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 مقّدمة-  أواًل
 
 خطة العمل العاملية الثانيةعلى  ةيف دورتها العادية الثالثة عشر( اهليئة)وافقت هيئة املوارد الوراثية النباتية - 1

، ورّحبت بها باعتبارها إجنازًا رئيسيًا يف 1(خطة العمل العاملية الثانية) لألغذية والزراعة للموارد الوراثية النباتية

وبعدها، اعتمد جملس . اجلهود العاملية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام

2111تشرين الثاني /منظمة األغذية والزراعة خطة العمل العاملية الثانية يف نوفمرب
2. 

 

عاملية الثانية، فإن التقّدم امُلحَرز بوجه عام يف تنفيذ هذه اخلطة ويف تنفيذ عمليات املتابعة ووفقًا خلطة العمل ال- 2

وحتقيقًا هلذه . ذات الصلة سرتصده وتوّجهه احلكومات واألعضاء اآلخرون يف منظمة األغذية والزراعة عرب اهليئة

التقارير املرحلية وكذلك على معايري  إعدادصيغ الغاية، ستتفق اهليئة، يف دورتها العادية الرابعة عشرة، على 

بناء على العمل السابق الذي قامت به اهليئة لتطوير هذه املؤشرات  ومؤشرات لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية

.التقارير صيغ إعدادو
ّور منظمة األغذية والزراعة أن تراجع املؤشرات القائمة وأن حتّدد أو تط منولذا، طلبت اهليئة  3

على املستويات كافة من أن يراقبوا  أصحاب املصلحةكنن مي تتخذ أيضًا شكل فهرس أعلى مرتبًة، ميكن أنمؤشرات 

وطلبت إىل مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة هلا االستمرار  .4بشكل فّعال تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية

ضمن قطاعاتها، وتقديم التوصيات إىل اهليئة والتنوع البيولوجي  وراثيبالتنوع اللة تصيف مراجعة الغايات واملؤشرات امل

 غاياتيف تطوير واستخدام  رياديدور ب موافقتها على االضطنالع على التأكيد اهليئة أعادتكذلك، و .5بشأن تطويرها

للتنّوع  املتصلة بعمل اهليئة، مع األخذ يف االعتبار اخلطة االسرتاتيجية ومؤشرات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

 .6ناغويا ل، مبا يف ذلك أهداف أيشي للتنّوع البيولوجي وبروتوكو2121-2111اليت اعُتمدت مؤخرًا  البيولوجي
 
 :وتوفنر هذه الوثيقة معلومات حول ما يلي- 3
 

 حتى اآلن لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية لصون  ةالتقارير املستخَدم صيغة إعدادمراجعة املؤشرات القائمة و

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام؛

  ذات الصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" أعلى مرتبًة"وضع غايات ومؤشرات. 
 
ؤشرات لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد املمبسوّدة قائمة  ولاألوتتضمن هذه الوثيقة يف املرفق  

ملوارد الوراثية النباتية مسوّدة الغايات واملؤشرات اخلاصة با الثانييتضمن املرفق كما . الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

التقارير لرصد تنفيذ خطة  يغة إعدادصمسودة  CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.1وترد يف الوثيقة . لألغذية والزراعة

 .العمل العاملية الثانية

                                                      
 21، الفقرة CGRFA-13/11/Reportالوثيقة   1
 (املرفق باء) CL 143/17 43، الفقرة CL 143/REPالوثيقة   2
 .316العمل العاملية الثانية اخلاصة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، الفقرة خطة   3
 .88، الفقرة CGRFA-13/11/Reportالوثيقة   4
 .88، الفقرة CGRFA-13/11/Reportالوثيقة   5
 .114، الفقرة CGRFA-13/11/Reportالوثيقة  6
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 معلومات أساسية-  ثانيًا
 
، شّددت اهليئة على أهمية قيام نظام فعال لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية من حيث 1887ومنذ عام - 4

أّدى قد و .7للموارد الوراثية النباتيةدعم الربامج القطرية ولويات، وحلشد املوارد املالية من أجل التخطيط، وحتديد األ

من أجل رصد تنفيذ  8إلعداد التقارير صيغةمؤشرًا رئيسيًا و 83 تضّم إىل اعتماد اهليئة قائمًة 2114هذا األمر منذ عام 

ت، ة، ولبناء القدراالنشاطات العشرين ذات األولوية يف خطة العمل العاملية، من خالل عملية موجََّهة قطريًا، وتشاركّي

 .9بلدًا 73وتفضي إىل إنشاء آليات قطرية لتبادل املعلومات يف 

 

تغّير حبيث تعكس على حنو مالئم  2114ومن الضروري مراجعة املؤشرات وصيغة إعداد التقارير املعتمدة عام - 5

وتعكس خطة العمل العاملية الثانية التحديات والفرص اجلديدة . النشاطات ذات األولوية يف خطة العمل العاملية الثانية

، مبا يف ذلك تغّير 1886اليت نشأت يف ما خيّص صون واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة منذ عام 

، وال سيما بدء نفاذ املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية اتياساملناخ، والتطّورات اجلديدة يف بيئة الس

ىل ّدد خطة العمل العاملية الثانية إكيَّفة واملدَمَجة، تشامل النشاطات ذات األولويةومن خالل (. املعاهدة الدولية)والزراعة 

ة لألغذية والزراعة كوسيلة لتعزيز األمن الغذائي يف بيئة حّد كبري على االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتي

 .متغّيرة

 

سي يف وتشكنل خطة العمل العاملية الثانية مكّونًا داعمًا للمعاهدة الدولية، كما أن تنفيذها يسهم على حنو رئي- 6

