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 مقدمة –أوال 

يف تنفيذ خطة العمل احملرز عملية رصد وتوجيه التقدم العام املنظمة  آخرين من أعضاءمع احلكومات  تتوىل -1

وما يتصل بها من عمليات  )خطة العمل العاملية الثانية( ارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةللمو العاملية الثانية

وألداء هذه الوظيفة، خططت اهليئة يف دورتها 1 ، من خالل هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( متابعة

ثانية، وكذلك استعراض خطة العمل العاملية الثانية ذاتها العادية الرابعة عشرة الستعراض تنفيذ خطة العمل العاملية ال

 2 1112 – 1114االسرتاتيجية  تهاخطيف إطار 

مؤشرات وكذلك ثالثة أهداف للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  3اعتمدت اهليئة يف دورتها األخريةو - 1

  منظمة األغذية والزراعة:   وطلبت اهليئة من لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية

  وطلبت  4 لكل هدف من أهداف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أرفع مستوى بلورة مؤشرات مركبة

 مجاعةالعمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ) مجاعةاهليئة من 

 5وأن تقدم توصيات؛األرفع مستوى املؤشرات املركبة  رضالعمل( التابعة هلا أن تستع

  6رصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية )صيغة التقرير( عن  لتقريرلأن تقوم بوضع الصيغة النهائية  

  لرصد تنفيذ خطة العمل الثانية من أجل متكني استخدام تطبيق احلاسوب املوجود االرتقاء مبستوى

    7املؤشرات 

لموارد الوراثية النباتية ممكنة لألهداف الثالثة ل ابة لطلب اهليئة، تقرتح هذه الوثيقة ثالث مؤشراتواستج - 2

 تطبيقالعمل  كما أنها تفيد عن صيغة التقرير وعن حالة االرتقاء مبستوى  مجاعة، لتنظر فيها لألغذية والزراعة

لخص الوثيقة بإجياز عملية اإلبالغ عن تنفيذ خطة العمل احلاسوب  لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية  وأخريًا، ت

 التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملالعاملية الثانية اليت تندمج مع إعداد 

  )التقرير الثالث(

  

                                                      
   212خطة العمل العاملية الثانية، الفقرة   1
2
  CGRFA-14/13/Report املرفق األول ،  
3 CGRFA-14/13/Report  جيم، املرفق  

4
  CGRFA-14/13/Report  ، 12الفقرة  

5
  CGRFA-14/13/Report  12، الفقرة  

6
  CGRFA-14/13/Report  14، الفقرة  

7
  CGRFA-14/13/Report  16، الفقرة  
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 ألهداف املوارد الوراثية النباتيةأرفع مستوى مؤشرات مركبة  -ثانيا 

 

لكل هدف من أهداف املوارد الوراثية النباتية، أرفع مستوى إىل املنظمة بلورة مؤشرات مركبة طلبت اهليئة  - 4

واعتمدت اهليئة، يف  8  باالستناد إىل البيانات اليت مت مجعها من املؤشرات اخلاصة لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية

  : 9دورتها األخرية، ثالثة أهداف تدعم بعضها

 

، حيفظ مزيد من التنّوع 1111حبلول عام  حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة :  - 1اهلدف 

 وخارج الوراثي للنباتات املزروعة وأقاربها الربية، واألنواع الربية من النباتات الغذائية يف املوقع، يف املزرعة،

  املوقع، على حنو تكميلي

 

، يكون قد 1111حبلول عام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: االستخدام  – 1اهلدف 

ازداد استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لتحسني التكثيف املستدام لإلنتاج احملصولي وسبل 

  العيش، مع تقليص هشاشة احملاصيل والنظم احملصولية

 

، 1111حبلول عام الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: والبشرية للموارد  القدرات املؤسسية – 2اهلدف 

سيكون عدد من الناس أكرب بكثري واعني بأهمية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، تتعزَّز القدرات 

الوراثي وصون التنّوع  املؤسسية والبشرية لصونها واستخدامها على حنو مستدام مع التقليل إىل أدنى حد من التآكل

  الوراثي هلذه املوارد يف الوقت ذاته

 

