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 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة

 من جدول األعمال املؤقت 5البند 

 مجاعة العمل احلكومية الدولية الفنية املعنية

 باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

 الدورة السابعة

 4104 تشرين األول/أكتوبر 42-42 روما،

 الغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثية احليوانية

   

 بيان احملتويات 

 الفقرات 

 1-4 ................................................................................................... مقّدمة -أواًل

 5-16 ................................................................... العملية والغاياتب اخلاصة شؤرراتامل -ثانيًا

 17-23 ................................................................... املوارد والغاياتب اخلاصة شؤرراتامل -ثالثًا

 24-26 ................................................................................. التوجيهات املطلوبة -رابعًا

 
 خطة العمل العامليةمستوى تنفيذ األولويات االسرتاتيجية يف   1امللحق 

 مثل -يف االستمارة القطرية تصنيف اإلجابات 2امللحق 

 خطة العمل العامليةمشؤررات وغايات لقياس تنفيذ  3امللحق 

 العمليةب اخلاصة شؤرراتاملحالة  4مللحق ا

 عشر سنوات تعود بعدها السالالت إىل فئة حالة املخاطر غري املعروفة لالفصل  تأثري نقطة 5امللحق 



2 CGRFA/WG-AnGR-7/12/7 

 

 

 اجلداول

، والغايات ذات خطة العمل العامليةجاالت األولويات االسرتاتيجية لقياس تنفيذ مشؤررات خاصة مب 1

جمال األولوية االسرتاتيجية،  ت االسرتاتيجية ذات الصلة، وأهدافالصلة، وجماالت األولويا

 االسرتاتيجية واألولويات

، والغايات ذات الصلة، عمل العامليةلخطة امشؤررات خاصة باألولويات االسرتاتيجية لقياس تنفيذ  2

 واألولويات االسرتاتيجية ذات الصلة

 لوان املستخَدم للتعبري عن املشؤرراتسّلم األ 3

املعبَّر عنها باأللوان ) حملة عامة راملة عن املشؤررات اخلاصة مبجاالت األولويات االسرتاتيجية (أ) 4

 ، والنسبة املئوية من البلدان ذات مستوى متدنٍّ، أو متوسط، أو مرتفع من التنفيذ(ومتوسط العالمات

املعبَّر عنها باأللوان ومتوسط )حملة عامة راملة عن املشؤررات اخلاصة باألولويات االسرتاتيجية  (ب) 4

 مستوى متدنٍّ، أو متوسط، أو مرتفع من التنفيذ، والنسبة املئوية من البلدان ذات (العالمات

 

 األشكال

عشر ل نقطة فصلبالنسبة املئوية مع  2212تشرين األول /حالة خماطر سالالت الثدييات يف العامل يف أكتوبر (أ) 1

 سنوات أو من دونها

عشر ل نقطة فصلبالنسبة املئوية مع  2212تشرين األول /حالة خماطر سالالت الطيور يف العامل يف أكتوبر (ءبا) 1

 سنوات أو من دونها
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 الغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثية احليوانية

 مقّدمة- أواًل

الوثيقة املعنونة يف ، يف دورتها العادية الثالثة عشرة، (اهليئة)نظرت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  -1

يف جمالي وضع واستخدام مشؤررات  الفاوورّحبت بعمل ، 1للتنّوع البيولوجي لألغذية والزراعةاألهداف واملشؤررات الدولية 

ورّددت اهليئة على أن تكون . دولية للتنّوع البيولوجي لألغذية والزراعة كجزء من رراكة مشؤرر التنّوع البيولوجي

ورّجعت املنظمة . ومراعية للتغّيرات ا،عليه املشؤررات ذات صلة بالسياسات، وسليمة علميًا، وميكن فهمها واحلصول

على مواصلة تطوير مشؤررات للتنوع البيولوجي واختبارها وتطبيقها، مّما سيسهم يف اخلطة االسرتاتيجية للتنوع 

على ( خطة العمل العاملية)للموارد الوراثية احليوانية  خطة العمل العامليةوتنص . 22222-2211البيولوجي للفرتة 

 3".ميكن قياسها وهلا أطر زمنية، ملساعدة اجملتمع الدولي على تقدير التقّدم احملَرز والنجاح امُلحقَّقوضع أهداف "

ومشؤررات التنوع  على أنها سوف تشؤدي دورًا رائدًا يف تطوير واستخدام أهداف التأكيد وأعادت اهليئة- 2

 :البيولوجي لألغذية والزراعة وطلبت إىل املنظمة أن تقوم مبا يلي

 الوراثية احليوانية  للموارد خطة العمل العامليةحتّسن املشؤررات لقياس التقدم امُلحَرز يف جمال تنفيذ  حتّدد أو

الرئيسي التفاقية التنوع البيولوجي  واالستمرار، من خالل مشاورات إقليمية متوازنة، يف تطوير املشؤرر

ة ذات األهمية االجتماعية واالقتصادية الكربى، كما املستأنس لالجتاهات يف التنّوع الوراثي لألنواع احليوانية

 ؛(مجاعة العمل)العمل املعنية باملوارد الوراثية احليوانية التابعة للهيئة  توصي به مجاعة

 حتت  أو ضمن خطط العمل ،ومشؤررات ضمن العمليات املخطط هلا أو اجلارية للتقييمات العاملية حتّدد أهدافًا

املستوى الوراثي من أجل  تتابع بذل اجلهود إلعداد مشؤررات وأهداف مرتبطة بها علىإطار والية اهليئة؛ وأن 

والزراعة خالل الدورات  الوراثي احليواني لألغذية تيسري عملية رفع التقارير بشأن وضع واجتاهات التنّوع

 ع البيولوجي؛لرفع التقارير بشأن التنّو العادية للهيئة، مّما قد يسهم أيضًا يف تلبية متطّلبات أخرى

 امُلحَرز باجتاه  الطريقة اليت ميكن من خالهلا هلذه املشؤررات أن توّفر أساسًا للبلدان لتقييم التقدم تنظر يفو

 4.وتقديم املشورة بهذا الشأن ،13حسبما هو مالئم، وال سيما اهلدف  أيشي للتنوع البيولوجيأهداف 

                                                      
1
 CGRFA-13/11/18 الوثيقة  

2
 59-55 الفقرات، CGRFA-13/11/Report الوثيقة  

3
 2 البند، 15 خطة العمل العاملية، الفقرة  

4
 .59 الفقرة، CGRFA-13/11/Report الوثيقة  
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احلكومية الدولية االستمرار يف مراجعة الغايات واملشؤررات اخلاصة وطلبت اهليئة إىل مجاعات العمل الفنية - 3