عد أيضًا اجلهاز الرئاسي يف العاملية الثانية سوف يسا ولذا، فإن رصد تنفيذ خطة العمل. ةيحتقيق أهداف املعاهدة الدول

لإلطار املقَتَرح خلطة العمل العاملية مماثل  ي إطار رصدأ اهدة اليت ال يتوفنر هلااملعاهدة الدولية على رصد تنفيذ هذه املع

وكذلك، توفنر الغايات واملؤشرات لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية فرص لتعزيز التعاون بني اهليئة . الثانية

ميكن مثاًل توسيع نطاقها حبيث تدمج الغايات واملؤشرات اخلاصة ذات الصلة ببعض . هاز الرئاسي يف املعاهدةواجل

أحكام املعاهدة، من قبيل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد الوراثية النباتية واقتسام املنافع، اليت ال تشملها 

ا أيضًا على املواءمة بشكل أفضل بني عمليات وأساليب إعداد التقارير، وقد يساعد هذ. خطة العمل العاملية الثانية

 .وخفض التزامات إعداد التقارير الواقعة على احلكومات

وغايات التنّوع البيولوجي اليت اعُتمَدت مؤخرًا، إضافة إىل غايات االسرتاتيجية العاملية لصون النباتات - 7

، تسمح بتحديد الغايات واملؤشرات ذات الصلة لصون واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 2111-2121

                                                      
؛ الوثيقة 18،الفقرة CGRFA-9/02/REP؛ الوثيقة 28و 17، الفقرتان CGRFA-8/99/REP؛ الوثيقة 21، الفقرة CGRFA-7/97/REPالوثيقة   7

CGRFA/WG-PGR-1/01/REPORT ؛ الوثيقة 14، الفقرةCGRFA-10/04/4 (CGRFA/WG-PGR-2/REPORT) 18، الفقرة. 
وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو خطة العمل العاملية لصون املُعرضت املؤشرات وصيغة إعداد التقارير لرصد تنفيذ   8

املؤشرات وصيغة إعداد التقارير لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية  ،CGRFA-10/04/Inf.5مستدام يف الوثيقة  
 .والزراعة واستخدامها على حنو مستدام

 .CGRFA/WG-PGR-6/12/3الوثيقة   9
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وسوف تساهم هذه املؤشرات أيضًا يف تقييم مساهمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف األمن . يف الوقت املالئم

 .الغذائي والتنمية الزراعية املستدامة
 

 إعداد مسّودة الغايات واملؤشرات- ثًاثال
 
، مبا يف ذلك أمانيت اهليئة واملعاهدة الدولية، بالتعاون مع الصندوق (الفاو) قامت منظمة األغذية والزراعة- 8

، مبراجعة املؤشرات القائمة لرصد اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةو ستئماني العاملي للتنّوع احملصولياال

ؤشرات ذات الصلة املغايات والهلذه الوثيقة، ووضعت  األولتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، كما هو وارد يف املرفق 

وعالوًة على ذلك، أعّدت منظمة األغذية . هلذه الوثيقة الثانيللموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الواردة يف املرفق 

. 10صيغة إعداد التقارير لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانيةوالزراعة صيغًة إلعداد التقارير واردة يف الوثيقة بعنوان 

 نظمة بالتعاون مع امل نظمة مشاورات واسعة بشأن الغايات واملؤشرات، مبا يف ذلك مشاورة خرباء عاملية عقدتهااملوعقدت 

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 26إىل  24 من 

 .يف مدريد، إسبانيا 2112نيسان /أبريل

 

على ضوء اخلربات املكتسبة يف  2114وجرت مراجعة املؤشرات وصيغة إعداد التقارير اليت اعُتمدت عام - 8

فيذ خطة العمل العاملية، مع األخذ يف االعتبار بصورة خاصة، توافر البيانات املطلوبة وإمكانية احلصول جمال رصد تن

عليها، إضافة إىل أهمية احلفاظ على االستمرارية يف تقديم التقارير بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية من خالل عملية 

نظمة املجهات اتصال وطنية وخرباء آخرون، خفنضت  املنظمة من وإثر مدخالت إضافية تلقنتها. ة وموّجهة قطريًاتشاركّي

لتؤخذ يف عدد املؤشرات وقامت بإعداد وصقل غايات ومؤشرات ذات الصلة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 

جمموعة )الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  االعتبار من قبل جمموعة العمل

 .(العمل

 السمات الرئيسية- ًارابع
 

 مؤشرات لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية
 

ذات والتحقيق،  ، حمّددة، وقابلة للقياس، وممكنةاألولاملرفق ومسوّدة املؤشرات املقَتَرحة، كما هي واردة يف - 11

وهي تندرج يف اإلطار املفاهيمي ذاته لرصد خطة العمل العاملية، والذي كان قائمًا على منوذج . وحمدَّدة بإطار زمينصلة 

وحيثما أمكن وكان مالئمًا، متنت مراجعة املؤشرات من أجل تيسري إعداد عمليات تقييم ". استجابة الدولة للقوة الدافعة"

اإلدراج ونتيجًة لنهج . اهتمام خاص إىل حتديد مؤشرات ميكن أن تطّبقها مجيع البلدان األعضاء َيسريعة ودورية، وأول

وُيقرَتح أن . هذا، ميكن خفض عدد املؤشرات إىل حّد ملحوظ لدى مقارنتها بعدد املؤشرات الرئيسية املستخَدمة سابقًا

تكون مسودة املؤشرات حمددة بإطار زمين بالنسبة إىل فرتة إعداد التقارير اليت تطلبها اهليئة، ومن شأنها أن ترصد 

