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مقدّمة
وفقا خلطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (خطة العمل العاملية الثانية) ،فإن

-4

التقدم احملر ووه عام ي تنفيذ هذه اخلطة وي تنفيذ عمليات املتاوعة ذات الصلة سرتصده وتوهه احلكومات
واألعضاء اآلخرون ي منظمة األغذية والزراعة عرب هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) .وتنص خطة العمل
العاملية الثانية على أن حتقيقا هلذه الغاية ،تتفق اهليئة ،ي دورتها العادية الراوعة عشرة ،على صيغ إعداد التقارير
املرحلية وكذلك على املعايري واملشؤررات لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وناء على العمل الااوق الذي قامت و
اهليئة لتطوير هذه املشؤررات وصيغ إعداد التقارير.

 -2توفّر هذه الوثيقة ماودة صيغة إعداد التقارير لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة (صيغة إعداد التقارير) اليت أعدت على أساس املشؤررات املقرتحة ي امللحق األول والثاني هلذه
الوثيقة ،الغايات واملشؤررات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة .1وتارد صيغة إعداد التقارير الواردة ي امللحق 4
هلذه الوثيقة  14سشؤاال تغطي املشؤررات  63لرصد تنفيذ األنشطة ذات األولوية  18من خطة العمل العاملية الثانية ،مع
األخذ ي االعتبار توافر وسهولة احلصول على البيانات.
وتاتجيب صيغة إعداد التقارير حلاهة تطوير استخدام آليات تبادل املعلومات الوطنية ( ،)NISMsمبا ي
-3
ذلك نهج الرصد،ي ضوء خطة العمل العاملية الثانيةً ،2وعند إعداد صيغة إعداد التقارير أخذت منظمة األغذية والزراعة
ي االعتبار




ً
2001

العمل الااوق ،مبا ي ذلك صيغة إعداد التقارير اليت اعتمدتها اللجنة ي عام
اخلربة املكتابة ي رصد تنفيذ خطة العمل العاملية األوىل ،وكذلك؛
احلاهة للحفاظ على قدر من االستمرارية ي إعداد التقارير عن تنفيذ اخلطوات املتخذة للحفاظ واالستخدام
املاتدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل عملية تشاركية يقودها القطر.
3

وتتضمن صيغة إعداد التقارير قائمة من تاعة هداول مشرتكة املشار إليها طوال صيغة إعداد التقارير ،واليت
-1
ضمنت أيضا ي صيغة إعداد التقارير الااوقة.ى وتوفر اجلداول املشرتكة التاعة نظام إعداد التقارير منظم للمعلومات

1
2
3

الوثيقة .CGRFA-14/13/4.1

الوثيقة  CGRFA-13/11فقرة .35
الوثيقة

CGRFA-10/04/Inf.5.
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التكميلية اليت من رأنها وإن مل تكن ال مة لتطبيق املشؤررات املقرتحة ميكن أن تكون مفيدة لتفاريها ولبناء قاعدة
معرفية عن تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية.
وتاهل صيغة إعداد التقارير معاجلة وحتليل البيانات واحلاسوب واستخدام فقرات خاصة من املعلومات
-1
ألغراض متعددة .وكما ورد ذكره ي الوثيقة ،الغايات واملشؤررات للموارد الوراثية النباتية ،4فإن من الضروري ترقية
نظام املعلومات املاتخدم حاليا من قبل آليات تبادل املعلومات الوطنية ( )NISMsلرصد خطة العمل العاملية ،لتاهيل
تاجيل البيانات وتبادل وحتليل املشؤررات وصيغة إعداد التقارير خلطة العمل العاملية الثانية.
وختدم صيغة إعداد التقارير غرض توهي نقاط االتصال الوطنية ي تقييم التقدم احملر ي صون املوارد الوراثية
-6
النباتية لألغذية والزراعة واستخدمها املاتدام ،مبا ي ذلك إعداد التقارير القطرية .وواإلضافة إىل ذلك ،ميكن استخدام
صيغة إعداد التقارير من قبل نقاط االتصال الوطنية جلمع معلومات قيمة من اجلهات املعنية األخرى.

4
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امللحق األول
مسودة صيغة إعداد التقارير
تتمحور هذه الصيغة إلعداد التقارير على األنشطة ذات األولوية خلطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة(.خطة العمل العاملية الثانية) .وحتتوي على أسئلة تهدف إىل مجع معلومات ال مة لتلبية مشؤررات

لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية (انظر الوثيقة  ،CGRFA-14/13/4.1امللحق األول)

مجيع األسئلة تتطلب إىل أن يتم تاجيل املعلومات ها ي ركل هداول .وتقدم هذه األسئلة وصفا موهزا لبنية اجلدول
(األعمدة) .ويتم عرض األعمدة الضرورية لتطوير املشؤرر(ات) ي مروعات داكنة.
تتبع عدد من األسئلة الواردة ي امللحق  4ترقيم األنشطة ذات األولوية  41خلطة العمل العاملية الثانية .وقد استمد
سشؤاال من أصل  14سشؤاال من صيغة إعداد التقرير لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية للصون واالستخدام املاتدام للموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت اعتمدتها جلنة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ي عام  .52001ويشار إىل
الرتقيم األصلي ي حارية لكل من هذه األسئلة.
41

وينبغي لنقطة االتصال الوطنية ( )NFPأن تتشاور مع اجلهات املعنية األخرى ،مبا ي ذلك املنظمات غري احلكومية
والقطاع اخلاص ،وشأن األهووة على األسئلة اليت حتمل عالمة "[ "]SHي نهاية الاشؤال.
وعض األعمدة ي اجلداول هي وصالت ألحد اجلداول التاعة املشرتكة اليت تتم اإلرارة إليها وواسطة العديد من األسئلة
ي صيغة إعداد التقرير .ولتحديد هذه األعمدة فإن كلمة 'راوط' واإلضافة إىل اسم اجلدول تأتي وعد وصف العمود .ويرد
وصف اجلداول املشرتكة ي امللحق .2
ينبغي إحالة مجيع اإلهاوات على األسئلة إىل الفرتة املشمولة وعملية الرصد ما مل ينص على خالف ذلك.

5

الوثيقة  CGRFA-10/04/Inf..5امللحق .2
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النشاط ذو األولوية  :1مسح وحصر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
قاول للتطبيق

مشؤررات

عدد عمليات املاح/احلصر اليت أُهريت ي املواقع الطبيعية (مبا نعم/ال
6
ي ذلك ي املزرعة) للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
عدد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت هرى نعم/ال
ماحها/حصرها
النابة املئوية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املهدَّدة من نعم/ال
7
وني تلك اليت مشلتها عملية املاح/احلصر
سشؤال

ويانات متوفرة
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال

 4.4أدخِل ي اجلدول أدناه أيّ ماحٍ أو حصر 8خيصّ  PGRFAمتّ إهراؤه ،مبا ي ذلك املراهع ،واملنطقة
(املناطق) املغطاة وترتيب أولويات الصيانة اخلاصة وها ،وأسلوب (أساليب) املاح املاتخدمة ،واملوارد الوراثية النباتية
9
لألغذية والزراعة اليت هرى ماحها واليت وهدت مهدّدة ،والابب الرئياي للتهديد ،واملكتشفات الرئياية ][SH
وصف العمود
عنوان املاح/احلصر
التاريخ

link:protab
link:protab

)(YYYY/MM

ماح/حصر الذي مت إهراؤه
♦ خصوصا ي املواقع الطبيعية

♦ خصوصا ي املزرعة

إسم املنطقة اليت ّمت ماحها/حصرها

link:aretab

املرهع

link:reftab

♦ ي املواقع الطبيعية وي املزرعة

تفاصيل املاح
املعرفة احمللية املاتخدمة خالل املاح
حتديد األنواع املهدّدة أو الرا حة حتت اخلطر ذات الصلة وِـ PGRFA
 6املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تعين أي مواد وراثية من أصل نباتي ذات قيمة فعلية أو حمتملة لألغذية والزراعة (تعريف املعاهدة
الدولية وشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة)2004 ،
 7مذكور أيضاً ي النشاط ذي األولوية  .46وضع وتعزيز نظم لرصد التنوّع الوراثي وصون  ،والتقليل إىل أدنى حد من التآكل الوراثي للموارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة.
 8أهري خالل فرتة التقرير مبشاركة منظمتكم
 9سشؤال  4.4ي امللحق  2للوثيقة  CGRFA-10/04/Inf..5معدال هزئيا
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تقييم التهديد للتنوع الوراثي ي النباتات ذات الصلة وِـ PGRFA

البيانات املُدخةلة ضمن نظام املعلومات اجلغراي )(GIS

وصف أسلوب(أساليب) املاح
أنواع احملاصيل اليت مت ماحها/حصرها

10

link:taxtab

أصناف احملاصيل اليت مت ماحها/حصرها

link:cultab

األقارب الربية للمحاصيل اليت مت ماحها/حصرها

link:taxtab

أنواع النباتات الغذائية الربية اليت مت ماحها/حصرها
أنواع احملاصيل املهددة اليت مت حتديدها

11

أصناف احملاصيل املهددة اليت مت حتديدها
األقارب الربية للمحاصيل املهددة /اليت مت

link:taxtab
link:cultab

حتديدها link:taxtab

أنواع النباتات الغذائية الربية املهددة /اليت مت حتديدها
أسباب التهديد املُثبةتة
أسباب التهديد املُفرتضة
وصف املُكتشفات اهلامة

10
11

link:taxtab

ممكن االستغناء عن أنواع احملاصيل إذا ما أرري إىل األصناف.
ممكن االستغناء عن أنواع احملاصيل إذا ما أرري إىل األصناف.

link:taxtab
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النشاط ذو األولوية  :2دعم إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة داخل املزرعة وتنميتها
قاول للتطبيق

مشؤرر

عدد اجملتمعات الزراعية املشاركة ي إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية نعم/ال
والزراعة داخل املزرعة ،وحتاني النشاطات
سشؤال