إىل تقييم التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف الثالثة للموارد الوراثية األرفع مستوى وتهدف املؤشرات املركبة  - 2

قليمية  ويساهم تنفيذ خطة النباتية لألغذية والزراعة، وإىل تسهيل مقارنة األداء مع مرور الوقت وبني البلدان واملناطق اإل

العمل العاملية الثانية ككل يف حتقيق األهداف املعتمدة، ويغطي كل من األنشطة ذات األولوية بعدًا معينا ألحد األهداف 

، واألنشطة ذات 1من خطة العمل العاملية الثانية يف اهلدف  2إىل  1الثالثة ويساهم فيه  وتساهم األنشطة ذات األولوية 

  ويتم تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ 2يف اهلدف  12إىل  12واألنشطة ذات األولوية  ،1يف اهلدف  11إىل  2ة األولوي

 كل من األنشطة ذات األولوية من خطة العمل العاملية الثانية من خالل جمموعة من املؤشرات اليت اعتمدتها اهليئة  

  

                                                      
8  CGRFA-14/13/Report  ،12 الفقرة. 
9  CGRFA-14/13/Report  ،املرفق جيم. 
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 وضع مؤشر مركب

 

االقتصادي والتنمية بشأن وضع مؤشرات مركبة، فإن " املؤشرات املركبة هي مثل  وفقا لدليل منظمة التعاون - 6

النماذج احلسابية أو احلاسوبية  وبذلك، فإن وضعها يعتمد على براعة املصمم أكثر من القواعد العلمية املقبولة عامليا 

ن بالنسبة للمؤشرات اين ضروراأمر وإن قبوهلا من األقران وكذلك صالحيتها للغرض املقصود منها 10  "بشأن الرتميز

    املركبة  

 

 واختياروضع إطار نظري، يتبع وضع مؤشر مركب نظاما مثاليا خلطوات حمددة مسبقا، مبا يف ذلك:   - 2

وهناك خيارات خمتلفة خالل كل خطوة من   البيانات، واحتساب البيانات املفقودة، والتطبيع، والرتجيح، والتجميع

على اخلطوات التالية  وتعتمد اخليارات  إحدى اخلطواتتكون هناك انعكاسات هامة خليار ما يف  هذه اخلطوات، وقد

 على اهلدف واخلصائص احملددة للمؤشرات، ومعا فإنها حتدد النهج الشامل لوضع النموذج 

 

يف مؤشر من اخللفية النظرية اليت توفر األساس الختيار املتغريات واجلمع بينها  اإلطار النظريويتكون 

 مركب  وهو يصف البعد متعدد األوجه املراد قياسه وعالقته مع املكونات الفرعية  

 

هو عملية لتحديد املتغريات اليت تلتقط الظاهرة الشاملة اليت يتناوهلا املؤشر املركب  وينبغي  اختيار البيانات

 هميتها، وتوقيتها  اختيار املتغريات على أساس ختصصها، والقدرة على قياسها، وتوافرها، وأ

 

 املؤشر   ةسبوهو عملية لتحقيق اكتمال البيانات املطلوبة حل احتساب البيانات الناقصة

 

جلعل املتغريات قابلة للمقارنة وللجمع، وميكن التعبري عنها من خالل وحدات قياس أو  التطبيعويتم تنفيذ 

 مقاييس خمتلفة  

 

يف املؤشر املركب  وقد يكون هناك آثار كبرية  اتتغرين املم حتدد مساهمة كل تقديرهو عملية  الرتجيح

للرتجيح على املؤشر املركب بشكل عام  ويعتمد تعيني القيم إىل حد كبري على وجهات النظر واملواقف 

االجتماعية والسياسية  وتعتمد معظم املؤشرات املركبة على املساواة يف الرتجيح، أي تعطى مجيع املتغريات 

ومع ذلك، ينبغي أن يكون قرار تعيني قيم مماثلة جلميع املتغريات يف حتديد املؤشر املركب،  نفس الوزن 

 نتيجة لعملية شفافة وقائمة على املشاركة  

 

                                                      

 . 14 كتيب بناء املؤشرات املركبة، ص ( 1112) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  10
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بني املتغريات املرجحة يف مؤشر مركب واحد  وإن إحدى عمليات التجميع األكثر  التجميعوأخريًا، جيمع 