                                                      
 .CGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.1الوثيقة   10
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وما مل ُيذكر خالف ذلك، تنطبق املؤشرات . ل العاملية الثانية على املستوى الوطينيف تنفيذ خطة العم احملَرز التقّدم

 .على الصعيد الوطين
 

 صيغة إعداد التقارير لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية
 

تهدف صيغة إعداد التقارير إىل توجيه جهات التنسيق الوطنية من أجل تقييم التقدم احملرز على صعيد صون - 11

وعالوة على ذلك، ميكن . املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها، مبا يف ذلك إعداد تقاريرها القطرية

جلهات التنسيق الوطنية استخدام صيغة إعداد التقارير إلشراك أصحاب مصلحة آخرين واملساهمة يف تقديم معلومات 

الوارد املؤشرات ترتيب بع صيغة إعداد التقارير يف هيكلتها وتّت .على حد سواءقّيمة تفيد عملية التقييم والتقارير القطرية 

ويتصل كل . املرفق األوليف  كّل من النشاطات ذات األولوية الثمانية عشرة يف خطة العمل العاملية الثانيةبالنسبة إىل 

ت، يتعّين الرد على مجيع األسئلة تقريبًا وتسهياًل لعملية حتليل البيانا. سؤال من األسئلة مبؤشر أو أكثر من املؤشرات

 .يف صيغة إعداد التقارير على شكل جدول يتضّمن متغريات قابلة للقياس وأسئلة متعددة اإلجابات وأرقامًا
 

 لألغذية والزراعة ؤشرات للموارد الوراثية النباتيةالغايات وامل
 

الرئيسية يف خطة العمل العاملية الثانية، وهي لتحقيق األهداف البعض قرَتح ثالث غايات تدعم بعضها ُت- 12

 .الصون؛ واالستخدام املستدام، وتنمية القدرات
 

 :والغايات املقرتحة هي التالية
 

 راثي احلفاظ على التنّوع الو ، يتّم2121حبلول عام : غاية صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

، يف  ربية، يف املوقعالربية ذات القرابة، إضافة إىل أنواع النباتات الغذائية ال للنباتات املزروعة واألنواع

 وقع بصورة تكميلية؛املاملزرعة، وخارج 

 يكون قد ازداد 2121حبلول عام : غاية االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،

غذية والزراعة لتحسني التكثيف املستدام لإلنتاج الزراعي وسبل مستوى استخدام املوارد الوراثية النباتية لأل

 املعيشة وتقليص اهلشاشة الوراثية للمحاصيل والنظم احملصولية يف الوقت ذاته؛

  يعي 2121حبلول عام : لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةلغاية القدرات املؤسسية والبشرية ،

النباتية لألغذية والزراعة، وتتعّزز القدرات املؤسسية والبشرية لصونها الناس قيم املوارد الوراثية 

 تنّوعها الوراثي؛ وصونالتآكل الوراثي  من إىل أدنى حد لالتقليتخدامها على حنو مستدام، مع واس

 

ة ، كما ترد يف اخلطة االسرتاتيجي13، وخباصة اهلدف 7، و1وتتماشى الغايات املقَتَرحة مع أهداف أيشي - 13

. اتفاقية التنّوع البيولوجي ملؤمتر األطراف يف، واليت مّت اعتمادها يف االجتماع العاشر 2121-2111للتنّوع البيولوجي 

م ابة حبلول عااخلاص باحلفاظ على التنّوع البيولوجي للنباتات املزروعة والنباتات الربية ذات القر 13كس اهلدف وينع

يف غاييت املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املّتصلتني بالصون واالستخدام املستدام اللتني تتناوالن أيضًا  2121

للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة فتتناول جانبًا وأّما غاية تنمية القدرات املؤسسية والبشرية . 7هدف أيشي 
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التنّوع  من التآكل الوراثي وصون إىل أدنى حد يلوضع وتنفيذ اسرتاتيجيات للتقلاملّتصل ب 13مهمًا من هدف أيشي 

وكذلك تساهم غاية تنمية القدرات املؤسسية والبشرية للموارد الوراثية . الوراثي للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

، كحّد أقصى، يكون الناس 2121حبلول عام الذي ينّص على أنه  1النباتية لألغذية والزراعة يف حتقيق هدف أيشي 

 .قيم التنّوع البيولوجي، واخلطوات اليت ميكنهم اختاذها لصونه واستخدامه على حنو مستدامبقد وعوا 

 

تنفيذ خطة العمل العاملية ، بشكل إمجالي، صورة شاملة عن األولاملرفق وتوفنر املؤشرات، كما هي واردة يف - 14

، وميكن األولاملرفق مؤشرات رئيسية مّت انتقاؤها من  الثانياملرفق ويقرتح . يق الغايات الثالثة، وعن حالة حتقالثانية

وتتيح مؤشرات املوارد الوراثية النباتية . للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" أعلى مرتبة"اعتبارها مؤشرات 

 .ّدم احملرز على صعيد حتقيق الغايات الثالثة املقرتحةلألغذية والزراعة إجراء عمليات تقييم بسيطة وسريعة للتق

 

وإذا رغبت اهليئة بذلك، ميكن تفصيل مؤشرات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على حنو أكرب من - 15

 إمجالية ذات فائدة يف إعطاء صورة مركنبة القياسيةأرقام وقد تكون هذه  مركنبة قياسّيةأرقام خالل تقسيمها إىل ثالثة 

 .للتقّدم امُلحَرز بالنسبة إىل الغايات الثالثةشاملة و
 

 املتابعة والنشاطات املقبلة لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية   -خامسًا
 

والزراعة، تصادق  والتربير املنطقي العام لرصد تنفيذ خطة عمل عاملية متصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية- 16