 5.بالتنوع الوراثي، وجبوانب أخرى من التنّوع البيولوجي ضمن قطاعاتها، وتقديم التوصيات إىل اهليئة بشأن تطويرها

خطة تنفيذ  التقارير على عمليةنوع األّول من ويرّكز ال. إىل نوعني خطة العمل العامليةتنفيذ  بشأنتنقسم التقارير - 4

تقييم التقّدم احملَرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية ، وجيري وصفه يف الوثيقة املعنونة العمل العاملية

 منفريّكز على حالة املوارد الوراثية احليوانية حبّد ذاتها، سيما أن التخفيف  أّما النوع الثاني من التقارير 6.احليوانية

   7.خطة العمل العامليةتنّوع هذه املوارد يشّكل مشؤررًا قاباًل لقياس جناح  خسارة

 املؤشرات والغايات اخلاصة بالعملية- ثانيًا 

خطة العمل لقياس التقّدم احملَرز يف تنفيذ يعطي هذا القسم حملة عامة عن املشؤررات والغايات اليت مّت وضعها - 5

وتستند املشؤررات إىل استمارة ُوضعت ملساعدة البلدان األعضاء يف اهليئة على إعداد . حليوانيةالعاملية للموارد الوراثية ا

وقد ُصّممت االستمارة حبيث تتيح مجع بيانات . خطة العمل العامليةتقاريرها املرحلية القطرية األوىل بشأن تنفيذ 

ّ من جماالت األولويات االسرتاتيجية ، واألولويات خطة العمل العامليةاألربعة يف  أساسية عن حالة تنفيذ كل

 ، والتآزر والتمويل(1نظر امللحق ا)االسرتاتيجية الثالثة عشرة اليت من رأنها أن ُتنفَّذ على املستوى الوطين 

 .9يف دورتها العادية الثانية عشرة 8ووافقت اهليئة على حمتوى االستمارة(. خطة العمل العامليةمن  3اجلزء )

تقرير مرحلي جتميعي عن تنفيذ خطة العمل حتليل تفصيلي للتقارير املرحلية القطرية يف الوثيقة املعنونة ويرد - 6

 10(.التقرير املرحلي التفصيلي) 2212-العاملية للموارد الوراثية احليوانية

تصف حالة املشؤررات على صعيد جماالت األولويات االسرتاتيجية اليت : ُيقرَتح نوعان من مشؤررات العملية- 9

وحالة التآزر والتمويل؛ واملشؤررات على صعيد خطة العمل العاملية، تنفيذ جماالت األولويات االسرتاتيجية األربعة يف 

األولويات االسرتاتيجية اليت تصف حالة تنفيذ كّل أولوية اسرتاتيجية سوف ُتنفَّذ بصورة رئيسية على الصعيد الوطين 

مشؤررًا على  14مشؤررات على صعيد جماالت األولويات االسرتاتيجية و 6ويف اجملموع، يتّم اقرتاح (. 1امللحق )

 .مستوى األولويات االسرتاتيجية

وترتبط . حملة عامة عن املشؤررات املقرتحة والغايات املتصلة بكّل منها 2يف امللحق  2و 1ويعطي اجلدوالن - 9

ويرد أدناه . خطة العمل العامليةجيري وصفه يف ية باألهداف اخلاصة بها كما مشؤررات جماالت األولويات االسرتاتيج

 . وصف أساليب استنتاج املشؤررات والغايات

                                                      
5
 .55 الفقرة، CGRFA-13/11/Report الوثيقة  

6
 CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.1 الوثيقة  

7
 .9 الفقرة، GRFA/WG-AnGR-5/09/3.2 الوثيقة  

8
 CGRFA-12/09/Inf.9 الوثيقة  

9
 39 الفقرة، CGRFA-12/09/Report الوثيقة  

10
 .CGRFA/WG-AnGR-7/12/Inf.3 الوثيقة  
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متصل بصورة مباررة بأحد جماالت  11كّل سشؤال من األسئلة الست والستني يف استمارة التقرير املرحلي القطري- 5

ومعظم األسئلة متصل . خطة العمل العامليةالتمويل كما يرد وصفه يف األولويات االسرتاتيجية األربعة ، أو بالتآزر و

ونظرًا إىل الطبيعة املكّثفة لالستمارة الواردة يف التقرير املرحلي القطري، فإن . أيضًا بإحدى األولويات االسرتاتيجية

االسرتاتيجية أو جماالت جمموعة األسئلة املتصلة مبشؤرر معيَّن ال تغطي يف بعض احلاالت مجيع جوانب األولويات 

وملعاجلة هذه الثغرات وتعزيز مشولية الدورات املقبلة من عملية رفع التقارير، سوف ُتضاف . األولويات االسرتاتيجية

 .  بعض األسئلة إىل االستمارة لتحسني تغطيتها

وُتصنَّف . اخليارات دةمتعد ذات إجاباتسشؤااًل إلزاميًا فقط  55من أجل احتساب املشؤررات، يتّم النظر يف و- 12

(. ، ومتوسطة، ومتدنية من التنفيذوترتاوح بني درجة مرتفعة)ها البلد اإلجابات حسب درجة التنفيذ اليت يشري إلي

 . 2ويرد مثل يف امللحق 

من التنفيذ نقطتني، والدرجة  عالمات حيث تسّجل الدرجة املرتفعة وتوّفر فئات التنفيذ القاعدة لنظام وضع- 11

وعندها، ميكن احتساب العالمة . املتوسطة نقطة واحدة، يف حني ال تسّجل الدرجة املتدنية أي نقطة على اإلطالق

األولويات االسرتاتيجية، جماالت األولوية )خطة العمل العامليةيف  املتوسطة جلميع األسئلة املتصلة بأي عنصر حمّدد

وتعكس العالمة املتوسطة إجناز التنفيذ أو حاهلا بالنسبة إىل العنصر ذات الصلة من (. زر والتمويلاالسرتاتيجية، التآ

 (. 3من امللحق  2ُأنظر اجلدول )، وتعمل كمشؤرر هلذا العنصر خطة العمل العاملية

بني األمحر ، تتّم ترمجة متوسط العالمات بثمانية ألوان، ترتاوح يسهل تفسريه بشكل رسم ملشؤرراتا ولعرض- 12