 الفردية املرجحة واملطبعة   انتشارًا هي التجميع اخلطي للمؤشرات

 

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةأرفع مستوى التحديات يف بناء مؤشرات مركبة 

 

أرفع مستوى ميكن حتديد عددا من التحديات اليت تتطلب حلوال مناسبة خالل عملية بناء مؤشرات مركبة  - 2

  د يؤثر كل من هذه احللول على اخليارات املنهجية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  وق

 

 من دون بيانات أرفع مستوى وضع منوذج ملؤشرات مركبة 

على الرغم من أن منظمة األغذية والزراعة قد مجعت الكثري من البيانات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية 

ة يتم استخدامها للمرة األوىل، وبالتالي ينبغي لألغذية والزراعة، فإن معظم املؤشرات اليت اعتمدتها اهليئ

 فر فيها البيانات ذات الصلة  ايف مرحلة ال تتواألرفع مستوى وضع منوذج املؤشرات املركبة 

 

 توفر البيانات 

يف بعض احلاالت، قد ال توفر البلدان البيانات ذات الصلة ألنها غري متاحة، أو ألن مؤشر ما ال ينطبق عليها  

ة، اخليار للبلدان لتخطي اإلبالغ عن مؤشرات حمددة، على سبيل ة التقرير، كما طلبت اهليئوتوفر صيغ

 فرة  ااملثال، إما ألن املؤشر ال ينطبق أو ألن البيانات ذات الصلة غري متو

 

 مراعاة سياق املؤشرات

ديد القيم املثلى لكل من األهداف الثالثة، صعوبة حتأرفع مستوى يواجه املرء يف عملية وضع مؤشرات مركبة 

  وإن أحد أوجه القصور احملتملة للمؤشرات اليت اعتمدتها اهليئة هو أن قيمهم "املثلى" 62الـللمؤشرات 

ليست واضحة دائما وليست هي نفسها بالضرورة جلميع البلدان  فعلى سبيل املثال، إن عدد شركات البذور 

افية مفيدة يف سياق اجتماعي واقتصادي خاص يف بلد الرمسية ال يشري حبد ذاته إذا ستكون شركات بذور إض

معني أم ال  وباملثل، فإن العدد األمثل ملربي احملاصيل النشطني يعتمد على عدد من العوامل وعلى السياق  

 وبعبارة أخرى "أكثر" ليس بالضرورة أفضل، و"أقل" ليس بالضرورة أسوأ  

 

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتوى األرفع مسالنموذج املقرتح للمؤشرات املركبة 

 

للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مع األرفع مستوى يضم هذا القسم منوذجا مقرتحا للمؤشرات املركبة  - 9

مت وضعه األخذ بعني االعتبار للتحديات اليت مت حتديدها أعاله  ويستند النموذج املقرتح على املراجع ذات الصلة وقد 

 بعد التشاور مع اخلرباء  
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 اإلطار النظري

توفر خطة العمل العاملية الثانية وأنشطتها ذات األولوية وكذلك األهداف واملؤشرات اليت اعتمدتها اهليئة،  - 11

ساهم   ويتناول كل من هذه املؤشرات املقرتحة أحد األهداف الثالثة  وياألرفع مستوىاإلطار النظري للمؤشرات املركبة 

مؤشر  62كل نشاط من األنشطة األولوية الثمانية عشر خلطة العمل العاملية الثانية، واليت تتميز مبجموعة مؤلفة من 

   األرفع مستوى(، يف واحد من املؤشرات املركبة 1)الشكل 

 

 اختيار البيانات

فر البيانات ودقتها، وأيضا ا بشأن تو، وعدم اليقني62ومن أجل معاجلة السلبيات احملتملة للمؤشرات  - 11

قائمة على اخلربة بشأن مستوى حتقيق أو تنفيذ  آراءاحلاجة إىل مراعاة سياقها، يقرتح النموذج أن تقوم البلدان بتقديم 

 القائم على الرأيالزمة حلساب املؤشرات  ومن املقرتح أن يتم تقديم ملعلومات التوفري اكل من املؤشرات، باإلضافة إىل 

