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يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة على هذه الصفحة؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت
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أولا -المقدمة
نظرت هيئة الدستتتتتتتور ال ذائيو تي دورتها العادية الستتتتتتادستتتتتتة عشتتتتتترةو تي النظام العالمي
-1
للمعلو مات واإل نذار المبكر (الن ظام ال عالمي) بشتتتتتتتار الموارد الوراث ية الن بات ية لا غذ ية والزرا عة
(الموارد الوراثية النباتية) وشتدددت على الدور األستاستي الذض يعتطلع ب تي تبادم المعلومات بشتار
الموارد الوراثية النباتية.
وأ شارت الهيئة أي عا إلى الحاجة إلى موا صلة التعاور والتنسيق مع المعاهدة الدولية بشار
-2
الموارد الوراثيتتة لاغتتذيتتة والزراعتتة (المعتتاهتتدة) والنظتتام العتتالمي ل عالم عن الموارد الوراثيتتة
النباتية لاغذية والزراعة التابع لها (النظام العالمي ل عالم)و وشتتتتتتتدددت على دور النظام العالمي
باعتباره نظاما ا أستتتتاستتتتيا ا للمعلومات عن الموارد الوراثية النباتية تي ما يتعلق بتطبيق المادة  17من
المعاهدة 1.ور دح بت الهيئةو تي هذا الصتتتتتتتددو بالتنستتتتتتيق الجارض مع قاعدة بيانات  Genesysالتي
يستتتتتعتتتتيفها الصتتتتندون العالمي لتنوع المحاصتتتتيل .وطلبت إلى المنظمة إنجاز عملية إعادة هيكلة
النظام العالمي والقيام عبر هذا النظام بنشتتتتر معلومات عن تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للموارد
الوراثية النباتية لاغذية والزراعة (خطة العمل العالمية الثانية) ومقصتتتد أهدال التنمية المستتتتدامة
 2.5-2وباإلضتتاتة إلى ذل و أوصتتت الهيئة بار يستتلط النظام العالمي الجديد العتتوع على مرشتترات
خطة العمل العالمية الثانية ذات الصلة بالمقصد  5-2من أهدال التنمية المستدامةو أض عدد الموارد
الجينية النباتية والحيوانية لاغذية والزراعة المودعة تي مراتق للحفظ على المدى المتوستتتتتتط أو
4
الطويل3و وتمكين جهات االتصام الوطنية من تقديم تقارير سنوية عن هذا المرشر.
وباإل ضاتة إلى ذل و طلبت الهيئة إلى المنظمة الت شاور مع أع عاع الهيئة والمراقبين بشار
-3
الخيارات المتاحة لتبستتتيط نموذج إعداد التقارير بقدر أكبر لرصتتتد تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية
(نموذج إعداد التقارير) 5وإعداد مقترح يعرض على جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية
بالموارد الوراثية النباتية لاغذية والزراعة (جماعة العمل) لكي تنظر تي .
6

وتقدم هذه الوثيقة تقريرا ا عن حالة إعادة هيكلة النظام العالمي واستتتتتتخدام من أجل رصتتتتتد
-4
تنفيذ أهدال التنمية المستدامة وتعرض النموذج المبسط إلعداد التقارير.