خطة العمل مّت تنفيذ العنصر ذات الصلة يف )، واألصفر (مل ُيتَّخذ أي إجراء)ق لعالمة متوسطة تقارب الصفر ماغال

ربه  متّ تنفيذ العنصر ذات الصلة بصورة تامة، أو) 2واألخضر العابق للعالمات القريبة من ،(بشكل جزئيالعاملية 

حبيث تعكس ألوان إرارات السري، وتوّفر ألصحاب ( 4يف امللحق  3اجلدول )وقد جرى اختيار خمطط األلوان (. تامة

   .  خطة العمل العامليةالشأن وسيلة سهلة لرصد حالة تنفيذ خمتلف العناصر يف 

تقضي ويف مجيع األحوال، . وكذلك، يسمح النهج الوارد وصفه أعاله بصياغة غايات ميكن قياسها لكّل مشؤرر- 13

خط قاعدي  بالنسبة إىل خطة العمل العامليةكمال حالة تنفيذ العنصر ذات الصلة يف استالغاية املقرتحة برفع مستوى 

 .، أو حتسني هذه احلالةتنازلي

 وأصحاب الشأن اختذوا خطوات لتنفيذاحلكومات، واملشؤسسات ) 412 غاية أيشيوتندرج الغايات يف إطار - 14

تأثريات استخدام املوارد  سيطروا علىإلنتاج واالستهالك املستدامني، أو نّفذوها، وا لتحقيقوا خططًا ذ، أو نّفخطط

                                                      
 

11 http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/documents/genetics/global/GPA_RR_form.pdf 
12

 .13 الفقرة، UNEP/CBD/COP/DEC/X/2 Annex الوثيقة  

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/documents/genetics/global/GPA_RR_form.pdf
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ُتدار مناطق الزراعة على حنو مستدام مبا يضمن ) 913غاية أيشي ، و(اإليكولوجية املأمونةدود احل يف نطاقالطبيعية 

" اإلدارة املستدامة"و " تاج واالستهالك املستدامنياإلن"إمنا تبقى ضرورة االتفاق على تعريفي (. صون التنّوع البيولوجي

اسرتاتيجيات قد ُوضعت وُنفِّذت "الذي ينّص على أن  1315 غاية أيشيوينعكس عنصر  14.الثروة احليوانيةيف قطاع 

، 2امللحق ) 4بصورة خاصة يف غاية جمال األولوية االسرتاتيجية " للتقليل من التآكل الوراثي، وصون تنّوعها الوراثي

 (.1اجلدول 

عن طريق استخدام  4يف امللحق  (ب) 4و( أ) 4وقد مّت احتساب اخلط القاعدي الوارد عرضه يف اجلدولني - 15

يبّين النسبة  ، وهو2212املعلومات الواردة من البلدان الثمانني اليت أجنزت استمارات التقرير املرحلي القطري عام 

يضًا العالمات ويبّين أ. ذ بالنسبة إىل كّل مشؤررتوسط، ومتدّن من التنفياملئوية من البلدان ذات مستوى مرتفع، وم

وهذا يعطي انطباعًا مباررًا عن اجلوانب اليت تثري التحديات األكرب على صعيد . وانلاملتوسطة للمشؤررات الظاهرة باأل

التمويل كان حمدودًا على الصعيد ظهر مثاًل أن التقدم يف جمالي التآزر وُي (أ) 4فاجلدول  .خطة العمل العامليةتنفيذ 

. على املستوى الوطين حيرز تقّدمًا ملحوظًا املواقع الطبيعيةظهر أن الصون يف ُي (ب) 4العاملي، يف حني أن اجلدول 

  16.جميعيالتقرير املرحلي التوترد اخلطوط القاعدية على الصعيدين القطري واإلقليمي يف 

املرحلية القطرية كّل أربع سنوات، عن طريق استخدام االستمارة سوف ترفع احلكومات الوطنية تقاريرها  -16

وهذا سوف يسمح بتقييم الغايات من خالل مقارنة النتائج اجلديدة  17.املستخدمة يف اجلولة احلالية من تقديم التقارير

شؤخذ يف االعتبار يف ومن أجل ضمان قابلية مقارنة األرقام، لن ت (.باء 4ألف و 4، اجلدول 4امللحق )مع اخلط القاعدي 

وسوف جيري حتليل (. 3، اجلدول 4امللحق )هذه العملية احلسابية سوى البلدان اليت ساهمت يف اخلط القاعدي 

خطة العمل مجيع االستمارات الورادة يف اجلولة التالية من تقديم التقارير كقاعدة لوصف احلالة اجلديدة لتنفيذ 

  . قاعدي جديد على أن ُتستخَدم إلعداد خطالعاملية، 

 املؤشرات والغايات اخلاصة باملوارد- ثالثًا 

ويعطي هذا القسم حملة عامة عن املشؤررات اليت ميكن استخدامها لرصد حالة تنّوع املوارد الوراثية احليوانية، - 19

العاملي لبيانات املوارد  وتستند املشؤررات املقرتحة إىل املصرف. على هذا التنّوع خطة العمل العامليةوبالتالي تأثري تنفيذ 

، إذ هو مصرف البيانات الوحيد الذي يوّفر تغطية عاملية لبيانات فاوللالتابع  18الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

                                                      
13

 .13، الفقرة UNEP/CBD/COP/DEC/X/2 Annex الوثيقة  
14

 .112و 111 من جدول األعمال، املستقبل الذي نريد، الفقرتان 12د ن، الب22+ُأنظر أيضًا نتائج مشؤمتر ريو  
15

 59 الفقرة، CGRFA-13/11/Report الوثيقة  
16

 ..CGRFA/WG-AnGR-7/12/Inf.3 الوثيقة  
17

 .39 الفقرة، CGRFA-12/09/Report الوثيقة  

 
18 http://dad.fao.org/ 

http://dad.fao.org/
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، وميكن صياغتها على النحو 1320 غاية أيشيوالغاية املرتبطة مبشؤررات املوارد تتطابق مع  19.أعداد السالالت

 ".التنّوع الوراثي حليوانات املزرعة واحليوانات املستأنسةُيحَفظ :" التالي

يف تقاريرها الصادرة كّل سنتني بيانات عن حالة واجتاهات املوارد  الفاوتنشر ، خطة العمل العامليةومنذ اعتماد - 19

النموذج إىل أن  ويشري 21.الوراثية احليوانية، على أساس منوذج اتفقت عليه اهليئة يف دورتها العادية الثانية عشرة

