
 

 دليل توضيحي لمصفوفة النتائج - 1المرفق 
 

يتناول هذا الدليل التوضيييييييييي ن ائييييييييياورا عتاتق الندارت التاغا لت دل اامجامباي  اياي الصعا.ق هويد .  التائييييييييييل  وهو 
يتضييييييلو  . عو.اي ت  النتاتق اة اييييييا يا الم يإيييييي ا الصعا.ق ج  مل ي  ا  والنتاتق ااألييييييا  جلي ا ج ا هن ا . عا ا ا ا 

اةمجايل لعصعا.ق  وهن ليإيييييييييا ماتلا ايييييييييا.عا سليا النتاتق غل غا يييييييييت اتا . د.ن  غالنإيييييييييقا ج  مل ي  النتاتق وا د 
 اامجامباي جضارا عتاتق أختى جلي ا أو غعو هتا غ د  أكص يف  ياق جتدا  امجامباي .ألا ي  م  

 
ميا ايإييييييييتردو ااوا توع مبول ال اا أرييييييييناريا متى بصييا ا وي و.وع غئييييييييو ا ها ي    ج   يا   اةعت ا د 

وال اتداي  اخل ااو تا ويويد .  بوارت أ ذيا .تنوتا  نيا غااغذياي وحيدو .  التأثرياي الإيييييييييعقيا تعا 
 القيئا وي و  ال د   تعا الئلو  يف ومه الئد.اي يف جمال اةعتاج  
 وبتم احملارظا تعا التنوع القيولومن لأل.  الغذاتن .  أمل ااإت قل 

 
المزارعون بالدعم للحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وصونه في المجاالت األشد عرضة : يحظى 1 النتيجة

 لتغير المناخ وانعدام األمن الغذائي
 

 من المزارعين بالدعم الستخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وصونها على نحو مستدام Xيحظى  1-1الغاية 
 

يإيييييييييييي ا الصعا.ق ج  الورييييييييييييول ج  تد  .ع وا .  ااوا تى .  خكل هذ  النتي ا  تعا أع بصوع  
اجملتل اي احملعيا لعلوا تى هن اس ا التتيإيييييا ااإييييتايد  .نه  و ييييو  يأليييي ا الصعا.ق تعا ابقاع  ق 

 ياا .  أمل يا الضيييييييييي.تصا.ل ة ا   التنوع القيولومن الو اتن .  خكل  تم ااوا تى واجملتل اي احملع
 بو يا ع اق ا ترداو أرنا  احملاريل احملعيا وا عواع ال عيعا اا ترداو ورو ا  اخل ااو تا  

 
يف ااناط  اا تضييييييا لتغري اانامل أو ااناط  الم  1و.  ااتوما بنايذ .ألييييييا يا بإيييييياهم يف مل ي  النتي ا 

بتباا ري ا .إييتوياي الا ت يف التيأ أو اع داو ا .  الغذاتن والتغذو  أو يف .ناط  .نألييأ بنوع ااوا   
 الو اثيا النقابيا لأل ذيا والو اتا  

 
ا  .صياا ج خال أرييييينو يييييي وو الصعا.ق غتلويل اةمتارتاي ااترذ  تعا رييييي يد اجملتلا احملعن ةتا   

حمعييا وريييو ا وبتغيت ا وة  يييارت عظم ة ا   القذو  وريييو ا تعا ع اق اجملتلا احملعن  و يييتصوع اا ا   
 وال  ارا احملعيا ولعأل وب ا رعيا مورتيا ا يت وأ .  هذ  اةمتارتاي 

 
 من األصناف المكيفة محليًا أو صونها أو نشرها أو تربيتها بمشاركة المزارعين Xإعادة إدخال  2-1الغاية 

 
 ييييو  يدتم الصعا.ق ا عأليييي ا الم بصال جتا   ج خال ا ريييينا  ااصياا حمعييا أو رييييو ا أو عألييييتها  

األييييا كا يف ابتغيت ا هألييييا كا ااوا تى  ويألييييلل هذا تلعيم الت ييم وااختيا  لعلوا تى  رضييييكي ت   أو
 بتغيا النقاباي  و و  يأل وا الألتكارت تعا ملإى ج ا   ا ما ب الصيوا لعل اريل واحملاريل اا لعا 
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 تعزيز نظم البذور لتشجيع استخدام األصناف المكيّفة 3-1الغاية 
 

