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 ةيسؤسملا ماتولالمع

 :نظماتملا /ةمنظملا

 (واالف) ةدحتلما ملمأل ةعارزلاو ةيذغلاا ةمنظم

 فيلتعاراو فاهيمملا

 :التعريف

 ليوطلا وأ طسوتمال ىدلما ىعل حفظلل قفارم يف ةعارزلوا ةيذغلأل ةينحيوالاو ةيتابنال ةينيجلا دراولما ظفح إن

 مالعال يف ةينيالج رداصملا لحفظ ةيقادصم ثركألا ةليالوس لثمي (تانيالج نوكب يف قعومال خارج كالحفظ)

 ديلوتلا جامرب يف ولةسهب ةعارزلوا ةيذغألل ةيناويحلوا ةيتابنال ةينيجلا دراولما مادختسا ً  اضيأ نكميو .أجمع

 .شرابم كلشب عرامزلا يف ىتح

 وأ/و ظافحلا ىلع انتردق ىدمل ً  لاماش ً  امييقت نمؤي عقوملا جراخ ةظوفحملا داوملا تاهجوت سايق نإ

 عوً   نتلل ةمئاد سارةخ أي نم حميملا يلاتلابو يلبقتسملا مادختسلال حاتمً   لا ينيجلا عوً   نتلا يلامجا ةدايز

 يتال نييجلا
 .ةعرزلما يف أو عقولما خلاد ةيعيبالط لئاولما يف حصلت نأ نيمك

 .لصفنم لشكب يناويلحاو نباتيلا ةعارزلوا ةيذغألل ينيالج ردلمصا يأ رشؤلما ير  صنع باستحا متي

 ةيتابنلا ةينيجلا واردمال

 ىلع ظحفلل قفارم يف ةنمً   ؤملا ةيتابنلا ةينيجلا دراوملا مً   ض ددع هنأ ىلع يتابنلا نوً   كملا باستحا متي

 دىلما

 وأ ةيعزرالا داوملا وأ روذبلا نم ةلصفنم ةنً  يع هنأ ىلع "مً   ضلا" فيرعت متي ثيح ،ليوطلاو طس

 تاتابنلا

 وتملا

 ةدوجولما) ةعارزلوا ةيذغألل ةيتابنال ةينيجال دراولمل ينيجال كنبال ريياعم نإ .ينيجال كنبلا يف اهحفظ متي يتال

http://www.fao.org/documents/card/en/c/7b79ee93-0f3c-5f58-9adc- الرابط على اليتلا 

/7c9f630f4e5d) ةيتابنلا ةينيجال دراولما ظبحف قةلعتلما ةيالحال ةينقتلاو العلمية تلممارساا للفضأ لمرجعا تضعو 

         ةينيالج دراومال نأشب ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم ةنجل لبق نم ةيعوً   طتلا ريياعملا هذه دييأت مت دقو .اهمادختساو

 ةيدعالا         ةعشر         ةعبارال         اهتدور         يف         ةعارزلاو         ءذالغل

.)http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538e.pdf( 
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 ةيوانيحلا ةيثارولا مواردلا

 ةيمك عم تانيجلا كنب ةعومجم نمض نزً   خملا يلحملا لسنلا ددع هنأ ىلع يناويحلا نوً   كملا باستحا متي

 نم

ً   خملا ةينيجلا داوملا  ديمجتلاب ظفحلاب ةقلعتملا لمعلا ططخل ءانب) لسنلا ءانب ةداعإل ةبولطملاو ةنزً 

 دراولمل

 عية،ارزال  ةيذغألا  ةمنظمل  ة،يناويحال  ةيثاروال 0200 طالمتاحة على الراب :يتالال  ونيرتاللكا)

tmh.007e10e/i370136/i10/repcod/gro.oaf.www//:ptth)، دراولما ةنلج بلق نم خططلا هذه دييأت متو 

 ةيدلعاا         ةعشر         ةثلاثال         اهتردو         يف         ةعارزلاو         ةيذغلأل         ةيثاروال

.)http://www.fao.org/docrep/meeting/024/mc192e.pdf( 

 :المنطقي األساس

 راشبم غير أو مباشر كلشب معدت يهو يئاذلغا نلمأل ساسألا ارجأح ةعارزلاو ةيذغألل ةيثاالور دراولما نمً   ؤت