 عملية الرصد ومدى نطاقتوازن بني إجياد  إىلاحلاجة ( 1: )عليها اهليئة وتطّبقها بلدان عديدة يف العامل، ما زال

يف تنسيق وتوفري البيانات يف إطار هذه  أصحاب املصلحةوجهات االتصال الوطنية املهم الذي تؤديه  الدور( 2)؛ هاتعقيد

لتخفيف العبء على البلدان، مع تعزيز  مع متطلبات أخرى يف جمال إعداد التقارير الربط( 3)العملية واالستفادة منها؛ 

على الصعيد القطري للمؤشرات  القائملبيانات مستودع ا( 4)راعي يف الوقت ذاته؛ عمليات رصد التنّوع الوراثي الز

الوطنية إلدارة  بناء القدراتلمكونًا قويًا ( 5)، وبالتوازي معه، املعلومات اآللية الوطنية لتبادليات املتَّفق عليها، والغا

 .11 البيانات وحتليلها قد يساهم بصورة مباشرة يف وضع اسرتاتيجيات وطنية، وإقليمية، ودولية

 

جهود الرصد املاضية، أن يف إطار  املعلومات لتبادلومن شأن البيانات املسّجلة يف قواعد بيانات اآللية الوطنية - 17

إمنا يف ما خيّص بعض املؤشرات، ومجيع . تشكنل قاعدة لتحديد االجتاهات لعدد من مسوّدات املؤشرات املقَتَرحة

املعلومات، سوف تستند هذه القواعد إىل البيانات اليت  لتبادللوطنية بعد قاعدة بيانات يف اآللية ا أالبلدان اليت مل تنش

التقارير بشأن املؤشرات مفيدًا يف عمليات التقييم الدورية وسوف يكون إعداد . توفنرها الصيغة اجلديدة إلعداد التقارير

وُتعرض (. التقرير الثالث)ذية الزراعة التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغ والسريعة، ويساهم يف إعداد

 .12على مجاعة العمل يف دورتها احلالية عملية مراقبة تنفيذ خطة العمل العاملية وإعداد التقرير الثالث، ملراجعتها

 

                                                      
 23-17، رصد تنفيذ خطة العمل العاملية، الفقرات CGRFA-9/02/7الوثيقة   11
 .CGRFA/WG-PGR-6/12/5الوثيقة   12
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نظمة مهمة املوإذا قررت اهليئة أن توكل إىل . مركبة قياسيةأرقام ومن الضروري القيام بعمل إضايف لوضع - 18

مركبة، جيب عندها أن يشمل العمل اإلضايف إسناد العالمات إىل املفاهيم اليت تقوم عليها املؤشرات  قياسيةأرقام وضع 

 .مة النسبية هلذه املفاهيمئاملركبة الثالثة املقرتحة، طبقًا للمال األرقام القياسيةاملختارة اليت تساهم يف 

 

إطالق نسخة حمّدثة للتطبيق املعلوماتي امُلستخَدم حاليًا  وسوف يتطلنب رصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية- 18

وهذا سوف يضمن استمرارية جهود . وصيغة إعداد التقارير خلطة العمل العاملية املعلومات اليت توفرها املؤشرات يف إدارة

لتطبيق املعلوماتي وكذلك، سوف يسّهل ا. الرصد اليت تبذهلا البلدان، ويسّهل قيام نظام رصد شفاف ميكن النفاذ إليه

 .، وحتليل النتائج واقتسامهاالقياسيةاألرقام احملدَّث عملية تسجيل البيانات ومعاجلتها، مبا يف ذلك احتساب 
 

 التوجيهات املطلوبة   -سادسًا
 

 :قد ترغب جمموعة العمل يف القيام مبا يلي- 21
 

، والغايات األوللرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، كما هي واردة يف املرفق مراجعة مسودة املؤشرات  (أ)

مسودة ، إضافة إىل الثانيواملؤشرات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، كما هي واردة يف املرفق 

اد هذه الوثائق يف دورتها صيغة إعداد التقارير لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، وتوصية اهليئة اعتم

 .، إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي13املقبلة ورفعها، كمؤشرات هلدف أيشي 

ي لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية، نظمة حتديث التطبيق املعلوماتي احلالامل منالتوصية بأن تطلب اهليئة  (ب)

رصد تنفيذ املؤشرات وصيغة إعداد التقارير  دارةإلاملستخدم اخلاص به، للسماح بشكل تام مبا يف ذلك دليل 

خطة العمل العاملية الثانية جبميع اللغات اليت يتوفر فيها حاليًا التطبيق املعلوماتي خلطة العمل العاملية، 

 ولدعم نشرها يف البلدان األعضاء؛

املركبة  القياسيةاألرقام العمل على وضع، واختبار، وصقل مواصلة نظمة امل منالتوصية بأن تطلب اهليئة  (ج)

اخلاصة بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واستخدامها على حنو مستدام، وبناء القدرات 

 املتصلة بها؛

 تنفيذلدعم  جدًا قريبالتوصية بأن حتث اهليئة املاحنني على إتاحة املوارد املالية الضرورية يف املستقبل ال (د)

 .أعاله( ج)و( ب)املهام اليت مّت حتديدها يف الفقرتني 
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 األولاملرفق 
 

 مسودة املؤشرات لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية

 

 الصون واإلدارة يف املوقع 
 

 لألغذية والزراعةمسح وحصر املوارد الوراثية النباتية : 1األولوية  والنشاط ذ
 

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية ( مبا يف ذلك يف املزرعة)احلصر اليت ُأجريت /عدد عمليات املسح

  13والزراعة

 حصرها/عدد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت جرى مسحها 

  14احلصر/املسحمن بني تلك اليت مشلتها عملية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املهدَّدة نسبة 
 

