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 مقدمة - أواًل

 

قامت هيئة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف دورتها األخرية، بتنقيي  واعتمياد    -1

للميوارد الوراثيية النباتيية لألغذيية      تنفيذ خطية العميل العامليية الثانيية    رصد ذات الصلة بالغايات واملشؤررات 

. وطلبيت  1لموارد الوراثية لألغذية والزراعية واعتمدت الغايات الثالث ل والزراعة )خطة العمل العاملية الثانية(

 اهليئة أيضا من الفاو القيام مبا يلي:
 

  لألغذيية والزراعية  املوارد الوراثيية النباتيية   غايات من  غايةلكل أرفع مستوى بلورة مشؤررات مركبة 

لكي تستعرضها مجاعة العمل الفنيية اككوميية الدوليية املعنيية بياملوارد الوراثيية النباتيية لألغذيية         

  ؛2 والزراعة )مجاعة العمل(

  ؛  3رصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية ريراتقشكل رفع لوضع الصيغة النهائية 

  د تنفييذ خطية العميل الثانيية مين أجيل  كي         لرصي  ةاكاسوب املوجيود  اتتطبيقاالرتقاء مبستوى

 .4استخدام املشؤررات

 

معلومات عن اخلطوات اليت اختذتها منظمية األغذيية والزراعية )الفياو( اسيتجابة      هذه الوثيقة وتقدم  - 2

للموارد الوراثية النباتية لألغذيية  لغايات الثالث ممكنة ل مشؤررات ةثالثلطلبات اهليئة. وتعرض معلومات عن 

التقريير  ، وعن عملية وضع الصيغة النهائية لشيكل رفيع التقيارير. وتقيدم الوثيقية املعنونية   إعيداد        والزراعة

رصيد تنفييذ    معلومات أكثر تفصيال عن   5الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل

تطبيقيات اكاسيوب املوجيودة لرصيد تنفييذ خطية        ، مبا يف ذلك االرتقاء مبسيتوى خطة العمل العاملية الثانية

 العمل الثانية.  

 

 ألهداف املوارد الوراثية النباتيةأرفع مستوى مؤشرات مركبة  - ثانيًا

 

 :6البعض دعم بعضهاغايات ي ثالثيف دورتها األخرية اهليئة اعتمدت  - 3
 

                                                      
 . CGRFA-14/13/Reportاملرفق جيم من الوثيقة   1

 . CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  22الفقرة   2
 .CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة  22الفقرة   3
 .   CGRFA-14/13/Reportمن الوثيقة   22الفقرة  4
 CGRFA-15/15/16 . الوثيقة  5

 .CGRFA-14/13/Reportاملرفق جيم من الوثيقة   6
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جيزء  يحفظ سي ، 2222حبليو  عيام    املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةة   صون - 1 الغاية

الربية النباتات الغذائية أنواع إضافة إىل  من التنّوع الوراثي للنباتات املزروعة وأقاربها الربية،متزايد 

 .حنو تكميلي على الطبيعي املوقع وخارج املزرعة املوقع الطبيعي ويف يف

 

، 2222حبليو  عيام   االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةة    - 2 الغاية

دام يكون قد ازداد اسيتخدام امليوارد الوراثيية النباتيية لألغذيية والزراعية لتحسي  التكثيي  املسيت         س

 .لمحاصيل والنظم احملصوليةالوراثية لشارة اهلمع تقليص  لإلنتاج احملصولي وسبل العيش

 

حبليو  عيام   الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  القدرات املؤسسية والبشرية للموارد  - 3 الغاية

امليوارد الوراثيية النباتيية لألغذيية     قيمية  بعليى وعيي   مين النيا    أكيرب بكيثري   ، سيكون عدد 2222

التقليل إىل  تتعزَّز القدرات املشؤسسية والبشرية لصونها واستخدامها على حنو مستدام معوس والزراعة،

 .أدنى حد من التآكل الوراثي وصون التنّوع الوراثي هلذه املوارد يف الوقت ذاته

 

الفاو لكل غاية من الغايات الثالث للموارد الوراثية النباتيية ووذجيا    أعدت واستجابة لطب اهليئة، - 2