 مت ة،يويح ةيهمأ تذا يه هايلإ ذافنلاو دراولما هذه ظحف ةسألم نأ امبو .ضاألر هوج ىلع ناسنإ لكل شيلعا سبل
 تماوعلمال عم ةاحتم الهعوج دراولما هذه ظفلح (تيناجال نكب) ليوطال وأ طمتوسلا ىدلما ىعل فظحلل قفارم ءشانإ
 كونبلا تادوجوم تادجر نمؤتو .ةيعالملوا ةيميلقالاو ةيموالق تايوتسمال ىلع كلذو ،ثبحلاو ليسنتلل اهب ةبطتمرلا

 اذهب ةقلعتملا تانايبلا نأش نمو .اهظفح ىوتسملو يناويحلا عوً   نتلاو ةدوجوملا تاتابنلل ً  ايمانيد ً  اسايق

 ريوطت معدتو امك تانيجلا كونب للاخ نم حاتملاو نمً   ؤملا عوً   نتلا دصر لهً   ست نأ رشؤملا

 .امدتمسلا امهادتخواس ةيثاالور ردلمواا ظبحف صةاالخ تيجياتارتسالا ثيدتحو

 لمتشي ثيح ةعارزلاو ةيذغالل ةيثاروال دراولما نأشب وافال ةنلج هديؤت يدصر لمع راطإب رالمؤش قيتعل

 ً  ايملاع اهيلع قفً  ً  تم تارمؤش للاخ نم ةينحيوالاو ةيتابنلا ةيثاروال دراوملا هج

 تماييقتو

 وتو عضول فصو ىلع

 .يردو كلشب اندبللا اهدوتق

 وعجممل رشابم ريغ ً  اسايق نمؤت دمالا ةليوط ىلإ ةطسوتم نيزخت فورظ نمض ةظوفحملا داروملا ددع نإ

 يذلا  يثراولا  عوً   نتلا من أجل ضمان هامدتخاس تاريغتمال مجملل  عقوتلما نم اليتلابو .ليبقتمسلا

 هريدن
 حملا يعازرلا عوً   نتلا ةبسن نم ديزت نأ ةيبايجالا ىإل يدؤت أن هانأش نم ةيبسللا تاريغتمال أن نيح يف ،نص

 .يعزرالا عوً   نتلا رةاسخ

 ةبقراملا ريغ تاقحلملا ةفاضإ نإف ،ةيتابنلا ةيثراولا داروملا ةلاح يفف .رشؤملا اذه ريسفت دنع هً  بنتلا بجي

 نم اهومح نأ امك ،(سكعلا وأ) اهباستحا متو تظفحو قبس تانً  يعل تاخسنتسم لاإ يه ام عقاولا يف يتلاو

 درصلا إلى جحتات يتال ىاألخر ثلةألما نم .ئخاط يرستف لىإ دوقي دق ةضئافال تسخانتمسلا نم اهنع لغبمال تاعومجملا
 ال بستحمً   لا ددلعا يف رييغتلا ني تلاحلا يفف تاقملحلا لصف وأ مض لتشمو اهريفستو جئاتنال نع غلابالا دنع

ً   ؤملاو ظوفحملا يثراولا عوً   نتلا يف ً  راييغت سكعي  المبلغة نادلبلا حرتش نأ ام نمكاب مهمال نم تاليبالو .نمً 

 وأ ةخسار أي كلذ عكسي ال امدنع مامضنالا تالاح ددع ةدايز وأ ضافخنا ببس ةمصلحلا بأصحاو

 .نمؤلماو وظفالمح نييجال عونتال يف يقيقح حبر

 :المفاهيم

 :ةيتابنال يةثاروال دراوالم

http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.htm
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 ةحتملم وأ ةيفعل ةميق هال نوكي يتابن لصأ نم ةينيج ةدام يأ :ةعارزلاو ةيذغألل ةيتلنباا ةيئاروال دراوالم

 .ةعارزلاو ةيعارزال ةيذغألل



 ً  اعون وأ ً  اً  يرب ً  ابعش امإ لً  ثمت يتلا تاتابنلا وأ ةيعزرالا تاودألا وأ روذبلا نم ةنً  يع وه :قحلملا

 ً  اطخ وأ ً  ايلصأ

 حمو ةبتنتسم عاونأ وأ ً  ايلسانت نم ف،لتخم قحلم لك نوكي نأ بجيو .تانيجلا كنب يف اهظفح متي يتلاو ةنس

 .ساسألا يف اهنيمأت مً   ت يتلا ةنً  يعلا ىلإ نكمي ام برقأو ةيثاروال ةيقادلمصا ةيناح

  ختسً  ت يتلا ةلصفنملا قحلاملا نم ةعومجم اهنأ ىلع ةطشانلا ةعومجملا فيرعت متي :ةطشانلا ةعومجملا
 رةيصق ةدً   مل ةطشانلا ةعومجملا ظفح متيو .مييقتلاو صئاصخلا ديدحتو عيزوتلاو رثاكتلاو ديلوتلا ةداعإل مد

