكاز القطریة وأصحاب الشأن

 

                                        
 خطة العمل العالمية لصيانة الموارد تنفيذالمؤشرات ونموذج التقاریر بشأن رصد  CGRFA-9/02/Inf.2الوثيقة  13
 .وراثية النباتية لألغذیة والزراعة واستخدامها المستدامال
 . CGRFA-9/02/REP من الوثيقة 19الفقرة  14
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 من البلدان األعضاء أن تؤآد من جدید، إن لم 2000منظمة بصورة رسمية في عام طلبت ال -18
تكن قد قامت بذلك من قبل، تعيين نقاط اتصال قطریة بشأن تقدیم تقاریر إلى الهيئة عن تنفيذ 

ونظرا .  نقطة اتصال قطریة177 تؤآد أو تعين 15 بلدا151وجاءت إجابات رسمية من . الخطة
حالة الموارد رحة وأیضا األنشطة التحضيریة بشأن إعداد التقریر الثاني عن ألنشطة الرصد المقت

 .200317، فقد وجهت المنظمة طلبا مماثال في عام 16الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة في العالم
 

ولعل العنصر الرئيسي للنجاح في وضع عملية اقتسام المعلومات القطریة هذه وتطویرها  -19
 من أصحاب الشأن على المستوى مجموعة آبيرةم یتمثل في إدماج وإشراك على نحو مستدا

وتعتمد هذه المهمة الحاسمة إلى حد آبير على مقدرة نقاط االتصال القطریة على تنسيق . القطري
امج ثراء الفعال للبر وعلى قدرة أصحاب الشأن في استخدامها آوسيلة لإل،عملية المشارآة هذه
 .اثية النباتيةالقطریة للموارد الور

 
إشراك أصحاب الشأن على نطاق واسع أمرا أساسيا في نجاح أیة آلية قطریة القتسام ویعد  -20

 :ویمكن ألصحاب الشأن أن یساهموا فيما یلي. خطة العمل العالميةالمعلومات بشأن تنفيذ 
 

 الزراعة؛توسيع نطاق المعلومات عن صيانة واستخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذیة و •
 االرتقاء بفعالية وآفاءة عملية تبادل المعلومات؛ •
ضمان الملكية الحقيقية في إنشاء وتطویر آلية قطریة القتس�ام المعلوم�ات فيم�ا یتعل�ق بتنفي�ذ                   •

 ؛الخطة
 ال��دعم م��ن المؤسس��ات وتعمي��ق ال��وعي ف��ي ال��بالد فيم��ا یتص��ل بالمس��ائل المتعلق��ة      بتس��اآا •

 .یة والزراعةبالموارد الوراثية النباتية لألغذ
 

 فيذ رصد أنشطة االختبار التجريبيالتقدم في تن -ثالثا
 

 وبعض الوقت من 2002تعاونت المنظمة والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية في عام  -21
آما ورد ذلك في ( في استنباط العناصر الرئيسية إلنشاء آلية اقتسام المعلومات القطریة 2003عام 

 طورت المنظمتان عملية تنفذ في بلدان بعينها الختبار نهج ،وفي أعقاب هذا. )17-10الفقرات 
وتشمل . خطة العمل العالميةنشاء آلية قطریة القتسام المعلومات بشأن تنفيذ الالرصد الجدید و

األنشطة المتوقعة على المستوى القطري بشأن االختبار التجریبي مرحلة تمهيدیة ومرحلة تنفيذیة 
 .ومرحلة إلعداد التقاریر

 
وتستلزم المرحلة التحضيریة قيام نقاط االتصال القطریة باستعراض جميع الوثائق  -22

 وترجمة المواد ،د أصحاب الشأن وتحدی،والبرمجيات وإنشاء لجنة للتنسيق تقوم بتوجيه العملية
، وتقييم قدرات أصحاب الشأن، وتجميع المعلومات األساسية ودعوة أصحاب الشأن )عند اللزوم(

وخالل مرحلة التنفيذ، . إلى اجتماع تمهيدي الآتساب فهم والتزام أصحاب الشأن بعملية الرصد
صال القطریة التي تقوم بدورها یقدم أصحاب الشأن تقاریر عن األنشطة ذات الصلة إلى نقاط االت