ثانياا -معلومات أساسية
النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر هو نظام المعلومات التي أنشتتات المنظمة تي عام
-5
 1993إلعداد تقييمات عالمية دورية لحالة صتتتتور الموارد الوراثية النباتية واستتتتتخدامها تاخذ بزمام
قيادتها البلدار .ومنذ أكتوبر/تشتتتترين األوم 2014و يستتتتتخدم النظام العالمي أيعتتتتاو من خالم األداة
اإللكترونية لرتع التقاريرو إلعداد التقارير القطرية عن تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية .ويعمل
 1الفقرة  57من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report/Rev.1
 2الفقرة  57من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report/Rev.1
المحستتتنة وتعزيز الزراعة المستتتتدامة؛ ال اية  :5-2الحفاظ
 3الهدل  :2القعتتتاع على الجوع وتوتير األمن ال ذائي والت ذية
د
على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات األليفة وما يتصتتتتل بها من األنواع البريةو بما تي ذل من خالم
المتنوعة التي تُدار إدارة ستتليمة على كل من الصتتعيد الوطني واإلقليمي والدوليو وضتتمار الوصتتوم
بنوك البذور والنباتات
د
إليها وتقاسم المناتع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتدصل بها من معارل تقليدية بعدم وإنصال على النحو المتفق
علي دولياو بحلوم عام .2020
 4الفقرة  69من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report/Rev.1
 5الوثيقة .CGRFA-15/15/Inf.9
 6الفقرة  56من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
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النظام العالميو منذ ديستتمبر/كانور األوم 2016و كمنصتتة لرتع التقارير ستتنويا عن العنصتتر النباتي
تي المقصد  5-2من أهدال التنمية المستدامة.
ويعتبر النظام العالمي حاليااو بفعتتتتتل مجموعات بيانات لاعوام  2014و 2016و2017و أكبر
-6
مصتتتتدر للبيانات لرصتتتتد حالة التنوع العالمي للموارد الوراثية النباتية المحفوظة تي بنوك الجينات
مفصتتتتتلة بشتتتتتار أكثر من
مع مرور الوقت .وتتعتتتتتمن مجموعة بيانات عام  2017وحدها معلومات
د
 4.89مليور عينة من  6 900جنس وأنواعها الـتتتتتتتتتت  50 800المحفوظة تي ظل ظرول متوستتتتطة أو
طويلة األجل تي  575بنكا ا من بنوك الجينات تي  90بلدا ا و 16مركزا ا إقليميا ا ودولياا .وتي عام 2017و
ستتتتتتتاهمت ثمانية بلدار ومركزار إقليميار ألوم مرة تي عملية إعداد التقارير .ومقار انة بمايو/أيار
2016و تزايدت ت طية بيانات النظام العالمي للصور خارج المواقع الطبيعية بنسبة  27تي المائة من
حيث البلدار المقدمة للتقارير ( 19بلدا ا إضتتتاتيا ا من البلدار المقدمة للتقارير) و 36تي المائة من حيث
7
العينات ( 1.2مليور عينة إضاتية موثقة).
ويشتتتتتتكل النظام العالمي جزعا ا هاما ا من اإلطار العالمي لقواعد البيانات المتعلقة بالموارد
-7
الوراثية النباتية .وتي نوتمبر/تشتتتتتترين الثاني 2017و دعا الجهاز الرئاستتتتتتي للمعاهدة األطرال
المتعاقدة إلى "استتتخدام النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر بشتتار الموارد الوراثية النباتية أو
نظام المعلومات عن البيئة وعلوم األرض أو نظم المعلومات القائمة األخرى التي يقوم عليها النظام
العالمي ل عالم"  .8وطلب الج هاز الرئاستتتتتتي كذل إلى أمين الربط بين النظام العالمي ل عالم
والبيانات عن الموارد الوراثية النباتية لاغذية تي المجموعات خارج المواقع الطبيعية واإلدارة تي
وأقر الجهاز الرئاستتتي أيعتتتا بقيمة التقارير القطرية عن تنفيذ
المزارع الموثقة تي النظام العالمي 9.د
10
خطة العمل العالمية الثانية لقياس التقددم المحرز تي سيان المادة 6و االستخدام المستدام.