 ىلإ

 . ةياالساس ةعومجملا يف اساخهنتسا متي ام ً  ةداعو ،دمألا ةطسوتم

 ىإل وسطةتم ترةفل فظهاح متي يتال ةديرالف لحقالما نم ةعوجمم اهنأ ىلع فهايرعت متي :ةيسااالس ةعومجملا

 .دالما ةيلوط

 جراخ يأ ،عقوملا جراخ يئايحالا عوً   نتلا ظفح متي ام ً  ابلاغ :دمألا ةريصقلا ىلإ ةطسوتملا ظفحلا تآشنم

 تانيجال نوكب ظتحف ،ةيتابنال يةثاروال دروامال حالة يفو .تانيجلا كونب ىعدً  ت تآشنم يف ،عييبالط اهلئوم
 تاعومالمج

 لوقحلا يف تاتابنلا ة،دراب فرغ يف روذب لكش ىلع ،دمألا ةليوط ىلإ ةطسوتم ظفح فورظ نمض ةيساسألا

 .ضةفخنلما ةراحرلاب نيالتخز ربع وأ/و بيبانأ يف ايخاللوا

  نع غلابالا متي أن بيج مي،والق ىوتمسلا ىلع جودمزلا باستاالح يدافت لأج نمو ،رؤشمال اذه مةدخ ضوبغر

 بايغ  لاح  يف  طقف  ةطشانلا  ةعومجملا  نع  غلابالا ً  ايئانثتسا  نكميو  .ةيلوً   ألا  ةيساسالا  تاعومجملا

 .ةيلساساا ةعومجملا ةفيظو مدتخ اهنأ امك ،ةياسسالا ةعومجملا

 ةيناويحال ةيثاروال دراوالم

 ةقبامطلاو ةددالمح ةيارجخال صئلخصاا تذا ةيمحللا يشلمواا نم ةددمح هبش ةعوممج ماإ وه لنسلا نإ :النسل

  امإو ،اهسفن ةليصفلا  نمض  ةهباشمو  ةددحم ىرخأ  تاعومجم  نع ً  ايرصب اهزييمت  نم نك

 نوكي

 مت يتلا

 ىلع ابولهق ىإل ،يظاهر طمنك ةهباشملا تاعومجملا نع يفاقثلا وأ /و يفراغجلا زييمتلا اهب ىدً   أ ةعومجم

 .ةلفصنم يلةصف تذا هانأ

 :دألما ةيلوالط وأ ةتوسطمال ظفالح تشآنم

 كونب ىعدً  ت تآشنم يف ،يعيبطلا اهلئوم جراخ يأ ،عقوملا جراخ يئايحلاا عوً   نتلا ظفح متي ام ً  ابلاغ

 .تانيجلا

 مسجلا يف) ةً  يحلا تاناويحلا ىلع ظافحلا ،عقوملا جراخ ظفحلا لمشي ،يلحملا يناويحلا عوً   نتلا ةلاح يف
 (يحلا

 قيمعلا اهديمجتو ايلاخلا وأ ةً  نجلأا وأ ةضيوبلا وأ ينملا عمج وهو .ةضفخنملا ةرارحلا ةجرد ريع ظفحلاو

 .اهديلوت ةداعإ أو تاناويحال يلصأت تايلمع يف يلبقتمسلا امهادتخاس لأج نم

 :والتعليقات القيود

 يف  عوً   نتلل  رشؤمك  قحلاملا  ددع مادختسا  يف ناتمهم ناتلأسم  زربت ماع كلشب :ةيتابنال ةيثاروال دراومال

 :خارج الموقع المجموعات



 ةاردم ةدحو نع ةرابع وه قحلم لك نأ امب ،رشؤملا اذه ةدايز يف ةفشتكملا ريغ قحلاملا خسن مهاست دفق

 تمو بقس يتال لحقالما ددع صيلقت خسنلا هذه لثم فاشتكا نع يلاتلاب مجنيس .ةدح ىلع ةلجسمو ةظوفحمو

 تانيجلا كونب تاعومجم نمض لاثملا ليبس ىلع ،تايوتسم ةدً   ع ىلع لصحي دق ذيلا رمألا .اهنع غبالالا

 .يلودلا ىوتسملا ىلع ً  اضياو



 ددع يف اكسهع متي ال تيلا ورمألا نم ،روفال ىلع اشفهك متي ال تيلا ةوظالمحف دلمواا ةيويح نادفق نأ كما