 ألصحاب الشأن لتمكينهم من اقتسام  ثانيةومن المقرر عقد حلقة عملية. بإعداد تقریر رسمي موحد
                                        

القائمة الكاملة لنقاط االتصال القطریة المبينة یمكن العثور عليها في النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر بشأن  15
ع التالي الموارد الوراثية النباتية على اإلنترنت في الموق

http://apps3.fao.org/wiews/contacts_rep13.jsp?query_OFFICES=13 مع مالحظة أن بعض البلدان عينت أآثر من 
 .نقطة اتصال قطریة

16 CGRFA/WG-PGR-2/03/6 تقریر مرحلي عن عناصر النظام العالمي لدى المنظمة بشأن صيانة الموارد الوراثية ،
 .ستدامالنباتية واستخدامها على نحو م

 .2003تصل تباعا اإلجابات على طلبات عام  17
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وخالل مرحلة إعداد . لضعف في عملية االختبار التجریبيالبيانات فيما بينهم وتقييم نقاط القوة وا
 إلى المنظمة ثم توضع الخطط بشأن مدى قدمتالتقریر یتم إعداد تقاریر االختبار التجریبي و

ویتضمن ملحق هذه الوثيقة تفصيال . استدامة اآللية القطریة القتسام المعلومات ضمن البلد المعني
 .أوفى عن آل مرحلة من هذه المراحل

 
تنفيذ األنشطة بشأن االختبار التجریبي لنهج الرصد الجدید في آل من دأ  ب2003وفي عام  -23

وباستثناء . با والجمهوریة التشيكية وغانا وآينيا وألمانيا وبابوا غينيا الجدیدة وفيجيإآوادور وآو
 من خالل ، الدعم المالي فإن المنظمة هي التي قدمت، التي تستخدم مواردها الذاتية،ألمانيا

  لتنفيذ االختبار التجریبي في،برنامجها العادي ومن خالل برنامج الشراآة بين المنظمة وهولندا
من (وتقوم المنظمة والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية بتوفير دعم عيني، . البلدان السابقة

 .من خالل ميزانيتهما للبرنامج العادي) حيث رواتب الموظفين وسفرهم
 

 بلدان في جنوب وجنوب شرق آسيا وهي ةآذلك من المقرر القيام باختبار تجریبي في سبع -24
وماليزیا والفلبين وسري النكا وتایلند وفيتنام آجزء من أنشطة مشروع المنظمة بنغالدیش والهند 

 .2003حزیران / الذي تموله اليابان ولمدة ثالث سنوات والذي دخل حيز التنفيذ في یونيو
 

 بما في ذلك تحدید  فإن أنشطة االختبار التجریبي،2003آب / واعتبارا من أغسطس -25
 وتجميع البيانات األولية وتنظيم اجتماعات ،نشاء لجنة توجيهية قطریة وإ،أصحاب الشأن القطریين

. أصحاب الشأن في البلدان المعنية، قد بدأ تنفيذها بنجاح في آل من إآوادور وآوبا وآينيا وغانا
 المنظمة والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية، بما في ذلك المكاتب ن من آل منوقدم موظفو

 .مساعدات فنية لتسهيل تنفيذ العمليةاإلقليمية، 
 

 وأن یقدم تقریر عن 2003ومن المقرر أن تستكمل أنشطة االختبار التجریبي في نهایة  -26
وسوف تتيح هذه النتائج قاعدة فعلية یمكن على أساسها . النتائج إلى الدورة العادیة العاشرة للهيئة

 من أجل استخدامها على الصعيد العالمي المضي في تنقيح المؤشرات وفي وضع نماذج التقاریر
آذلك یتوقع أن تكون الخبرات المكتسبة والبيانات المجمعة .  في المستقبلالخطةفي أنشطة رصد 

عن طریق أنشطة االختبار التجریبي بمثابة أساس لوضع مؤشرات من مستویات أعلى لتسهيل 
ا واقتسام هذه المعلومات مع المنتدیات إجراء تحليل أعم لحالة صيانة الموارد الوراثية واستخدامه

األخرى بما فيها اتفاقية التعاون البيولوجي وهيئة التنمية المستدامة ومنظمة التعاون االقتصادي 
 .والتنمية