لالجتاهات يف التنّوع الوراثي "تقارير احلالة واالجتاهات جيب أن يتضمن املشؤرر الرئيسي يف اتفاقية التنّوع البيولوجي 

ولالستجابة إىل هذا . ، بعد وضع هذا املشؤرر"الكربىقتصادية الجتماعية وااألهمية الألنواع احليوانات املستأنسة ذات 

واقرتح اخلرباء ثالثة مشؤررات يتّم  2212.22رباط /لقة عمل للخرباء حول املشؤررات يف فربايرح الفاوالطلب، عقدت 

 .احتسابها على املستوى الوطين، واإلقليمي، والعاملي لسبع عشرة نوعًا خمتلفًا

 غري"أو " أصلية"حسبما إذا كانت النهج الذي اقرتحه اخلرباء وضع نظام جديد لتصنيف السالالت  بويتطّل- 15

وطلبت اهليئة يف دورتها العادية الثالثة عشرة، إىل مجاعة العمل املعنية باملوارد الوراثية احليوانية . يف بلد ما" أصلية

ف فئات السالالت، إضافة إىل التعريفات املّتفق عليها أصاًل للسالالت احمللية والعابرة يمواصلة العمل على تعر

ا مجيع ونية بشأن فئات السالالت رارك فيهلفاو مشاورة عاملية إلكرتوملعاجلة هذا الطلب، نّظمت ا 23.للحدود

ويرد وصف نظام التصنيف اجلديد املقَتَرح والقائم على نتائج  24.املنسقني الوطنيني إلدارة املوارد الوراثية احليوانية

 25.تقرير مشاورة حول تعريف فئات السالالتاملشاورة يف الوثيقة املعنونة 

إىل نتائج حلقة العمل حول املشؤررات، واملشاورة العاملية حول فئات السالالت، ُتقَتَرح اجملموعة واستنادًا - 22

 :التالية من مشؤررات املوارد

 عدد السالالت املتكيفة حمليًا؛ 

  ؛السالالت األجنبيةالسالالت املتكيفة حمليًا وإمجالي األعداد اليت تشّكلها نسبة 

 وغري معروفة معّرضة للخطر، وغري معرَّضة للخطر،عدد السالالت املصنَّفة بأنها و. 

" متكيفة حمليًا"ذا كانت ما إويتطّلب احتساب اجملموعة املقرتحة من املشؤررات تصنيف مجيع السالالت حسب- 21

يف بلد ما، وتطوير الوسائل لتسجيل التصنيف اجلديد يف نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات " أجنبية"أو 

وكذلك، ينبغي املصادقة على املشؤرر . ة، وإدخال البيانات املرتبطة جبميع سجاّلت السالالت يف هذا النظاماملستأنس

إذ قد يتأثر بالثغرات يف توافر بيانات ( إمجالي األعداد اليت تشكلها السالالت املتكّيفة حمليًا واألجنبيةنسبة )الثاني 

                                                      
19

 11 الفقرة، CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.2 الوثيقة  
20

 .13 الفقرة، UNEP/CBD/COP/DEC/X/2 Annex الوثيقة  
21

 .35 الفقرة، CGRFA-12/09/Report الوثيقة  
22

 . الوراثي للحيوانات املستأنسةحلقة عمل حول املشؤررات لقياس االجتاهات يف التنّوع :التقرير  

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/documents/ITWG_AnGR_6/indicator_report.pdf 
23

 .92 الفقرة، CGRFA-13/11/Report الوثيقة  

 
24 1,contacts-bin/EfabisWeb.cgi?sid=-http://dad.fao.org/cgi 
25

 .CGRFA/WG-AnGR-7/12/Inf.7 الوثيقة  

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/documents/ITWG_AnGR_6/indicator_report.pdf
http://dad.fao.org/cgi-bin/EfabisWeb.cgi?sid=-1,contacts
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واقرتح اجتماع اخلرباء احلصول على . وراثي للحيوانات املستأنسةعن أعداد السالالت يف نظام معلومات التنّوع ال

وأّما  26(.FAOSTAT) للفاواألرقام الوطنية اخلاصة حبجم األعداد اإلمجالية لكّل نوع من قاعدة البيانات اإلحصائية ل

 -لموارد الوراثية احليوانيةتقرير احلالة واالجتاهات لفهو متوّفر يف ( عدد السالالت يف فئة حالة املخاطر)املشؤرر الثالث 

احمللية، والعابرة للحدود اإلقليمية، والعابرة للحدود )غري أن األرقام مبيَّنة وفقًا لتوزيع فئات السالالت  2212.27

 . ، وليس وفقًا لتصنيف تكّيفها املقرَتح(الدولية

وكذلك، أوصت حلقة عمل اخلرباء بأن يتم احتساب أرقام االجتاهات يف حالة خماطر السالالت، واملبيَّنة يف - 22

تقارير احلالة واالجتاهات، على أساس البيانات احلالية والتارخيية األحدث املتوفرة يف نظام معلومات التنّوع الوراثي 

. مقارنة البيانات احلالية مع البيانات املقدَّمة يف تقارير سابقةللحيوانات املستأنسة عند وقت االحتساب، عوضًا عن 

واهلدف من هذا . أو مالءمتها/تصنيفاتها احلالية حسب توزيعها و إىلالغاية،  هالسالالت، هلذ إسنادواقُترح أيضًا 

امن مع حصول اليت تظهر حني حتدث تغّيرات يف حالة خماطر السالالت بالتز ضارةالنهج هو إزالة التأثريات ال

رفع التقارير بشأن قوائم حصر السالالت، أو مع حدوث تغّيرات يف إدراج السالالت يف فئات التصنيف حتسينات يف 

يتّم احلفاظ : "13 غاية أيشيويتيح هذا النهج صياغة غاية قابلة للقياس متصلة مباررة باجلانب التالي من . املختلفة

زرعة، واحليوانات املستأنسة، واألنواع الربية ذات ، وحيوانات املواملستزرعة وعةالتنّوع الوراثي للنباتات املزر على

خطر، ال لل واملصنفة على أنها منقرضة، أو معّرضة عدد السالالت املتكّيفة حمليًا"وتكون الغاية املرتبطة بها " القرابة

 ". يزداد

ج السالالت اليت مل ُتحدَّث بيانات أعدادها وكذلك، أرارت حلقة عمل اخلرباء إىل أن العواقب املضّللة إلدرا -23