اخلربة من قبل جهات االتصال الوطنية  وستظل البيانات املقدمة من خالل صيغة التقرير، مبا يف ذلك حساب 

اخلرباء  آراءخربائها  وتكمن ميزة إضافة  آراءاملؤشرات املقابلة هلا، ضرورية ألنها ستوجه جهات االتصال الوطنية يف 

لمؤشرات فضال عن البيانات اليت مت مجعها حلسابها  وستسمح املقرتحة يف أنها سوف تسمح بتفسري القيمة الكمية ل

 اخلرباء بتخفيف اآلثار النامجة عن عدم جتانس قيم املؤشرات الذي يعود إىل السياقات الوطنية والبيئية املختلفة  آراء

ن قابليتها للمقارنة ة تطبيقها، فضال عيالثالثة وقابلاألرفع مستوى وقد يساعد ذلك على زيادة اتساق املؤشرات املركبة 

 عرب الزمن وبني البلدان  

 

عدد املؤشرات لكل نشاط 

 عدد املؤشرات ذات أولوية

عدد األنشطة 

 األرفع مستوىاملؤشر املركب  ذات األولوية

   األدنى األقصى

2 2 14 2 

حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

 والزراعة 

2 1 11 2 

رد الوراثية االستخدام املستدام للموا

 النباتية لألغذية والزراعة 

2 1 19 6 

القدرات املؤسسية والبشرية للموارد 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 الثالثة األرفع مستوى   عدد األنشطة ذات األولوية واملؤشرات للمؤشرات املركبة 1الشكل 
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 احتساب البيانات الناقصة

املستمد من عدم توافر البيانات ذات الصلة، يقلل النموذج املقرتح من استخدام من أجل مواجهة التحدي  - 11

  ومبا أن هناك ما بني مؤشرين ومخس مؤشرات متاحة لكل نشاط ذات أولوية خلطة البيانات املفقودةإجراءات استبدال 

حتساب البيانات املفقودة فقط إذا مل العمل العاملية الثانية، فسيتم ببساطة جتاهل املؤشرات اليت تفتقد بيانات  وسيتم ا

يقم البلد بتقديم أي معلومات ردا على مجيع مؤشرات نشاط ذات أولوية سابق  وتعترب البيانات املفقودة مفقودة متاما 

املركب ألنه من املفرتض أن سبب النقص يف البيانات غري معروف  وقد يقوم النموذج املقرتح عشوائيا يف املؤشر 

 للمؤشرات املستمرة أو منط إقليمي للمؤشرات الفئوية  يانات الناقصة عن طريق متوسط إقليمي غري مشروط باحتساب الب

 

 التطبيع

من أجل جعل املتغريات اليت مت قياسها باملؤشرات املختلفة قابلة للمقارنة وللتجميع، ومن أجل توفري مراعاة  - 12

التعبري عن املؤشرات املركبة من خالل مقياس ، ُيقرتح أن يتم توىاألرفع مسالسياق الالزمة لوضع املؤشرات املركبة 

اخلرباء  آراءاخلرباء خبصوص أداء البلد والتقدم احملرز لكل مؤشر  وستضمن  آراءفئوي منظم يتم تعريفه على أساس 

   املقارنة بني املؤشرات املركبة بني الفرتات الزمنية والبلدان واألقاليم  

 

"أدنى  1، حيث ميثل 9إىل  1لكل مؤشر على أساس مقياس فئوي منظم من اب عن آراء اخلرباء وسيتم اإلعر - 14

"أقصى درجة من التنفيذ أو التحقيق"  وإن الدافع وراء استخدام مقياس مؤلف من  9درجة من التنفيذ أو التحقيق" و

  وهناك مقياس األرفع مستوىملركبة تسع فئات ينبع من الرغبة يف تسهيل استخدام وتفسري املؤشرات واملؤشرات ا

مماثل يتم تطبيقه بالفعل لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة  

للنشاط ذات  درجةويتم احتساب متوسط املؤشرات املطبعة لكل نشاط ذات أولوية خلطة العمل العاملية الثانية إلعطاء 

 األولوية 

 

 الرتجيح

يعترب الرتجيح كعملية حكم وهي حتدد مساهمة كل نشاط ذات أولوية من خطة العمل العاملية الثانية يف  - 12