ثالثاا -حالة إعادة هيكلة النظام العالمي
يتيح النظام العالميو منذ اعتماد خطة العمل العالميةو منصتتتة إلطار الرصتتتد ورتع التقارير
-8
الخاص بها الذض اعتمدت الهيئة .وقد أعيدت هيكلة النظام العالمي ليس تقط من أجل تيستتتتتتير رتع
جهات االتصتتام الوطنية وأصتتحام المصتتلحة الرئيستتيين المعنيين بالموارد الوراثية النباتية لتقارير
عن تنفيذ خطة العمل العالمية الثانيةو ولكن أيعتتتتتتتا من أجل جعل تل المعلومات متاحة للجمهور
العام من خالم واجهة سهلة االستخدام.

إطار رصد خطة العمل العالمية الثانية
تقددم بوابة النظام العالمي الجديدة لمحة عامة موجزة عن حالة صتتتتتتور الموارد الوراثية
-9
النباتية واستخدامها على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية .وتقوم اللمحة العامة على توضيح
بياني قابل للتخصتتيل للمرشتترات المر دكبة األرتع مستتتوى الثالثة التي تبيدن التقدم المحرز تي بلو
ال ايات الثالث للموارد الوراثية النباتية التي اعتمدتها الهيئة تي عام  11.2015وتبرز المرشتتتتتترات
المر دكبة األرتع مستتتوى التقددم المحرز تي تنفيذ األنشتتطة ذات األولوية الثمانية عشتترة لخطة العمل
العالمية الثانية ومرشتتتترات الرصتتتتد الثالثة والستتتتتينو حستتتتبما تقددم جهات االتصتتتتام الوطنية من
تصنيف.

7
8
9
10
11

الصفحة  28من الوثيقة CGRFA/WG-PGR-8/Inf.1 Rev.1
الفقرة  2من القرار .)IT/GB-7/17/Res4( 2017/4
الفقرة  5من القرار .)IT/GB-7/17/Res4( 2017/5
الفقرة  2من القرار .)IT/GB-7/17/Res6( 2017/6
http://www.fao.org/wiews/data/domains/monitoring-framework/ar
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صلة لكل مرشر من خالم التوضيح البياني
 -10ويمكن االطالع على البيانات الموجزة والمف د
للمرشرات المر دكبة األرتع مستوى أو القائمةو المرشرات واألنشطة ذات األولويةو تي جدوم بيانات
النظام العالمي 12.ويمكن للبلدار 13وتئات ج راتية مختارة (مثال األقاليمو العالم) 14وأصحام
المصلحةو حسب االقتعاعو االطالع على البيانات المتعلقة بالمرشرات .ويمكن تنزيل مجموعات
البيانات الموجزة لكل مرشر وتصنيف جهات االتصام الوطنية إضاتة إلى التفاصيل المقدمة من
البلدار انطالقا ا من النظام العالمي .وإر تصميم الواجهة للوصوم إلى مرشرات خطة العمل العالمية
الثانية شبي بتصميم واجهة قاعدة البيانات اإلحصائية الموضوعية تي المنظمة اإلحصائية التي تعتبر
إحدى قواعد البيانات الزراعية التي يتم الرجوع إليها أكثر.