 .الفعلي المالحق

 نم ءزج يه يتلاو وقع،مال جخار ظالحف سيقت ىأخر تارمؤش بلق نم ةيفضاا تماومعل نيأمت نممكلا نوم

 .ةعارزلاو ةيذغلأل ةيتلنباا ةيثاروال دراوملل ةيعالملا لعملا ةخط درص

 عوً   نتب ةقلعتلما تماوعلمال مانظ ليدعت نم دب ال مظتنم لشكب تانايبلا عمج لأج نم :ةيناويحال ةيثاروال دراوالم
 .ةناجدال تنااويالح

 ةهجينملا

 :ابسحتالا ةقيرط

 دراوملا نم ةديرفلا ةقحلملا داوملا عومجمك رشؤملل يتابنلا رصنعلا باستحا متي :ةيتابنلا ةيثراولا داروملا

 يف تاقملحلا كافة ملشي يذال األمر .دألما يلةولطاو وسطةتلما فظحال تشآنم يف وظةفالمح ةيتلنباا ةيثاروال

ً   خملا ةديرفلا تاقحلملاو ةيساسألا تاعومجملا  تاعومجملاك دملأا ةطسوتملا ظفحلا تآشنم يف ةنزً 
 ،ةطشانلا

 .ةيموقلا ةيساسالا تاعومجملا نم زءج تاقحلملا هذه رابتعا متي نأ ضرتفي    امدنع طقف

 ةيحلمال تالالسال عوانأ ددعك رالمؤش بساتاح متي ،يناويحال رصنلعل ةبسنبال :ةينحيوالا ةيثاروال دراوالم

 ضرتفملا نم يتلاو ةنزً   خملا ةيثارولا داوملا نم ةنيعم ةبسن عم تانيجلا كونب ةعومجم نمض ةنزً   خملا

  داروملل  ةضفخنملا  رارةحلاب  ظفحلاب  ةقلعتملا  ةيهيجوتلا  طوطخلا  ىلإ ً  ادانتسا)  ةللاسلا  ءانب  ديعت نأ
 ةيثراولا

 ،ةعارزلاو                  ةيذغلأا                  ظمةنم                  نية،اويالح 0200(
http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.htm 

 :التفصيل

 ً  ايميلقاو ً  ايموق) ءاوس دح ىلع ةيناويحلا امك ةيتابنلا داروملل ةبسنلاب ً  ايفارغج تانوكملا ليصفت نيمك

 .(ً  ايملاعو

 ...خإل ةيمرعال ةئالف لاو سنجال الو خلدال ببحس يلصفتال انه قبطني ال مانإ

 :القيم الناقصة معالجة

   دبلال ىوتمس لىع 

 ً  ادبا  متي  الو
 الهادتبسا

 اقصةنال  ميقال  بساتحا  متي  اني،ويحلاو  يتابنلا  ،ني نوً   كملل  ةبسنلاب أنها على ناقصة
 .تاريدقتبال

   يملاعلاو يميلقالا نيي  وتسملا ىلع 

 ً  ادبا  متي  الو
 الهادتبسا

  ،يناويحلاو  يتابنلا  ،نين  وً   كملل  ةبسنلاب اقصةنال  ميقال  بساتحا أنها على ناقصة

 متي
 .تاريدقتبال

 :ةلقليمياا يعماجمال

 .دلبلا ميق عوممج يه ميعاجملا ،يناويحلاو يتابنلا ،ني نوً   كملل ةبسنلاب

http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.htm


 

 .دلبلا    إنتاج    نم    هالك    رالمؤش    اذهب    قةعلتالم

 :التفاوت مصادر

    .ً  ايلود    ةردً   قم    تانايب    نم    ام
 تانايبلاف

 
 

 :يملقوا ىوستملا ىلع ياناتبلا عيمجت جلأ نم نادللبل ةحاتملا ةيهيجوتلا ئدابملاو لئاالوس

 داوملا حئاول ىلإ ً  ادانتسا طقف تانيجلا كونب تايوتحم باستحا متي ر،شؤملا نم يتابنلا نوً   كملل ةبسنلاب

 دراولما ةنلج هايلع قفوات تيلا تافلمواصل ً  اقفو ةيلودلاو ةيميلقالا زكراملاو اندلبلا اهنع لغبت يتال ةيثراولا
 ةيثاروال

 ( fdp.4e92mm-a/3/gro.aof.www/:/ptth غيتبللا ذجومن نم 0-6 للسؤاا) ةعارزلاو اللغذية

 عون نيمأتب ةينحيوالا ةيثاالور دراولما رةداال نويموالق نوقالمنس موقي ،رللمؤش ينحيوالا نومكلل ةبنسلابو

