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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
 (Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

  : القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المُحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة٢الهدف 

0.b  .الغاية 

الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات المدجنة واألليفة وما يتصل بها من األنواع البرية، بوسائل  :٥-٢ الغاية

إليها، وتقاسم المنافع د الوطنية واإلقليمية والدولية، وكفالة الوصول يتشمل بنوك البذور والنباتات المتنّوعة التي تدار إدارة سليمة على الصع

 2020الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتّصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دولياً، بحلول عام 

0.cر. المؤش 

 معرضة لخطر النقراض. أنها علىنسبة السالالت المحلية التي تصنف    ٢-٥-٢المؤشر

0.d. السلسلة 

  نسبة السالالت المحلية المصنفة على أنها معرضة للخطر

0.e  .البيانات الوصفية  ثتحدي  
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 ب ١-٥-٢أهداف التنمية المستدامة يرتبط هذا المؤشر بمؤشر 

0.g.المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (FAO) ( منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو

 

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو(

 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 

 :التعريف

الماشية من بين السالالت المحلية المعروفة بحالة الخطر المصنّفة على أنها معّرضة للخطر  المحلية لسالالتيقدّم المؤشر النسبة المئوية 

 .مهددة باالنقراض في وقت معين من الزمن، باإلضافة إلى توّجهات هذه النسب المئوية

 :المفاهيم

"التنّوع الوراثي للحيوانات األرضية  13ي ، كما أنه يخدم كمؤشر للغاية آيتش٥-١٥في البداية كان هناك مؤشر مماثل مقتَرحاً للغاية 

ويتم شرحها على الصفحة االلكترونية للشراكة في مؤشرات التنوع البيولوجي،  .(CBD) المدّجنة" ضمن االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  تقدّم نحو غايات آيتشيهي شبكة من مجموعة منظمات، اجتمعت لتأمين المعلومات األحدث بشأن التنوع البيولوجي لتعقّب ال

(http://www.bipindicators.net/domesticatedanimals)  . باإلضافة إلى أنها مطروحة في التوقعات العالمية الرابعة للتنوع

وهي من مخرجات العمليات  (https://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/gbo4-en.pdf )راجع 91البيولوجي، الصفحة 

 .المطروحة ضمن االتفاقية المتعلقة بالتنّوع البيولوجي
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2.B. وحدة القياس 

 مئوية )%(نسبة 

 

2.C. التصنيفات 

. 2013فات الدولية المستخدمة، وترد بمزيد من التفصيل في: الفاو. والتصنيوالزراعة )الفاو( المعايير الموارد الوراثية لألغذية لجنة أقرت 

 ( i3327e.pdf-http://www.fao.org/3/a يمكن الوصول إليه في) صون الموارد الوراثية الحيوانية في الجسم الحي

 

 البياناتنوع مصدر البيانات وطريقة جمع  .  3

3.A. مصادر البيانات 

IS-DAD  وتطورههو نظام معلومات التنوع الحيواني المحلي الذي تحتفظ به منظمة األغذية والزراعة (-http://www.fao.org/dad

is/ar/.)  للبحث الخاصة بالمعلومات والصور المتعلقة بالساللة وروابط لمصادر أخرى الوصول إلى قواعد البيانات القابلة ويتيح إمكانية

يسمح بتحليل تنوع سالالت الثروة الحيوانية على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية بما في  .عبر اإلنترنت حول تنوع الثروة الحيوانية

نوعاً. يحتوي على معلومات حول  38دولة و 182حالياً على بيانات من  DAD-ISيحتوي  ذلك حالة السالالت فيما يتعلق بخطر االنقراض.

 محلية )أي تم اإلبالغ عن حدوثها في بلد واحد فقط(.تعتبر ساللة  7700ساللة من الثدييات والطيور، من بين تلك  حوالي  8800أكثر من 

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

 .القطيع الوطنية أو المسوح الوطنية سجلالبيانات المستمدة من تعداد الثروة الحيوانية على مستوى الساللة أو 

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

 .طوال العام DAD-IS يمكن إدخال البيانات إلى

 

3.Dالجدول الزمني لنشر البيانات. 