باالستناد إىل بيانات مت مجعها مين املشؤريرات اخلاصية برصيد تنفييذ خطية       األرفع مستوى للمشؤررات املركبة 

 ،السيابعة  ايف دورتهي  ت مجاعية العميل،  رحبي و. 7وذلك لكي تستعرضها مجاعة العملالعمل العاملية الثانية، 

بينن تقير اهليئية املشؤريرات املركبية      وأوصت  مستوى أرفعلوضع مشؤررات مركبة  ته الفاوقرتحذي االنموذج الب

منهجيية حسياب   بشنن زيد من املعلومات اهليئة باملاألمانة بنن تزود لموارد الوراثية النباتية ومستوى ل األرفع

شؤريرات  املعنونية  امل  سياب يف الوثيقية  اكعين منهجيية   املفصيلة  علومات ويرد املزيد من امل. 8املشؤررات املركبة

 . 9 ألغذية والزراعةملوارد الوراثية النباتية لمستوى لغايات ا األرفعاملركبة 

 

الثالث للميوارد   الغاياتإىل تقييم التقدم احملرز حنو حتقيق األرفع مستوى وتهدف املشؤررات املركبة  - 5

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وإىل تسهيل مقارنة األداء مع مرور الوقت وب  البلدان واملناطق اإلقليميية.  

بعيدًا  يغطي أولوية  يذنشاط املعتمدة، وكل  الغاياتويساهم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية ككل يف حتقيق 

من خطة العميل العامليية    2إىل  1 من م فيه. وتساهم األنشطة ذات األولويةالثالث ويساهغايات معينا ألحد ال

إىل  13 مين  واألنشيطة ذات األولويية   ،2 الغايية يف  12إىل  8 من ، واألنشطة ذات األولوية1غاية الثانية يف ال

ل العامليية  . ويتم تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ كل من األنشيطة ذات األولويية مين خطية العمي     3غاية يف ال 18

 الثانية من خال  جمموعة من املشؤررات اليت اعتمدتها اهليئة. 

 

                                                      
7

 CGRFA-14/13/Report من الوثيقة 22الفقرة   

8
 . CGRFA-15/15/14 الوثيقةمن  21 الفقرة  

9
 . 22رقم  ورقة الدراسات األساسية  
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 وضع مؤشر مركب

 

بشنن وضع مشؤررات مركبة، فينن املشؤريرات    يف امليدان االقتصادي وفقا لدليل منظمة التعاون والتنمية - 2

القيائم عليى وضيع    ، فنن وضيعها يعتميد عليى براعية     هذااملركبة هي مثل النماذج اكسابية أو اكاسوبية. وب

إضيافة إىل  األقيران  جانيب  وإن قبوهليا مين   . 10 أكثر من القواعد العلمية املقبولة عاملييا بشينن الرتمييز    النموذج

    ن بالنسبة للمشؤررات املركبة. اين ضرورالغرض املقصود منها أمرتناسبها مع ا

 

وضيع إطيار نظيري،    يتبع وضع مشؤرر مركب نظاما مثاليا خلطوات حميددة مسيبقا، مبيا يف ذليك:     و - 2

وهناك خيارات خمتلفية خيال    . ، والرتجي ، والتجميعوالضبطالبيانات املفقودة،  وتقديرالبيانات،  واختيار

اخلطيوات   على إحدى اخلطواتكل خطوة من هذه اخلطوات، وقد تكون هناك انعكاسات هامة خليار ما يف 

معيا الينها الشيامل    هيي حتيدد   اخليارات على اهلدف واخلصائص احمليددة للمشؤريرات، و  توق  التالية. وت

 لوضع النموذج.
 

األسا  الختييار امليتغريات واعميع بينهيا يف     تي  من اخللفية النظرية اليت ت اإلطار النظريويتكون 

 تعدد األوجه املراد قياسه وعالقته مع املكونات الفرعية. املمشؤرر مركب. وهو يص  البعد 
 

الظياهرة الشياملة الييت يتناوهليا املشؤرير      سيتوعب  هو عملية لتحديد املتغريات اليت ت اختيار البيانات

، والقيدرة عليى قياسيها، وتوافرهيا،     خصوصييتها املركب. وينبغيي اختييار امليتغريات عليى أسيا       

 وأهميتها، وتوقيتها.  
 