 لمع راطإ نمض رارةحلا ضيفختب ةظوفحملا (ةيعذجلا ايلاخلا ىلإ ةً  نجألا ىلإ ينملا تانيع نم ) داوملا

 نجال نم نيباهوال ددع لىإ لضافةإاب رةاحرلا ضخف عبر ظالحف جمانبر ةقلعتملا تامولعملا مااظن ىلإ نيس

 .ةنجادلا تاناويحلا عوً   نتب

 :الجودة ضمان

 ئدابلما .ةينوايحال ةيثاروال دراولمل ةراحرلا درجة ضفبخ فظحال 0200. (.وافلا) ةعارزلاو ةيذغلأا ةمنظم

 ةيناويحال والصحة جاتنلإاب ةقالمتعل واللف ةيهيوجتال مقر بطارال ىلع رفوتم) ماور 00. يالتال ونيرتااللك

)http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.pdf 

 .ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثاروال دراوملل تانيالج نكب ريياعم 0202. (.وافلا) ةعارزلاو ةيذغألا نظمةم

 (fpd.4e07i3-a/3/gor.aof.www/:/ptth يلاتال ينوااللكتر طبارال لىع رفوتم) ماور

 زكراملا ىلإ ةفاضإلاب ً  ايمسر ةنً  يعملا ةيناويحلاو ةيتابنلا ةيثراولا داروملاب ةينعملا ةيموقلا قيسنتلا زكرام نإ

 ةقلعتملا تامولعملا ماظن ىلإ ً  ةرشابمو يونس لكشب رشؤملا اذه نع غلابلإل ةوً   عدم ،ةيلودلاو ةيميلقالا

 امأ ،يناويحلا نوً   كملاب صتخي ام يف كلذو (gor.oaf.add//:ptth/) وافبال صلخاا ةناجدال تنااويالح عوً   نتب

 (sw/wiegor.oaf.www/:/ptth) واللف ً  رةشابم امإ ريرقتلا عفر متي نأ بجيف يتابنلا نوً   كملاب قلعتي ام يف

 ينواعتلا جمانربلاك تامولعملا لدابت لجأ نم اهسفن ريياعملا قً  بطت يتلا ةيلودلا وأ ةيميلقإلا ةمظنألا ربع أو
 ةباوبلاأو O(CISUR)E (ed.enlebrsetag-ksco.ipieur//:ptth) ةيتلنباا ةيثاالور دراولما تكابلش يبورولاا

 ةيمالعال

.)https://www.genesys-pgr.org( )GENESYS( جينيسيس 

 تايانبلا ادرصم

 :الوصف

 :ةيتابنال ةيثاروال دراوالم

 ةيذغالل ةيتابنال ةيثاروال دراولما لوح ركبلما رذانالاو ملعالال لعالميا مانظال يف دبللا تانايب نيتخز متي

 نيأمت ىعلو ،تماوعلمال لدابت ليهتس ىلع واالف مةظنم تماولعم مظان لمع دقو )WIEWS( ةعارزلوا

 .مالعال يف ةعارزلوا ةيذغألل ةيتابنال ةيثاروال دروامال عضول يدورلا يميقتال

http://www.fao.org/3/a-mm294e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm294e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3704e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3704e.pdf
http://dad.fao.org/
http://www.fao.org/wiews
http://eurisco.ipk-gatersleben.de/
https://www.genesys-pgr.org/


                ةينعملا                ةيموالق                قيسنتال                زاكرم

 ً  ايمسر

 ترفع

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-( 

 ً  ةرشابم  ريراقتلا غيتبللا  مانظ للاخ  نمو  وافال نظمةم

 ىلإ

)pgr/gpa/national-focal-points/en/ 

(SWEI)W ةيثارولا داروملاب ةصاخلا ةيناثلا ةيملاعلا لمعلا ةطخ ذيفنت دصرب ينعملا غيلتبلا جذومنل ً  اقفو 

 )CGRFA-15/15/Inf.9      ةعارزلاو      ةيذغألل      ةيتابنال ةرفوتالم طبارال      على التالي

 http://www.fao.org/3/a-mm294e.pdf( المرتكزة على 66 مؤشرا   دراولما  ةنجل  اهيلع  تفقتا

 نمو (.ج قفمرلا راعة،زلاو ةيذغألل ةيثاروال دراومال ةنللج 01 مقر قريرتلا) ةعارزلاو ةيذغلأل ةيثاروال

 تتح عقومال جراخ ةوظفحلما لحقالما ددع " ننواع تتح 02 مقر رالمؤش ،66لا تارؤشمال هذه نضم

 -1-0 مقر ةيفللأل ةيئمانلاا افدهلأا رشؤم نم يتابنلا نوً   كملل لثامم هنأ امك "دملأا ةليوطو ةطسوتم فورظ

 دراوللم ةيناثال ةيعالملا عملال خطة ذيفنت دصرب صلخاا غيتبللا وذجمنل 026 مقر لاؤالس تياناب عم اجميعهت متي 0.