  وبالتالي، فإن اختيار خمططات الرتجيح له تأثري كبري على األرفع مستوىالنتيجة اإلمجالية للمؤشرات املركبة 

تعيني القيم ملختلف األنشطة ذات األولوية إىل اهليئة، حتى لو هج املقرتح اخليار لاملؤشرات املركبة باإلمجال  ويرتك الن

أدى القرار إىل وضع أولويات على نفس القدر من األهمية  ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل أن اهليئة يف اعتمادها 

 خلطة العمل العاملية الثانية قد امتنعت عن حتديد األولوية لألنشطة ذات األولوية  
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 التجميع 

يؤدي التجميع اخلطي املرجح لقيم األنشطة ذات األولوية خلطة العمل العاملية الثانية إىل احلصول على املؤشر  - 16

 هلدف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  األرفع مستوى املركب 

 

 األرفع مستوىاستخدام املؤشرات املركبة 

 

هو توفري تقييم مبسط وموجز، على األرفع مستوى ت املركبة أن اهلدف الرئيسي من استخدام املؤشرا - 12

ألغذية حنو حتقيق األهداف الثالثة للموارد الوراثية النباتية ل احملرز لتقدمعن ااملستويات القطرية واإلقليمية والعاملية، 

 تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وأنشطتها ذات األولوية  والزراعة، وكذلك عن 

 

م جتميع قيم املؤشرات املركبة عرب اجملموعات اإلقليمية يف املنظمة  وميكن تطبيق املتوسط البسيط للقيم بني ويت - 12

 البلدان، أو بدال من ذلك، املتوسطات املرجحة باستخدام قيم املقياس، مثل املساحة اإلمجالية للبلد وعدد السكان 

  

باستخدام جداول بسيطة من القيم، مبا يف ذلك، لكل بلد، األرفع مستوى وميكن توضيح املؤشرات املركبة  - 19

القيم الفردية احملسوبة لألنشطة ذات األولوية الثمانية عشر خلطة العمل العاملية الثانية  وسيسمح هذا برصد التقدم 

توضيح (  وبدال من ذلك، ميكن 1الوطين بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية لكل نشاط ذات أولوية )الشكل 

ثالثة ظالل من اللون األمحر )تشري إىل اخنفاض مستويات التنفيذ(، وظلني من  –الدرجات باستخدام مثانية ألوان 

وثالثة ظالل من اللون األخضر )تشري إىل أعلى مستويات التنفيذ(  اللون األصفر )تشري إىل مستويات متوسطة من التنفيذ(

ع من العرض لقياس أداء البلد مع مرور الوقت وإلجراء التحاليل عرب البالد (  وميكن استخدام هذا النو4و 2 الن)الشك

 واألقاليم  

 

 استعراض إضايف خيارات

 

إن العائق الرئيسي للنموذج املقرتح هو أيضا ميزته الرئيسية: عموميته النسبية وبساطته  ومبا أنه ال توجد أي  - 11

لنموذج أن يكون عاما مبا فيه الكفاية للتعامل مع خمتلف السيناريوهات وضعه، فعلى ابيانات عن املؤشر املعتمد عند 

من حيث الدقة واملصداقية إىل حد كبري على األرفع مستوى وتعتمد النوعية العامة للمؤشرات املركبة فر البيانات  لتو

قبل، لضمان موثوقية املؤشرات نوعية البيانات املبلغ عنها  وسيكون من الضروري إجراء حتليل لنوعية البيانات يف املست

وكذلك صالحيتها للغرض املقصود  وسيكون حتليل نوعية البيانات مهمة دائمة  كما ينبغي األرفع مستوى املركبة 

فر ااإلشارة إىل أنه يف حني أن النموذج املقرتح هو عام وبسيط، فإنه من املمكن صقله وحتسينه يف املستقبل عندما تتو

 لفردية  البيانات للمؤشرات ا
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واليت تستند إىل  التقنيات اليت تعتمد على البيانات )على سبيل املثال حتليل العوامل( تطبيق من املمكن - 11

من خالل إجراء األرفع مستوى اخلصائص اإلحصائية للمؤشرات اليت مت مجعها، للتحقق من متانة املؤشرات املركبة 