 املشؤرر.   ةسبولتحقيق اكتما  البيانات املطلوبة ك إجراءهو  البيانات الناقصة تقدير
 

ععل املتغريات قابلة للمقارنة وللجمع، وميكين التعيبري عنيه مين خيال  وحيدات        الضبطإجراء يتم 

 قيا  أو مقاييس خمتلفة. 
 

كيون هنياك اثيار    يف املشؤرر املركيب. وقيد ت   اتتغريمن امل حتدد مساهمة كل تقديرهو عملية  الرتجي 

م إىل حد كبري على وجهات النظير  القّيتوق  إسناد كبرية للرتجي  على املشؤرر املركب بشكل عام. وي

أن واملواق  االجتماعية والسياسية. وتعتمد معظم املشؤريرات املركبية عليى املسياواة يف الرتجيي ، أي      

قييم مماثلية عمييع     إسيناد ليك، ينبغيي أن يكيون قيرار     نفس اليوزن. وميع ذ  ُتمن  مجيع املتغريات 

 املتغريات يف حتديد املشؤرر املركب، نتيجة لعملية رفافة وقائمة على املشاركة. 
 

حيدى عملييات   تتمثيل إ ب  املتغريات املرجحية يف مشؤرير مركيب واحيد. و     التجميعوأخريًا، جيمع 

 .  واملضبوطةفردية املرجحة التجميع اخلطي للمشؤررات ال يفالتجميع األكثر انتشارًا 
 

                                                      
 .12 ، ص.Handbook on Constructing Composite Indicators( 2228) منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  10
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 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةأرفع مستوى مؤشرات مركبة وضع حتديات 

 

ميكين حتدييد   للموارد الوراثية النباتيية لألغذيية والزراعية،    أرفع مستوى لدى وضع مشؤررات مركبة  - 8

 اخليارات املنهجية. يفعدد من التحديات اليت تتطلب حلوال مناسبة. وقد يشؤثر كل من هذه اكلو  

 

 من دون بيانات  أرفع مستوى وضع ووذج ملشؤررات مركبة 

على الرغم من أن منظمة األغذية والزراعة قد مجعت الكثري مين البيانيات املتعلقية بياملوارد الوراثيية      

النباتية لألغذية والزراعة، فنن معظم املشؤررات اليت اعتمدتها اهليئية ييتم اسيتخدامها للميرة األوىل،     

 فر فيهيا البيانيات  اويف مرحلية ال تتي  األرفيع مسيتوى   وبالتالي ينبغي وضع ووذج املشؤريرات املركبية   

 ذات الصلة. 

 

 توفر البيانات 

يف بعض اكاالت، قد ال توفر البلدان البيانات ذات الصلة ألنهيا غيري متاحية، أو ألن مشؤرير ميا ال      

ة، اخليار للبلدان لتخطي اإلبيال  عين مشؤريرات    ينطبق عليها. وتوفر صيغة التقرير، كما طلبت اهليئ

 فرة.  ااملشؤرر ال ينطبق أو ألن البيانات ذات الصلة غري متو حمددة، على سبيل املثا ، إما ألن

 

 يف سياقها املشؤررات وضع

يواجه امليرء صيعوبة حتدييد    لكل غاية من الغايات الثالث، أرفع مستوى لدى وضع مشؤررات مركبة 

يتمثل . وإن أحد أوجه القصور احملتملة للمشؤررات اليت اعتمدتها اهليئة 23اليالقيم املثلى للمشؤررات 

 املثلى  ليست واضحة دائما وليست هي نفسها بالضرورة عميع البليدان. فعليى سيبيل     اأن قيمه يف

إذا ستكون رركات بذور إضافية مفييدة  إىل ما عدد رركات البذور الرمسية حبد ذاته ال يشري املثا ، 

ل ملربيي احملاصييل   يف سياق اجتماعي واقتصادي خاص يف بلد مع  أم ال. وباملثل، فنن العدد األمثي 

النشط  يعتمد على عدد من العوامل وعلى السياق. وبعبارة أخرى  أكثير  لييس بالضيرورة أفضيل،     

 و أقل  ليس بالضرورة أسوأ. 