رصد الموارد الوراثية النباتية تحت إطار أهداف التنمية المستدامة
 -11اعتمدت الجمعية العامة لامم المتحدةو تي يوليو/تموز 2017و إطار المرشرات العالمية
لرصد تنفيذ أهدال التنمية المستدامة 15.وتعتبر المنظمة وكالة األمم المتحدة الراعية للمرشر 1-5-2و
تمرشر النباتات الخاص ب يعادم المرشر  20إلطار رصد خطة العمل العالمية الثانية .ومع اعتماد
إطار المرشرات العالمية ألهدال التنمية المستدامة ورعاية المنظمة للمرشر 1-5-2و اكتسب النظام
العالمي دورا ا أساسيا ا وجديدا ا تي تنفيذ خطة عام .2030
 -12وأوصت الهيئةو خالم دورتها األخيرةو بار تقوم المنظمة بدعوة البلدار إلى رتع تقارير
سنوية عن مرشر أهدال التنمية المستدامة  1-5-2وطلبت إلى المنظمة مساعدة البلدار تي تقييم
التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير الوطنية وتحسين البيانات والقدرات تي مجام رتع التقارير عن
هذا المرشر .وطلبت إلى األمانة مواصلة التعاور مع شعبة اإلحصاع تي المنظمة وإطالع الهيئة
على أض مستجدات ذات الصلة بما تي ذل القرارات النهائية الصادرة عن هيئة اإلحصاع تي األمم
16
المتحدة بشار اآللية العالمية لرتع التقارير عن أهدال التنمية المستدامة.
سلدط العوع على مرشرات خطة العمل العالمية الثانية ذات
 -13وتماشيا ا مع توصيات الهيئةو ُ
الصلة بالمقصد  5-2من أهدال التنمية المستدامة تحت إطار النظام العالمي وإتاحة نموذج ل بال
السنوض عن البيانات بشار مرشر أهدال التنمية المستدامة  1-5-2على الصفحة الرئيسية للنظام
العالمي لتيسير إعداد التقارير .ويشمل النموذج قائمة مشروحة بالواصفات اإللزامية والموصى بها
لرتع التقارير عن العنصر النباتي تي المرشر وجدوم  Excelلتسجيل البيانات .وهذا النموذج متاح
بالل ات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية .وأما البلدار التي تنشر تعالا عن المجموعات خارج المواقع
الطبيعية بيانات تمتثل لمتطلبات المرشر  1-5-2من أهدال التنمية المستدامةو تامامها خيار بديل
يتمثل تي إحاطة المنظمة علما ا بالعنوار لتنزيل البيانات.
 -14ورتعت البلدار والمنظمات اإلقليمية والدولية تقارير عن حالة الصور خارج المواقع الطبيعية
تي سيان رصد خطة العمل العالمية الثانية تي  30يونيو/حزيرار  .2014وباإلضاتة إلى ذل و قددمت
بخصوص مرشر أهدال التنمية المستدامة  1-5-2تقارير سنوية تبرز حالة الصور خارج المواقع
الطبيعية تي  31ديسمبر/كانور األوم  2016و 31ديسمبر/كانور األوم  .2017ولذل و كانت المنظمة
تي وضع يسمح لها بتقديم ثالثة تقارير إلى اللجنة اإلحصائية لامم المتحدة.
12

http://www.fao.org/wiews/data/domains//ar
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A/RES/71/313
الفقرتار 70-69

 13يمكن اختيار قوائم قطرية مختلفة باالستناد إلى أععاع المنظمة أو الهيئة أو المعاهدة.
 14يمكن اختيار ستتتتتتت تئات إقليمية مختلفةو وهي منظمة األغذية والزراعةو والرمز اإلحصتتتتتتائي الموحد ()M49و وأهدال
التنمية المستتتتتتتدامةو واألهدال اإلنمائية لالفيةو والموارد الوراثية لاغذية والزراعة (الهيئة)و والمعاهدة الدولية بشتتتتتتتار
الموارد الوراثية النباتية لاغذية والزراعة (المعاهدة).
16

من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report/Rev.1
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صل بالتحديد للمعلومات عن
 -15ويعرض النظام العالميو على نحو ما طلبت الهيئةو قسما ا يخ د
مرشر أهدال التنمية المستدامة  1-5-2لاعوام  2014و 2016و 2017حيث أر:
( )1صتتتتفحة تتعتتتتمن لمحة عامة 17تستتتتمح بالوصتتتتوم إلى مجموعة من البيانات الموجزة
بحستتتتتتب الستتتتتتنة واإلقليم واإلقليم الفرعي والبلد (وكذل المراكز اإلقليمية والدولية)و
ويمكن تكييفها بالنسبة إلى عدد مختار من المحاصيل واألجناس وأقاربها البرية؛
( )2وخرائط 18تعرض بنوك جينات ذات مراجع ج راتية ومخزوناتها بحستتتتتتتب الستتتتتتنة
والعينة والجنس والنوع؛
( )3وعملية بحث متقدم 19تستتتمح باستتتترجاع المعلومات وتنزيلها على مستتتتوى العينة لكل
ستتنةو والمرستتستتات القطرية و/أو المتعددة األطرال الحائزة للمادةو والمحاصتتيل (بما
تي ذ ل األقارم البر ية أو باستتتتتتتث نائ ها) واألج ناس واألنواع .وه ناك م عايير ب حث
إضتتتتاتية تشتتتتمل رقم العينة والحالة البيولوجية ونوع التخزين وبلد المنشتتتتا والوضتتتتع
بموجب النظام المتعدد األطرال للمعاهدة.