 
 وبوجه خاص إنشاء آليات ،ویة على نهج الرصد الجدیدضوإن عملية بناء القدرات المن -27

 استنادا إلى مؤشرات متفق عليها یتوقع ة العمل العالميةخطقطریة القتسام المعلومات بشأن تنفيذ 
لحالة الموارد الوراثية النباتية لألغذیة لها أن تسهل مساهمات البلدان في التقييمات الحالية والمقبلة 

إلعداد آذلك فإن العملية الراهنة .  وفي تحسين نوعية ووثوق هذه التقييماتوالزراعة في العالم
 حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة في العالم وخصوصا تلك التقریر الثاني عن

هج الرصد ة لناألنشطة المتصلة بإعداد التقاریر القطریة، یمكن أن تستفيد من التطبيقات المطرد
 .ية التجریباألنشطةالجدید لبقية البلدان وأن تستفيد من الدروس المستخلصة خالل 

 
في دورتها العادیة التاسعة االحتياجات المالية اإلجمالية لالختبار وعرضت على الهيئة  -28

االختبار والتي تعتبر هذا وقد أمكن توفير الموارد األساسية من خارج الميزانية لمرحلة . التجریبي
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 أما االحتياجات المتبقية من خارج .18آافية إذا ما أضيفت إليها اعتمادات البرنامج العادي
 80 دوالر لكل بلد یتراوح عددها بين 20 000 بنحو ، آما أشير إلى ذلك من قبل،فتقدر 19الميزانية

 .2007 منذ اآلن وحتى عام 2 400 000 دوالر و1 600 000 وهو ما یعادل ما بين ، بلدا120و
 

 التوجيهات المطلوبة من جماعة العمل المعنية بالموارد الوراثية -رابعا
 

جيهاتها بشأن اإلجراءات التي یتعين على األمانة اتخاذها قد تود مجموعة العمل تقدیم تو -29
 :فيما یتعلق بما یلي

 
 ؛خطة العمل العالميةأنشطة االختبار التجریبي قيد التنفيذ فيما یتعلق برصد  -1
تطبيقات النهج الجدید للرصد في بقية البلدان وإدماج أنشطة الرصد مع إعداد  -2

 ؛لوراثية النباتية لألغذیة والزراعة في العالمالموارد االتقریر الثاني عن حالة 
تعبئة األموال الضروریة من خارج الميزانية لتنفيذ عملية الرصد في بقية البلدان  -3

 .2007منذ اآلن وحتى عام 

                                        
 . CGRFA-9/02/7 من الوثيقة 32الفقرة  18
 .24 و23من هولندا واليابان؛ أنظر الفقرتان  19
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 الملحق
 

 اإلجراءات المتخذة إلنشاء آليات قطرية القتسام المعلومات بشأن تنفيذ خطة العمل العالمية
 

خطة نشاء اآلليات القطریة القتسام المعلومات بشأن تنفيذ النشطة المقترحة تم تجميع األ 
 ومرحلة ،، في ثالثة مراحل هي المرحلة التمهيدیة، إبان أنشطة االختبار التجریبيالعمل العالمية

 .وتتناول الفقرات التالية توصيفا لهذه المراحل.  ومرحلة إعداد التقاریر،التنفيذ
 

تنفيذ وتنسيق هذه األنشطة مساعدات فنية من منظمة ل القطریة أثناء لقى نقاط االتصاتت 
ویمكن أن یشارك موظفو .  عند االقتضاء،أو المعهد الدولي للموارد النباتية/األغذیة والزراعة و

 .ينموجهالمنظمة والمعهد، عند طلب نقاط االتصال القطریة، في المشاورات آمراقبين و
 

 مرحلة التحضير
 
 وذلك باستعراض الخطةحضير إلنشاء آلية قطریة القتسام المعلومات بشأن تنفيذ وهي الت -1

المواد وتقدیم معلومات موجزة للسلطات المعنية وتعميق وعيها بذلك والحصول على 
التراخيص الضروریة لتنفيذ عملية تعاونية القتسام المعلومات تشمل البرامج القطریة 

 ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من منظمات ،اع الخاص والقط،للموارد الوراثية النباتية
ویجب عقد مباحثات مع الجهات الرسمية لوضع . القطاع العام والتعاون ما بين الوزارات

آذلك . الخطوط التوجيهية بشأن اقتسام المعلومات وحمایة الملكية الفكریة،حسب االقتضاء
ن للمساعدة في توجيه عملية الرصد یجب إنشاء لجنة توجيهية غير رسمية من أصحاب الشأ

 .واالختبار التجریبي
 
 في اللغة الوطنية الرسمية الخطةترجمة المؤشرات ونماذج التقاریر بشأن رصد تنفيذ  -2

، والصينية ،وهذا یطبق فقط عندما تكون اللغة الرسمية الوطنية من غير اللغات العربية(
 ).سبانيةالوالفرنسية أو ا، واإلنكليزیة

 
ویجب . تحدید أصحاب الشأن الذین یشارآون في وضع اآللية القطریة القتسام المعلومات -3

البلد المعني  إطار في الخطة هذا في جميع مجاالت األنشطة العشرین من مجاالت مراعاة
 .واحتياجاته من المعلومات

 
ات  وضع اآلليمن أجلتحدید احتياجات أصحاب الشأن من حيث عناصر معدات الحاسوب  -4

وإیجاد الحلول لتلبية االحتياجات الدنيا بشأن عملية إدارة ، القطریة القتسام المعلومات
 .المعلومات اعتمادا على الموارد المتاحة

 
یتعين على نقطة االتصال القطریة، أن تستكمل، بالتعاون مع أصحاب الشأن، وإلى أقصى  -5

تقاریر في تطبيقات الحاسوب وهي  المستخدمة في نماذج ال"الجداول المشترآة" ،حد ممكن
جدول "، و"جدول المشاریع"، و"جدول أشخاص االرتباط"، و"جدول المنظمات"

، "جدول االتفاقيات"، و"جدول المراجع"، و"جدول الغطاء النباتي"، و"التصنيف
ولهذه ). موضحة بالكامل" لجداول المشترآةا "CGRFA-9/02/Inf.2وتتضمن الوثيقة (

سي بشأن إعداد تطبيقات الحاسوب وتصميمها حسب حاجات العمالء من المهمة مطلب رئي
 .أجل تسليمها ألصحاب الشأن على المستوى القطري
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أو عدة حلقات عمل أصغر (إعداد حلقة عمل قطریة لمدة تتراوح بين یومين وخمسة أیام  -6
وإدارتها  ،یشارك فيها أصحاب الشأن لمناقشة وإقرار الخطط بشأن جمع البيانات) جهویة

 :ویجب أن یتضمن جدول أعمال حلقة العمل هذه. واقتسامها
 تقدیم وإقرار استراتيجية محددة بشأن إنشاء اآللية القطریة القتسام المعلومات؛ •
تحدید دور أصحاب الشأن ومسؤولياتهم في مجال إنشاء اآلليات القطریة القتسام  •

 المعلومات؛
 طریة القتسام المعلومات؛تحدید دور ومسؤوليات مدیري اآلليات الق •
 ؛"الجداول المشترآة"استعراض وتنقيح المعلومات في  •
 المدخل إلى تطبيقات الكمبيوتر بشأن جمع المعلومات من أصحاب الشأن؛ •
االتفاق على خطة بشأن استكمال نموذج التقاریر بما في ذلك جدول زمني الستالم  •

التفاق حول المساعدة الفنية مساهمات أصحاب الشأن في آلية اقتسام المعلومات وا
 .واحتياجات تطویر القدرات

 
ویجب أن تضمن خطة حلقة العمل أیة وثائق تحضيریة ضروریة تلزم لتنفيذ حلقة العمل  

؛ ومسودة الجدول الزمني مع استبيان "الجداول المشترآة"بأسلوب فعال مثال ذلك إعداد 
 .قدرات المؤسسية وحلولهامراحله المتوقعة، واالحتياجات المرتقبة لتنمية ال

 
 مرحلة التنفيذ

 
 بما في ذلك المسؤوليات والجداول خطة العمل وإقرار ،مخطط لهاهو عقد حلقة العمل آما  -7