  لألغذية والزراعة داخل املزرعة وتنميتها دعم إدارة املوارد الوراثية النباتية: 2األولوية  والنشاط ذ
 

  ،عدد اجملتمعات الزراعية املشاركة يف إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة داخل املزرعة

 بدعم من احلكومةوحتسني النشاطات 

  األصناف البدائية يف أراٍض على درجة كبرية من التنوع /نسبة األراضي املزروعة من أصناف املزارعني

 15 واملخاطر

 إما )األصناف البدائية اليت تسلنمها بنوك اجلينات الوطنية أو احمللية للمزارعني /عدد أصناف املزارعني

 16(مباشرة أو عرب وسطاء
 

 اصيل إىل هيئتها األصليةنظم احملني يف حاالت الكوارث على إعادة مساعدة املزارع: 3األولوية  والنشاط ذ
 

 كوارث وقوعتلقنت بذورًا للزراعة كمعونة بعد  عدد األسر اليت 

 البذور املتاحة عرب تدخالت لالستجابة إىل الكوارث من جمموع 17نسبة البذور املنتجة على الصعيد احمللي 

  إلدارة خماطر الكوارث من أجل إعادة النظم احملصولية اليت تشمل أحكامًا تتناول أمن وجود سياسات

 البذور

 

                                                      
تعريف املعاهدة )ذية والزراعة غحمتملة لألاملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تعين أي مواد وراثية من أصل نباتي ذات قيمة فعلية أو   13

 (2111الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 
من التآكل الوراثي للموارد الوراثية  لتقليل إىل أدنى حدوضع وتعزيز نظم لرصد التنّوع الوراثي وصونه، وا. 16األولوية  يمذكور أيضًا يف النشاط ذ  14

 .النباتية لألغذية والزراعة
 .من أصل جمموع األراضي املزروعة يف املناطق ذاتها  15
 .تعزيز تنويع اإلنتاج احملصولي وتوسيع نطاق التنّوع احملصولي للزراعة املستدامة: 11األولوية  يمذكور أيضًا يف النشاط ذ  16
 .اجملاورة ذات ظروف إيكولوجية وزراعية مشابهة امُلنَتَجة يف املناطق  17
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 يف املوقعتشجيع صون وإدارة األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية : 1األولوية  ذو النشاط
 

  والنباتات الغذائية الربية  بدعم عدد إجراءات الصون يف املواقع الطبيعية وإدارة األقارب الربية للمحاصيل

 من احلكومة

  نسبة مواقع الصون الطبيعية الوطنية  اليت تتوفر على خطط إدارية تتناول األقارب الربية للمحاصيل

 والنباتات الغذائية الربية

  موقعهايف  18 ناشطةعدد األقارب الربية للمحاصيل وأنواع النباتات  الغذائية الربية احملتفظ بها بصورة 

 الطبيعي
 

 الصون خارج املوقع
 

 دعم اجلمع املوّجه للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: 5األولوية  والنشاط ذ
 

  وجود إسرتاتيجية لتحديد الثغرات يف اجملموعات حبوزة بنوك اجلينات الوطنية، ولبعثات اجلمع املوّجه

 من أجل ملء الثغرات اليت مّت حتديدها

  بعثات اجلمع املوّجه يف البالدعدد 

 عدد املدخالت الناجتة عن بعثات اجلمع املوّجه يف البالد 

 اجلينات الوطين، واليت تستلزم مجعًا موّجهًا (بنوك) عدد جمموعات احملاصيل احملفوظة يف بنك 
 

 خارج املوقع والتوّسع فيه املادة الوراثيةإدامة صون : 1األولوية  والنشاط ذ
 

  القدرة السنوية للمحافظة على اجملموعات املوجودة خارج املواقع الطبيعيةاجتاه 

 19 يف ظّل ظروف متوسطة أو طويلة األجل/ عدد احملاصيل احملفوظة خارج املواقع الطبيعية 

 يف ظّل ظروف متوسطة أو طويلة األجل/ عدد األنواع احملفوظة خارج املوقع 

 يف ظّل ظروف متوسطة أو طويلة األجل/ بيعيةعدد املدخالت احملفوظة خارج املواقع الط 

  خارج املوقع اليت مّت استنساخها اآلمن  املدخالتنسبة 
 

 وإكثارها خارج املوقع املوجودةجتديد املدخالت  :7األولوية  والنشاط ذ
 

 نسبة املدخالت خارج املوقع اليت حتتاج إىل جتديد واليت ُوضعت هلا ميزانية لتجديدها 

  أو إكثارها/خارج املوقع اليت مّت جتديدها وعدد املدخالت 

 نسبة املدخالت خارج املوقع اليت حتتاج إىل جتديد 
 

 

                                                      
 .تعين بأن األنواع املستهدفة تتناوهلا بشكل خاص خطة اإلدارة يف مناطق الصون" احملتفظ بها بصورة ناشطة"  18
 .راعة املستدامةتشجيع تنويع اإلنتاج احملصولي وتوسيع نطاق التنّوع احملصولي من أجل الز: 11األولوية  يمذكور أيضًا يف النشاط ذ  19
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 االستخدام املستدام
 

 استخدامها لتيسري تطويرهاالتوسع يف توصيف جمموعات فرعية حمددة وتقييمها وزيادة : 8األولوية  والنشاط ذ
 

  توصيفها يف كل عينة مدخلة بالنسبة إىل اجملموعات خارج متوسط عدد السمات املرفولوجية اليت جرى