 .يتم تحديث المؤشر في الربع األول من كل عام

 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

إلدارة الموارد الوراثية الحيوانية. ويتم تعيين هؤالء المنسقين من قبل البلد )عادةً من قبل وزارة  الوطنيينيتم تأمين البيانات من قبل المنسقين 

ت الداجنة مباشرةً الزراعة(. تؤمن الفاو الرقم السري للدخول إلى بيانات البلد وتحديثها ضمن النظام العالمي للمعلومات المتعلقة بتنوع الحيوانا

 ، بعد الحصول على رسالة التعيين الرسمية.الوطنيإلى المنسق 

 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 (FAOالفاو ) - تحدةملمم األغذية والزراعة لألمنظمة ا

 

3.G. التفويض المؤسسي 

http://www.fao.org/3/a-i3327e.pdf
http://www.fao.org/dad-is/ar/
http://www.fao.org/dad-is/ar/
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المؤشر. تمت المصادقة على المنسقون الوطنيون إلدارة الموارد الوراثية الحيوانية مسؤولون عن توفير البيانات الوطنية التي يعتمد عليها 

: تطوير اإلطار المؤسسي إلدارة من المعلومات والتفاصيل راجعمزيد للاختصاصاتها من قبل هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة، و

 .الموارد الوراثية الحيوانية

 . روما. 6، رقم دليل منظمة األغذية والزراعة لإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان

 (http://www.fao.org/3/ba0054e/ba0054e00.pdf)متاحة على الموقع التالي: 

 

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

األنظمة االيكولوجية يرتبط هذا المؤشر مباشرةً بالتنّوع البيولوجي بما أن الموارد الوراثية للحيوانات أو المواشي تمثّل جزءً أساسياً من 

نية الزراعية والتنّوع البيولوجي على حدّ سواء. باإلضافة إلى وجود رابط غير مباشر مع "سوء التغذية" : إذ تشكل الموارد الوراثية الحيوا

ون شخص. إن قاعدة لألغذية والزراعة جزءً مهماً من القاعدة االحيائية لألمن الغذائي العالمي وتساهم في سبل العيش ألكثر من ألف ملي

سية الموارد المتنوعة هي مسألة دقيقة بالنسبة للوجود البشري ورفاه عيشه، ومساهمة للقضاء على الجوع: الموارد الوراثية الحيوانية هي أسا

ام لمربيي الحيوانات من في التكيّف مع الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية المتغيّرة، بما فيها تغيّر المناخ. هي تتشكّل من المواد الخ

 بينهم المدخالت االكثر أهمية للمزارعين. وهي ضرورية لإلنتاج الزراعي المستدام.

 ما من زيادة في النسبة المئوية للسالالت المعّرضة للخطر أو المنقرضة مرتبطة مباشرة "بوقف خسارة التنّوع البيولوجي".

 

4.B. التعليقات والقيود 

في  61في جميع أنحاء العالم، عند استبعاد السالالت المنقرضة، يتم تصنيف بالسالالت تبقى بعيدة عن االكتمال.  إن المعلومات المتعلقة

 أو فقدان التحديثات األخيرة.  العشيرةبسبب نقص البيانات  المائة من السالالت المحلية على أنها غير معروفة

سنوات على األقل من  10كل   العشيرةلبلدان. وهناك احتياج لتحديث حجم البيانات بشكل عام، يجب أن يكون جمع البيانات ممكناً في كافة ا

 أجل تعريف فئات المخاطر

 

4.C. طريقة االحتساب 

. ) /DAD-IS (http://dad.fao.orgيستند المؤشر على البيانات الموجودة في البنك العالمي لبيانات الموارد الوراثية الحيوانية التابع للفاو 

المبلغ عنها للبنك العالمي للموارد الوراثية الحيوانية التابع لمنظمة الفاو.   العشيرةويتم تعريف فئات المخاطر استناداً إلى أحجام السالالت 