اهات على فرتات قصرية من قبيل دورة السنتني لتقديم جتكانت عادة ُتظهر ا ،لسنوات عدة يف احتساب املشؤررت

رارت حلقة عمل اخلرباء أيضًا إىل إمكانية تقليص املشكلة عن طريق حتديد نقطة فصل وأ 28.التقارير اليت طلبتها اهليئة

د نقطة فصل حمّدثة؛ وُيقرتح اعتما هاأعدادإذا مل تكن أرقام " ري املعروفةغ"بعدها السالالت إىل فئة حالة املخاطر تعود 

ويف حني قد يشؤدي هذا الفصل إىل إعطاء صورة أكثر واقعية، فقد يعين أيضًا أنه سيتم يف . عشر سنوات هلذه الغايةل

 .5ويرد مثل عن هذا يف امللحق . املخاطر غري املعروفة البداية تصنيف نسبة أكرب من السالالت يف حالة

 التوجيهات املطلوبة- رابعًا

وقد ترغب مجاعة العمل يف استعراض االقرتاحات الوارد وصفها أعاله الستنباط املشؤررات اخلاصة بالعملية - 24

 : واملوارد، وقد ترغب يف توصية اهليئة مبا يلي

  للموارد  خطة العمل العامليةاملوافقة على مشؤررات العملية املقَتَرحة وعلى الغاية ذات الصلة لرصد عملية تنفيذ

 ؛الوراثية احليوانية

                                                      
 

26 ://faostat.fao.org/default.aspxhttp 
27

 .2 وامللحق 4 القسم، CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.3 الوثيقة  
28

 .35 الفقرة، CGRFA-12/09/Report الوثيقة  

http://faostat.fao.org/default.aspx
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  العاملية للموارد الوراثية خطة العمل املوافقة على مشؤررات املوارد املقرتحة، وعلى الغاية ذات الصلة لرصد تأثري

 احليوانية؛

 ورركائها، وخباصة اتفاقية التنّوع البيولوجي إىل وضع تعريفات متَّفق عليها ملا يشّكل اإلنتاج ، الفاودعوة و

 .واالستهالك املستدامني، واإلدارة املستدامة، يف قطاع الثروة احليوانية

 :الفاووقد ترغب مجاعة العمل يف أن توصي اهليئة أيضًا بالطلب إىل - 25

 راثي للحيوانات املستأنسة على حنو أكرب لتيسري إدخال البيانات اخلاصة تطوير نظام معلومات التنّوع الو

 جبميع سجالت السالالت، مبا فيها تلك املتصلة بالتصنيف اجلديد للسالالت؛

  إدراج جمموعة مشؤررات املوارد املقرتحة يف التقارير املقبلة حلالة واجتاهات املوارد الوراثية احليوانية؛ وعرض

اطر السالالت يف تقارير احلالة واالجتاهات استنادًا إىل البيانات احلالية والتارخيية جتاهات حالة خما

 األحدث املتوّفرة يف نظام معلومات التنّوع البيولوجي للحيوانات املستأنسة عند وقت االحتساب؛

 روفة؛إدراج نقطة فصل الحتساب حالة املخاطر، واليت ُتعترب حالة خماطر السالالت من بعدها غري مع 

 خطة العمل العامليةالعملية يف التقارير املرحلية التجميعية املقبلة بشأن تنفيذ ب اخلاصة شؤرراتاملنشر و. 

 :وقد ترغب مجاعة العمل يف توصية اهليئة أيضًا مبا يلي- 26

 وتطوير نظام معلومات التنّوع الوراثي للحيوانات  وندعوة املاحنني إىل املساهمة يف تقديم الدعم إلتاحة ص

 املستأنسة كآلية مقاصة عاملية للموارد الوراثية احليوانية؛

  الطلب إىل البلدان توفري املعلومات بشأن إسناد سالالتها املسّجلة يف نظام معلومات التنّوع الوراثي للحيوانات

 ؛"فة حمليًااملتكي"و" األجنبية"املستأنسة إىل فئات السالالت 

 الطلب إىل البلدان حتديث البيانات اخلاصة بأعداد سالالتها على حنو منتظم يف نظام معلومات التنّوع الوراثي و

 .للحيوانات املستأنسة، مبا يف ذلك البيانات عن السالالت غري املتكّيفة حمليًا
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 1امللحق 

 العامليةخطة العمل مستوى تنفيذ األولويات االسرتاتيجية يف 

جمال األولوية االسرتاتيجية  

التوصيف واحلصر ورصد : 0

االجتاهات واملخاطر املرتبطة 

 بها

ة ـــــــال األولويــــــجم

 :4ة ـــــــاالسرتاتيجي

دام ـــــدام املستـــاالستخ

 والتنمية

ة ـــــــــال األولويــــجم

 الصون: 3االسرتاتيجية 

جمال األولوية االسرتاتيجية 

السياسات واملؤسسات  :2

 وبناء القدرات

 :0األولوية االسرتاتيجية  الوطين

حصر وتوصيف املوارد 

الوراثية احليوانية، ورصد 

اجتاهاتها واملخاطر اليت 

تتهددها وإنشاء نظم قطرية 

 لإلنذار املبكر واالستجابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األولوية االسرتاتيجية 

وضع وتعزيز سياسات  :3

 وطنية لالستخدام املستدام

 

 

 

األولوية االسرتاتيجية 

رسم سياسات وطنية  :7

 للصون

 

 

 

 :04األولوية  االسرتاتيجية 

إقامة أو تعزيز املشؤسسات 

الوطنية، مبا يف ذلك جهات 

التنسيق الوطنية، لتخطيط 

وتنفيذ تدابري املوارد الوراثية 

احليوانية من أجل تنمية قطاع 

 الثروة احليوانية

األولوية االسرتاتيجية 

وضع اسرتاتيجيات  :2

وبرامج قطرية لتنمية 

 األنواع والسالالت

األولوية االسرتاتيجية 

وضع أو تعزيز برامج  :8

 الصون يف املواقع الطبيعية

: 03األولوية االسرتاتيجية 

 وطنية إقامة أو تعزيز مرافق

 تعليمية وحبثية

األولوية االسرتاتيجية 

هج النظم تشجيع ُن: 5

اإليكولوجية الزراعية يف 

إدارة املوارد الوراثية 

 احليوانية

 

 

األولوية االسرتاتيجية 

برامج وضع أو تعزيز : 9

الصون خارج املواقع 

 الطبيعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :02األولوية االسرتاتيجية 