 حتليل للحساسية  

 

 

  1ن.أ  4ن.أ  3ن.أ  2ن.أ  1 ن.أ 1ن.أ  1ن.أ  1م.م  1ن.أ  9ن.أ  11ن.أ  11ن.أ  14ن.أ  4م.م  13ن.أ  12ن.أ  11.أ ن 11ن.أ  11ن.أ  11ن.أ  3 م.م

 البلد أ 1 2 1 2 1 2 2 4.4 1 9 1 2 2 4.4 2 2 1 2 1 1 3.3

 بالبلد  6 2 2 4 1 1 2 4.4 1 2 2 1 1 4.4 2 6 1 6 2 2 4.4

 البلد ج 2 2 2 4 2 2 1 3.4 2 1 4 2 4 3.2 2 1 6 4 6 4 4.4

 البلد د 2 1 2 2 2 1 2 4.4 6 6 2 1 2 4.4 9 6 2 1 2 2 4.2

 ـهالبلد  6 4 2 1 2 2 2 4.4 2 6 2 2 1 4.4 2 2 2 2 2 2 0.4

 البلد و 1 9 1 6 1 2 4 3.4 4 2 2 1 2 4.4 6 2 1 9 2 2 0.2

 البلد ز 2 2 4 6 2 4 1 4.4 1 1 4 2 6 3.4 4 2 4 2 1 6 4.4

 البلد ح 1 2 6 6 1 2 1 4.4 2 4 1 6 2 4.4 1 6 2 6 2 2 0.4

 )م م(األرفع مستوى األولوية )ن أ( واملؤشر املركب  يلعرض الدرجات حبسب النشاط ذمثال  - 1الشكل 

 

 
 األرفع مستوىاألولويات واملؤشرات املركبة  –الدرجات  لون املؤشر مستوى املؤشر 

 1.99 – 1.11   -منخفض 

 1.99 – 1.11  خفضمن

 2.99 – 2.11  منخفض +

 4.99 – 4.11  -متوسط 

 2.99 – 2.11  متوسط +

 6.99 – 6.11   -مرتفع 

 2.99 – 2.11  مرتفع 

 9.11 – 2.11  مرتفع + 

 الدرجات والفئات واأللوان ملستوى تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية  - 2الشكل 

 
 3م.م  11ن.أ  11ن.أ  11ن.أ  11ن.أ  12ن.أ  13ن.أ   4م.م   14ن.أ  11ن.أ  11ن.أ  9ن.أ  1ن.أ   1م.م  1ن.أ  1ن.أ  1أ ن. 2ن.أ  3ن.أ  4ن.أ  1ن.أ  

                                              البلد أ

                                              البلد ب

                                              البلد ج

                                              البلد د

                                              البلد ه

                                              البلد و

                                              البلد ز

                                              البلد ح

 )م م(األرفع مستوى املؤشرات املركبة مثال على العرض باأللوان لدرجات األنشطة ذات األولوية )ن أ( و - 4 الشكل
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 نفيذ خطة العمل العاملية الثانيةلرصد ت التقريرصيغة  –ثالثا 

ة التقرير مع مراعاة التعليقات الواردة من الدول ، انتهت األمانة العامة من وضع صيغاهليئةبناء على طلب  - 11

األعضاء  ومت إجراء تغيريات لتحسني وضوح االستبيان ولتوفري املرونة الكافية للبلدان اليت تقدم التقارير ولضمان اتساق 

وارد الوراثية هو توجيه جهات االتصال الوطنية يف تقييم التقدم احملرز يف حفظ امل 11البيانات  والغرض من صيغة التقرير

النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام  وهي تعكس احلاجة إىل احلد من عبء العمل على البلدان، فضال عن 

تنفيذ خطة العمل احلاجة إىل بيانات متينة تسمح بتقييم مناسب وفعال حلالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و

اليت  62سؤاال مت تصميمها جلمع املعلومات الالزمة حلساب املؤشرات الـ  21تضمن صيغة التقرير   وت12العاملية الثانية

اعتمدتها اهليئة  كما تطلب صيغة التقرير آراء اخلرباء فيما يتعلق باملؤشرات املعتمدة، اليت تعترب ضرورية لتطبيق 