المبلغ عنه يعود إلى أكثر  لعشيرةل( إذا ما كان أحدث حجم 2أو )  العشيرة( لم يتم تبليغ عن احجام 1وتُعتبَر فئة الخطر "غير معروفة" إذا )

 سنوات انقطاع(. 10سنوات قبل سنة االحتساب ) 10من 

تعيين األنواع إلى مجموعتين. تضم المجموعة األولى األنواع ذات القدرات اإلنجابية العالية، مثل الخنازير واألرانب وخنازير يتم 

غيني وأنواع الطيور، وتشمل المجموعة الثانية األنواع ذات القدرة اإلنجابية المنخفضة، أي تلك التي تنتمي إلى العائالت التصنيفية  

Bovidae   وeEquida  وCamelidae    وCervidae. 

التالي )انظر أيضا منظمة األغذية والزراعة   . الحفظ في الجسم الحي للموارد  2013يتم تحديد فئات حالة المخاطر على النحو 

المبادئ التوجيهية لإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة. رقم   . روما.  14الوراثية الحيوانية. 

 (http://www.fao.org/docrep/018/i3327e/i3327e.pdf :من خالليمكن الوصول إليها 

وأي مادة وراثية محفوظة    متكاثرة أو إناث  متكاثرة  . يتم تصنيف الساللة على أنها منقرضة في حالة عدم وجود ذكورمنقرض

 بالتجميد قد تكون متاحة غير كافية إلعادة تكوين الساللة.

منهايتم تصنيف    حفظ بالتجميد فقط. ذكر أو أنثى على قيد الحياة، ولكن يوجد لها ما يكفي من     حيواناتالسالالت التي لم يتبق 

فقط. تعتمد القدرة على إعادة تكوين ساللة منقرضة  المواد المحفوظة بالتجميد للسماح بإعادة تكوين الساللة،  في فئ ة الحفظ بالتجميد 

كبيرا حسب األنواع  على كمية ونوع المادة الوراثية المخزنة. يتم توفير إرشادات حول ما يشكل "مواد    .المتطلبات تختلف اختالفا 

http://dad.fao.org/
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ا )فاو،  كافية محفوظة بالتجميد" في المبادئ التوجيهية لمنظمة األغذية والزراعة بشأن  لحفظ بالتجميد للموارد الوراثية الحيوانية 

2012.) 

 يتم تصنيف الساللة على أنها حرجة إذا: .حرج

 المنخفضة(؛ أواإلنجابية لألنواع ذات القدرة    300) 100أقل من أو يساوي  (اإلنجابية)  المتكاثرةالعدد اإلجمالي لإلناث   •

آخذ في االزدياد ونسبة اإلناث التي يتم تربيتها    العشيرة( واتجاه 240) 80حجم العشيرة اإلجمالي أقل من أو يساوي  •

 (؛ أومئويةنسبه   20في المائة )أي أن التزاوج الخليط يساوي أو أقل من   80للذكور من نفس الساللة أكبر من  

 مستقر أو متناقص؛ أو العشيرةواتجاه (  360)  120لعشيرة أقل من أو يساوي  لالحجم اإلجمالي   •

 بالمائة أو أكثر(. 3تساوي  ΔFأقل من أو يساوي خمسة )أي أن   (اإلنجابية)  المتكاثرةالعدد اإلجمالي للذكور   •

 غير المبلغ عنها مستقرة.  العشيرةيُفترض أن تكون االتجاهات 

بما في ذلك لالنقراض، ولكن لديها برامج حماية نشطة )السالالت التي تشير الخصائص الديموغرافية لها إلى وجود خطر حرج 

 " ألغراض اإلبالغ.محافظة- الحفظ بالتجميد(، أو السالالت التي تحتفظ بها الشركات التجارية أو المؤسسات البحثية تعتبر "حرجة

 

 إذا:  مهددة باالنقراضيتم تصنيف الساللة على أنها  .  مهددة باالنقراض

المنخفضة( وأقل من أو  اإلنجابيةلألنواع ذات القدرة    300) 100أكبر من  (اإلنجابية)  المتكاثرةالعدد اإلجمالي لإلناث   •