تعزيز القدرة البشرية الوطنية 

على تصنيف املوارد الوراثية 

احليوانية، وحصرها، ورصد 

اجتاهاتها واملخاطر املرتبطة 

بها، من أجل استخدامها 

 ، وتنميتها،بصورة مستدامة

 وصونها

األولوية االسرتاتيجية 

دعم نظم اإلنتاج : 2

احمللية وتلك اخلاصة 

بالسكان األصليني ونظم 

املعرفة املتصلة بهاواليت 

هلا أهمية لصون املوارد 

الوراثية احليوانية 

واستخدامها بصورة 

 مستدامة

 

 

 

: 08األولوية االسرتاتيجية 

إثارة الوعي الوطين بأدوار 

املوارد الوراثية احليوانية 

 وقيمها

 :41األولوية االسرتاتيجية 

استعراض وتطوير سياسات 

وأطر وطنية وقانونية للموارد 

 الوراثية احليوانية
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  اإلقليمي

 

 

 

 

 

األولويـــة االســـرتاتيجية 

ضععععععع وتنفيععععععذ و: 01

اسععععرتاتيجيات إقليميععععة  

وعامليعععة طويلعععة األجعععل   

 للصون

 :07األولوية االسرتاتيجية 

إقامة نقاط تنسيق إقليمية 

 وتعزيز الشبكات الدولية

 :4جمال األولوية  الدولي

وضع معايري وبروتوكوالت 

تقنية دولية للتوصيف واحلصر 

املخاطر و االجتاهات ورصد

 املرتبطة بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األولوية االسرتاتيجية 

وضع ُنهج ومعايري  :00

 تقنية للصون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :05األولوية االسرتاتيجية 

إقامة أو تعزيز عملية دولية 

لتشاطر املعلومات وإجراء 

 البحث والتوجيه

 :02األولوية االسرتاتيجية 

تعزيز التعاون الدولي لبناء 

القدرات يف البلدان النامية 

والبلدان اليت متّر اقتصاداتها 

 مبرحلة انتقالية

 :09األولوية االسرتاتيجية 

إثارة الوعي اإلقليمي والدولي 

بأدوار املوارد الوراثية احليوانية 

 وقيمها

 :40األولوية االسرتاتيجية 

استعراض ووضع سياسات 

ذات الصلة دولية وأطر تنظيمية 

 باملوارد الوراثية احليوانية

 :44األولوية االسرتاتيجية 

تنسيق جهود اهليئة بشأن 

سياسات املوارد الوراثية 

احليوانية مع املنتديات الدولية 

 األخرى

 :43األولوية االسرتاتيجية 

، تعزيز اجلهود لتعبئة املوارد

مبا يف ذلك املوارد املالية، من 

أجل االستخدام املستدام 

للموارد الوراثية احليوانية، 

 وتنميتها وصونها
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 2امللحق 

 :مثل -تصنيف اإلجابات يف االستمارة القطرية

أي من اخليارات :"فالسشؤال مطروح على النحو التالي. ميكن أن يشّكل السشؤال الثاني مثاًل عن كيفية تصنيف اإلجابات

وتوّفرت اخليارات " التالية يصف على النحو األفضل التقدم احملَرز يف بالدكم يف ما خيص تنفيذ التوصيف املظهري؟

 : التالية

 ةيالعمل العاملُأجريت دراسات راملة قبل اعتماد خطة  ( أ)

 توّفرت معلومات كافية بفضل التقّدم احملَرز منذ اعتماد خطة العمل العاملية (ب)

 (ُأحرز مزيد من التقدم منذ اعتماد خطة العمل العاملية)توّفرت بعض املعلومات  (ج)

 ( مل ُيحرز مزيد من التقدم منذ اعتماد خطة العمل العاملية)توّفرت بعض املعلومات  (د)

 ي معلومات، إمنا ُوضعت خطط لإلجراءات ومّت حتديد التمويلأمل تتوّفر  (هع)

 مل تتوّفر أي معلومات، إمنا ُوضعت خطط لإلجراءات ويتّم البحث عن متويل (و)

 ال معلومات على اإلطالق (ز)

 

درجة ( ب)و( أ)اإلجابتان وتعكس . 1واأللولوية االسرتاتيجية  1ويندرج هذا السشؤال ضمن جمال األولوية االسرتاتيجية 

درجة متدنية ( ز) إىل( هع)درجة متوسطة من التنفيذ، واإلجابات ( د)و( ج)عالية من التنفيذ، يف حني تعكس اإلجابتان 

 .من التنفيذ
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 3امللحق 

 خطة العمل العامليةاملؤشرات والغايات لقياس تنفيذ 

، وأهداف ذات الصلة ، والغايات ذات الصلة، وجماالت األولويات االسرتاتيجيةخطة العمل العامليةاملؤشرات اخلاصة مبجاالت األولويات االسرتاتيجية لقياس تنفيذ : 1اجلدول 

 جمال األولوية االسرتاتيجية، واألولويات االسرتاتيجية

خطة العمل املرجع يف 
 العاملية

املشؤرر على صعيد جمال األولوية  هدف جمال األولوية االسرتاتيجية

  االسرتاتيجية

غاية املشؤرر على صعيد جمال 

 األولوية االسرتاتيجية

 جمال األولوية املضمَّن

جمال األولوية االسرتاتيجية 

التوصيف، واحلصر : 1

ورصد االجتاهات واملخاطر 

 املرتبطة بها

حتسني الفهم حلالة واجتاهات مجيع اجلوانب والعناصر املتعلقة 

باملوارد الوراثية احليوانية، واملخاطر املرتبطة بها واخلصائص اليت 

 متّيزها، من أجل تيسري ومتكني اختاذ القرارات اخلاصة

 باالستخدام املستدام هلذه املوارد، وتنميتها وصونها

استكمال التوصيف واحلصر، وانتظام رصد 

 االجتاهات واملخاطر املرتبطة بها

استكمال التوصيف  رفع مستوى

واحلصر، وحتسني رصد 

االجتاهات واملخاطر املرتبطة 

 بها

 1األولوية االسرتاتيجية 

 (أ)

األولوية االسرتاتيجية 

 (ب)1

جمال األولوية االسرتاتيجية 

االستخدام املستدام : 2

 والتنمية

تعزيز االستخدام املستدام للموارد الوراثية احليوانية وتنميتها يف 

ساسية يف حتقيق نظم اإلنتاج ذات الصلة، كمساهمة أمجيع 

 .مع آثار تغّير املناخ مة، واستئصال الفقر، والتكّيفالتنمية املستدا

حتسني حالة االستخدام  ملستدام والتنميةحالة االستخدام ا

 املستدام والتنمية

 