 نم أو مباشر لشكب ماإ ةيموقال قينستال كزامر وه شرؤلما اذه تانايب ردصم إن .ةعارزلاو ةيذغلأل ةيتابنال ةيثاروال

 عاجرلما ةئحال راجع) MCPD واالف ةئحال عم بقاطتت تيلا رةوشنلما تماوعلملا ةنظمأ للاخ

 )EURISCO(   ةيتابنال   ةيثاروال   دراولما   تاكبشل   يبورولاا   ينوعاتال   جمانبرلاك   0(   ةالنسخ

)GENESYS(     أو     البوابة     العالمية     جينيسيس     )http://eurisco.ipk-gatersleben.de( 

(rgr.ogp-syseneg.www/:/sptth). يعارزلا ثبحال زاكرم نأش نم ،ةيموالق قيسنتال كزارم ىإل ةفلضاإاب 

 نأ عقوملا جراخ ةعزرالاو ةيذغلأل ةيتابنلا ةيثراولا داروملا تاعومجم كلمت يتلا ةيلودلاو ةيميلقالا

ً   ؤت  نمً  ً 

 .تاعومجملا هذه نأشب تامولعملا ً  اضيأ

 دصر إطار يف تماوعلمال نع غلابالا تراوت ةلأسم ررً   قت يتلا يه ةعزرالاو ةيذغلأل ةيثاروال دراومال ةنجل إن

 عضول يدورلا مييقتال ريحضتو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنال ةيثاروال دراوالمب ةصاخال ةيمللعاا لعملا خطة

 رشؤمب قلعت     ي يونس ريرقت اهلمً   كي نأ نكميو .ملاعلا يف ةعزرالاو ةيذغلأل ةيتابنلا ةيثراولا داروملا

 .نً  يعم

ً   خملا ةسسؤملا زمر وأ) تانيجلا كنب مسا نيمأت نادلبلا نم بلطً  ي رشؤملل ةبسنلاب  قحلملا مقرو (ةنزً  ً 

 تماوعلمال نيمأت متي ري،ايتاخ لبشكو .(ىندألا ةيفنلصا ةبترلاو ةصيلفلاو عونال ،فنلصا ماس) 1لحقملل علميلا مسالاو

 حمسي ذيال األمر (.الوصف تاهج حةئلاب صلخاا ريتقرال ذجومن راجع) ىأخر ةددعتم ةيفصو تجهاب الخاصة

 نمً   ؤملا ةداملا ردصمو عون يف رً  يغتلا اهيف امب ،ةينعملا تاً  يددً   عتلا عاونأ فلتخم يف تارً  يغتلا ليلحتب

 رالمؤش قً  بطيو .ةن  مً   ؤملا داوملا ةبيكرتل لضفأ حشرلو (    تسخانتمسلا واقعمو شأنلما دوبل يئايحالا عضوكال) ة

 تهايجوت المعيار الدولي (MCPD/FAO( لدابتل المعلومات ةيذغألل ةيتلنباا ةيثاروال دراوملاب ةقالمتعل

 .الزراعية

 نم مهنييعت متي نيذلاو ةيناويحال ةيثاروال دراولما رةادإل ونيموالق نوقنسمال مويق :ةينحيوالا ةيثاروال دراوالم

 (SI-DAD) ةنجادلا  تاناويحلا  عوً   نتب  قلعتملا  تامولعملا  ماظنل  تانايبلا  نيمأتب  ،ةصاخلا  مهتاموكح  لبق

(/g.orofa.add//:ptht)  ريوطت ىلع لمعلا ً  ايلاح متيو .ةبوطلمال تماوعلمال عمجل مانظال اذه ليدعت نكميو 

 نيزختب نادلبلل حمست نأ ةثدً   حملا ةخسنلا نأش نمو .ةنجادلا تاناويحلا عوً   نتب قلعتملا تامولعملا ماظن

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/national-focal-points/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/national-focal-points/en/
http://www.fao.org/3/a-mm294e.pdf
http://eurisco.ipk-gatersleben.de/
https://www.genesys-pgr.org/
http://dad.fao.org/


 جاتحي ام ببحس دألما لةيوطو ةمتوسط ظحف تشآنم يف هانيأمت متي يتال ةيناويحلا ةيثارولا دراوالمب قةالمتعل تانايبلا