لذكيوا ا  و  يدتم الصعا.ق ب ويت عظم ةعتاج القذو  وعألتها  ها يف ذلك ب ويت  ك ل ميلا لعقذو  
.ناخييا  و ييييييي ت  التألييييييديد تعا بإييييييوي  .نت اي التنوع القيولومن الو اتن وجرييييييدا  الأليييييي ا اي  ا 
رضكي ت  ب ويو مد   ااوا تى واانظلاي التاغ ى  ا يف جمال ااقا  اي ا تو  .  أمل جعتاج غذو  تاليا 

 اسو   وغي  ا 
 

  لزيادة قدرتها على الصمودتنويع النظم الزراعية المحلية  4-1الغاية 
 

 ييييو  يويل الصعا.ق تنايا خارييييا لعلألييييا يا الم  ييييت قو  ا ييييجابي ياي لتنويا النظم الو اتيا والغذاتيا  
احملعييا .  خكل ج خيال و  اتيا جملوتيا .نوتيا أك ت /.ويق مبووا .  ا ريييييييييييييينيا  اليذكييا .نياخيي ا ج  

تعا أرييييييييينا  و.نت اي .تنوتا  وعب أع بتاتن ماعب .قا  اي لتوتيا ااإيييييييييت عصى و يا   ال عب 
ااألييييا يا الو اتا الت عيديا واالا  يييياي الئييييدي ا لعقيئا  ها يف ذلك ج ا   ااوا تى لألريييينا  احملعيا .  
أمل  يا   ااختكراي احملد   القينيا ويف  اخع ا كو يييييييعا لضييييييلاع  كل أك ت ثقابيا و. او.ا ا .تا  

 نت اي .تنوتا واآلراي و يا   بوارت .
 

تعزيز البحوث والتطوير في بلدان العالم النامي وتسررررررررريع عجلتها انتا  محاصرررررررريل جاهزة لمواجهة  :2النتيجة 
 تغير المناخ 

 
من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتحديد أنماطها الظاهرية وتقييمها وتوثيقها  Xتحديد مواصفات  1-2الغاية 

  وتربيتها المسبقة بالنسبة إلى السمات الهامة للتكيف والصمود
 

بإيييييييي ا هذ  النتي ا ج   ييييييييدو ال غتاي ااومو   يف  ييييييييعإييييييييعا ميلا القذو  .  خكل  تم الق و   
لذلك  ب ويت أريييينا  مديد  .  احملاريييييل أو خ و  لعجغيا أو .وا   والت ويت  و ييييي ت   عتي ا

 لقنوك اسيناي 
ويإييي ا الصعا.ق ج   تم ملعيل ا رييينا  احملعيا لت ديد الإيييلاي الم وص  أع بصوع ذاي ميلا  
خاريييييييا .  أمل التصيأ .ا بغري اانامل والق و   و يييييييي ت  ج خال أرييييييينا  مديد  ما    تعا 

تقا ها وجك ا ها يف مب ول ااوا تى  وينقغن بنظيم اا عو.اي ت  ال يلا ااضييييارا الئييييلو  و يييييتم اخ
لعلوا   الو اثيا النقابيا لأل ذيا والو اتا النااييييييييييييئا ت  بعك ا عأليييييييييييي ا وجبامبت ا لع اتوي  تعا بعك 

 ااوا   و.إترد.ي ا و.تغي ا 
 

من الحزم واألدوات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )المادة  Xالعمل بصررررررورة مشررررررتركة على تطوير  2-2الغاية 
 الوراثية والمعلومات والدراية والتكنولوجيات( وعلى نقلها

 
.  ااتوما أع ب وو .أليييييييييييييا يا الصعا.ق غال لل غئيييييييييييييو   .أليييييييييييييجكا تعا ب ويت وع ل التصنولومياي  

وعأليييييتها وب ليل ا غالنإيييييقا ج  ااإييييياتل ال عليا وا  واي ذاي الئيييييعا ةريييييدا  اا عو.اي والد ايا 
يا والت نيا والقيئيا ااتئيييييييييييييعا غااوا   الو اثيا النقابيا لأل ذيا والو اتا  ها يف ذلك غياعاي ا  ا  الو اث