 املواقع الطبيعية

 عدد املطبوعات عن تقييم املادة الوراثية والتوصيف اجلزيئي 

 عدد اجملموعات الفرعية احملددة السمات اليت جرى نشرها 

 عدد املدخالت اليت جرى توزيعها من جانب بنوك اجلينات إىل مستخدمي املادة الوراثية 

  املادة الوراثيةعدد العينات اليت جرى توزيعها من جانب بنوك  اجلينات إىل مستخدمي 
 

  دعم اجلهود يف جماالت تربية النباتات، وحتسينها الوراثي، وتوسيع نطاق: 9األولوية  والنشاط ذ
 

 عدد احملاصيل ذات برامج عامة ناشطة بشأن الرتبية وما قبل الرتبية 

 مني والناشطني عدد مربي احملاصيل العا 

 20عدد األصناف اجلديدة اليت جرى إطالقها 
 

 تشجيع الزراعة املستدامة بتنويع إنتاج احملاصيل والتوسع يف هذا التنويع: 11األولوية  والنشاط ذ
 

 عدم التجانس الوراثي يف أنواع احملاصيل والتنّوع داخل النظام النشاطات لزيادة /املشاريع/عدد الربامج

 الزراعياإليكولوجي 

 أو األنواع الربية اليت ُأدخلت إىل الزراعة/عدد احملاصيل اجلديدة و 

 األصناف البدائية اليت جري تسليمها من جانب بنوك اجلينات الوطنية واحمللية / عدد أصناف املزارعني

 21(إّما بصورة مباشرة أو عرب وسطاء)إىل املزارعني 

  22 ظروف ملتوسطة أو طويلة األجلعدد احملاصيل احملفوظة خارج املوقع يف ظل 
 

 األصناف/ تشجيع تنمية وتسويق مجيع األصناف، ويف املقام األول أصناف املزارعني: 11األولوية  وذ النشاط

 البدائية واألنواع غري املستخدمة على النحو األمثل
 

 النشاطات اليت تشّجع تنمية وتسويق مجيع األصناف، ويف املقام األول أصناف / املشاريع/عدد الربامج

  واألنواع غري املستخدمة على النحو األمثل البدائيةاألصناف / املزارعني

                                                      
 .دعم إنتاج البذور وتوزيعها: 12األولوية  يمذكور أيضًا يف النشاط ذ  20
 .دعم إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة داخل املزرعة وتنميتها: 2األولوية  يمذكور أيضًا يف النشاط ذ  21
 .والتوّسع فيه خارج املوقع الوراثية املادةإدامة صون : 6األولوية  يمذكور أيضًا يف النشاط ذ  22



11 CCGRFA/WG-PGR-6/12/2 Rev.1 

 ثل األصناف البدائية واألنواع غري املستخدمة على النحو األم/العدد الذي مّت حتديده من أصناف املزارعني

  واليت هلا إمكانية كبرية للتسويق 

 األصناف البدائية واألنواع غري املستخدمة /وجود سياسات وطنية تشّجع تنمية وتسويق أصناف املزارعني

 على النحو األمثل
 

 وتوزيعها بذوردعم إنتاج ال: 12األولوية  وذ النشاط
 

 23عدد األصناف اجلديدة اليت جرى إطالقها 

  املسّجلة/الرمسيةعدد مؤسسات البذور 

  يف املائة من جمموع املساحة لكّل من احملاصيل اخلمسة  81عدد األصناف األكثر شعبية اليت متّثل معًا

 املزروعة على النطاق األوسع

  نطاقأوسع نسبة املساحة اليت ميّدها قطاع البذور الرمسي ببذور احملاصيل اخلمسة املزروعة على 

 ون خاص بالبذوروجود سياسة وطنية للبذور وقان 
 

 بناء القدرات املؤسسية والبشرية
  

 بناء الربامج الوطنية وتعزيزها: 13النشاط ذو األولوية 
 

  اخلاصة سرتاتيجياتالأو ا/ألنشطة وليعمل كآلية تنسيق ( وما إىل ذلكوكالة، جلنة، )وجود كيان وطين 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ب

 وطنية معيَّنة رمسيًا أو منسق للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وجود نقطة اتصال  

  صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامهاواسرتاتيجيات لاحلكومية  اتلسياسلوجود إطار 

  وجود آلية وطنية لتبادل املعلومات بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
  

 تشجيع وتعزيز شبكات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: 11األولوية  وذ النشاط
 

 العضوية يف شبكة إقليمية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 عدد شبكات حتسني احملاصيل اليت  تكون اجلهات املعنية القطرية عضوا فيها 

 املعنية القطرية يف إطار الشبكات عدد املطبوعات اليت تنتجها اجلهات 
 

 بناء نظم شاملة للمعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزها: 15األولوية  وذ النشاط
 

  واملوّثقة يف نظام معلومات متاح للجميعيف املوقعلمحاصيل احملتفظ بها األقارب الربية لعدد ، 

 صناف البدائية املزروعة داخل املزرعة، واملوّثقة يف نظام معلومات متاح للجميعاأل/عدد أصناف املزارعني 

                                                      
 .دعم اجلهود يف جماالت استيالد النباتات وحتسينها الوراثي وتوسيع نطاق قاعدتها: 8األولوية  يمذكور أيضًا يف النشاط ذ  23
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 عدد  املدخالت من جمموعات خارج املوقع املوّثقة يف نظام معلومات متاح للجميع 

  وموّثقة يف نظام معلومات متاح للجميععدد األصناف اليت مّت إطالقها 

 بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تكون متاحة للجميعإقليمية /املشاركة يف نظم معلومات دولية 
 

من تآكل املوارد الوراثية  التقليل إىل أدنى حداستحداث نظم لرصد وصون تنّوعها الوراثي و: 11األولوية  وذ النشاط

 النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزها
 

  24 احلصر/املسح ةمن بني تلك اليت مشلتها عمليالنباتية لألغذية والزراعة املهدَّدة  ةاملوارد الوراثينسبة 