ويانات متوفرة
نعم/ال

 4.2أدخِل ي اجلدول أدناه أيّ ورنامج/مشروع/نشاطا 12يتناول إدارة وحتاني  PGRFAي املزرعة ،مع إدراج
13
قائمة مبجتمعات املزارعني احمللية وعدد املزارعني املشاركني ][SH
وصف العمود
link:protab
إسم ورنامج/مشروع الصون ي املزرعة
link:protab
التاريخ )(YYYY/MM
link:instab
جمتمع(ات) املزارعني احمللي(ة) املشارك(ة)
عدد املزارعني املشاركني
األنشطة تتضمّن:
مواقع رائدة متّ تأسياها ي مناطق ذات التنوع العالي
مواقع رائدة متّ تأسياها ي مناطق اخلطر الكبري
تقييم معرفة املزارعني
توصيف وتقييم األصناف احمللية
دراسات حول ونية وديناميكيات العشائر النباتية لألصناف احمللية
الرتوية ي املزرعة
إكثار البذور وتو يع األصناف املروّاة
تقييم استخدام وإدارة األصناف احمللية
تقييم استخدام وإدارة األصناف احملاّنة
تقييم اقتصادي-اهتماعي إلدارة وحتاني  PGRFAي املزرعة
تقييم ويئي إلدارة وحتاني  PGRFAي املزرعة

أنشطة املشروع األخرى

 12أهري خالل فرتة التقرير مبشاركة منظمتكم
13
سشؤال  4.2ي امللحق  2للوثيقة CGRFA-10/04/Inf..5

CGRFA-14/13/Inf.9 Rev.1

8

قاول للتطبيق

مشؤرر

النابة املئوية لألراضي املزروعة من أصناف املزارعني/األصناف البدائية ي نعم/ال
14
أراضٍ على درهة كبرية من التنوع و/أو املخاطر
سشؤال

ويانات متوفرة
نعم/ال

 2.2أدخِل ي اجلدول أدناه املناطق ذات التنوع العالي و/أو اخلطر الكبري ي ولدك ولكل حمصول/جمموعة حماصيل
تشري إىل نابة األراضي املزروعة وأصناف املزارعني/األصناف البدائية من مجلة األراضي املزروعة]NFP[ .
وصف العمود
link:aretab
إسم املنطقة ذات التنوع العالي واخلطر الكبري
اسم احملصول/جمموعة حماصيل
النابة املئوية لألراضي املزروعة وأصناف املزارعني/األصناف البدائية
عام التقييم
المرجع

link:reftab

قاول للتطبيق

مشؤرر

عدد أصناف املزارعني/األصناف البدائية اليت تالّمها ونوك اجلينات نعم/ال
15
الوطنية أو احمللية للمزارعني (إما مباررة أو عرب وسطاء)
سشؤال

ويانات متوفرة
نعم/ال

 3.2أدخِل ي اجلدول أدناه لكل حمصول/جمموعة حماصيل عدد أصناف املزارعني/األصناف البدائية اليت
سلّمتها 16ونوك اجلينات الوطنية أو احمللية للمزارعني (إما مباررة أو عرب وسطاء)]SH[ .
وصف العمود
اسم احملصول/جمموعة حماصيل
عدد أصناف املزارعني/األصناف البدائية اليت سلمت للمزارعني
عدد عينات أصناف املزارعني /األصناف البدائية اليت سلمت للمزارعني

14
15
16

من أصل جمموع األراضي املزروعة ي املناطق ذاتها.
مذكور أيضاً ي النشاط ذي األولوية  :40تعزيز تنويع اإلنتاج احملصولي وتوسيع نطاق التنوّع احملصولي للزراعة املاتدامة.
خالل فرتة التفرير.

9
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النشاط ذو األولوية  :3مساعدة املزارعني يف حاالت الكوارث على إعادة نظم احملاصيل إىل هيئتها األصلية
قاول للتطبيق

ويانات متوفرة

مشؤررات

نعم/ال

نعم/ال

النابة املئوية للبذور املنتجة على الصعيد احمللي 17من جمموع البذور نعم/ال
املتاحة عرب تدخالت لالستجاوة إىل الكوارث
سشؤال

نعم/ال

عدد األسر اليت تلقّت وذورًا للزراعة كمعونة وعد وقوع كوارث

 4.3أدخِل ي اجلدول أدناه إسم املنطقة املتأثّرة من الكوارث ،وتاريخ ومنط الكارثة ،واسم احملصول/أو
الصنف(األصناف) الذي(اليت) أعيد إدخال (هأ) ،وتاريخ إعادة اإلدخال ،وكمية ومصدر البذور املو عة ،واملنهجية
املاتخدمة ي اإلغاثة لتو يع البذور ،وعدد األسر املاتفيدة ،ومصدر املادة الوراثية ،ومنط التقييم املاتخدم لتوهي
18
التدخل ][SH
وصف العمود
إسم منطقة الكوارث

link:aretab

منط الكارثة
♦ فيضان
دولية

♦ حريق

♦ إعصار استوائي/إعصار

♦ هفاف

♦ حرب مدنية

♦ غري ذلك (يُرهى التحديد)

أمناط أخرى من الكوراث
تاريخ
اسم

الكارثة )(YYYY/MM

احملصول1

الصنف(األصناف) الذي(اليت) أُعيد إدخال (ها)
تاريخ إعادة اإلدخال

link:cultab

)(YYYY/MM

مااعدات البذور املقدمة
من خالل التو يع املبارر للبذور
وطريقة غري مباررة من خالل نهج قائم على الاوق (مثل نظم القاائم ،معارض البذور)
إكثار جمتمعي للبذور
 17املُنتةجةة ي املناطق اجملاورة ذات ظروف إيكولوهية و راعية مشاوهة.
 18سشؤال  1.3ي امللحق  2للوثيقة  CGRFA-10/04/Inf..5معدال هزئيا

♦ حرب
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كمية البذور املو عة/املتاحة
وحدة القياس
♦ هرام

♦ طن

♦ كيلوهرام

♦ وحدات

النابة املئوية للبذور املو عة/املتاحة اليت أنتجت حمليا
عدد األسر اليت استفادت من مااعدات البذور
مصدر املادة الوراثية /البذور
♦ ونك وذور جمتمعي
♦ مزارعني

♦ ونك هيين قطري

♦ الوكاالت التجارية

♦ ونك هيين إقليمي

♦ ونك هيين دولي

♦ غري ذلك (يُرهى التحديد)

مصادر أخرى للمادة الوراثية/للبذور
التقييمات املنجزة
لتوصيف أداء نظم البذور على ماتوى املزارعني
لتقييم أثر الكارثة على نظم وذور املزارعني

قاول للتطبيق

مشؤرر

وهود سياسات إلدارة خماطر الكوارث من أهل إعادة النظم احملصولية اليت نعم/ال
تشمل أحكام ًا تتناول أمن البذور

ويانات متوفرة
نعم/ال

سشؤال
2.3

أدخِل ي اجلدول أدناه أي سياسة إلدارة خماطر الكوارث من أهل إعادة النظم احملصولية اليت تشمل أحكاماً

تتناول أمن البذور واملطبقة

][NFP

وصف العمود
عنوان الاياسة
عام النشر

link:reftab
link:reftab
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النشاط ذو األولوية  :4تشجيع صون وإدارة األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية يف املوقع
قاول للتطبيق

مشؤرر

النابة املئوية ملواقع الصون الطبيعية الوطنية اليت تتوفر على خطط إدارية نعم/ال
تتناول األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية
سشؤال

ويانات متوفرة
نعم/ال

 4.1أرر إىل النابة املئوية ملواقع الصون الطبيعية القطرية اليت تتوفر على خطط إدارية تتناول األقارب الربية
للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية
وصف العمود
النابة املئوية ملواقع الصون الطبيعية الوطنية اليت تتوفر على خطط إدارية تتناول األقارب الربية للمحاصيل
والنباتات الغذائية الربية
قاول للتطبيق

مشؤرر

عدد إهراءات الصون ي املواقع الطبيعية وإدارة األقارب الربية للمحاصيل نعم/ال
والنباتات الغذائية الربية ودعم من املشؤساات
سشؤال

ويانات متوفرة
نعم/ال

 2.1أدخِل ي اجلدول أدناه أيّ ورنامج/مشروع/نشاط 19حول الصون واإلدارة ي املواقع الطبيعية لألقارب الربية
للمحاصيل والنباتات الربية لإلنتاج الغذائي ،واملااحة املغطاة ،والوحدة التصنيفية احملدّدة ،واملعايري املاتخدةمة
20
لتحديدها ][SH
وصف العمود
إسم الربنامج/املشروع/النشاط
التاريخ

)(YYYY/MM

منفذة ودعم

من:

املشؤساات القطرية
القطاع اخلاض

مشؤساة(ات) من ولد آخر
 19أهري خالل فرتة التقرير مبشاركة منظمتكم
 20سشؤال  2.1ي امللحق  2للوثيقة  CGRFA-10/04/Inf..5معدال هزئيا

link:protab
link:protab
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مركز (مراكز) البحوث الدولية
وكالة (الت) األمم املتحدة
املنظمات الغري احلكومية

إسم منطقة الصون

link:aretab

منط املنطقة
حممية
لإلسرتهاع

إسم الوحدة التصنيفية

link:taxtab

جمموعة الوحدة التصنيفية
قريب وري للمحصول
نبات غذائي وري

معايري التعريف
مواضيع إضافية مغطاة
تنفيذ ممارسات اإلدارة لإلوقاء على ماتوىً عالٍ من التنوع الوراثي

لِـCWR/WPF

اررتاك اجملتمعات احمللية
تنفيذ اخلطط لتشجيع مشاركة العامة
ترتيبات للصون خارج املواقع الطبيعية لِـ  CWR/WPFاملهدّدة واحملفوفة واملخاطر

قاول للتطبيق

مشؤرر

عدد األقارب الربية للمحاصيل وأنواع النباتات الغذائية الربية احملتفظ وها نعم/ال
وصورة نارطة 21ي موقعها الطبيعي
سشؤال

ويانات متوفرة
نعم/ال

 3.1أدخل ي اجلدول أدناه التقدير األخري لعدد األقارب الربية للمحاصيل وأنواع النباتات الغذائية الربية احملتفظ
وها وصورة نارطة ي موقعها الطبيعي وبلدكم ،والتاريخ وأي إرارة إىل تقديرها []NFP
وصف العمود

21

"احملتفظ وها وصورة نارطة" تعين وأن األنواع املاتهدفة تتناوهلا وشكل خاص خطة اإلدارة ي مناطق الصون.
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العدد املقدر ألصناف األقارب الربية للمحاصيل احملتفظ وها وصورة نارطة ي موقعها الطبيعي
التاريخ