 

 للموارد الوراثية النباتية األرفع مستوىالنموذج املقرتح للمؤشرات املركبة 

 لألغذية والزراعة

 

للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعية  األرفع مستوى املركبة ا القسم ووذجا للمشؤررات قرتح هذي - 9

ذات  األدبييات ىل أعياله. وإن النميوذج املقيرتح يسيتند إ     لتحديات اليت مت حتديدهاامع األخذ بع  االعتبار 

 مع اخلرباء.  اتشاورعقب مالصلة ومت وضعه 
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 اإلطار النظري

واملشؤريرات الييت اعتميدتها     الغاييات خطة العمل العاملية الثانية وأنشطتها ذات األولويية وكيذلك    إن - 12

إحيدى  املشؤريرات املقرتحية    مين . ويتنياو  كيل   األرفع مستوىاإلطار النظري للمشؤررات املركبة توفر اهليئة، 

العميل العامليية الثانيية،    خلطية  ذات األولويية  الثالث. ويساهم كل نشاط من األنشطة الثمانية عشير   الغايات

 .  األرفع مستوىمن املشؤررات املركبة  مشؤرر(، يف 1مشؤرر )الشكل  23واليت تتميز مبجموعة مشؤلفة من 

 

 اختيار البيانات

فر البيانيات ودقتهيا،   ا، وعدم اليق  بشنن تيو 23 الي احملتملة للمشؤررات النواقصمعاعة سعيا إىل  - 11

قائمية عليى اخليربة بشينن      اراءاكاجة إىل مراعاة سياقها، يقرتح النموذج أن تقوم البلدان بتقيديم  إضافة إىل 

الزمية كسياب املشؤريرات. ومين     ملعلوميات ال تيوفري ا مستوى حتقيق أو تنفيذ كل من املشؤررات، باإلضافة إىل 

. وستظل البيانات املقدمية مين   القائم على اخلربة من قبل جهات االتصا  الوطنية الرأياملقرتح أن يتم تقديم 

التقرير، مبا يف ذلك حسياب املشؤريرات املقابلية هليا، ضيرورية ألنهيا سيتوجه جهيات االتصيا            ركلخال  

اخليرباء املقرتحية يف أنهيا ستسيم  بتفسيري القيمية الكميية         اراءخربائها. وتكمن ميزة إضيافة   اراءالوطنية يف 

ختفي  اآلثار النامجية عين   من اخلرباء  اراءمكن كسابها. وستللمشؤررات فضال عن البيانات اليت مت مجعها 

وقد يسياعد ذليك عليى زييادة      إىل السياقات الوطنية والبيئية املختلفة.زى عدم جتانس قيم املشؤررات الذي يع

 ة تطبيقهيا، فضيال عين قابليتهيا للمقارنية عيرب اليزمن       يي الثالثية وقابل األرفع مسيتوى  اتساق املشؤررات املركبة 

 لبلدان.  وب  ا

 

 يعدد املؤشرات لكل نشةا  ذ 

 عدد املؤشرات أولوية

عةةةدد األنشةةة ة 

 األرفع مستوىاملؤشر املركب  ذات األولوية

   األدنى األقصى

5 3 22 2 

املييوارد الوراثييية النباتييية لألغذييية    صييون

 والزراعة  

5 2 22 5 

االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتيية  

 لألغذية والزراعة  

5 2 19 2 

للميوارد  بالنسبة القدرات املشؤسسية والبشرية 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  

 

 الثالثة.األرفع مستوى عدد األنشطة ذات األولوية واملشؤررات للمشؤررات املركبة  - 1الشكل 
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 البيانات الناقصةتقدير 

من عدم تيوافر البيانيات ذات الصيلة، يقليل النميوذج املقيرتح مين         املنبثقمن أجل مواجهة التحدي  - 12

ي مشؤريرات لكيل نشياط ذ    ةمخسي إىل مشؤريرين  نظرا إىل وجود . والبيانات املفقودةاستخدام إجراءات استبدا  

بيانيات. وسييتم   تتسيم بافتقادهيا لل  أولوية خلطة العمل العاملية الثانية، سيتم ببساطة جتاهل املشؤريرات الييت   

ي ذسيابق  فقط إذا مل يقم البلد بتقديم أي معلومات ردا عليى مجييع مشؤريرات نشياط      الناقصةالبيانات  تقدير

يكيون  املركيب ألنيه مين املفيرتض أن     يف املشؤرر ة عشوائيبطريقة  اما ناقصة  الناقصةأولوية. وتعترب البيانات 

لناقصة عين طرييق متوسيط إقليميي     البيانات اتقدير سبب نقص البيانات غري معروف. ويقوم النموذج املقرتح ب

 للمشؤررات املستمرة أو وط إقليمي للمشؤررات الفئوية. غري مشروط 

 

 الضبط  

من أجل جعل املتغريات اليت مت قياسها باملشؤررات املختلفة قابلية للمقارنية وللتجمييع، ومين أجيل       - 13

التعبري عين املشؤريرات املركبية مين     ، ُيقرتح أن يتم األرفع مستوىتوفري السياق الالزم لوضع املشؤررات املركبة 

كل مشؤرر. بشنن اخلرباء خبصوص أداء البلد والتقدم احملرز  اراءف على أسا  ُيعرخال  مقيا  فئوي منظم 

   املقارنة ب  املشؤررات املركبة ب  الفرتات الزمنية والبلدان واألقاليم. قابلية اخلرباء  اراءوستضمن 

 

، حيث ميثيل  9إىل  1لكل مشؤرر على أسا  مقيا  فئوي منظم من عراب عن اراء اخلرباء وسيتم اإل - 12

اسيتخدام مقييا    يعيزى   أقصى درجة من التنفيذ أو التحقيق . و 9 أدنى درجة من التنفيذ أو التحقيق  و 1

. مسيتوى األرفيع  الرغبة يف تسهيل اسيتخدام وتفسيري املشؤريرات واملشؤريرات املركبية       إىلمشؤل  من تسع فئات 

بالفعيل لقييا  التقيدم احمليرز يف تنفييذ خطية العميل العامليية للميوارد الوراثيية           يطبيق  وهناك مقيا  مماثل 

أولويية خلطية العميل    ي لكيل نشياط ذ  ضبوطة اكيوانية لألغذية والزراعة. ويتم احتساب متوسط املشؤررات امل

 األولوية.ي للنشاط ذ درجةالعاملية الثانية إلعطاء 

 

 الرتجي 

أولوية من خطة العمل العامليية الثانيية   ي يعترب الرتجي  عملية حكم وهي حتدد مساهمة كل نشاط ذ - 15

 انثريييشؤثر تي  . وبالتالي، فنن اختيار خمططات الرتجي  األرفع مستوىيف النتيجة اإلمجالية للمشؤررات املركبة 

تعيي  القييم ملختلي  األنشيطة ذات األولويية       املشؤررات املركبة. ويرتك النها املقرتح خييار يف إمجالي  اكبري

إىل وضيع أولوييات عليى نفيس القيدر مين األهميية. ويف هيذا         أن ييشؤدي  القرار وإن كان بنمكان لهيئة، حتى ل

رتييب سيلم   عين ت  ،اعتمادها خطة العمل العامليية الثانيية   امتنعت، لدىالسياق، جتدر اإلرارة إىل أن اهليئة 

  ة. نشطة ذات األولوياأل اتأولوي
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 التجميع 

 إعيداد يشؤدي التجميع اخلطي املرج  لقيم األنشطة ذات األولويية خلطية العميل العامليية الثانيية إىل       - 12

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. للغاية املتعلقة باألرفع مستوى املشؤرر املركب 

 

 األرفع مستوىاستخدام املؤشرات املركبة 

 

تيوفري تقيييم مبسيط وميوجز، عليى      يف األرفيع مسيتوى   لمشؤررات املركبية  األساسي لستخدام يكمن اال - 12

اليثالث للميوارد الوراثيية النباتيية     يف الغاييات   احمليرز  لتقيدم ابشينن  املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية، 

 ولوية. تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وأنشطتها ذات األألغذية والزراعة، وكذلك عن ل

 

املشؤررات املركبة عرب اجملموعات اإلقليمية يف املنظمية. وميكين تطبييق املتوسيط     درجات ويتم جتميع  - 18

البسيط للقيم ب  البلدان، أو بدال مين ذليك، املتوسيطات املرجحية باسيتخدام قييم املقييا ، مثيل املسياحة          

 اإلمجالية للبلد وعدد السكان.

 

باستخدام جداو  بسيطة من القيم، مبا يف ذلك، لكل األرفع مستوى وميكن توضي  املشؤررات املركبة  - 19

ذليك  بلد، القيم الفردية احملسوبة لألنشطة ذات األولوية الثمانية عشر خلطة العمل العاملية الثانية. وسيسم  

 أولويية ي الثانيية لكيل نشياط ذ    تنفييذ خطية العميل العامليية     يفاليوط   احمليرز عليى املسيتوى    برصد التقدم 

لليون األرير    فيوارق ثالثية   –(. وبدال من ذلك، ميكن توضي  الدرجات باسيتخدام اانيية أليوان    2)الشكل 

 إىل مستويات متوسطة مين التنفييذ(   انشرييمن اللون األصفر )فارق  )تشري إىل اخنفاض مستويات التنفيذ(، و

(. وميكين اسيتخدام هيذا    2و 3 النأعلى مسيتويات التنفييذ( )الشيك    من اللون األخضر )تشري إىلفوارق وثالثة 

 النوع من العرض لقيا  أداء البلد مع مرور الوقت وإلجراء التحاليل عرب البالد واألقاليم.  

 

 ةضافيتنقيح إ خيارات

 

د ووجي نظرا لعدم . ونسبيًاالبسيط وطابعه العام : أيضًا ميزته الرئيسيةيف العائق الرئيسي للنموذج املقرتح  يتمثل - 22

لنموذج أن يكون عاما مبيا فييه الكفايية للتعاميل ميع خمتلي        فننه ينبغي ل، كظة بلورتهأي بيانات عن املشؤرر املعتمد 

ىل إ مصيداقيتها و دقتهيا مين حييث   األرفع مسيتوى  ملشؤررات املركبة انوعية ويتوق  إمجالي سيناريوهات توفر البيانات. 

انات املبلغ عنها. وسيكون من الضروري إجراء حتلييل لنوعيية البيانيات يف املسيتقبل، لضيمان      حد كبري على نوعية البي

وكذلك صيالحيتها للغيرض املقصيود. وسييكون حتلييل نوعيية البيانيات مهمية         األرفع مستوى موثوقية املشؤررات املركبة 

صقله وحتسينه يف املسيتقبل  ميكن يط، فننه عام وبسكان ذا طابع  ، وإندائمة. كما ينبغي اإلرارة إىل أن النموذج املقرتح

 فر البيانات للمشؤررات الفردية. اعندما تتو
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واليت تسيتند إىل اخلصيائص    (على سبيل املثا  تحليل العواملكلى البيانات )قائمة عالتقنيات ال تطبيقوميكن  - 21

 ميين خييال  إجييراءاألرفييع مسييتوى املشؤرييرات املركبيية فعالييية اإلحصييائية للمشؤرييرات اليييت مت مجعهييا، للتحقييق ميين  

 حتليل للحساسية.  

 

  9ن.أ  2ن.أ  2ن.أ  1ن.أ  2 ن.أ 1ن.أ  1ن.أ  9م.م  1ن.أ  1ن.أ  91ن.أ  99ن.أ  92ن.أ  2م.م  92ن.أ  91ن.أ  92ن.أ  91ن.أ  91ن.أ  91ن.أ  2 م.م

 البلد أ 2 5 2 2 2 8 5 4.4 1 9 1 8 3 4.4 3 8 2 5 1 1 3.3

 بالبلد  2 2 5 2 1 2 2 4.4 2 2 2 2 2 4.4 3 2 1 2 5 3 4.4

 البلد ج 5 3 3 2 5 3 1 3.4 3 2 2 3 2 3.2 2 2 2 2 2 2 4.4

 البلد د 5 1 8 8 3 2 2 4.4 2 2 5 2 5 4.4 9 2 5 2 2 8 4.2

 ةهالبلد  2 2 3 1 2 2 3 4.4 8 2 3 5 2 4.4 2 3 2 5 5 3 0.4

 البلد و 1 9 1 2 1 3 2 3.4 2 5 3 1 2 4.4 2 2 1 9 3 5 0.2

 البلد ز 5 5 2 2 5 2 2 4.4 2 1 2 5 2 3.4 2 5 2 2 2 2 4.4

 البلد ح 1 2 2 2 1 8 2 4.4 8 2 2 2 3 4.4 1 2 2 2 5 5 0.4

 )م.م(األرفع مستوى األولوية )ن.أ( واملشؤرر املركب  يمثا  لعرض الدرجات حبسب النشاط ذ - 2الشكل 

 

 األرفع مستوىاألولويات واملؤشرات املركبة  –الدرجات  لون املؤشر مستوى املؤشر

 1.99 – 1.22  -منخفض 

 2.99 – 2.22  منخفض

 3.99 – 3.22  منخفض +

 2.99 – 2.22  -متوسط 

 5.99 – 5.22  متوسط +

 2.99 – 2.22  -مرتفع 

 2.99 – 2.22  مرتفع

 9.22 – 8.22  مرتفع +

 الدرجات والفئات واأللوان ملستوى تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية. -.3الشكل 

 
 2م.م  91ن.أ  91ن.أ  91ن.أ  92ن.أ  91ن.أ  92ن.أ   2م.م   92ن.أ  99ن.أ  91ن.أ  1ن.أ  1ن.أ   9م.م  1ن.أ  1ن.أ  2ن.أ  1ن.أ  2ن.أ  2ن.أ  9ن.أ  

                                              البلد أ

                                              البلد ب

                                              البلد ج

                                              البلد د

                                              البلد ه

                                              البلد و

                                              البلد ز

                                              البلد ح

 )م.م(األرفع مستوى مثا  على العرض باأللوان لدرجات األنشطة ذات األولوية )ن.أ( واملشؤررات املركبة  -.2الشكل 
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للموارد الوراثية النباتية  العاملية الثانية العملنفيذ خ ة رصد ترفع تقارير  شكل – ثالثًا

 لألغذية والزراعة

 

رير ميع مراعياة التعليقيات    االتقي رفيع  الصيغة النهائية لشكل األمانة  وضعت، اهليئةبناء على طلب  - 22

تغيريات لتحس  وضوح االستبيان ولتوفري املرونة الكافية للبليدان الييت   أدخلت األعضاء. و البلدانالواردة من 

هيو توجييه جهيات االتصيا  الوطنيية يف       11ريراالتقركل تقدم التقارير ولضمان اتساق البيانات. والغرض من 

عكيس  ي واملوارد الوراثيية النباتيية لألغذيية والزراعية واسيتخدامها املسيتدام. وهي       صون التقدم احملرز يف تقييم 

تقيييم  نجراء تسم  بي فعالة ، فضال عن اكاجة إىل بيانات البلدانن كاهل اكاجة إىل اكد من عبء العمل ع

تضيمن  ي. و12ذ خطة العمل العاملية الثانيةتنفيكالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وناجع مناسب و

الييت اعتميدتها    23سشؤاال مت تصميمها عمع املعلومات الالزمة كساب املشؤررات اليي   51رير االتقرفع ركل 

اخلرباء فيما يتعليق باملشؤريرات املعتميدة، الييت تعتيرب ضيرورية        أحكامرير االتقرفع يلتمس ركل اهليئة. كما 

 .الثالثة املقرتحة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاألرفع مستوى لتطبيق املشؤررات املركبة 

 

 التوجيهات امللتمسة – رابعًا

 

 قد ترغب اهليئة يف القيام مبا يلي: - 23
 

  السيتخدامها  بهيدف إقرارهيا   املشؤررات املركبة األرفع مستوى املقرتحة وتنقيحها، حسب االقتضاء، استعراض

للميوارد الوراثيية النباتيية لألغذيية      خطية العميل العامليية الثانيية    لرصد تنفييذ   اهليئةمن جانب مجيع أعضاء 

 ؛والزراعة

 تنفيذ خطة العميل العامليية الثانيية،    رفع تقارير عن مل تعّين بعد جهة اتصا  وطنية ل مجيع البلدان اليت ةدعو

 إىل فعل ذلك.
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  تعرتف إىل أقصى حد ممكن مبصادر البيانات املوجودة األخرى اليت تطبق املعايري الدولية وتقوم بندارجها دون عبء عمل إضايف.  12