المنظمات
 -16تتيح بوابة النظام العالمي أيعا إمكانية الوصوم إلى معلومات بشار أكثر من  17 700من
المنظمات المعنية بصور الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المستدام 20.ويُسند لكل منظمة رمز
للنظام العالمي يقابل الواصف األوم لواصفات جواز سفر المحاصيل المتعددة لمنظمة األغذية
والزراعة والمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ويستخدم على نطان واسع تي ما بين بنوك الجينات
عند تبادم المواد والمعلومات .وهناك وظائف بحث مبسط ومتقدم بالنسبة إلى قاعدة بيانات المنظمة
متاحة السترجاع البيانات وتنزيلها .كما يتم يوميا إعداد ملف نصي يتعمن القائمة الكاملة بالمنظمات
وإتاحت للتنزيل من الصفحة الرئيسية للنظام العالمي.

التحسينات المقبلة للنظام العالمي
 -17ستتيتستتنى للنظام العالميو عند االنتهاع من إعادة هيكلت و تيستتير وصتتوم البلدار إلى البيانات
المشتتتتتتار إليها تحت إطار خطة العمل العالمية الثانية ومرشتتتتتتر أهدال التنمية المستتتتتتتدامة .1-5-2
وسيخعع النظام العالمي للمزيد من التحسين من خالم:





إتاحة واجهة بل ات إضاتيةو بدعا ا بالل تين الفرنسية واإلسبانية؛
وعرض بياني للمعلومات المتعلقة بالمرشرات الخاصة برصد خطة العمل العالمية الثانية؛
21
واستحداث وظيفة بحث واسترجاع بالنسبة إلى أصنال المحاصيل التي تبلغ عنها البلدار؛
وإعداد نبذة تعريفية عن البلدو تلخل كل المعلومات المقدمة.

 -18كما تبذم تي الوقت الحالي جهود لتنفيذ طلب الجهاز الرئاستتتتي للمعاهدة القاضتتتتي بالربط بين
النظام العالمي ل عالم والبيانات عن الموارد الوراثية النباتية لاغذية تي المجموعات خارج الموقع
22
واإلدارة تي المزارع الموثقة تي النظام العالمي.
 -19واستمرت األمانة تي التعاور مع شعبة اإلحصاع تي المنظمة .ويتم على وج الخصوص
إعداد دورة للتعليم اإللكتروني لتيسير تطبيق وتحليل مرشرض مقصد أهدال التنمية المستدامة 5-2
17
18
19

20
21
22

http://www.fao.org/wiews/data/ex-situ-sdg-251/overview/ar
http://www.fao.org/wiews/data/ex-situ-sdg-251/maps/ar
http://www.fao.org/wiews/data/ex-situ-sdg-251/search/ar
http://www.fao.org/wiews/data/organizations/ar
معلومات بشار أكثر من  20 000صنفو بما تي ذل وصف
الفقرة  5من القرار .)IT/GB17/Res5( 2017/5

تركيبي لكل صنف من األصنال المتاحة حاليا.
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من خالم التعاور المشترك بين الشعب المعنية تي المنظمة .وتقدم دورة التعلم اإللكتروني معلومات
أساسية عن الموارد الوراثية النباتية واإلبال عن البيانات واستخدام البوابة الجديد للنظام العالمي
مكرسة لمرشر أهدال التنمية
السترجاع المعلومات .وهناك ناتج آخر يتمثل تي صفحة إلكترونية 23د
المستدامة  1-5-2المستدامة على الصفحة الخاصة باهدال التنمية المستدامة على الموقع الشبكي
للمنظمة.