)(YYYY/MM

العدد املقدر ألصناف النباتات الغذائية الربية احملتفظ وها وصورة نارطة ي موقعها
التاريخ
المرجع

)(YYYY/MM
link:reftab

13
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النشاط ذو األولوية  :5دعم اجلمع املوجّه للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
قاول للتطبيق

مشؤرر

وهود إسرتاتيجية لتحديد الثغرات ي اجملموعات حبو ة ونوك اجلينات نعم/ال
ه من أهل ملء الثغرات اليت متّ حتديدها
الوطنية ،ولبعثات اجلمع املو ّ
عدد احملاصيل احملفوظة ي ونك (ونوك) اجلينات الوطين ،واليت تاتلزم نعم/ال
مجعاً موهّهاً
سشؤال

ويانات متوفرة
نعم/ال
نعم/ال

 4.1وني ي اجلدول أدناه لكل جمموعة خارج املواقع الطبيعية حبو ة ونك (ونوك) اجلينات الوطين ،إذا ما كانت
ه من أهل ملء الثغرات اليت متّ حتديدها،
هناك اسرتاتيجية لتحديد الثغرات ي اجملموعة وللقيام وبعثات اجلمع املو ّ
واحملصول (احملاصيل) أو والوحدة/الوحدات التصنيفية اليت تاتلزم وعثات اجلمع املوهّ  ،والثغرات املكتشفة،
22
واألساليب املاتخدمة للكشف عن الثغرات ][SH
وصف العمود
إسم اجملموعة املوهودة خارج املواقع الطبيعية

link:protab

اسرتاتيجية
♦ توهد لتحديد الثغرات ي اجملموعة

♦ توهد لتحديد الثغرات ولبعثات اجلمع املوهّ

ه مطلوب للمحصول (احملاصيل) التالي(ة)
اجلمع املو ّ
ه مطلوب للمحصول (احملاصيل) التالي(ة)
اجلمع املو ّ
الفجوات اليت ّمت حتديدها
تغطية غري كاملة للوحدات التصنيفية املاتهدفة
تغطية هغرافية غري كاملة
أصناف املزارعني/أصناف ودائية معروفة ومفقودة
أصناف تارخيية مفقودة
األقارب الربية للمحاصيل املفقودة

الفجوات األخرى اليت ّمت حتديدها
الوسائل املاتخدمة لتحديد الفجوات
مقارنة املواد املخزّنة مع العمل املفوّضة و املنظّمة
مقارنة املواد املخزّنة مع املراهع التارخيية
 22سشؤال  1.1ي امللحق  2للوثيقة  CGRFA-10/04/Inf..5معدال هزئيا

♦ ال توهد

15
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مقارنة املواد املخزّنة مع املراهع اجلغرافية

الوسائل األخرى
قاول للتطبيق

ويانات متوفرة

مشؤررات
ه ي البالد
عدد وعثات اجلمع املو ّ

نعم/ال

نعم/ال

ه ي البالد
عدد املدخالت الناجتة عن وعثات اجلمع املو ّ

نعم/ال

نعم/ال

سشؤال
 2.1أدخل ي اجلدول أدناه أيّة وعثة مجع ،23مقدّماً تفاصيل حول املنطقة اجلغرافية حيث متّ القيام واملهمّة،
والوحدة التصنيفية أو احملصول ،وعدد املُدخالت اليت متّ مجعها ،وعدد املُدخالت اجملمعة اليت متّ تأمني صيانتها
24
لألهل الطويل ][SH
وصف العمود
إسم وعثة اجلمع
التاريخ
إسم منطقة اجلمع

link:protab
link:protab

)(YYYY/MM
link:aretab

إسم الوحدة التصنيفية الذي ّمت

مجعهاlink:taxtab 1

إسم احملصول الذي ّمت مجع
عدد املُدخالت اليت ّمت مجعها
عدد املُدخالت اجملمعة واملأمونة ي الصيانة الطويلة األهل

 23أهري خالل فرتة التقرير مبشاركة منظمتكم
24
سشؤال  4.1ي امللحق  2للوثيقة CGRFA-10/04/Inf..5
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النشاط ذو األولوية  :6إدامة صون املادة الوراثية خارج املوقع والتوسّع فيه
قاول للتطبيق

مشؤرر

اجتاه القدرة الانوية للمحافظة على اجملموعات املوهودة خارج املواقع نعم/ال
الطبيعية
سشؤال

ويانات متوفرة
نعم/ال

 4.6أدخل (حدث) ي اجلدول أدناه عن كل سنة منذ  2044قدرة الربنامج الوطين للمحافظة على اجملموعات
املوهودة خارج املواقع الطبيعية ي ولدك من حيث املوارد البشرية واملالية والبنية التحتية معربا عنها كنابة مئوية من
القدرة ي عام ]NFP[ .2040
وصف العمود
الانة
قدرة املوارد البشرية ( 400ي سنة )2040
قدرة املوارد املالية (التكاليف املتكررة) ( 400ي سنة )2040
قدرة املرافق (تكاليف رأس املال) ( 400ي سنة )2040

مشؤررات

قاول للتطبيق

عدد احملاصيل احملفوظة خارج املواقع الطبيعية ي ظلّ ظروف متوسطة أو نعم/ال
25
طويلة األهل
عدد األنواع احملفوظة خارج املوقع ي ظ ّل ظروف متوسطة أو طويلة األهل نعم/ال
عدد املدخالت احملفوظة خارج املواقع الطبيعية ي ظلّ ظروف متوسطة أو نعم/ال
طويلة األهل
نعم/ال
النابة املئوية للمدخالت خارج املوقع اليت ّمت استنااخها اآلمن

ويانات متوفرة
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال
نعم/ال

سشؤال
 2.6أدخل (حدّث) ي اجلدول أدناه لكلّ جمموعة خارج املواقع الطبيعية ،مشؤمتنة من قِبةل منظمتك ي ظل ظروف
متوسطة أو طويلة األهل ،ولكلّ وحدة تصنيفية أو حمصول ،حالة العينة ،واألصل اجلغراي ،وعدد املُدخالت املُخزّنة

25

مذكور أيضاً ي النشاط ذي األولوية  :40تشجيع تنويع اإلنتاج احملصولي وتوسيع نطاق التنوّع احملصولي من أهل الزراعة املاتدامة.

17
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ي اجملموعة ،وعدد املُدخالت املُاتناخة وأمان ي ونوك هينات أخرى وإسم ونك (ونوك) اجلينات املشؤمتَنة على مثل
26
هذه الناخ املكرّرة ][SH
وصف العمود
إسم اجملموعة خارج املواقع الطبيعية

link:protab

إسم احملصول
إسم الوحدة التصنيفية

link:taxtab

حالة العينة املُدخلة
♦وري

♦ عشيبّ

♦ صنف تقليدي/صنف ودائي

♦ صنف متقدّم/حماّن

األصل اجلغراي
عدد املُدخالت
عدد املُدخالت املاتناخة وأمان ي ونوك هينات أخرى

26

سشؤال  2.1ي امللحق  2للوثيقة

CGRFA-10/04/Inf..5

♦ ساللة مروّي

♦ طفرة/خمزون وراثي
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النشاط ذو األولوية  :7جتديد املدخالت املوجودة خارج املوقع وإكثارها
قاول للتطبيق

مشؤررات

ويانات متوفرة

النابة املئوية للمدخالت خارج املوقع اليت حتتاج إىل جتديد واليت مل نعم/ال
توُضع هلا ميزانية لتجديدها
نعم/ال
عدد املدخالت خارج املوقع اليت ّمت جتديدها و/أو إكثارها

نعم/ال

نعم/ال

نعم/ال

النابة املئوية للمدخالت خارج املوقع اليت حتتاج إىل جتديد

نعم/ال

سشؤال
 4.1أدخل ي اجلدول أدناه لكلّ حمصول حمتفظ و ي اجملموعات خارج املوقع اخلاص وك ،حالة أولوية
التجديد ،وعدد املدخالت اليت مت جتديدها مابقا و/أو إكثارها ،وعدد املدخالت اليت تتطلب التجديد ،ونابة هذه
27
املدخالت اليت وضعت هلا ميزانية لتجديدها ][SH
وصف العمود
إسم احملصول/جمموعة احملاصيل
حالة أولوية التجديد
♦األولويات مل توضع

♦ األولويات وضِعت ولكن مل يت ّم القيام وأيّ نشاط

واألنشطة هارية

العدد اإلمجالي للمُدخالت ي اجملموعة خارج املوقع
عدد املُدخالت اليت ّمت جتديده ًا و/أو إكثارها مابقا
عدد املُدخالت اليت حتتاج إىل جتديد
عدد املدخالت اليت حتتاج إىل جتديد واليت مل توضع هلا ميزانية لتجديدها

 27سشؤال  4.6ي امللحق  2للوثيقة  CGRFA-10/04/Inf..5معدال هزئيا

♦ األولويات وضِعت

19
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النشاط ذو األولوية  :8التوسع يف توصيف جمموعات فرعية حمددة وتقييمها وزيادة تطويرها لتيسري استخدامها
قاول للتطبيق

مشؤرر

متوسط عدد الامات املرفولوهية واإليكوهغرافية اليت هرى توصيفها ي كل نعم/ال
عينة مدخلة والنابة إىل اجملموعات خارج املواقع الطبيعية
سشؤال

ويانات متوفرة
نعم/ال

 4.1أدخل ي إاجلدول أدناه ،لكلّ جمموعة خارج املوقع ،أو وحدة تصنيفية ،أو حمصول/جمموعة حماصيل عدد
املُدخالت ومتوسط عدد الامات املرفولوهية املوصّفة والنابة لكل عينة مدخلة واحنراف القياسي ][SH
وصف العمود
إسم اجملموعة خارج املواقع الطبيعية

link:protab

إسم احملصول/جمموعة احملاصيل
إسم الوحدة التصنيفية

link:taxtab

عدد املُدخالت
متوسط عدد الامات املرفولوهية املوصّفة والنابة لكل عينة مدخلة
االحنراف القياسي
 2.1أدخل ي إاجلدول أدناه متوسط عدد املعلمات اإليكوهغرافية املتاحة لوصف مواقع مجع األصول الوراثية
احملفوظة ي ونك اجلينات اخلاص وك واحنراف القياسي ][SH
وصف العمود
متوسط عدد املعلمات اإليكوهغرافية املتاحة لوصف مواقع مجع األصول الوراثية احملفوظة ي ونك اجلينات
اخلاص وك
االحنراف القياسي