 من التآكل الوراثي التقليل إىل أدنى حدوجود نظم وطنية لرصد التنّوع الوراثي وصونه، و 

 أدنى  التقليل إىلعدد اإلجراءات العالجية الناجتة عن النظم الوطنية القائمة لرصد وصون التنّوع الوراثي و

 من التآكل الوراثي حد
 

 بناء قدرات املوارد البشرية وتعزيزها: 17األولوية  وذ النشاط
 

  صون ب متعلقة، واجلامعي، والثانوي وبرامج تدريب تتضمن جوانب ما بعد الّتخرجوجود برامج التعليم

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام

  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف جمال صون  املوظفني الذين مّت حتسني مهاراتهمنسبة

 واستخدامها 

 

 تشجيع وتعزيز الوعي العام بشأن أهمية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: 18األولوية  وذ النشاط
 

 تشّجع صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها العامة وجود برنامج للتوعية 

 عدد جمموعات اجلهات املعنية املشاركة يف تنفيذ برنامج التوعية العامة 

 عدد أنواع املنتجات اليت جرى تطويرها لرفع مستوى الوعي العام 

 
  

                                                      
 .مسح وحصر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: 1األولوية  يمذكور أيضًا يف النشاط ذ  24
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 الثانياملرفق 
 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمسوّدة الغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد 

 

 صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

، واألنواع الربية من الربيةأقاربها ع الوراثي للنباتات املزروعة و، يتّم احلفاظ على التنّو2121حبلول عام : الغاية

 .تكميلي ، على حنوخارج املوقعو، يف املزرعة، يف املوقعالنباتات الغذائية 
 

مؤشرات خاصة بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أو مكّونات مؤشر صون املوارد الوراثية النباتية 

 لألغذية والزراعة
 

  يف املواقع   25 ناشطةعدد األقارب الربية للمحاصيل وأنواع النباتات  الغذائية الربية احملتفظ بها بصورة

 ناشطةالطبيعية عدد األقارب الربية للمحاصيل وأنواع النباتات  الغذائية الربية احملتفظ بها بصورة 

 .26(+4األولوية  والنشاط ذ)

 احلصر/نسبة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املهدَّدة من بني تلك اليت مشلتها عملية املسح 

 .-( 16و 1األولوية  واتذالنشاطان )

 النشاط ) نسبة املساحة اليت ميّدها قطاع البذور الرمسي ببذور احملاصيل اخلمسة املزروعة على أوسع نطاق

 .-(12 األولوية وذ

 واتذالنشاطان ) يف ظّل ظروف متوسطة أو طويلة األجل/ عدد احملاصيل احملفوظة خارج املواقع الطبيعية 

 .+( 10و 6 األولوية 

  والنشاط ذ) يف ظّل ظروف متوسطة أو طويلة األجل/ املواقع الطبيعيةعدد املدخالت احملفوظة خارج 

 .(+6األولوية 

  (+6األولوية  والنشاط ذ) خارج املوقع اليت مّت استنساخها اآلمن  املدخالتنسبة 

  (7األولوية  والنشاط ذ)اليت حتتاج إىل جتديد  خارج املوقع املدخالتنسبة-. 
 

رعني، ويف بنوك البذور، وبنوك ااملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف حقول املزُتحفظ : التربير املنطقي الفين

اظ على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف النظم البيئية الطبيعية، فواحل. اجلينات امليدانية ويف املوائل الربية

تنّوع جديد  بإحداثوتكّيفها مع القوى البيئية املتغّيرة، وبالتالي وإدارتها يف املزرعة يسمح باستمرار تطور هذه املوارد 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية  نكذلك، يتّم ختزين كمية كبرية ومهمة م. مهم للتحسينات املقبلة يف احملاصيل

                                                      
 .تعين بأن األنواع املستهدفة تتناوهلا بشكل خاص خطة اإلدارة يف مناطق الصون" بها بصورة ناشطة احملتفظ"  25
تشري إىل أنه كلّما اخنفضت القيمة " -"تشري إىل أنه كلنما ازدادت القيمة ازدادت املساهمة يف املؤشر يف حني أن عالمة ناقص "+" عالمة زائد   26

 .اخنفضت املساهمة يف املؤشر
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اجملّمعة أصاًل، كما جيب  وينبغي تأمني سالمة املواد الوراثية. خارج املوقعوالزراعة احليوية لألمن الغذائي العاملي 

ويتطلنب ختطيط الصون واختاذ القرارات رصدًا منتظمًا للتنّوع القائم يف املوارد الوراثية . توفري جتديدها ونسخها التأميين

 .النباتية لألغذية والزراعة، وتوزيعها، وتطّورها مع الوقت
 

 االستخدام املستدام
 

، يكون قد ازداد استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لتحسني التكثيف 2121حبلول عام : الغاية

 .تقليص هشاشة احملاصيل والنظم احملصوليةاملستدام لإلنتاج احملصولي وسبل العيش، مع 
 

االستخدام مؤشر مؤشرات خاصة باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أو مكّونات 

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املستدام
 

 والنشاط ذ) عدد املدخالت اليت جرى توزيعها من جانب بنوك اجلينات إىل مستخدمي املادة الوراثية 

 .(+8األولوية 

 (+12و 8األولوية  واتذالنشاطان ) عدد األصناف اجلديدة اليت جرى إطالقها. 