 3األولوية االسرتاتيجية 

  4األولوية االسرتاتيجية 

 5األولوية االسرتاتيجية 

 6األولوية االسرتاتيجية 

 
جمال األولوية االسرتاتيجية 

 الصون: 3

ضمان تنّوع القاعدة الوراثية للموارد الوراثية احليوانية وسالمتها 

 بتنفيذ وتنسيق إجراءات لصون هذه املوارد

 9األولوية االسرتاتيجية  حتسني حالة الصون حالة الصون

 9األولوية االسرتاتيجية 

 5األولوية االسرتاتيجية 

جمال األولوية االسرتاتيجية 

السياسات، واملشؤسسات : 4

 وبناء القدرات

وبناء قدرات بشرية  وضع سياسات وأطر قانونية راملة،

قوية لتحقيق ختطيط ناجح على املديني املتوسط والبعيد مشؤسسات و

لتنمية قطاع الثروة احليوانية، وتنفيذ الربامج الوطنية لالستخدام 

املستدام للموارد الوراثية احليوانية من أجل تنمية قطاع الثروة 

 . احليوانية

واألطر القانونية،  حالة السياسات الوطنية

 املشؤسسية والبشرية واجلهود لتعزيز القدرات

حتسني حالة السياسات 

الوطنية واألطر القانونية، 

واجلهود لتعزيز القدرات 

 املشؤسسية والبشرية

 12األولوية االسرتاتيجية 

 13األولوية االسرتاتيجية 

 14األولوية االسرتاتيجية 

 19األولوية االسرتاتيجية 

 22األولوية االسرتاتيجية 
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خطة العمل املرجع يف 
 العاملية

املشؤرر على صعيد جمال األولوية  هدف جمال األولوية االسرتاتيجية

  االسرتاتيجية

غاية املشؤرر على صعيد جمال 

 األولوية االسرتاتيجية

 جمال األولوية املضمَّن

 التآزر: اجلزء الثالث

حالة التآزر الدولي لتخطيط 

وتنفيذ تدابري املوارد الوراثية 

 احليوانية

حتسني حالة التآزر الدولي لتخطيط وتنفيذ  

 تدابري املوارد الوراثية احليوانية

  

 التمويل: اجلزء الثالث

حالة التمويل لصون املوارد 

الوراثية احليوانية، 

واستخدامها املستدام، 

 وتنميتها

التمويل لصون املوارد الوراثية حتسني حالة  

 احليوانية، واستخدامها املستدام، وتنميتها

  

 ، والغايات ذات الصلة، واألولويات االسرتاتيجية ذات الصلةخطة العمل العامليةاملؤشرات اخلاصة باألولويات االسرتاتيجية لقياس تنفيذ : 2اجلدول 

 الغاية املشؤرر على صعيد األولوية االسرتاتيجية   خطة العمل العامليةاملرجع يف 

 (: أ) 1األولوية االسرتاتيجية 

حصر وتوصيف املوارد الوراثية احليوانية، ورصد اجتاهاتها واملخاطر 

 اليت تتهّدها، وإنشاء نظم قطرية لإلنذار املبكر واالستجابة

 زيادة استكمال التوصيف استكمال التوصيف

 (:ب) 1 األولوية االسرتاتيجية

حصر وتوصيف املوارد الوراثية احليوانية، ورصد اجتاهاتها واملخاطر 

 اليت تتهّدها، وإنشاء نظم قطرية لإلنذار املبكر واالستجابة

استكمال عمليات احلصر وانتظام عملية رصد االجتاهات واملخاطر 

 املرتبطة بها

زيادة استكمال عمليات احلصر وحتسني عملية رصد االجتاهات 

 خاطر املرتبطة بهاوامل

 :3األولوية االسرتاتيجية 

 وضع وتعزيز سياسات وطنية لالستخدام املستدام

 حتسني حالة السياسات الوطنية لالستخدام املستدام حالة السياسات الوطنية لالستخدام املستدام

 :4األولوية االسرتاتيجية 

 األنواع والسالالت لتنميةوضع اسرتاتيجيات وبرامج قطرية 

األنواع  لتنميةحتسني حالة االسرتاتيجيات والربامج القطرية  األنواع والسالالت لتنميةحالة االسرتاتيجيات والربامج القطرية 

 والسالالت

 :5األولوية االسرتاتيجية 

تشجيع ُنهج النظم اإليكولوجية الزراعية يف إدارة املوارد الوراثية 

 احليوانية

النظم اإليكولوجية الزراعية يف إدارة حالة اجلهود لتشجيع ُنهج 

 املوارد الوراثية احليوانية

زيادة اجلهود لتشجيع ُنهج النظم اإليكولوجية الزراعية يف إدارة 

 املوارد الوراثية احليوانية
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 الغاية املشؤرر على صعيد األولوية االسرتاتيجية   خطة العمل العامليةاملرجع يف 

 :6األولوية االسرتاتيجية 

دعم نظم اإلنتاج احمللية وتلك اخلاصة بالسكان األصليني وُنظم املعرفة 

واليت هلا أهمية لصون املوارد الوراثية احليوانية املتصلة بها 

 واستخدامها بصورة مستدامة 

تاج احمللية وتلك اخلاصة بالسكان حالة اجلهود لدعم نظم اإلن

األصليني وُنظم املعرفة املتصلة بها واليت هلا أهمية لصون املوارد 

 الوراثية احليوانية واستخدامها بصورة مستدامة

نظم اإلنتاج احمللية وتلك اخلاصة بالسكان  زيادة اجلهود لدعم

األصليني وُنظم املعرفة املتصلة بها واليت هلا أهمية لصون املوارد 

 الوراثية احليوانية واستخدامها بصورة مستدامة

 :9األولوية االسرتاتيجية 

 رسم سياسات وطنية للصون

 للصونحتسني حالة السياسات الوطنية  حالة السياسات الوطنية للصون

 :9األولوية االسرتاتيجية 

 وضع أو تعزيز برامج الصون يف املواقع الطبيعية

 حتسني حالة برامج برامج الصون يف املواقع الطبيعية حالة برامج برامج الصون يف املواقع الطبيعية

 : 5األولوية االسرتاتيجية 

 وضع أو تعزيز برامج الصون خارج املواقع الطبيعية

 حتسني حالة برامج الصون خارج املواقع الطبيعية الصون خارج املواقع الطبيعيةحالة برامج 