 (؛ أو3000) 1000يساوي 

( ويزداد حجمه ونسبة اإلناث التي يتم تربيتها للذكور  2400) 800( وأقل من 240) 80أكبر من    للعشيرةالحجم اإلجمالي   •

 في المائة؛ أو 80تزيد عن من نفس الساللة 

 ( واالتجاه مستقر أو متناقص؛ أو3600)  1200( وأقل من أو يساوي  360) 120أكبر من    للعشيرةالحجم اإلجمالي   •

 في المائة(.  3و 1بين   ΔFوأكبر من خمسة )أي   20أقل من أو يساوي   (اإلنجابية)  المتكاثرةالعدد اإلجمالي للذكور   •

 غير المبلغ عنها مستقرة.  العشيرةيُفترض أن تكون االتجاهات ومرة أخرة  

" إذا كانت برامج الحفظ النشطة في مكانها  محافظة-  سيتم تخصيص السالالت المهددة باالنقراض للفئة الفرعية "المهددة باالنقراض

من قبل الشركات التجارية  المؤسسات البحثية.أو    الصحيح أو إذا تم الحفاظ على عشائرها 

 إذا:  معرضة. يتم تصنيف الساللة على أنها معرضة

اإلنجابية لألنواع ذات القدرة   6000و   3000) 2000و   1000بين   (اإلنجابية)  المتكاثرة  يتراوح العدد اإلجمالي لإلناث •

 وأ  (؛ المنخفضة

ويزداد ونسبة اإلناث التي (  4800) 1600( وأقل من أو يساوي 2400) 800أكبر من  لعشيرة لأن يكون الحجم اإلجمالي   •

 في المائة؛ أو 80يتم تربيتها للذكور من نفس الساللة أكبر من  

 ( ولكنه مستقر أو متناقص؛ أو7200)  2400( وأقل من أو يساوي  3600) 1200أكبر من  للعشيرة  الحجم اإلجمالي   •

 في المائة(.  1و   0.5تتراوح بين   ΔF)أي أن  35و  20بين   (اإلنجابية)  المتكاثرةيتراوح العدد اإلجمالي للذكور   •

 غير المبلغ عنها مستقرة.  العشيرةيُفترض أن تكون االتجاهات 

معروفة وال تندرج الساللة في الفئات    العشيرةيتم تصنيف الساللة على أنها غير معرضة للخطر إذا كانت حالة  .ليس في خطر

 الفئات الفرعية ذات الصلة( أو الفئة المعرضة للخطر.الحرجة أو المهددة باالنقراض )بما في ذلك  

يمكن أن تكون الساللة حرجة أو    ؛ العشيرةهذه الفئة ال تحتاج إلى شرح وتدعو إلى اتخاذ إجراء. هناك حاجة إلى مسح .  غير معروف

 مهددة باالنقراض أو معرضة للخطر

 

أو مهددة باالنقراض أو مهددة  محافظة  -حرجة تعتبر الساللة معرضة للخطر إذا تم تصنيفها على أنها حرجة أو •

 أو معرضة للخطر  محافظة-باالنقراض

 

 :المؤشر على النحو التالي  احتسابيتم 

 

 

  

 

 حالة الخطر للسالالت المحلية الرقم 

At risk 𝑛𝑅 في خطر 

Not at risk 𝑛𝑁𝑅 ليس في خطر 

Unknown 𝑛𝑈 غير معروف 

All risk classes 𝑛 = 𝑛𝑅 +𝑛𝑁𝑅 +𝑛𝑈 جميع فئات المخاطر 
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 i :𝒑𝒊مؤشر التنمية المستدامة للبلد  

𝑝𝑖 =
𝑛𝑅𝑖

𝑛𝑅𝑖 + 𝑛𝑁𝑅𝑖
 

 

4.D  .التحقق 

على سبيل المثال، عدد اإلناث الذي ال يتجاوز )  DAD-ISمن اتساق البيانات التي تم تحميلها لحساب حالة الخطر بواسطة اً يتم التحقق تلقائي

 (العشيرةإجمالي حجم 

 