والظاهتيا  و ييييييتنق   ت  الد وف ااإييييييتاا   .  ب ويت بعك ا وو  اذج لت ا ييييييم اانارا  ري الن ديا 
 اا اهد  جطا   يف
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من المؤسرررررسرررررات الوطنية لتعزيز نظم المعلومات الخاصرررررة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  Xدعم  3-2الغاية 
 والمساهمة في النظام العالمي لإلعالم عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 يييييو  يإييييياهم الصعا.ق يف جبامبا أ واي .ترئيييييئيييييا وعأليييييتها .  أمل الت عيل ااتصا.ل لعقياعاي  

وباإييييييييييييييري ااا   الو اثيا والقياعاي النل يا الو اثيا والظاهتيا وب ويو مواتد القياعاي وعظم اا عو.اي 
 ليا والدوليا عيلأل ذيا والو اتا تعا ااإتوياي الوطنيا واةم النقابيااخلارا غااوا   الو اثيا 

 
من الباحثين وعاملي اارشررررراد وجهات االتصرررررال الوطنية والعاملين الحكوميين والفنيين من خالل  Xتدريب  4-2الغاية 

 البناء الموّجه للقدرات
 

يإيي ا الصعا.ق ج   تم ااقا  اي ااومو ا لقنارت ال د اي .  أمل  ييدو ال غتاي تعا ا.تدا   ييعإييعا  
 غالقذو  وبنليا ال د اي القألتيا  ر اب اائع ا يف اا اهد  ال يلا اخلارا 

 
من العلماء الشرربا ال ال سرريما النسرراء منهمال بالدعم لصررمان حصررول جيل جديد من العلماء على  Xيحظى  5-2الغاية 

  المعارف والمهارات الالزمة اعطاء دفع لتطبيق المعاهدة
 

يإييي ا الصعا.ق ج   تم بنايذ أعألييي ا غنارت مد اي ال علارت يف القعداع النا.يا ها يضيييل  بورري الدتم  
 سيل مديد .  القامب ى .  أمل ب ا م اانارا  ري الن ديا 

 
 النتائج والغايات المشتركة 

تدامة التموييجري تعزيز البيئة التمكينية لتطبيق المعاهدة من خالل إتاحة مزيد من  3النتيجة  ل السررررررررررر
 تدخالت المشاريع

 
 لكل مشروع استراتيجياته الخاصة لصمان الموارد الكفيلة بتعميم تدخالت المشاريع 1-3الغاية 

 
ا تعا ا يييييتدا.ا النتاتق وب ليل ا  ا يييييجابي ياي واضييييي ا لصاالا ااوا      يييييي دو كل .أليييييتوع  مبتريييييي

 ا يتر ا اةطا  الو. ي لعلألتوع ه يف ذلك ااوا   اااليا والقألتيا واا  إياا /ها
 

مليون دوالر أمريكي من التمويل المشررررررررررتري لدعم تطبيق المعاهدة من خالل تدخالت صررررررررررندو   Xتعبئة  2-3الغاية 
 تقاسم المنافع

 
عد  هألا يا خمتا   أع ب وو غت قئا .وا   جضاريا رضكي ت  بعك ااتامبا يف جطا  الندارت التاغا لت دل  

اامجامباي غوا يييي ا التلويل ااألييييجك  وعت  بأليييي يا التلويل ااألييييجك غاتتقا   و يييييعا لدتم بنايذ 
تلوييل عا ب قئيا الالصعيا.ق تعا ع ياق أو ييييييييييييييا وةمبيدا  أثت أكص  و.  ااتوما أع ب    ال يد   ت

ااألييجك  و يا مبا يا يف خع  ااعصيا وب ويو الألييتاكاي تعا ا    واخلو  يف مبوا  .ا ا صو.اي 
 الوطنيا والوكااي اات د   ا طتا  وال  اتاي اخلارا 
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 من الخطط والسياسات لدعم تطبيق المعاهدة على الصعيد الوطني Xتدعيم أو وضع  3-3الغاية 
 

بدتم ااألييييا يا ب قي  الصا.ق والإيييييا يييياي واخل ت الوطنيا ااتئييييعا غااوا   الو اثيا النقابيا عب أع  
لأل ذيا والو اتا  و.  ااتوما أع بدتم ااألييييييييا يا اارتا   ج .اج ا عأليييييييي ا اخلارييييييييا غااوا   الو اثيا 