 :12األولوية االسرتاتيجية 

إقامة أو تعزيز املشؤسسات الوطنية، مبا يف ذلك جهات التنسيق 

الوطنية، لتخطيط وتنفيذ تدابري املوارد الوراثية احليوانية من أجل 

 تنمية قطاع الثروة احليوانية

اجلهود لتعزيز املشؤسسات الوطنية لتخطيط وتنفيذ تدابري حالة 

 املوارد الوراثية احليوانية

 

زيادة اجلهود لتعزيز املشؤسسات الوطنية لتخطيط وتنفيذ تدابري 

 املوارد الوراثية احليوانية

 :13األولوية االسرتاتيجية 

 إقامة أو تعزيز مرافق وطنية تعليمية وحبثية

 زيادة اجلهود لتعزيز مرافق وطنية تعليمية وحبثية فق وطنية تعليمية وحبثيةحالة اجلهود لتعزيز مرا

 :14األولوية االسرتاتيجية 

تعزيز القدرة البشرية الوطنية على تصنيف املوارد الوراثية احليوانية 

وحصرها، ورصد اجتاهاتها واملخاطر املرتبطة بها من أجل استخدامها 

 ، وصونهابصورة مستدامة وتنميتها

حالة اجلهود لتعزيز القدرة البشرية الوطنية على تصنيف املوارد 

الوراثية احليوانية وحصرها، ورصد اجتاهاتها واملخاطر املرتبطة 

 بها من أجل استخدامها بصورة مستدامة وتنميتها، وصونها

زيادة اجلهود لتعزيز القدرة البشرية الوطنية على تصنيف املوارد 

الوراثية احليوانية وحصرها، ورصد اجتاهاتها واملخاطر املرتبطة بها 

 من أجل استخدامها بصورة مستدامة وتنميتها، وصونها

 :19األولوية االسرتاتيجية 

 وقيمهاإثارة الوعي الوطين بأدوار املوارد الوراثية احليوانية 

حالة اجلهود إلثارة الوعي الوطين بأدوار املوارد الوراثية احليوانية 

 وقيمها

زيادة اجلهود إلثارة الوعي الوطين بأدوار املوارد الوراثية احليوانية 

 وقيمها

 :22األولوية االسرتاتيجية 

استعراض وتطوير سياسات وطنية وأطر قانونية للموارد الوراثية 

 احليوانية

حتسني حالة السياسات الوطنية واألطر القانونية للموارد الوراثية  سياسات الوطنية واألطر القانونية للموارد الوراثية احليوانيةحالة ال

 احليوانية 
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 4امللحق 

 حالة مؤشرات العملية

 سّلم األلوان امُلستخَدم للتعبري عن املؤشرات  -3اجلدول 

 

 لون املؤشر *عالمات حسب فئة اللون

0.25 – 0.00  

0.50 – 0.25  

0.75 – 0.50  

1.00 – 0.75  

1.25 – 1.00  

1.50 – 1.25  

1.75 – 1.50  

2.00 – 1.75  

 القيم احلدية مضمَّنة يف الفئة األدنى *

 

املبيَّنة باأللوان ) حملة عامة عاملية عن املؤشرات اخلاصة مبجاالت األولويات االسرتاتيجية -(أ) 4اجلدول 

 .والنسبة املئوية من البلدان ذات مستوى متدنٍّ، أو متوسط، أو مرتفع من التنفيذ( والعالمات املتوسطة

 

 املرجع يف خطة العمل العاملية

النسبة املئوية 

 من البلدان

 تدنم

النسبة املئوية من 

 البلدان

 متوسط

النسبة املئوية من 

 البلدان

 مرتفع

 والعالمة املتوسطةلون املؤشر 

 1.11 38 31 31 0 جمال األولوية االسرتاتيجية

 1.04 39 31 30 4 جمال األولوية االسرتاتيجية

 1.01 41 20 39 3 جمال األولوية االسرتاتيجية

 0.98 34 32 34 2 جمال األولوية االسرتاتيجية

 0.53 7 20 73 التآزر

 0.32 7 0 93 التمويل
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املبيَّنة باأللوان والعالمات )حملة عامة عاملية عن املؤشرات اخلاصة باألولويات االسرتاتيجية  -(ب) 4اجلدول 

 .والنسبة املئوية من البلدان ذات مستوى متدنٍّ، أو متوسط، أو مرتفع من التنفيذ( املتوسطة

 

 خطة العمل العامليةاملرجع يف 

النسبة املئوية 

 من البلدان

 متدنٍّ

املئوية النسبة 

 من البلدان

 متوسط

النسبة املئوية من 

 البلدان

 مرتفع

 لون املؤشر والعالمة املتوسطة

جمال األولوية 

االسرتاتيجية 

1 

األولوية االسرتاتيجية 

 (أ) 1
30 6 64 1.19 

األولوية االسرتاتيجية 

 (ب) 1
34 25 41 1.06 

جمال األولوية 

االسرتاتيجية 

2 

األولوية   

 3االسرتاتيجية 
41 14 19 0.75 

األولوية االسرتاتيجية  
4  

37 19 44 1.06 

األولوية االسرتاتيجية  
5  

44 16 40 1.04 

األولوية االسرتاتيجية 
6  

35 40 25 0.92 

جمال األولوية 

االسرتاتيجية 

3 

األولوية االسرتاتيجية  
9  

29 32 39 0.80 

األولوية االسرتاتيجية  
9  

34 0 66 1.33 

األولوية االسرتاتيجية 
5  

49 0 51 0.92 

جمال األولوية 

االسرتاتيجية 

4 

األولوية االسرتاتيجية 
12 

35 23 42 1.05 

األولوية االسرتاتيجية 
13 

58 21 21 0.76 

األولوية االسرتاتيجية 
14 

50 8 42 0.91 

األولوية االسرتاتيجية 
19 

36 0 64 1.28 

األولوية االسرتاتيجية 
22 

49 17 34 0.87 

 

  



CGRFA/WG-AnGR-7/12/7   18 

 

 5امللحق 

 تأثري نقطة الفصل من عشر سنوات واليت ُتدرج بعدها السالالت ضمن فئة حالة املخاطر غري املعروفة

بالنسبة املئوية مع نقطة فصل  2212تشرين األول /حالة خماطر سالالت الثدييات يف العامل يف أكتوبر -(أ) 1 الشكل

 .من عشر سنوات، ومن دونها
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