  يف املائة من جمموع املساحة لكّل من احملاصيل اخلمسة  81شعبية اليت متّثل معًا عدد األصناف األكثر

 .(+12األولوية  والنشاط ذ) املزروعة على النطاق األوسع

 6 األولوية  واتذالنشاطان ) عدد احملاصيل احملفوظة خارج املوقع يف ظل ظروف ملتوسطة أو طويلة األجل 

 .+( 10و

 (+11األولوية  والنشاط ذ)الربية اليت ُأدخلت إىل الزراعة  أو األنواع/عدد احملاصيل اجلديدة و. 

 األصناف البدائية واألنواع غري املستخدمة على النحو األمثل /العدد الذي مّت حتديده من أصناف املزارعني

 .(+11األولوية  والنشاط ذ) واليت هلا إمكانية كبرية للتسويق
 

إما بصورة مباشرة أو بعد حبوث،  لألغذية والزراعة املوارد الوراثية النباتيةيستخدم املزارعون : التربير املنطقي الفين

واستخدامها على حنو مستدام يسمح باالستفادة بشكل كامل من طاقتها . وحتسني، وعمليات إكثار للبذور وتوزيعها

ل إىل مستودع كبري للجينات ويشكنل الوصو. للحّد من اجلوع والفقر، وتوفري خيارات للزراعة كي تتكيف مع تغري املناخ

وجود ساسيًا لتحسني أصناف النباتات ذات صفات جديدة، من قبيل أانطالقًا من جمموعات بنك اجلينات شرطًا 

فالتنويع بني احملاصيل، وداخلها، يساهم . بيولوجيةوالقدرة على مقاومة أو حتّمل الضغوطات البيئة وال حماصيل أكرب

ية على الصمود واالستدامة الطويلة األجل، ويضمن بالتالي األمن الغذائي، والتغذوي وأمن يف تعزيز قدرة النظم الزراع

على النحو أو أنواع برية إىل الزراعة، إضافة إىل حتديد األصناف غري املستخدمة /وأّما إدخال حماصيل جديدة و. الدخل

 .يف النظم الزراعيةواليت ميكن تسويقها، فهو جزء من جهود واسعة لتعزيز التنّوع  األمثل
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 القدرات املؤسسية والبشرية
 

عزَّز القدرات ثية النباتية لألغذية والزراعة، تتأهمية املوارد الوراب واعنييكون الناس س، 2121حبلول عام : الغاية

 التنّوعالتآكل الوراثي وصون  من التقليل إىل أدنى حدمع املؤسسية والبشرية لصونها واستخدامها على حنو مستدام 

 .يف الوقت ذاته الوراثي هلذه املوارد

 قدرةمؤشر للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أو مكّونات  ية والبشرية بالقدرات املؤسسمؤشرات خاصة 

 ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةا
 

  النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها صون املوارد الوراثية واسرتاتيجيات لاحلكومية  اتلسياسلوجود إطار

 .(+13األولوية  والنشاط ذ)

 (+14األولوية  والنشاط ذ) عدد املطبوعات اليت تنتجها اجلهات املعنية القطرية يف إطار الشبكات. 

 والنشاط ذ)، واملوّثقة يف نظام معلومات متاح للجميع يف املوقعلمحاصيل احملتفظ بها قارب الربية لعدد األ 

 .(+15ولوية األ

 األصناف البدائية املزروعة داخل املزرعة، واملوّثقة يف نظام معلومات متاح للجميع/عدد أصناف املزارعني 

 .(+15األولوية  والنشاط ذ)

 األولوية  والنشاط ذ) عدد  املدخالت من جمموعات خارج املوقع املوّثقة يف نظام معلومات متاح للجميع

15+). 

 من  التقليل إىل أدنى حدجية الناجتة عن النظم القائمة لرصد وصون التنّوع الوراثي، وعدد اإلجراءات العال

 .(+16األولوية  والنشاط ذ)التآكل الوراثي 

  يف جمال صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة نسبة املوظفني الذين مّت حتسني مهاراتهم

 .(+17األولوية  والنشاط ذ)واستخدامها 

  (+18األولوية  والنشاط ذ) أنواع املنتجات اليت جرى تطويرها لرفع مستوى الوعي العامعدد. 

 

يتطلنب الصون الفعال للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واستخدامها على حنو مستدام : التربير املنطقي الفين

بشأن صون املوارد  للّسياسة العامة أن تضع إطارًا فاعاًلكومات وينبغي للح. وقدرات بشرية مالئمة اتيًاوإطارًا مؤسسيًا م

لربنامج الوطين القوي من احلصول بسهولة امها على حنو مستدام، مبا ميكنن االوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخد

تعريف، والتوصيف، ، مبا يف ذلك بيانات الخارج املوقع املادة الوراثية، بمن بني أمور أخرىعلى املعلومات املتصلة، 

النباتات قارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية، ولأل يف املوقعوالتقييم، وقوائم احلصر ذات مراجع جغرافية 

يضًا جيب أن تتمتع احلكومات أ. البذور يف املزرعة واألصول مع وصفها الزراعي، وتوزيعها، وبيانات عن إنتاج األصلية

ستجابة إىل التهديدات اليت يطرحها تآكل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من أجل تاليف بقدرة كبرية على اال

على قوة عاملة مدّربة جيدًا وقادرة على  ومن األهمية مبكان أيضًا أن يعتمد الربنامج الوطين. خسارة التنّوع املوجود

. املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها يف جمال صون كفاءةتطبيق أحدث املعايري والتكنولوجيات ب

سيما أنه حيشد الرأي العام وحيفنز التحّرك  ال وأخريًا، من الضروري أن يعمل الربنامج الوطين على إثارة الوعي
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لوعي حبيث غري أن الرسالة الواحدة قد ال تناسب اجلميع وبالتالي، ينبغي التخطيط بتأٍن لتدخالت إثارة ا. السياسي

 .تتماشى مع مصاحل اجلماهري املستهدفة وأولوياتها