 .المشروع إليه
 
 

 كنب ةعومجم زيً   ح ةنيً   علا لخدت امدنع هديدحت متيو ،تانيجلا كنب ىلإ مامضنلاا ددً   حي يذلا ديرفلا مقرلا :قحلملا رقم 1

 .تانيجلا



 :عملية الجمع

 ،ةعالزراو ةيذغلأل ةيثاروال دراوالمب ةينمعلا وافال ةنظمم ةنجل تكفله دصر ملع ارطإب المؤشر اذه بطتير

 اهيلع قفً  تم تراشؤم للاخ نم ةيناويحلاو ةيتابنلا ةيثراولا داروملا تاهاجً  تاو عضو شرح متي ثيح

 نويموالق نوقلمنساو ً  ايمسر ةينعملا ةيموقلا قيسنتلا زكرام موقتو .مئاد لكشب دلبلا اهريدت تامييقتو ،ً  ايملاع

 .ةعارزلاو ةيذغألل ةيثراولا داروملا ةنجل لبق نم هيلع قفً  تم جذومن مادختساب وافلا ىلإ ً  رةشابم قريرتال عفبر
 ةيذغألل ةيناويحلاو ةيتابنلا ةيثاروال دراومبال ةينمعلا تماوكالح نيب عملال تاعومبمج ةينمعلا تارودال نشا نمو

 .ةيسمر تارشاتاس اتيملعب حمتس نأ ةعارزلوا

 تايانبلا رفاتو

 :الوصف

 دراولمل ةينثالا ةيعالملا عملال ةخط ذيفنت جلأ نم ةعومجملا تانلبياا دثأح إن :ةيتلنباا ةيثاروال دراوالم

 0202(. وينوي/نرايزح نم ءدب تاقحلملا ددع) ساسلأا ةطقن ةباثمب نوكتس ةعزرالاو ةيذغلأل ةيتابنلا ةيثراولا

 ً  اكزرم 00و ً  ادبل 01 نم ملحق نويمل 66. يلحوال تبيانالا عمج مت 6020 سرام /ارذآ نم ء

 .ً  ايدول

 دبو

 لذب متيو .1200 ربمسيد/لولاا نوناك لولحب يهتنت نأ عً  قوتملا نمو ةيراس تانايبلا عمج ةيلمع تلزاامو

 .نادلبلا ةيتغط نيستحل الجهود

 أجل نم ً  ادبل 100 هانمؤي يتلاو وافال ةمنظم ىإل ةعوفمرلا اندبللا قاريرت يللتح إن :ةيناويحال ةيثاروال دراوالم

 نمؤي نأ هنأش نم العالم، يف ةعارزلاو ةيذغلأل ةينحيوالا ةيثاالور دراولما عضول يناثال ريقرتال يرضتح

 .ةلاً  عفلا داوملا نيزخت متي ثيح ةيموقال نسللا دادعأل ً  ةبسن ساسالا ةطقن

 :ةينمالز سالسللا

 غً  لبملا دلبلا يف ذواحتسالا خيرات لشمت يتال ماضمنالا ىوتسمب ةتعلقلما تماوعلمال نإ :ةيتابنال ةيثاالور دراوالم

 .ةقباسلا تاونسلا يف يتابنلا نوً   كملاب ةصاخلا تراشؤملا عضو ريدقتب ً  اضيأ حمست نأ اهنأش نم

 .2020 ماعلا يف ةنمً   ؤملا نادلبلا ريراقت يه تانايبلل ساسلاا ةطقن نإ :ةيناويحلا ةيثراولا داروملا

 ينمالز لوجدلا

 :اناتيبلا عمج

 ىدل ةيعقاو رظهت ةيرتوال هذهو .يونس ساأس ىلع تانايبال عمج ةيملع متت نأ نكمي :ةيتابنال ةيثاروال دراوالم

 نأ ططخملا نمو .(ةمدً   قتملا نادلبلا يف) تنرتنلاا ةكبش ىلع تانايبلا ةعومجم ترشنو قبس يتلا نادلبلا

 ونناك يف ةعارزلاو ةيذغألل ةيثاروال دراومال نأشب واالف ةنلج رطاإ نمض ةيتالال تانلبياا عمج ةلوج لتحص

 .يالمع وىتسم ىلع ةيونالس تانلبياا عمج ةيملع ميظنتل دولجها لذبً  تو .2200 يراني / يناثال

 .هال ددمح خيرات نم امو ةمستمر تانايبال عمج ةيلمع لازت ام :ةيناويحال ةيثاروال دراوالم