مشؤرر
عدد املطبوعات عن تقييم املادة الوراثية والتوصيف اجلزيئي

قاول للتطبيق

ويانات متوفرة

نعم/ال

نعم/ال

CGRFA-14/13/Inf.9 Rev.1
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سشؤال
 3.1أدخل ي اجلدول أدناه عدد املطبوعات 28حول التوصيف اعتمادا على الوامسات اجلزيئية وعلى تقييم الامات
الزراعية والكيميائية احليوية وكذلك اإلههادات األحيائية والالأحيائية للمادة الوراثية املصونة خارج املوقع ي البالد.
[]SH
وصف العمود
عدد املطبوعات عن التوصيف اعتمادًا على الوامسات اجلزيئية

املرهع

link:reftab

عدد املطبوعات عن تقيّيم الامات الزراعية

املرهع

link:reftab

عدد املطبوعات عن تقيّيم الامات الكيميائية-احليوية

املرهع

link:reftab

عدد املطبوعات عن تقيّيم اإلههادات الالأحيائية

املرهع

link:reftab

عدد املطبوعات عن تقيّيم اإلههادات األحيائية

املرهع

link:reftab

مشؤرر
عدد اجملموعات الفرعية احملددة الامات اليت هرى نشرها

قاول للتطبيق

ويانات متوفرة

نعم/ال

نعم/ال

سشؤال
 1.1أدخل ي اجلدول أدناه ،لكلّ جمموعة خارج املوقع ،أو وحدة تصنيفية ،أو حمصول/جمموعة حماصيل عدد
اجملموعات الفرعية احملددة الامات اليت هرى نشرها ][SH
وصف العمود
اسم اجملموعات املوهودة خارج املواقع الطبيعية

 28أهري خالل فرتة التقرير مبشاركة منظمتكم

link:reftab
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اسم احملصول/جمموعة احملاصيل
اسم الوحدة التصنيفية

link:taxtab

عدد اجملموعات الفرعية احملددة الامات اليت هرى نشرها
املرهع

link:reftab

قاول للتطبيق

مشؤررات

عدد املدخالت اليت هرى تو يعها من هانب ونوك اجلينات إىل ماتخدمي نعم/ال
املادة الوراثية
عدد العينات اليت هرى تو يعها من هانب ونوك اجلينات إىل ماتخدمي نعم/ال
املادة الوراثية
سشؤال

ويانات متوفرة
نعم/ال
نعم/ال

 1.1أدخل ي اجلدول أدناه ،لكلّ جمموعة خارج املوقع ،أو وحدة تصنيفية ،أو حمصول/جمموعة حماصيل عدد
املدخالت وعدد العينات اليت و عها ونك اجلينات ملختلف فئات املاتفيدين]SH[ .
وصف العمود
إسم اجملموعة خارج املوقع
إسم الوحدة التصنيفية

link:protab
link:taxtab

إسم احملصول/جمموعة احملاصيل
عدد املُدخالت اليت ّمت تو يعها ملراكز البحوث الزراعية الوطنية
عدد العينات اليت ّمت تو يعها ملراكز البحوث الزراعية الوطنية
عدد املُدخالت اليت ّمت تو يعها للقطاع اخلاص
عدد العينات اليت ّمت تو يعها ّ للقطاع اخلاص
عدد املُدخالت اليت ّمت تو يعها للمزارعني أو املنظمات الغري احلكومية
عدد العينات اليت ّمت تو يعها للمزارعني أو املنظمات الغري احلكومية
عدد املُدخالت اليت ّمت تو يعها لآلخرين (ي البلد)
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عدد العينات اليت ّمت تو يعها لآلخرين (ي البلد)
عدد املُدخالت اليت ّمت تو يعها جلهات معنية أهنبية
عدد العينات اليت ّمت تو يعها جلهات معنية أهنبية

23
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النشاط ذو األولوية  :9دعم اجلهود يف جماالت تربية النباتات ،وحتسينها الوراثي ،وتوسيع نطاق قاعدتها
قاول للتطبيق

ويانات متوفرة

مشؤررات
عدد احملاصيل ذات ورامج عامة نارطة وشأن الرتوية وما قبل الرتوية

نعم/ال

نعم/ال

عدد احملاصيل ذات ورامج خاصة نارطة وشأن الرتوية وما قبل الرتوية

نعم/ال

نعم/ال

عدد أنشطة الرتوية املوههة لصغار املزارعني ،القرى أو اجملتمعات نعم/ال
التقليدية
أسئلة

نعم/ال

 4.9أدخل ي اجلدول أدناه لكل ورنامج عام/أو خاص نارط لرتوية حماصيل ،29اجملموعة التصنيفية/احملصول،
التحاينات املاتهدفة من حيث الامة (الامات) أو اخلصيصة (اخلصائص) ،املنطقة (املناطق) اإليكولوهية الزراعية
و/أو النظام (النظم) الزراعي الذي ينطبق علي التحاني ،وتوفري التقديرات من حيث أهمية التحاني من ناحية األمن
الغذائي ومصدر (مصادر) املادة الوراثية ،ومنط األنشطة املنجزة ي جمال الرتوية التشاركية ،عدد املاتفيدين ،عدد
30
املوظفني املهنيني املعنيني ،املنتج (املنتجات) الذي مت حتقيق حتى اآلن وسنة اإلجنا ][SH
وصف العمود
إسم الربنامج/املشروع/النشاط

link:protab

القطاع
♦ العام

♦ اخلاص

♦ العام واخلاص

إسم احملصول
إسم الوحدة التصنيفية

link:taxtab

الامة (الامات)/اخلصيصة (اخلصائص) املتناولة
املنطقة (املناطق) الزراعية اإليكولوهية/النظام (النظم) الزراعي (الذي ينطبق علي التحاني)
األهمية التقديرية للتحاني من حيث األمن الغذائي ي املنطقة الزراعية اإليكولوهية احملددة/النظام الزراعي
احملدد
♦ حمدود

♦ متوسط

♦ عالٍ

 29أهري خالل فرتة التقرير مبشاركة منظمتكم
30
سشؤال  2.40ي امللحق  2للوثيقة CGRFA-10/04/Inf..5
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مصدر املادة الوراثية
ونك هيين حملي
ونك هيين قطري
ربكة إقليمية/دولية
ونك هيين تاوع جلماعةCGIAR

منظمة عامة من ولد متقدم
منظمة عامة من ولدٍ نامٍ
القطاع اخلاص

الرتوية التشاركية أتاحت الفرصة ملااهمة املزارعني

ي:

حتديد األولويات ي جمال الرتوية
اإلنتقاء من سالالت متقدمة وثاوتة أو أصناف حمانة (اإلنتقاء التشاركي لألصناف)
اإلنتقاء من عشائر منعزلة
التهجني و/أو حتديد األواء

أنشطة الرتوية املوههة ل
صغار املزارعني
القرى أو اجملتمعات التقليدية
عدد املوظفني املهنيني املشاركني
حصيلة اإلنتاج
سنة احلصيلة املنتجة
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2.9

25

أدخل ي اجلدول أدناه أي ورنامج/مشروع/نشاط عام/أو خاص نارط 31لتعزيز الصفات الوراثية (مبا في توسيع

القاعدة) وحدد النمط واألسباب الداعية لكل نشاط ،والتفاصيل اخلاصة مبواد البدء وطرق حتديد التنوع فيها ووضح إذا
ما كانت األرطة تتضمن مزارعني

][SH

32

وصف العمود
إسم الربنامج/املشروع/النشاط

link:protab

القطاع
♦ العام

♦ اخلاص

إسم الوحدة التصنيفية

♦ العام واخلاص

link:taxtab

منط النشاط
تعزيز الصفات الوراثية عن طريق إدماج مسات خاصة
حتاني العشائر من خالل الدمج أو عمليات نوسيع القاعدة

منط األنشطة األخرى
األسباب الداعية إىل إدراج النشاط
يادة قليلة ي ورنامج الرتوية
الامة اخلاصة غري متوفرة ي مواد الرتوية احلالية
دليل على وهود قاعدة وراثية ضيقة

األسباب الداعية األخرى إىل إدراج النشاط
متّ إهراء تقييم التنوع الوراثي عن طريق
الوامسات اجلزيئية
دراسات األنااب
األساليب األخرى
 31أهري خالل فرتة التقرير مبشاركة منظمتكم
32
سشؤال  3.40ي امللحق  2للوثيقة CGRFA-10/04/Inf..5
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ي تقييم
مل يت ّم إهراء أ ّ

مواد البدء
األصناف/األصناف البدائية
األصناف احملانة املاتخدمة ي ولدك
األصناف الغريبة
األقارب الربية

مشاركة املزارعني
حتديد األولويات
تنفيذ الربنامج

قاول للتطبيق

ويانات متوفرة

مشؤررات
عدد مروي احملاصيل العامني والنارطني

نعم/ال

نعم/ال

عدد مروي احملاصيل اخلاصني والنارطني

نعم/ال

نعم/ال

سشؤال
 3.9أدخل ي اجلدول أدناه عدد مروي احملاصيل العامني أو اخلاصني والنارطني والنابة جملموعات احملاصيل
املختلفة وحدد مصدر املعلومات والانة ][NFP
وصف العمود
جمموعة احملاصيل
حبوب
وقوليات حبية
هذور ودرنات
فواك
خضراوات
أعالف
نباتات ليفية
النباتات الزيتية
النباتات الاكرية

CGRFA-14/13/Inf.9 Rev. 1

جمموعة احملاصيل أخرى
عدد مروي احملاصيل العامني والنارطني
عدد مروي احملاصيل اخلاصني والنارطني
link:reftab
املراهع
سنة املعلومة

27
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النشاط ذو األولوية  :10تشجيع الزراعة املستدامة بتنويع إنتاج احملاصيل والتوسع يف هذا التنويع
قاول للتطبيق

مشؤرر

عدد الربامج/املشاريع/النشاطات لزيادة عدم التجانس الوراثي ي أنواع نعم/ال
احملاصيل والتنوّع داخل النظام اإليكولوهي الزراعي

ويانات متوفرة
نعم/ال

سشؤال
 4.40أدخل ي اجلدول أدناه أيّ ورنامج/مشروع/نشاط 33ذي صلة وتقييم أو حتاني التنوع ضمن وفيما وني
احملاصيل أو إنتاج احملاصيل ،مشرياً إىل احملصول (احملاصيل) واملواضيع املغطاة وإىل أيّة مطبوعات ذات صلة ][SH
34

وصف العمود
إسم الربنامج/املشروع/النشاط

link:protab

إسم الوحدة التصنيفية

link:taxtab

إسم احملصول
املواضيع املغطاة
تقييم/رصد التنوع ضمن األنواع ي احملاصيل
يادة التنوع ضمن األنواع ي احملاصيل
تقييم/رصد التنوع ي النظم الزراعية
يادة التنوع ي النظم الزراعية
أساليب التنوع تشاركية مطبّقة

املرهع

link:reftab

مشؤرر

قاول للتطبيق

ويانات متوفرة

عدد احملاصيل اجلديدة و/أو األنواع الربية اليت أُدخلت إىل الزراعة

نعم/ال

نعم/ال

 33أهري خالل فرتة التقرير مبشاركة منظمتكم
34
سشؤال  4.44ي امللحق  2للوثيقة CGRFA-10/04/Inf..5
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سشؤال
 2.40أدخل ي اجلدول أدناه أيّ حمصول هديد و/أو نوع وري الذي أدخل إلي الزراعة ،35مشرياً إىل املنطقة
(املناطق) الزراعية الرئياية ][NFP
وصف العمود
إسم احملصول اجلديد

link:protab

إسم الوحدة التصنيفية
إسم املنطقة (املناطق) الزراعية الرئياية

link:taxtab

 35خالل فرتة التقرير

link aretab
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النشاط ذو األولوية  :11تشجيع تنمية وتسويق مجيع األصناف ،ويف املقام األول أصناف املزارعني /األصناف
البدائية واألنواع غري املستخدمة على النحو األمثل
قاول للتطبيق

مشؤرر

عدد الربامج/املشاريع/النشاطات اليت تشجّع تنمية وتاويق مجيع األصناف ،نعم/ال
وي املقام األول أصناف املزارعني/األصناف البدائية واألنواع غري املاتخدمة
على النحو األمثل

ويانات متوفرة
نعم/ال

سشؤال
4.44

ي ورنامج/مشروع/نشاط 36ذي صلة وتطوير مجبع األصناف ،السيما أصناف
أدخل ي اجلدول أدناه أ ّ

املزارعني/األصناف البدائية واحملاصيل أو األنواع القليلة االستخدام أو إدارتها جتارياً ،مشرياً ،لكلّ وحدة تصنيفية أو
حمصول ،إىل املراهع ،واملناطق اجلغرافية ،واملواضيع املغطاة
وصف العمود
إسم الربنامج/املشروع/النشاط

link:protab

الفئة املاتهدفة
مجيع ألصناف
أصناف املزارعني/األصناف البدائية
احملاصيل او األنواع القليلة االستخدام

إسم الوحدة

التصنيفيةlink:taxtab

إسم احملصول
املرهع

link:reftab

جماالت االهتمام

link:aretab

املواضيع املغطاة
البحث
حتاني احملاصيل

 36أهري خالل فرتة التقرير مبشاركة منظمتكم
 37سشؤال  2.42ي امللحق  2للوثيقة  CGRFA-10/04/Inf..5معدال هزئيا

][SH
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تو يع البذور
حتاني التصنيع
تطوير الاوق
التوعية العامة
تغريات الاياسة

املواضيع األخرى املغطاة

قاول للتطبيق

مشؤرر

العدد الذي متّ حتديده من أصناف املزارعني/األصناف البدائية واألنواع غري نعم/ال
املاتخدمة على النحو األمثل واليت هلا إمكانية كبرية للتاويق

ويانات متوفرة
نعم/ال

أسئلة
2.44

أدخل ي اجلدول أدناه لكلّ وحدة تصنيفية أو حمصول مناسب ،عدد أصناف املزارعني/األصناف البدائية ذات

اإلمكانية الكبرية للتاويق اليت ّمت حتديدها حتى اآلن

][SH

وصف العمود
إسم الوحدة

التصنيفيةlink:taxtab

إسم احملصول
عدد أصناف املزارعني/األصناف البدائية ذات اإلمكانية الكبرية للتاويق اليت متّ حتديدها
3.44

أدخل ي اجلدول أدناه األنواع قليلة االستخدام ذات اإلمكانية الكبرية للتاويق اليت ّمت حتديدها حتى اآلن،

ورتّبها من حيث األولوية ،وقدّم تفصيالً حول التقدّم الذي ّمت إحرا ه حتى اآلن واجتاه تطويرها واستخدامها املُاتدام ي
البلد.

][NFP

38

وصف العمود
إسم الوحدة التصنيفية

link:taxtab

إسم احملصول
 38سشؤال  4.42ي امللحق  2للوثيقة

CGRFA-10/04/Inf..5
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األولوية والنابة للبلد
♦ضعيفة

♦ ضعيفة-متوسطة

♦ متوسطة

♦ متوسطة-عالية

♦ عالية

وضع خرائط التو يع اجلغراي
♦مل يت ّم ختطيط أي نشاط
♦ األنشطة متقدّمة هداً

♦ األنشطة خمططة ولكن مل يت ّم الشروع فيها

♦ وعض األنشطة لقائمة

♦ األنشطة مُنجةزة

التوصيف/التقييم
ي نشاط
♦مل يت ّم ختطيط أ ّ
♦ األنشطة متقدّمة هداً

♦ األنشطة خمططة ولكن مل يت ّم الشروع فيها

♦ وعض األنشطة قائمة

♦ األنشطة مُنجةزة

حتاني احملصول
♦مل يت ّم ختطيط أي نشاط
♦ األنشطة متقدّمة هداً

♦ األنشطة خمططة ولكن مل يت ّم الشروع فيها

♦ وعض األنشطة قائمة

♦ األنشطة مُنجةزة

عمليات ما وعد احلصاد
ي نشاط
♦مل يت ّم ختطيط أ ّ
♦ األنشطة متقدّمة هداً

♦ األنشطة خمططة ولكن مل يت ّم الشروع فيها

♦ وعض األنشطة قائمة

♦ األنشطة مُنجةزة

التاويق
♦مل يت ّم ختطيط أي نشاط
♦ األنشطة متقدمة هداً

♦ األنشطة خمططة ولكن مل يت ّم الشروع فيها

♦ وعض األنشطة قائمة

♦ األنشطة مُنجةزة

إكثار البذور/مواد اإلنبات
♦مل يت ّم ختطيط أي نشاط
♦ األنشطة متقدمة هداً

♦ األنشطة خمططة ولكن مل يت ّم الشروع فيها

♦ وعض األنشطة قائمة

♦ األنشطة مُنجةزة

التوثيق ي نظم املعلومات
♦مل يت ّم ختطيط أي نشاط
♦ األنشطة متقدمة هداً

مشؤرر

♦ األنشطة خمططة ولكن مل يتمّ الشروع فيها

♦ وعض األنشطة قائمة

♦ األنشطة مُنجةزة

قاول للتطبيق

ويانات متوفرة

33
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نعم/ال

وهود سياسات وطنية تشجّع تنمية وتاويق مجبع األصناف وي املقام األول نعم/ال
أصناف املزارعني/األصناف البدائية واألنواع غري املاتخدمة على النحو
األمثل
سشؤال
1.44

أدخل ي اجلدول أدناه أي إطار عمل سياسي/قانوني قطري (مبا ي ذلك االسرتاتيجيات) موهود لتشجيع

تطوير أصناف املزارعني/األصناف البدائية واألنواع القليلة االستخدام واستغالهلا جتارياً
وصف العمود
إطار عمل سياسي/قانوني (مبا في اإلسرتاتيجيات)
عام النشر

link:reftab

link:reftab

موضوع الرتويج
تطوير أصناف املزارعني/األصناف البدائية واستغالهلا جتارياً
تطويراألنواع القليلة االستخدام واستغالهلا جتارياً

][NFP

CGRFA-14/13/Inf.9 Rev.1
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النشاط ذو األولوية  :12دعم إنتاج البذور وتوزيعها
مشؤرر
عدد األصناف اجلديدة اليت هرى إطالقها

39

قاول للتطبيق

ويانات متوفرة

نعم/ال

نعم/ال

سشؤال
 4.42أدخل ي اجلدول أدناه مجيع األصناف اليت هرى إطالقها ،40حمدّداً طرا ها وأصلها ،وسنة التاجيل (حني
41
ينطبق) واإلطالق ،والبيئة (البيئات) الزراعية اإليكولوهية املاتهدفة ،والصفات اهلامة ][NFP
وصف العمود
إسم احملصول
إسم الصنف

link:cultab

النمط
♦ صنف املزارع /صنف ودائي

♦ صنف حماّن

األصل
♦ قطري

♦ متّ إدخال من خارج البالد

عام التاجيل
عام االطالق
البيئة (البيئات) الزراعية اإليكولوهية املاتهدفة
صفات هامة
مشؤرر

قاول للتطبيق

ويانات متوفرة

عدد مشؤساات البذور الرمسية/املاجّلة

نعم/ال

نعم/ال

سشؤال
2.42

أدخل ي اجلدول أدناه عدد رركات البذور الرمسية/املاجلة ي البلد ،حمددا مصدر املعلومات والانة

 39مذكور أيضاً ي النشاط ذي األولوية  :9دعم اجلهود ي جماالت استيالد النباتات وحتاينها الوراثي وتوسيع نطاق قاعدتها.
 40خالل فرتة التقرير
 41سشؤال  1.43ي امللحق  2للوثيقة  CGRFA-10/04/Inf..5مباطا هزئيا

].[NFP
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وصف العمود
عدد رركات البذور الرمسية/املاجلة
المرجع link:reftab
عام النشر link:reftab

قاول للتطبيق

مشؤرر

أقل عدد األصناف األكثر رعبية اليت متثّل معاً  10ي املائة من جمموع نعم/ال
املااحة لكلّ من احملاصيل اخلماة املزروعة على النطاق األوسع
سشؤال

ويانات متوفرة
نعم/ال

 3.42أدخل ي اجلدول أدناه ،لكل من احملاصيل اخلماة املزروعة على أوسع نطاق وللانة األخرية ،أقل عدد
األصناف واليت متثل معا  %10من إمجالي املااحة احملصولية ،مع اإلحصاءات ذات الصلة املتاحة ].[NFP
وصف العمود
الانة
إسم احملصول
أقل عدد من األصناف ي  %10من إمجالي مااحة احملصول
قاول للتطبيق

مشؤرر

النابة املئوية للمااحة املزروعة وبذور احملاصيل اخلماة املزروعة على نعم/ال
أوسع نطاق اليت تليب معايري هودة قطاع البذور الرمسي

ويانات متوفرة
نعم/ال

سشؤال
 1.42أدخل ي اجلدول أدناه ،لكل من احملاصيل اخلماة املزروعة على أوسع نطاق وللانة األخرية ،املااحة
الكلية احملصودة ،وكميات البذور املاتوردة واملصدرة ،وكمية إنتاج البذور اليت ميدّها قطاع البذور الرمسي واليت تليب
معايري اجلودة ومتوسط معدل البذار ،مع اإلحصاءات ذات الصلة املتاحة ].[NFP
وصف العمود
الانة
إسم احملصول
إمجالي املااحة احملصودة (هكتار)

CGRFA-14/13/Inf.9 Rev.1

36

استرياد البذور (طن)
تصدير البذور (طن)
إنتاج البذور ليت تليب معايري هودة قطاع البذور الرمسي (طن)
متوسط معدل البذار (كج/هـ)
مشؤرر

قاول للتطبيق

ويانات متوفرة

وهود سياسة وطنية للبذور وقانون خاص والبذور

نعم/ال

نعم/ال

سشؤال
1.42

البذور

أدخل ي اجلدول أدناه املرهع (املراهع) املتعلقة والاياسة (الاياسات) القطرية للبذور ووقانون (قوانني)
][NFP

وصف العمود
املرهع

link:reftab

عام النشر

link:reftab
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النشاط ذو األولوية  :13بناء الربامج الوطنية وتعزيزها
قاول للتطبيق

مشؤرر

وهود كيان وطين (وكالة ،جلنة ،وما إىل ذلك) يعمل كآلية تنايق لألنشطة نعم/ال
و/أو االسرتاتيجيات اخلاصة واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

ويانات متوفرة
نعم/ال

سشؤال
 4.43أدخل ي اجلدول أدناه الكيان القطري (وكالة ،جلنة ،إخل) الذي يعمل كمُنشأة حكومية ماشؤولة عن تنايق
و/أو تاهيل أنشطة  PGRFAي البلد ،حمدّداً عام التأسيس ،واملهمة املكّلف وها ،وفئات اجلهات املعنية املمثَّلة،
42
وتواتر االهتماعات ][NFP
وصف العمود
إسم الكيان

link:instab

عام التأسيس
عام أحدث إعادة إنشاء
تكليف مبهام إضافية
موارد وراثية حةرةهية
موارد وراثية حيوانية

وصف األهداف
تواتر االهتماعات
♦ فصلي خالل عامٍ واحد
♦ وشكل غري نظامي

تاريخ آخر اهتماع

♦ مرّتان ي العام
♦ غري ذلك

)(YYYY/MM

الشركاء املشاركون
مروّو نبات
مزارعون
قطاع خاص
 42سشؤال  4.41ي امللحق  2للوثيقة

CGRFA-10/04/Inf..5

♦ سنوي

♦ كل عا ةميْن

♦ كل ثالثة أعوام

CGRFA-14/13/Inf.9 Rev.1
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منظمات غري حكومية
هامعات
ونوك هينات قطرية
منظمات جمتمعية
و ارة الزراعة
و ارة البيئة

الشركاء املشاركون اآلخرون
قاول للتطبيق

مشؤرر

وهود نقطة اتصال وطنية معيَّنة رمسياً أو مناق للموارد الوراثية النباتية نعم/ال
لألغذية والزراعة

ويانات متوفرة
نعم/ال

سشؤال
 2.43أدخل ي اجلدول أدناه لقب ،وموقع ،وإسم وعنوان نقطة االتصال الوطنية أو املناق القطري ل
مت تعيين رمسياً ][NFP
الذي ّ

PGRFA

وصف العمود
إسم الشخص نقطة االتصال/املناق
تاريخ التعيني

link:pertab

)(YYYY/MM

قاول للتطبيق

مشؤرر

وهود إطار للاياسات حكومية واسرتاتيجيات لصون املوارد الوراثية النباتية نعم/ال
لألغذية والزراعة واستخدامها

ويانات متوفرة
نعم/ال

سشؤال
3.43

أدخل ي اجلدول أدناه أي إطار عمل سياسي واسرتاتيجيات حكومية لصون واستخدام
وصف العمود
املرهع

link:reftab

عام النشر

link:reftab

[NFP] PGRFA
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مشؤرر
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قاول للتطبيق

وهود آلية وطنية لتبادل املعلومات وشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية نعم/ال
والزراعة

ويانات متوفرة
نعم/ال

سشؤال
1.43

املااهمة

أدخل ي اجلدول أدناه أي آلية وطنية لتبادل املعلومات وشأن  PGRFAموهودة موضحا عدد اجلهات املعنية
][NFP

وصف العمود
املرهع

link:reftab

عام النشر

link:reftab

عدد اجلهات املعنية املااهمة
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النشاط ذو األولوية  :14تشجيع وتعزيز شبكات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
مشؤرر

قاول للتطبيق

ويانات متوفرة

العضوية ي ربكة إقليمية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

نعم/ال

نعم/ال

سشؤال
4.41

أدخل ي اجلدول أدناه ربكات عمل إقليمي ًة  PGRFAاليت يُع ّد البلد عضواً فيها

][NFP

43

وصف العمود
إسم ربكة العمل

link:instab

قاول للتطبيق

مشؤرر

عدد ربكات حتاني احملاصيل اليت تكون اجلهات املعنية القطرية عضوا نعم/ال
فيها

ويانات متوفرة
نعم/ال

سشؤال
2.41

أدخل ي اجلدول أدناه ربكات حتاني احملاصيل اليت تكون اجلهات املعنية القطرية عضوا فيها

][SH

وصف العمود
إسم ربكة العمل

link:instab

مشؤرر

قاول للتطبيق

ويانات متوفرة

عدد املطبوعات اليت تنتجها اجلهات املعنية القطرية ي إطار الشبكات

نعم/ال

نعم/ال

سشؤال
3.41

أدخل ي اجلدول أدناه أي مطبوع أنتج 44ي إطار الشبكات
وصف العمود
املرهع

link:instab

 43سشؤال  4.41ي امللحق  2للوثيقة
 44خالل فرتة التقرير من قبل منظمتكم

CGRFA-10/04/Inf..5

][SH
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النشاط ذو األولوية  :15بناء نظم شاملة للمعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزها
قاول للتطبيق

مشؤرر

عدد األقارب الربية للمحاصيل احملتفظ وها ي املوقع ،واملوثّقة ي نظام نعم/ال
معلومات متاح للجميع

ويانات متوفرة
نعم/ال

سشؤال
 4.41أدخل ي اجلدول أدناه عدد األقارب الربية للمحاصيل املصانة ي املواقع الطبيعية واملوثّقة ي نظام معلومات
متاح للجميع ،حمددا عدد املواقع احملفوظة فيها واسم وعنوان نظام معلومات ][NFP
وصف العمود
عدد األقارب الربية للمحاصيل
عدد مواقع الصون
link:systab
نظام معلومات
عنوان النظام على ربكة االنرتنت

link:systab

قاول للتطبيق

مشؤرر

عدد أصناف املزارعني/األصناف البدائية املزروعة داخل املزرعة ،واملوثّقة ي نعم/ال
نظام معلومات متاح للجميع

ويانات متوفرة
نعم/ال

سشؤال
 2.41أدخل ي اجلدول أدناه عدد أصناف املزارعني/األصناف البدائية املزروعة داخل املزرعة ،واملوثّقة ي نظام
معلومات متاح للجميع ،حمددا النابة منها اليت مت نشر وصفها وويانات تو يعها اجلغراي ،واسم وعنوان نظام
املعلومات ][NFP
وصف العمود
عدد أصناف املزارعني/األصناف البدائية
نابة أصناف املزارعني/األصناف البدائية اليت هلا توصيف مرفولوهي
نابة أصناف املزارعني/األصناف البدائية اليت هلا توصيف راعي
نابة أصناف املزارعني/األصناف البدائية اليت هلا ويانات التو يع اجلغراي
نظام املعلومات
عنوان النظام على ربكة االنرتنت

link:systab
link:systab
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قاول للتطبيق

مشؤرر

عدد املدخالت ي جمموعات خارج املوقع املوثّقة ي نظام معلومات متاح نعم/ال
للجميع

ويانات متوفرة
نعم/ال

سشؤال
 3.41أدخل ي اجلدول أدناه عدد املدخالت من جمموعات خارج املوقع ي حو ة منظمتكم واملوثّقة ي نظام معلومات
متاح للجميع ،حمددا النابة املئوية منها اليت مت نشر ويانات توصيفها وتقييمها ،واسم وعنوان نظام املعلومات ][SH
وصف العمود
link:protab
اسم جمموعة خارج املوقع
عدد املدخالت املوثقة
النابة املئوية للمدخالت اليت تتوفر على ويانات التوصيف
النابة املئوية للمدخالت اليت تتوفر على ويانات التقييم
link:systab
نظام املعلومات
link:systab
عنوان النظام على ربكة االنرتنت
مشؤرر

قاول للتطبيق

ويانات متوفرة

عدد األصناف اليت متّ إطالقها وموثّقة ي نظام معلومات متاح للجميع

نعم/ال

نعم/ال

سشؤال
 1.41أدخل ي اجلدول أدناه عدد األصناف اليت متّ إطالقها وموثّقة ي نظام معلومات متاح للجميع ،حمددا اسم
وعنوان نظام املعلومات ][NFP
وصف العمود
عدد األصناف اليت متّ إطالقها
املعلومات املنشورة تضم
الناب
الوصف الزراعي
مصدر البذور

نظام املعلومات
عنوان النظام على ربكة االنرتنت

link:systab
link:systab
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قاول للتطبيق

مشؤرر

املشاركة ي نظم معلومات دولية/إقليمية وشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية نعم/ال
والزراعة تكون متاحة للجميع

ويانات متوفرة
نعم/ال

سشؤال
 1.41أدخل ي اجلدول أدناه أي نظام معلومات دولية/إقليمية وشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يكون
متاحا للجميع واليت تااهم في منظمتكم واملعلومات ،حمددا تواتر التحديثات ][SH
وصف العمود
نظام معلومات دولي/إقليمي
تواتر التحديثات
♦ يومي

♦ رهري

♦ سنوي

♦ كل عا ةميْن أو أكثر
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النشاط ذو األولوية  :16استحداث نظم لرصد وصون تنوّعها الوراثي والتقليل إىل أدنى حد من تآكل املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزها
قاول للتطبيق

مشؤرر

وهود نظم وطنية لرصد التنوّع الوراثي وصون  ،والتقليل إىل أدنى حد من التآكل نعم/ال
الوراثي

ويانات متوفرة
نعم/ال

أسئلة
 4.46أدخل ي اجلدول أدناه أي نظام وطين لرصد ومحاية التنوع اجليين واحلد من التآكل الوراثي وأرر إىل عدد
اجلهات املعنية املااهمة []NFP
وصف العمود
املرهع

link:reftab

عام النشر

link:reftab

عدد اجلهات املعنية املااهمة
قاول للتطبيق

مشؤرر

عدد اإلهراءات العالهية الناجتة عن النظم الوطنية القائمة لرصد وصون نعم/ال
التنوّع الوراثي والتقليل إىل أدنى حد من التآكل الوراثي

ويانات متوفرة
نعم/ال

سشؤال
 2.46أدخل ي اجلدول أدناه أي إهراء عالهي 45الناهم عن النظم الوطنية القائمة لرصد ومحاية التنوع اجليين
واحلد من التآكل الوراثي]NFP[ .
وصف العمود
إهراء عالهي

 45أهري خالل فرتة التقرير

link:protab

45
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النشاط ذو األولوية  :17بناء قدرات املوارد البشرية وتعزيزها
قاول للتطبيق

مشؤرر

وهود ورامج التعليم ما وعد التّخرج ،واجلامعي ،والثانوي وورامج تدريب نعم/ال
تتضمن هوانب متعلقة وصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
واستخدامها على حنو ماتدام

ويانات متوفرة
نعم/ال

سشؤال
 4.41أرر ي اجلدول أدناه إىل توافر ي ولدكم 46لربامج تعليمية وتدريبية ي مرحلة ما وعد التخرج واملرحلة اجلامعية
والثانوية تتضمن هوانب متعلقة وصون  PGRFAواستخدامها املاتدام []NFP
وصف العمود
ورامج تعليمية وتدريبية تتضمن هوانب متعلقة وصون  PGRFAواستخدامها املاتدام:
موهودة ي مرحلة ما وعد التخرج
موهودة ي املرحلة اجلامعية
موهودة ي املرحلة الثانوية

قاول للتطبيق

مشؤرر

النابة املئوية للموظفني الذين متّ حتاني معارفهم ومهاراتهم ي جمال صون نعم/ال
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها

ويانات متوفرة
نعم/ال

سشؤال
 2.41أدخل ي اجلدول أدناه العدد اإلمجالي للموظفني الفنيني ي مشؤساتكم العاملني ي جمال صون املوارد الوراثية
النباتية واستخدامها وعدد أولئك الذين مت حتاني 47مهاراتهم]SH[ .
وصف العمود
العدد اإلمجالي للموظفني الفنيني العاملني ي جمال PGRFA
عدد ا الفنيني العاملني ي جمال  PGRFAاحلاصلني على الدكتوراه ()PhD
عدد ا الفنيني العاملني ي جمال  PGRFAاحلاصلني على املاهاتري ()MSc
عدد ا الفنيني العاملني ي جمال  PGRFAالذين راركو ي دورات تدريبية قصرية ومناظرات

 46خالل فرتة التقرير
 47خالل فرتة التقرير
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النشاط ذو األولوية  :18تشجيع وتعزيز الوعي العام بشأن أهمية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
قاول للتطبيق

مشؤررات

وهود ورنامج للتوعية العامة تشجّع صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية نعم/ال
والزراعة واستخدامها
نعم/ال
عدد جمموعات اجلهات املعنية املشاركة ي تنفيذ ورنامج التوعية العامة

ويانات متوفرة
نعم/ال
نعم/ال

سشؤال
 4.41أرر ي اجلدول أدناه إذا كان ورنامج للتوعية العامة يشجّع صون
وإذا كان األمر كذلك ،تشري إىل جمموعات اجلهات املعنية املشاركة ي تنفيذه []NFP

PGRFA

وصف العمود
ورنامج للتوعية العامة يتعلق ب
♦ موهود

PGRFA

♦ غري موهود

اسم ورنامج للتوعية العامة يتعلق ب

PGRFA

جمموعات اجلهات املعنية املشاركة
مروّو نبات
مزارعون
قطاع خاص
منظمات غري حكومية
هامعات
ونوك هينات قطرية
منظمات مشرتكة (جمتمعية)
و ارة الزراعة
و ارة البيئة

جمموعات أخرى مشاركة

link:protab

واستخدامها موهود ي البالد،
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مشؤرر

قاول للتطبيق

ويانات متوفرة

عدد أنواع املنتجات اليت هرى تطويرها لرفع ماتوى الوعي العام

نعم/ال

نعم/ال

سشؤال
 2.41أرِر ي اجلدول أدناه إىل طرا املنتجات املطوّرة ،48ووسائل اإلعالم املُاتخدمة ،واجلمهور املُاتهدف،
49
واملواضيع املغطاة ي خلق الوعي وقيمة [SH] PGRFA
وصف العمود
املنتجات املطوّرة
منتجات مسعية-وصرية
لوحات عرض ومُلصقات
نشرات احلقائق اهلامة
صحف
تقارير (أدخِل املراهع أدناه)
جمالت (أدخِل املراهع أدناه)
صفحات الشبكة العاملية ( WWWأدخل املراهع أدناه)
كماليات (قمصان تي رريت ،قلناوات ،حقائب ،إخل)/أدوات

وسائل اإلعالم املاتخدمة
صحافة
تلفزيون
راديو
إنرتنت
معارض تنوّع
مشؤمترات
مناسبات تثقيفية

اجلماهري املُاتهدفة
صانعو الاياسة
علماء
عمال إرراد
مزارعون
 48خالل فرتة التقرير من قبل منظمتكم
49
سشؤال  6.20ي امللحق  2للوثيقة CGRFA-10/04/Inf..5
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تالميذ مدارس
عامة الشعب

املواضيع املشمولة
أهمية  PGRFAكجز ٍء من التنوع احليوي
دور املزارعني
الاياسة القطرية
التثقيف البيئي

املرهع

link:reftab
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امللحق الثاني
مسودة صيغة إعداد التقارير :اجلداول املشرتكة
يتضمن امللحق  2وصفا لتاعة هداول مشرتكة .وياتخدم كل هدول لتخزين معلومات مفصلة عن تاعة كيانات
خمتلفة ،وهي :املنظمات ،واألرخاص الذين ميكن االتصال وهم ،والربامج/املشاريع/األنشطة ،والوحدات التصنيفية،
واألصناف ،واملناطق اجلغرافية ،ونظم املعلومات ،واملراهع املنشورة/غري املنشورة ،واالتفاقات ،واليت يشار إليها ي
العديد من اجلداول طوال صيغة إعداد التقارير (امللحق .)4
وقد استخدمت هذه اجلداول املشرتكة من قبل آلية تبادل املعلومات الوطنية ( )NISMsلرصد خطة العمل العاملية األوىل.
وستكون املعلومات املتعلقة والكيانات التاعة 50املوهودة ي املنظمة متاحة للبلدان من خالل نظام معلومات املنقح (انظر
الفقرة  1ي هذه الوثيقة).

50

www.pgrfa.org
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حيتوي 'هدول املنظمة )' (instabعلى معلومات اتصال مبارر حول املعاهد ،واملنظمات ،وربكات العمل،
واإلضافة إىل األقاام أو البنى الثانوية ضمنها .ويُاتخدم حقل 'املنظمة األصل' لبناء تالال هرمي وني أوواب
اجلدول
وصف العمود
إسم املنظمة
اإلسم املختصر للمنظمة
رمزWIEWS
املنظمة األصل
العنوان
الرمز الربيدي
املدينة
البلد
اهلاتف
الفاكس
عنوان الربيد اإللكرتوني
عنوان املوقع على الشبكة العاملية
الوضع االعتباري للمنظمة
♦ حكومية
املتحدة

♦ غري حكومية

♦ دولية

♦ إقليمية

♦ اجلماعة اإلستشارية للبحوث الزراعية الدولية

فئات دةوْر املنظمة
ونك هيين (جمموعات طويلة األهل
ونك هيين (جمموعات متوسطة األهل
ونك هيين (جمموعات قصرية األهل

♦ رب حكومية

♦ خاصة

♦ األمم

CGRFA-14/13/Inf.9 Rev.1
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حديقة نباتية
مروّي
ربكة عمل
جمتمع حملي
تعليمي
منتج وذور
مشؤمّن وذور
جمتمع املُزارع
البحث
عامل اإلرراد
النارر
املخترب
اإلدارة/الاياسة
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حيتوي 'هدول ماشؤول االرتباط )' (pertabعلى معلومات اتصال مبارر حول األرخاص .ويكون األرخاص
عاد ًة مرتبطني واملنظمات ي هدول املنظمات ،حيث يت ّم ختزين عناوين الربيد .ويتمّ ختزين اهلواتف الشخصية
وعناوين الربيد اإللكرتوني ي هذا اجلدول.
وصف العمود
اإلسم العائلي
اللقب
اإلسم الشخصي
املنصب
ولد اإلقامة
عنوان الربيد اإللكرتوني
اهلاتف
املنظمة

ت حول الربامج ،واملشروعات ،واألنشطة ،واخلطط ،والدورات ،إخل.
جيمع 'هدول املشروع )' (protabويانا ٍ
ويد ّل حقلٌ مُشار إلي وعلم إىل املضمون وخيدم مايتعلّق والتحليل وتصفية املُدخالت اليت تنتمي إىل أسئلة خمتلفة
وصف العمود
اإلسم
االختصار/الرمز
النمط
♦ ورنامج