4.E. التعديالت 

 ال ينطبق

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على مستوى الساللة

 العشيرة، فمن المفترض أن حالة الخطر تظل كما هي للسنة األخيرة التي تم اإلبالغ عن بيانات لسنة معينة للعشيرةإذا لم يتم تقديم بيانات 

سنوات، فإن  10الخاصة بها. في هذه الحالة، تعتبر طبيعة البيانات مقدرة. ومع ذلك، إذا كان أحدث تقرير يشير إلى عام مضى عليه أكثر من 

  ".حالة الخطر تعتبر "غير معروفة

 

  وى البلدعلى مست• 

% 100من السالالت المحلية في البلد "غير معروفة". وإذا كانت نسبة  %100نسبة ل الخطر حالةكانتوتعتبر المعلومات الوطنية مفقودة إذا 

 في بلد ما هي تقديرات )انظر أعاله(، فإن طبيعة البيانات الوطنية تعتبر أيضا تقديراً. السالالت  من قيم حالة مخاطر

 

 المستويَين االقليمي والعالميعلى  •

 G .4انظر قواعد التجميع تحت 

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

مع إجمالي عدد  j)مع ساللة محلية واحدة على األقل بحالة خطر معروفة( في المنطقة  kلبلدان  Pjمؤشر أهداف التنمية المستدامة المجمع 

 :kالسالالت المحلية في بلدان 
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 ٪ من البلدان داخل المنطقة المعنية أو على مستوى العالم50يتم اإلبالغ عن النتائج اإلقليمية والعالمية فقط في حالة عدم فقدان أكثر من 

 

4.H.    للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد  المناهج والتوجيهات المتاحة

 الوطني

  .الوطنيةتعداد المواشي على مستوى النسل أو البيانات المأخوذة من الكتب أو المسوح  

المبادئ التوجيهية للفاو الخاصة باإلنتاج والصحة 2011منظمة األغذية والزراعة )الفاو(   . مسح ورصد الموارد الوراثية الحيوانية. 

 (http://www.fao.org/docrep/014/ba0055e/ba0055e00.htm: ). روما )المتوفر على الرابط التالي7. رقم  الحيوانية
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4.I  . إدارة الجودة 

. يتم حساب DAD-ISفي النظام الرسمي،  هاتوفر منظمة األغذية والزراعة تدريباً منتظماً للمنسقين الوطنيين فيما يتعلق بجمع البيانات وإدخال

 IS-DAD.المؤشرات نفسها تلقائياً في قاعدة البيانات 

 .IS-DADهناك فحص تلقائي التساق البيانات عند تحميلها في 

 

4.J  . ضمان الجودة 

والصحة . مسح ورصد الموارد الوراثية الحيوانية. المبادئ التوجيهية للفاو الخاصة باإلنتاج 2011مشروحة في القسم السابع من الفاو 

 (http://www.fao.org/docrep/014/ba0055e/ba0055e00.htm. روما. المتوفر على الرابط التالي: )7الحيوانية. رقم 

 وقد أيّدته. 2011العادية في تموز/ يوليو  13تها تم تقديم المبادئ التوجيهية إلى لجنة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في دور

 منظمة األغذية والزراعة مسؤولة عن جودة العمليات اإلحصائية الداخلية المستخدمة في تجميع مجموعات البيانات المنشورة.

4.K . تقييم الجودة 

، بتنظيم ورشات عمل للمنسقين الوطنيين على الصعيد العالمي لتقييم ومناقشة جمع البيانات التي ينيتقوم منظمة األغذية والزراعة، كل سن

 .IS-DADيستند إليها المؤشر. وتُحسب المؤشرات نفسها تلقائياً في قاعدة البيانات 

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

 (./http://dad.fao.org)انظر  DAD-IS قاعدة بيانات من خالل للجميع البيانات متاحة

 

 التسلسل الزمني:

 .2022حتى عام  2000منذ عام  DAD-ISتتوفر بيانات 

 

 التفصيل:

 تتوفر البيانات حسب البلدان

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 :التباينمصادر 

 ال ينطبق

 قائوثالمراجع وال.  7

  :الرابط

http://dad.fao.org/  
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