 5 أنظر رقم(وعندما یستكمل نص الجداول المشترآة . الزمنية بشأن اإلبالغ عن المعلومات
 مضغوط عن طریق تصبح نقطة االتصال القطریة قاصرة على إنتاج قرص) أعاله

تطبيقات الحاسوب ومن ثم تسليمه لكل من أصحاب الشأن المشارآين لتسجيل المعلومات 
ال یستغرق تقدیم أویجب . عن أنشطتهم المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة

 .المعلومات من جانب أصحاب الشأن أآثر من شهرین إلى ثالثة أشهر
 
ية ل تنفذ أنشطة المتابعة مع أصحاب الشأن على المستوى القطري أثناء عملوبعد حلقة العم -8

ویمكن لنقاط االتصال القطریة . تهم في تسجيل هذه البياناتجمع البيانات وتسليمها ومساعد
أو المراسلين المحليين للنظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر بشأن الموارد الوراثية 

 .صحاب الشأن الرئيسيين وأولئك الذین یحتاجون إلى مساعدات خاصةالنباتية أن یزوروا أ
 
تجميع البيانات الواردة من أصحاب الشأن وإعداد مسودة تقریر البيانات والنتائج المترتبة  -9

وتكون هذه البيانات وذلك التقریر األساس لحلقة عمل ثانية ألصحاب . على عملية االختبار
 .الشأن

 
 ، ثانية ألصحاب الشأن الستعراض التقریر ووضعه في صيغته النهائيةتنظيم حلقة عمل -10

 والموافقة على إجراءات المتابعة ،وتوزیع قاعدة البيانات المستكملة على أصحاب الشأن
ویجب أن تشمل االتفاقية . بشأن تحدیث المعلومات واقتسامها فيما بين مزودي المعلومات

المتابعة علما بأن النظام یجب أن یعمل ضمن حدود التزامات الموارد والمسؤوليات بشأن 
ویجب أن تشمل حلقة العمل الثانية تقييم عملية . التمویل والموارد المتاحة في البلد المعني

 .الرصد وجوانب قوتها وقصورها اعتمادا على خبرات أصحاب الشأن المعنيين
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خطة تسام المعلومات بشأن تنفيذ اآللية القطریة القب خاصإعداد موقع على شبكة اإلنترنت  -11
 جمعت التي المعلومات جعل ویوضح عملية اإلنشاء وقائمة بالمشارآين والعمل العالمية
 . متاحة لطالبيهاحتى اآلن

 
 مرحلة إعداد التقاریر

 
ترجمة المعلومات إلى إحدى لغات العمل في المنظمة والتي تتناول المؤشرات الرئيسية  -12

الل تطبيقات الكمبيوتر في حالة ما إذا آانت اللغة الوطنية الرسمية من التي تم جمعها من خ
 .غير لغات العمل الرسمية للمنظمة

 
صياغة البيانات المجمعة والمسجلة في البلد المعني واالستنتاجات واالتفاقات الناجمة عن  -13

. سام المعلوماتحلقة العمل الثانية وإعداد تقریر عن إنشاء أو تعزیز اآللية القطریة القت
 .ویتضمن التقریر المعلومات المجمعة عن المؤشرات الرئيسية باستخدام تطبيقات الحاسوب

 
 :یتضمن التقریر آذلك فقرات عما یلي -14

اإلنجازات والعراقيل التي برزت أثناء عملية الرصد وإنشاء اآللية القطریة القتسام  •
 المعلومات؛

ریر وتطبيقات الحاسوب وأیضا مقترحات بشأن  ونماذج التقا،الفائدة من المؤشرات •
 تحسينها؛

االستفادة من التوجيهات بشأن إنشاء وتشغيل آلية قطریة القتسام المعلومات، ودليل  •
المستخدمين لتطبيقات الحاسوب والخطوط التوجيهية بشأن مشارآة أصحاب الشأن 

 ؛خطة العمل العالميةفي تنفيذ ورصد 
 اعدات الفنية المقدمة؛جوانب القوة والضعف في المس •
خطة نقاط االتصال القطریة وأصحاب الشأن بشأن إنشاء آلية مستدیمة القتسام  •

 .المعلومات بما في ذلك العقبات المرتقبة والخطط القطریة للتغلب عليها