 ال  اتاي ا غىالنقابيا لأل ذيا والو اتا ضييييييل  اخل ت والإيييييييا يييييياي الوطنيا ال  اتيا أو ااألييييييجك
و ييييت ثت جعاغيا تعا تلعيا ريييينا ال تا اي الوطنيا ااتئييييعا غتعك ااوا    و ييييو  بإيييياهم هذ  الغايا 
ا أيضيا يف بوثي  الت اوع غى وتص ا طتا  اات امد  كارا واا اهد  الدوليا غألأع ااوا   الو اثيا النقابي

 لاي الدوليا ا ختى لأل ذيا والو اتا و.نظلا ا  ذيا والو اتا واانظ
 

 تحسين اانصاف والشمول لدى تنفيذ البرنامج 4النتيجة 
 

تصمين جميع المشاريع بشكل صريح محور تركيز على القصايا الجنسانية في تصميمها وتنفيذها ورصدها  1-4الغاية 
ا على ااقرار بمّن المرأة هي مالكة رئيسررررررية للمعرفة بشررررررمن الموارد الوراثية النباتية  ورفع التقارير عنها حرصررررررً

 لألغذية والزراعة وتؤدي دورًا حيويًا في األنشطة المخطط لها 
 

 ت وو ااألا يا اارتا   يف جطا  غتعا.ق رندوق ب ا م اانارا غإتدا   ق خاص غصل .  اسنإى  
ا تعا اةمتا  تعا أكلل ومه غدو  ااتأ  يف  .  مبيث التئييليم والتنايذ والترييد و را الت ا يت مبترييي

واانارا النااييييئا  وا  الو اتا  وعب أع بتناول ااألييييا يا رتص النااذ ااتإيييياويا لعتمال والنإييييارت ج  اا
ت  ااأليييييييا يا وا تص تعا .تاتا  امبتياماي مجيا اجملتل اي احملعيا لعألييييييي وب ا ريييييييعيا وااوا تى 

 ومب وم م تعا أكلل ومه يف مجيا .تامبل بنايذ ااألتوع 
 

يسررتعين كل مشررروع بتقييم لالحتياجات والتعرخ للخطر من أجل تحديد احتياجات المجموعات المهمشررة  2-4الغاية 
 ومصالحها واالستجابة لها في تدخالت المشروع 

ا تعا أع يتومه غتعا.ق رييييندوق ب ا ييييم اانارا تعا لو أرضييييل ج  الائاي ااإييييت درا وتعا   مبترييييي
ا يا ج  ب ييم وما جتدا  التدخكي الم ملظا غالتلويل ا يتنا امبتياماي ااإيتايدي  .نه  .  ااتيبعق

  لذا  يت ىو أع ملد  مجيا ااأليييييييا يا أعألييييييي ت ا ا يييييييتنا يا ج    ا ييييييياي خلت ا  ييييييياف لكمبتياماي
 وتلعياي ب ييم لعت ت  لعر ت 

 
البذور وضمن بيجري توطيد الشراكات والتعاون وتعزيزهما على امتداد سلسلة القيمة الخاصة  :5النتيجة 

 األطراف المتعاقدة في المعاهدة وعبرها
يفصررري البرنامج إلى اتحادات قوية ألصرررحا  المصرررلحة في المعاهدة الذين يتعاونون معًا من أجل تحسرررين  1-5الغاية 

  تنفيذ أنشطة المعاهدة وإبرازها على نحو أكبر
    لعصعا.ق  و.  ااتوما أع ب يتإييييييييم .إييييييييتوى ااألييييييييا كا والت اوع غأ يا مبا ا ةمبدا  أثت جمد   

ااألييييييييا يا اارتا   ج  اا ييييييييترداو ا . ل ارتعأ أاييييييييصال ااألييييييييا كا وأع بت يييييييين اييييييييتاكاي تعا 
.إييييييييتوياي تد  غى الألييييييييتكارت احملعيى أو الوطنيى أو اةمعيليى أو الدوليى ها يتي  . ا اي و  ايا 

ا نيا   الت اوع غى املا اي اا  ييييييييييييإيييييييييييياي اور م بصليعن لكمبتياماي احملعيا  و.  ااتوما أع ي و 
غااوا   الو اثيا النقابيا لأل ذيا والو اتا ا وا  و.إيييييييتوى الت اوع غى ا طتا  اات امد  وأع يإييييييياهم 

  غالتايل يف ب قي  اا اهد  وجغتا ها تعا لو أكص 
 