  ثية النباتية لألغذية والزراعةالثالثة املقرتحة للموارد الورااألرفع مستوى املؤشرات املركبة 

 احلاسوب لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية االرتقاء مبستوى تطبيق -ابعا ر

لرصد تنفيذ خطة العمل  داحلاسوب املوجو قتطبي االرتقاء مبستوىطلبت اهليئة يف دورتها األخرية من املنظمة  - 12

ؤشرات ذات الصلة، ومساعدة البلدان يف استخدام تطبيق احلاسوب عند العاملية الثانية من أجل متكني استخدام امل

 امتوفر ث  وباإلضافة إىل ذلك، طلبت من املنظمة، رهنا بتوافر األموال، أن جتعل تطبيق احلاسوب احملد13الطلب

 باللغات اليت تتوفر فيها النسخة احلالية 
14 

قارير إىل اهليئة متاشيا مع املؤشرات املعتمدة وصيغة ويسمح تطبيق احلاسوب اجلديد للبلدان أن تقدم الت - 14

التقرير املطابقة  وجيري تطوير النظام اجلديد حتت مظلة النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية 

يانات أو ، سواء كان ذلك إلدخال البشبكة اإلنرتنت وسيتم الدخول عليه من خاللالنباتية لألغذية والزراعة، 

يف  اآللية الوطنية لتقاسم املعلوماتالسرتدادها  وقد مت دمج قواعد بيانات كل من النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر و

قاعدة بيانات متكاملة  وسيوفر ذلك مكاسب للمستخدمني من حيث إمكانية الوصول إىل البيانات وتوافرها، باإلضافة إىل 

ام وصيانته وإدارة البيانات  وقد مت احلفاظ على الوظائف األصلية لكال النظامني، مثل ترميز الكفاءة حيث إدارة النظ

املؤسسات لتبادل البالزما الوراثية يف النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر، وميزة اآللية الوطنية لتقاسم املعلومات 

خال البيانات، والبحث عن البيانات، ومت حتديث وقد مت حتسني ميزات أخرى مبا يف ذلك إداملتعددة اللغات  

استرياد وتصدير البيانات بأحدث التكنولوجيا املتوفرة على اإلنرتنت، وبواجهة حممولة وأكثر سهولة يف االستخدام  

باللغات  1114وجيري حاليا اختبار النسخة التجريبية لتطبيق احلاسوب  ومن املقرر إطالقه يف أوائل سبتمرب/أيلول 

                                                      

CGRFA/WG-PGR-7/14/Inf.4. 11 
 وتقوم بإدارجها دون عبء عمل إضايف  ى حد ممكن مبصادر البيانات األخرى اليت تطبق املعايري الدولية وهي تعرتف إىل أقص  12
13  CGRFA-14/13/Report  ،16 الفقرة. 

14  CGRFA-14/13/Report  ،16 الفقرة. 
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العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية  وجيري السعي لتأمني املوارد من خارج امليزانية جلعله 

 متاحا بأية لغة إضافية  

 عملية رصد خطة العمل العاملية الثانية  -خامسا 

نية، استنادا إىل املؤشرات املعتمدة، قررت اهليئة أنه ينبغي تقديم أول تقييم عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثا - 12

  ومن ناحية أخرى، من املتوقع حبسب اخلطة 15إىل دورتها العادية السادسة عشرة، بدال من دورتها املقبلة

االسرتاتيجية، كما اعتمدتها اهليئة، بأن يكون هناك استعراضا لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية خالل دورة اهليئة 

    16املقبلة

 ونظرا هلذا التضارب، قررت منظمة األغذية والزراعة املضي قدما على النحو التالي:  - 16

 

   تجريبية يف وستبدأ املرحلة السيتم اختبار صيغة التقرير وتطبيق احلاسوب خالل مرحة جتريبية ملدة شهرين

حق، سيتم استخدام   وإن مشاركة البلدان يف املرحلة التجريبية طوعية  ويف وقت ال1114سبتمرب/أيلول  12

للموارد الوراثية األرفع مستوى البيانات الناجتة خالل املرحلة التجريبية الختبار جدوى املؤشرات املركبة 