رابعا ا -تبسيط نموذج إعداد التقارير
 -20يستند إطار رصد تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية الذض واتقت علي الهيئة تي عام  2013إلى
 63مرشرا ا و 51سراالا 24.وقد استخدم إطار الرصد لعام  2013من أجل تقييم التقددم المحرز تي تنفيذ
خطة العمل العالمية الثانية خالم الفترة  .2014-2012وتي عام 2015و دعيت جهات االتصام الوطنية
إلى اإلجابة على  51سراالا وتقديم تقدير علمي سليم للخبراع (تصنيف) بشار مستوى اإلنجاز لكل
مرشر من خالم األداة اإللكترونية لرتع التقارير التابعة للنظام العالمي .وتي مارس/آذار 2016و كار
 43بلدا قد رتع تقاريره إلى المنظمة .واستنادا ا إلى نتائج تطبيق هذه اإلطارو أتيح للهيئة تقييم موجز
25
صل لتنفيذ خطة العمل العالمية الثانية خالم الفترة .2014-2012
ومف د
وقررت الهيئةو آخذة علما ا بالحاجة إلى عدد أكبر من التقارير القطرية من أجل الحصتتتتتتوم
-21
د
على تقييم أشمل لحالة تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية على المستوى العالميو تمديد المهلة الزمنية
النهائية إلعداد التقارير حتى ديسمبر/كانور األوم 2017و وطلبت من المنظمة إعداد مقترح لتبسيط
26
نموذج إعداد التقاريرو يُعرض على جماعة العمل لكي تنظر تي .
 -22وبنا اع على طلب الهيئةو تشاورت المنظمة مع أععاع الهيئة والمراقبين تيها بشار الخيارات
المتاحة لتبسيط نموذج إعداد التقارير بقدر أكبر .ودعيت جهات االتصام الوطنية إلى تقديم تعليقات
عن نم وذج إعداد التقارير واألداة اإللكترونية إلعداد التقاريرو باإلضاتة إلى اقتراحات لتبسيطهما.
ووردت إسهامات من  15بلداا .وتي أواخر عام 2017و عقدت المنظمة تي مقرها الرئيسي مشاورة
للخبراع بهدل تحديد السبل الكفيلة بتحسين جودة وت طية عملية اإلبال عن البيانات المتعلقة بحالة
الموارد الوراثية النباتية من خالم أطر الرصد لتنفيذ خطة العمل العالمية الثانية ومقصد أهدال
التنمية المستدامة 5-2و على التوالي.
 -23وترد مسودة منقحة لنموذج إعداد التقاريرو أعدت على ضوع اإلسهامات الواردةو تي الوثيقة
المعنونةو المسودة المنقحة لنموذج إعداد التقارير لرصد تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للموارد
الوراثية النباتية لاغذية والزراعة 27.وتتالف هذه المسودةو على نحو ما ترد تي مرتق هذه الوثيقةو
من  48سراالا تشمل  58مرشراا .وتظهر الت ييرات المقترحة تي الوثيقة باكملها .ويقترح وقف العمل
بخمسة مرشرات من أصل المرشرات الثالثة والستين المعتمدة تي عام 2015و وهي المرشر 1و عدد
عمليات المسح/الحصر التي أُجريت تي المواقع الطبيعية (بما تي ذل تي المزرعة) للموارد الوراثية
النباتية لاغذية والزراعة؛ والمرشر 15و عدد بعثات الجمع المستهدتة تي البالد؛ والمرشر 18و عدد
المحاصيل المحفوظة خارج الموقع تي ظل ظرول متوسطة أو طويلة األجل؛ والمرشر 58و عدد
التنوع الوراثي والتقليل إلى
اإلجراعات العالجية الناتجة عن النظم الوطنية القائمة لرصد وصور د
أدنى حد من التآكل الوراثي؛ والمرشر 63و عدد أنواع المنتجات التي جرى تطويرها لرتع مستوى
23
24
25
26
27