♦ مشروع

♦ غري قاول للتطبيق
احلالة

♦ نشاط

♦ حلقة حبث

♦ ندوة

♦ أكادميية

♦ دورة قصرية

CGRFA-14/13/Inf.9 Rev.1
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♦ متت املوافقة علي

♦ مت اقرتاح

تاريخ البدء)(YYYY/MM
تاريخ االنتهاء)(YYYY/MM
املشروع األصل/النشاط
الوصف
املناّق
املنظمة املناِّقة
املشاركون
املنظمات املشاركة
البلدان املشاركة
الشبكات ذات الصلة
مقدار امليزانية
وحدة عملة امليزانية
منط امليزانية
♦ سنوي

♦ اجملموع

فئات موارد التمويل
املنظمة املناقة
املنظمات املشاركة
الربنامج القطري
ربكات العمل ذات الصلة
موارد التمويل
اجملال

♦ هار (ماتمر)

♦ منجز
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♦ مشؤسااتي

♦ حملي
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♦ قطري

♦ إقليمي

♦ دولي

اجملاالت املتناولة من قبل األنشطة ذات األولوية خلطة العمل العاملية الثانية
ماح وحصر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
دعم إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وحتاينها ي املزرعة
مااعدة املزارعني ي حاالت الكوارث
تشجيع صون وإدارة األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية ي مواقعها الطبيعية
دعم اجلمع املوه للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
ادامة صون اجملموعات املوهودة خارج املواقع الطبيعية املتواهدة والتوسع فيها
جتديد املدخالت املوهودة خارج املواقع الطبيعية وإكثارها
التوسع ي التوصيف والتقييم واجملموعات الفرعية احملددة
دعم اجلهود ي جماالت تروية النباتات وحتاينها الوراثي وتوسيع نطاق قاعدتها
تشجيع تنويع احملاصيل وتوسيع نطاق التنوع احملصولي من أهل الزراعة املُاتدامة
تشجيع تطوير وتاويق مجيع األصناف وي املقام األول أصناف املزارعني/األصناف البدائية واألنواع
غري املاتخدمة على النحو األمثل
دعم إنتاج البذور وتو يعها
وناء الربامج القطرية وتعزيزها
تشجيع وتعزيز ربكات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
وناء نظم معلومات راملة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزها
تطوير وتعزيز وصون التنوع الوراثي وتقليل تآكل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
وناء قدرات املوارد البشرية وتعزيزها

تشجيع وتعزيز الوعي العام وشأن أهمية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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اجملاالت املتناولة من قبل األنشطة ذات األولوية خلطة العمل العاملية
ماح وحصر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
دعم إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ي املزرعة

مااعدة املزارعني ي حاالت الكوارث
تشجيع صيانة األنواع الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية ي مواقعها الطبيعية
استدامة اجملموعات خارج املواقع الطبيعية
جتديد اجملموعات املهدّدة خارج املواقع الطبيعية
دعم اجلمع املخطط واملاتهدف للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
توسيع أنشطة الصيانة خارج املواقع الطبيعية
توسيع توصيف اجملموعات األساسية وتقييمها وعددها
يادة ههود التحاني الوراثي وتوسيع القاعدة
تشجيع الزراعة املاتدامة
تشجيع تطوير األنواع غري املاتخدمة وصورة كاملة واستغالهلا جتارياً
دعم إنتاج وتو يع البذور
تطوير أسواق هديدة لألنواع احمللية واملنتجات 'الغنية والتنوّع'
وضع ورامج قطرية قوية
تشجيع ربكات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
إنشاء نظم معلومات راملة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
تطوير نظم الرصد واإلنذار املبكر عن فقدان املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
توسيع وحتاني التثقيف والتدريب
تشجيع التوعية العامة وقيمة حفظ واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها
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ت حول األمساء العلمية للنباتات وماتنداتها
حيتوي 'هدول الوحدة التصنيفية )' (taxtabعلى ويانا ٍ
وصف العمود
إسم الوحدة التصنيفية
إسم املاتند
الفصيلة النباتية
احلالة التصنيفية
اإلسم املفضّل للوحدة التصنيفية

link:taxtab

ت حول األصناف املزروعة ،ونالها ،وأصلها
حيتوي 'هدول األصناف )' (cultabعلى ويانا ٍ
وصف العمود
إسم الوحدة التصنيفية
إسم الصنف
املنظمة املروّية
الشخص املروّي
هوية صنف املروّي
الناب
مالحظة
اإلسم املفضّل للصنف
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ت حول مناطق هغرافية ضمن البلدان .وليات هناك حماولة
يُاتخدم 'هدول املنطقة )' (aretabلتخزين ويانا ٍ
ليكون وصف املنطقة كامالً-فاحلقل الوحيد املطلوب هو إسم املنطقة .وإذا ما ّمت إدخال خطوط الطول وخطوط
العرض ،فيجب أن تشري إىل نقطة مركزية ضمن املنطقة ،واليت ميكن أن تُاتخدم لتقايم األراضي على خريطة.
ويُعدّ حقل مااحة املنطقة مفيداً للغرض نفا  ،ولكن غري مطلوب .ومن املمكن إدخال ولدان وأكملها أو حتى
مناطق هغرافية أكرب ضمن هدول املنطقة ،ولكن مل تت ّم أيّة حماولة لبناء التالال اهلرمي وني مثل هذه املناطق.
وصف العمود
إسم املنطقة
حجم املنطقة
وحدات احلجم
♦ كيلومرتات مروعة

♦ هكتارات

♦ أميال مروعة

♦ آكرات

خط الطول
خط العرض
اجملتمعات احمللية املشمولة

حيتوي 'هدول نظام املعلومات )' (systabعلى ويانات حول ورامج نظام املعلومات املاتخدمة لتخزين،
وإدارة ،وحتليل وياناتPGRFA
إسم النظام
اإلختصار
آخر تاريخ االصدار )(YYYY/MM
آخر نص
تغطية النظام
ي املوقع الطبيعي
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خارج املوقع الطبيعي (حمصول وحيد)
خارج املوقع الطبيعي (متعدّد احملاصيل)
منط البيانات
♦ تفاصيل كاملة

♦ ويانات ماورائية

كفاءات النظام
إدارة ويانات املعامالت
إدارة ويانات إها ة املرور
إدارة ويانات احلصر
إدارة ويانات مراقبة اجلودة
إدارة ويانات التجديد
إدارة توصيف/تقييم البيانات
إدارة ويانات الصنف
إدارة املرادفات التصنيفية
إدارة البيانات حول املنظمات
إدارة البيانات حول األرخاص الصلة
إدارة املراهع
إدارة البيانات ذات املرهع اجلغراي )(GIS
إدارة البيانات البيئية احمليطة
إدارة البيانات البيئية من حيث العالقة وني الكائنات احلية وويئتها
صالحية النظام لالستخدام
♦ ماتخدِم وحيد (ماتقلّ)
الكفاءات احملدّثة

♦ متعدّد املاتخدِمني (مرتكز على الشبكة)

CGRFA-14/13/Inf.9 Rev. 1

♦ للقراءة فقط
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♦ للقراءة/الكتاوة

توفّر النظام
♦ جماني ،مورد مفتوح

♦ غري جماني

♦ جماني ،مورد مغلق

♦ غري متاح

حمرّك قاعدة البيانات
♦ مرتكز على ورنامج SQL
AceDB

♦ مرتكز على ورنامج DB2

♦ مرتكز على ورنامج Xbase

♦ مرتكز على ورنامج

♦ إمكانية استعمال ورنامج MS

♦ غري ذلك

التعامل مع الزوون
♦ مرتكز على التصفّح

♦ مرتكز على ورنامج Java

♦ خاص وربنامج MacIntosh

♦ خاص وربنامج Windows

♦ خاص وربنامج Unix

♦ غري ذلك

الصالت مع نظم معلومات قطرية أخرى
خمزون البذور
مروّو النبات
التو ّعات النباتية ذات املرهع اجلغراي
نظم املراهع التصنيفية
غري ذلك
عنوان املوقع على الشبكة العاملية

يُاتخدم 'هدول املراهع ) '(reftabجلمع البيانات حول املراهع املنشورة .وتتّبع البنية معيار BibTex
وغية الاماح واملعاجلة األسهل وأدوات  BibTexاملتواهدة ،إلنتاج ،على سبيل املثال ،قوائم واملراهع ي
صيغةٍ قياسية .وميكن أن يكون املرهع عبارة عن وثيقة إلكرتونية ،من قبيل موقع على ربكة اإلنرتنت.
العنوان
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املشؤلف
منط املرهع
♦ مقالة

♦ كتيّب

دكتوراه

♦ كتيّب يدوي

♦ تقرير فين

♦ متنوّع

♦ غري منشور

♦ صفحة ويب

♦ لوائح تنظيمية
جملة
عام النشر
اجمللّد
العدد
صفحات/معدّل الصفحات
عنوان الكتاب/وقائع مشؤمتر
حمرّر
إصدار
سلالة
اللغة
النارر
املكان
الرقم القياسي العاملي للكتاب
الرقم القياسي العاملي للالالة
عنوان املوقع على الشبكة العاملية
ملخّص
املرهع اإلسنادي

♦ ي كتاب

♦ ي وقائع مشؤمتر
♦ كتاب

♦ أطروحة ماهاتري
♦ وقائع مشؤمتر

♦ ماودة قانون

♦ أطروحة

♦ فهرس

♦ مشروع قانون

♦ قانون
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حيتوي 'هدول االتفاقيات )' (agrtabعلى وياناتٍ حول االتفاقيات الثنائية واملتعدّدة األطراف
إسم االتفاقية
اإلسم املختصر لالتفاقية
االتفاقية األصل
األطراف األخرى
منط االتفاقية
♦ معاهدة/اتفاقية /دولية
متعدّدة األطراف أخرى

♦ معاهدة/اتفاقية إقليمية
♦ اتفاقية ثنائية األطراف

تاريخ التوقيع )(YYYY/MM
تاريخ التصديق )(YYYY/MM
صاحلة لغاية )(YYYY/MM

♦ معاهدة/اتفاقية قطرية
♦ مذكّرة تفاهم

♦ اتفاقية