 النباتية لألغذية والزراعة  وقد يسهل هذا األمر عملية تنقيح املؤشرات  

 

 نوفمرب/تشرين الثاني  21نية يف ستبدأ عملية إعداد التقارير الرمسية بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية الثا

، وسُيطلب من البلدان أن تقدم تقاريرها بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية إىل منظمة األغذية 1114

  وسيتم توفري تقييم التنفيذ الذي سيستند إىل 1112يوليو/متوز  1والزراعة باستخدام صيغة التقرير قبل حلول 

العمل، وبعد ذلك إىل الدورة العادية السادسة عشرة  جلماعةللدورة الثامنة  لدانتقارير الرصد املقدمة من الب

 ، الذي أقرته اللجنة يف دورتها العادية الرابعة عشرة  1اجلدول للهيئة، على النحو املتوخى يف 

 

 ،ستتناول  وبالنسبة للدورة اخلامسة عشرة املقبلة، سيتم إعداد وثيقة عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية

 أنشطة املنظمة يف دعم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية، مبا يف ذلك وضع املؤشرات املركبة  

  

                                                      
 .111 الفقرة، 14/12 –راثية لألغذية والزراعة تقرير هيئة املوارد الو  15

 .1 اجلدول، 1 املرفق، 14/12 –تقرير هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة   16
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 التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل رصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد: 1اجلدول 

 

عضاء اهليئة رسالة تعميمية للدول تدعو البلدان إىل تأكيد/تعيني ، ُأرسلت إىل مجيع أ1112يف أغسطس/آب  - 12

 جهات اتصال وطنية لإلبالغ عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقارير القطرية املساهمة يف التقرير الثالث 

    17بلدا قد عينوا جهات اتصال وطنية 21، هناك 1114واعتبارا من أبريل/نيسان 

 التوجيهات املطلوبة -سادسا 

 إن مجاعة العمل مدعوة إىل:  - 12

 

  املؤشرات املركبة األرفع مستوى املقرتحة وتنقيحها، حسب االقتضاء، وإىل التوصية بأن تقرها استعراض

 ؛اهليئة

 يف إنشاء/تعزيز اآلليات الوطنية  التوصية بأن تدعو اهليئة إىل توفري موارد من خارج امليزانية لدعم البلدان

يف مجيع  احملسناحلاسوب  وإلتاحة تطبيق، نفيذ خطة العمل العاملية الثانيةرصد تلتقاسم املعلومات من أجل 

 اللغات اليت تتوفر فيها خطة العمل العاملية األوىل؛

 مل تعّين بعد جهة اتصال وطنية لإلبالغ عن تنفيذ خطة العمل  التوصية بأن تدعو اهليئة مجيع البلدان اليت

 التقرير الثالث  الثانية، إىل فعل ذلك واملساهمة يف إعدادالعاملية 

                                                      

CGRFA/WG-PGR-7/14/4 17 التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل دإعدا. 

 العمل واهليئة مجاعةرفع التقرير إىل  ر املعلوماتمصاد اإلطار الزمين

اجلماعة احلكومية 

 14 –الدولية 
2424 

هيئة املوارد 

الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة 

14-2421 

اجلماعة احلكومية 

 4 -الدولية 
2414 

هيئة املوارد 

الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة 

14-2414 

اجلماعة احلكومية 

 4-الدولية 
2414 

هيئة املوارد 

الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة 

14-2414 

 
  

 
بيانات مقدمة عن طريق آليات تبادل 
املعلومات على الصعيد الوطين أو 
مصادر أخرى بناء على املؤشرات 

 املتفق عليها

تقييم تنفيذ خطة العمل العاملية 
 الثانية

   
تقرير عن إمكانية وضع مؤشرات  

موارد الوراثية النباتية مركبة لل
 لألغذية والزراعة

   
بيانات مقدمة عن طريق آليات تبادل 
املعلومات على الصعيد الوطين أو 
مصادر أخرى على أساس مؤشرات 
متفق عليها، وتقارير قطرية ودراسات 

 مواضيعية، ومصادر أخرى ذات صلة

 التقرير الثالث