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/ar/
الوثيقة .CGRFA-15/15/Inf.9
الوثيقتار  CGRFA-16/17/Inf.17.1و.CGRFA-16/17/Inf.17.2
الفقرة  56من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
الوثيقة CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.8

7

CGRFA/WG-PGR-9/18/3

الوعي العام .ويقترح وقف العمل بالمرشرات  1و 15و 58ألنها تفتقر إلى الخصوصية الالزمة بالنسبة
إلى الفئات المحسوبة التي ال يعبر عنها بوحدات قياس قابلة للمقارنة .وينب ي إل اع المرشر  18ألر
إجمالي الوثائق عن المجموعات خارج المواقع الطبيعية تي ما يتعلق بالواصف الخاضع للقياس سيئ
وغالبا ا ما يكور بالل ة المحلية .وأما المرشر  63تينطوض على قيمة تحليلية محدودة.
 -24وعقب وقف العمل بالمرشترات المذكورةو ينب ي أيعتا وقف استتخدام األستئلة ذات الصتلةو
أو تبستتتتتتيطها حيثما تستتتتتتتخدم تي مرشتتتتتترات أخرى .وستتتتتتيردض التخفي المقترح لعدد األستتتتتتئلة
والمرشتتتتتترات إلى تقليل عبع إعداد التقارير عن كاهل جهات االتصتتتتتتام الوطنية دور المستتتتتتاس
بإجمالي جودة التقييم الناتج عن ذل وعمق .
 -25وينشتتتتا تحستتتتن عام عن عدة تعديالت صتتتت يرةو ولكن مهمةو تطبق بصتتتتورة منهجية على
نموذج إعداد التقارير باكمل و بما تي ذل استتتتخدام أوستتتع بكثير لاستتتماع العلمية بدال من األستتتماع
العامية للمحاصتتتيل .وعالوة على ذل و ستتتتردض عملية إعداد األستتتئلة المتكررةو جنبا إلى جنب مع
المستتتتتترد الموجود تعالو إلى توجي جهات االتصتتتتتتام الوطنية تي ما يتعلق بالتفستتتتتتير الصتتتتتتحيح
للمرشرات واألسئلة.
 -26كمتتا يقترح إزالتتة روابط بتتاربعتتة جتتداوم مشتتتتتتتركتتةو وهي جتتداوم االتفتتاقيتتات والمن تاطق
واألصتتتتتنال ونظام المعلوماتو التي كانت تستتتتتتخدم لتوتير معلومات تكميلية .وأصتتتتتبحت الروابط
بالجداوم المشركة المتبقيةو التي كانت إلزامية تي السابقو اختيارية.

خامسا ا -التوجيهات المطلوبة
قد ترغب جماعة العمل تي القيام بما يلي:

-27




استتتعراض وتنقيحو حستتب االقتعتتاعو المستتودة المنقحة لنموذج إعداد التقاريرو على النحو
الوارد تي المرتق بالوثيقة CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.8و لكي تنظر تيها الهيئة؛
والتوصتتتتتية بار تدعو الهيئة المنظمة إلى مواصتتتتتلة بلورة حالة تنفيذ مقصتتتتتد أهدال التنمية
المستدامة  5-2بشكل سنوض وتبادم النتائج مع جماعة العمل والهيئة؛
والتوصتتية بار تطلب الهيئة من المنظمة استتتكمام عملية إعادة هيكلة النظام العالمي وإبراز
النموذج المنقح إلعداد التقارير ومواصلة تحديث بوابة النظام العالمي وتحسينها.