 :اناتيبلا دارصإ

 0201. مالعا نم ألولا صلفال :ةيتابنلل ةيثاروال دراوالم



 0201. مالعا نم لوألا عبرلا :ةيناويحال ةيثاروال دراوالم

 تايانبلاب ةدوّ   زملا جهاتلا
 

 دراولمل عجار دلبلا بسحب تامولعمللو .نويموقلا نوقسنملا / ً  ايمسر ةنً  يعملا ةيموقلا قيسنتلا زكرام
 ةيثاروال

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds- طبراال  ةيتابنال :يتالال 

/en/spoint-ocalf-lnaoatin/pagr/gp يلاتال طبارال ةيناويحال ةيثاالور ردمواللو -ig/cgro.oaf.dda/:/ptth 

bin/EfabisWeb.cgi?sid=-1,contacts. 
 
 

ّ   جملا تاهجلا  تانايبلل ةعمّ  ّ 
 

 (واالف) حدةتلما ملمأل ةعارزلاو ةيذغلأا ةمنظم

 جعارملا

 :ةيتابنال ةيثاروال دراوالم

National Focal Points for the monitoring of the Second Global Plan of Action for Plant 

Genetic Resources for Food and Agriculture and the preparation of country reports for 

The Third Report on the State of the World's Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture: http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds- 

pgr/gpa/national-focal-points/en/ 

Second Global Plan of Action for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: 

http://www.fao.org/docrep/015/i2624e/i2624e00.htm 

Second Report on the State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture 

http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e00.htm 

Genebank Standards for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, FAO, 2014 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/7b79ee93-0f3c-5f58-9adc-5d4ef063f9c7/ 

Targets and Indicators for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, In: Report 

of the Fourteenth Regular Session of the Commission on Genetic Resources for Food 

and Agriculture, 

CGRFA-14/13/Report, Appendix C, http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538e.pdf 

Reporting Format for Monitoring the Implementation of the Second Global Plan of 

Action for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, CGRFA-15/15/Inf.9, 

http://www.fao.org/3/a-mm294e.pdf 

FAO/Bioversity Multi-Crop Passport Descriptor (MCPD) v. 2 

http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/ 

pdfs/FAO-Bioversity_multi_crop_passport_descriptors_V_2_Final_rev_1526.pdf 

 

 :ةيناويحال ةيثاروال دراوللم
Preparation of the First Report on the State of the World's Animal Genetic Resources 

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/national-focal-points/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/national-focal-points/en/
http://dad.fao.org/cgi-bin/EfabisWeb.cgi?sid=-1%2Ccontacts
http://dad.fao.org/cgi-bin/EfabisWeb.cgi?sid=-1%2Ccontacts
http://dad.fao.org/cgi-bin/EfabisWeb.cgi?sid=-1%2Ccontacts
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/national-focal-points/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gpa/national-focal-points/en/
http://www.fao.org/docrep/015/i2624e/i2624e00.htm
http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e00.htm
http://www.fao.org/documents/card/en/c/7b79ee93-0f3c-5f58-9adc-5d4ef063f9c7/
http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm294e.pdf
http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/FAO-Bioversity_multi_crop_passport_descriptors_V_2_Final_rev_1526.pdf
http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/FAO-Bioversity_multi_crop_passport_descriptors_V_2_Final_rev_1526.pdf


Guidelines for the Development of Country Reports. Annex 2. Working definitions for 

use in developing country reports and providing supporting data. 

http://www.fao.org/docrep/004/y1100m/y1100m03.htm 

Guidelines on Cryconservation of Animal Genetic Resources, FAO, 2012, accessible at 

http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.htm 

National Coordinator for Management of Animal Genetic Resources: 

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

Status of Animal Genetic Resources – 2016, CGRFA/WG-AnGR-9/16/Inf.3, 

http://www.fao.org/3/a-mq950e.pdf 

Guidelines on In vivo Conservation of Animal Genetic Resources, FAO, 2013, 

http://www.fao.org/docrep/018/i3327e/i3327e.pdf 

The Second Report on the State of the World’s Animal Genetic Resources for Food and 

Agriculture 

http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf 
 
 

 ةلصلا تاذ تاؤشرملا

 .0-1-0 رشؤملاب لصً  تي ةينحيوالا ةيثاروال دراولماب ينمعلا نوً   كملا نإ

http://www.fao.org/docrep/004/y1100m/y1100m03.htm
http://www.fao.org/docrep/016/i3017e/i3017e00.htm
http://dad.fao.org/cgi-bin/EfabisWeb.cgi?sid=-1%2Ccontacts
http://www.fao.org/3/a-mq950e.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3327e/i3327e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf

