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اثية النباتية لألغذية والزراعة في إعداد التقرير الثاني عن حالة الموارد الور
 العالم
 

 خطوط توجيهية للتقارير القطرية
 

 الدور األساسي للتقارير القطرية
 تقدير استراتيجيهو 

 
ع\ن   الث\اني    التقري\ر إن إعداد تقرير قطري هو أهم خط\وٍة ف\ي العملي\ة الرامي\ة إلع\داد                 

وينبغي النظ\ر إل\ى العملي\ة    . لمحالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العا  
 وإل\ى التقري\ر نفس\ه عل\ى أن\ه خط\ٌة             ، اسUتراتيجي  تمرين تخطUيطٍ  التحضيرية على أنها    

استراتيجية للوصول إلى إدارٍة أفضل للموارد الوراثية النباتية لألغذي\ة والزراع\ة ف\ي              
آم\\ا أن إع\\داد تقري\\ر قط\\ري ي\\وفر فرص\\ًة لج\\ذب، أو إع\\ادة ج\\ذب، وتحفي\\ز        . بل\\دك
مات مجموعٍة واسعٍة من أصحاب الشأن للتعليق على ما تم إحرازه وم\ا يتوج\ب               اهتما

عمل\\ه؛ ولمعرف\\ة م\\ا ه\\ي التع\\ديالت الالزم\\ة لتحقي\\ق ص\\يانة الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة  
 .لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام وتطويرها

الموارد الوراثي\ة  وللتأآد من أن التقارير القطرية توفر األساس الالزم لتخطيط صيانة       
النباتي\\ة واس\\تخدامها المس\\تدام وتطويره\\ا عل\\ى المس\\توى القط\\ري، والمس\\اهمة ف\\ي         
الجه\\ود اإلقليمي\\ة والعالمي\\ة، يتوج\\ب عل\\ى البل\\دان أن تج\\ري تق\\ديرًا دقيق\\ًا وش\\امًال لم\\ا 

 :يلي
 المساهمة الحالية للموارد الوراثية النباتية في األغذية والزراعة؛ •
ثي\ة النباتي\ة لألغذي\ة والزراع\ة ف\ي البل\د، ودوره\ا ف\ي نظ\م                  حالة الموارد الورا   •

 والعوام\\ل الباعث\\ة  �اإلنت\\اج، بم\\ا ف\\ي ذل\\ك التن\\وع البيول\\وجي المتص\\ل به\\ا        
 للتغيير؛

ما إذا آان اإلنتاج واإلنتاجية ال\زراعيين يتزاي\دان، أو يتناقص\ان، أو بقي\ا عل\ى                •
 حالتهما؛

 �باتي\\ة لألغذي\\ة والزراع\\ة  آي\\ف يمك\\ن تعزي\\ز مس\\اهمة الم\\وارد الوراثي\\ة الن    •
 إض\\\افًة إل\\\ى االس\\\تراتيجيات الالزم\\\ة �تحدي\\\د الف\\\رص المتاح\\\ة والمعوق\\\ات 
 لتحقيق الفرص والتغلب على المعوقات؛

حاج\\ات وأولوي\\ات بن\\اء الق\\درات الت\\ي ل\\م ي\\تم إش\\باعها، م\\ن أج\\ل التمك\\ين م\\ن   •
تدام ص\\\يانة الم\\\وارد الوراثي\\\ة النباتي\\\ة لألغذي\\\ة والزراع\\\ة واس\\\تخدامها المس\\\ 

 .       وتطويرها
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 المقدمة -1
 
إدراآًا منه ألهمية الم\وارد الوراثي\ة النباتي\ة لألغذي\ة والزراع\ة، أق\ّر م\ؤتمر منظم\ة                    .1

، 1991 ف\ي دورت\ه السادس\ة والعش\رين ف\ي            (FAO)األغذية والزراعة لألمم المتح\دة      
زراع\ة ف\ي    تقريٍر أول عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية وال        بضرورة وضع   

 األول مدفوع\\ًة م\\ن البل\\دان التقري\\روق\\د آان\\ت عملي\\ة إع\\داد ).  األولالتقري\\ر (الع\\الم
 ).الهيئة(وموجهًة من قبل هيئة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 
 التقري\ر وافقت البلدان على أن تكون التقارير القطرية ه\ي األس\اس ال\ذي يبن\ى علي\ه                   .2

ة األغذية والزراعة إعداد خطوٍط توجيهي\ة للتقري\ر القط\ري           وطلب من منظم  . األول
من اجل توفير إطار عمٍل عام لتحليل وعرض البيان\ات والمعلوم\ات عل\ى المس\توى                

ولق\\د آان\\ت المش\\ارآة ف\\ي إع\\داد التقري\\ر األول اس\\تثنائيًة، حي\\ث ت\\م إنج\\از  . القط\\ري
 األس\\اس ال\\الزم   تقري\\رًا قطري\\ًا لمنظم\\ة األغذي\\ة والزراع\\ة، مم\\ا وف\\ر     154ورف\\ع 

لوض\\ع التق\\دير الح\\رج األول لحال\\ة الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة لألغذي\\ة والزراع\\ة،        
 .وقدرة البلدان على استخدامها وتطويرها وصيانتها

 
إض\\افًة إل\\ى التق\\ارير القطري\\ة، قام\\ت منظم\\ة األغذي\\ة والزراع\\ة بجم\\ع معلوم\\اٍت،       .3

حين، آم\\\ا حص\\\لت عل\\\ى  األول، م\\\ن خ\\\الل مس\\\التقري\\\رآج\\\زٍء م\\\ن عملي\\\ة إع\\\داد 
معلوماٍت من عدٍد من مراآز البحوث الزراعية الدولية التابع\ة للجماع\ة االستش\ارية              

 ش\\خص، آان\\ت 200وتلق\\ت أيض\\ًا مس\\اهماٍت م\\ن قراب\\ة . للبح\\وث الزراعي\\ة الدولي\\ة
ث\م قام\ت منظم\ة األغذي\ة والزراع\ة بتجمي\ع            . غالبيتها من خالل مؤتمراٍت إلكترونية    

التقري\ر األول ع\ن حال\ة الم\وارد     ات وتحليلها بعناية، فأنتجت منه\ا       البيانات والمعلوم 
 . في العالمالوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
، عق\\د الم\\ؤتمر الفن\\ي ال\\دولي الراب\\ع ح\\ول الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة ف\\ي    1996ف\\ي  .4

 بل\\دًا، إل\\ى جان\\ب ممثل\\ي منظم\\اٍت دولي\\ة    150حي\\ث اجتم\\ع ممثل\\و  . ليبزي\\غ بألماني\\ا 
 التقرير األول عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة        عديدة، للنظر في    

وق\\د رح\\ب الموف\\دون ب\\التقرير باعتب\\اره أول تق\\ديٍر ع\\المي ش\\امٍل لحال\\ة   . ف\\ي الع\\الم
الم\\وارد الوراثي\\ة يانة خط\\ة العم\\ل العالمي\\ة لص\\آم\\ا تبن\\وا . الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة

، م\\ن أج\\ل )خط\\ة العم\\ل العالمي\\ة(المس\\تدام خدامها زراع\\ة واس\\تالنباتي\\ة لألغذي\\ة وال
 . األولالتقريرمعالجة العديد من االحتياجات واألولويات التي وردت في 

وقد تم التصديق الحق\ًا عل\ى نت\ائج الم\ؤتمر الفن\ي ال\دولي الراب\ع م\ن جان\ب الم\ؤتمر                        .5
فاقي\ة بش\أن التن\وع     العام لمنظمة األغذية والزراعة، آما رحب به مؤتمر أطراف االت         

 األول التقري\ر وفي وقٍت الح\ق، تم\ت مراجع\ة نس\خٍة ش\املة م\ن            . (CBD)البيولوجي  
من جانب الخبراء، ثم جرى تحريره ونش\ره م\ن قب\ل منظم\ة األغذي\ة والزراع\ة ف\ي                  

، عل\ى موق\ع   خط\ة العم\ل العالمي\ة    األول، إض\افًة إل\ى     التقري\ر وتوجد نس\ختا    . 1998
 : على العنوان التاليمنظمة األغذية والزراعة 

htm.wrlmap_e/Pgrfa/AGPS/AGP/AGRICULT/FAOINFO/WAICENT/org.fao.www://http 
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ق\دير  ، أعادت الهيئة، في دورته\ا العادي\ة الثامن\ة، التأآي\د عل\ى الحاج\ة لت                1999وفي   .6

 بص\ورٍة دوري\ة، م\ن اج\ل       حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم       
خط\\ة العم\\ل تس\\هيل تحلي\\ل االحتياج\\ات المتغي\\رة والفج\\وات، والمس\\اهمة ف\\ي تع\\ديل  

التقري\ر  آم\ا ت\م االتف\اق عل\ى قي\ام الهيئ\ة ب\النظر ف\ي إع\داد                   .  الجاري تنفي\ذها   العالمية
 التقري\\ر ( ف\\ي الع\\الم د الوراثي\\ة النباتي\\ة لألغذي\\ة والزراع\\ة  حال\\ة الم\\وار  ع\\ن الث\\اني
، إض\افًة إل\ى النظ\ر عل\ى         خطة العمل العالمية  وآذلك التعديالت الممكنة على     ) الثاني

 .مدى أبعد في ضرورة وضع تقريٍر عن حالة التنوع البيولوجي الزراعي في العالم
 
 بتبن\\ي 2001ن\\وفمبر / ي تش\\رين الث\\ان 3ق\\ام م\\ؤتمر منظم\\ة األغذي\\ة والزراع\\ة ف\\ي     .7

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراع\ة، ودخل\ت المعاه\دة        
وقد أعادت المعاهدة التأآيد عل\ى الحاج\ة        . 2004حزيران  /  يونيو 29حيز التنفيذ في    

إلعداد تقارير دورية عن حالة الموارد الوراثية النباتية في الع\الم، حي\ث ت\نص عل\ى                 
تتعاون األطراف المتعاقدة مع هيئة الموارد الوراثية النباتي\ة لألغذي\ة والزراع\ة             "ن  أ

بمنظمة األغذية والزراعة في إعادة تقديرها الدورية لحالة الم\وارد الوراثي\ة النباتي\ة              
 الج\اري   خط\ة العم\ل العالمي\ة     لألغذية والزراعة في العالم، من أج\ل تس\هيل تح\ديث            

 ).3-17المادة (تنفيذها 
 

، نظ\\رت الهيئ\\ة، خ\\الل دورته\\ا العادي\\ة التاس\\عة، ف\\ي مقت\\رٍح تفص\\يلي      2002وف\\ي  .8
  ف\ي الع\الم    حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة      عن   التقرير الثاني إلعداد  

واتفقت الهيئة على ضرورة الس\ير ق\دمًا ف\ي          . تضّمن مخططًا تمهيديًا مقترحًا للتقرير    
دًة عل\ى ض\رورة التكام\ل الت\ام ب\ين العملي\ة التحض\يرية               تطوير التقري\ر الث\اني، مش\د      

آما أشارت اللجنة إلى ضرورة إعطاء األولوي\ة        . خطة العمل العالمية  ومتابعة وتنفيذ   
 .لتحديث التقرير األول، مع الترآيز إلى أبعد حٍد ممكن على التغيرات التي حدثت

ني\ة ب\الموارد الوراثي\ة      وطلبت الهيئة من جماعة العمل المشترآة بين الحكوم\ات المع          .9
وق\\د .  الث\\انيالتقري\\رالقي\\ام بتوجي\\ه عملي\\ة إع\\داد ) جماع\\ة العم\\ل(النباتي\\ة التابع\\ة له\\ا 

 ونظ\\رت ف\\ي عملي\\ٍة متع\\ددة المس\\تويات إلع\\داد    2003اجتمع\\ت ه\\ذه الجماع\\ة ف\\ي   
 الث\اني   التقري\ر حيث شددت على أن أحد األهداف الرئيسية من إع\داد           .  الثاني التقرير

 الجهود القطرية واإلقليمية والعالمية في تعزيز استخدام الموارد الوراثية          هو مساعدة 
النباتي\\ة ف\\ي دع\\م الجه\\ود الرامي\\ة لتحقي\\ق األم\\ن الغ\\ذائي والتنمي\\ة الريفي\\ة والزراع\\ة  

وشددت جماعة العمل آذلك عل\ى ض\رورة إتاح\ة العملي\ة الرامي\ة إلع\داد             . المستدامة
الت والمنظورات القطرية واإلقليمية والعالمية، آما       الثاني المجاَل أمام التحلي    التقرير

ولمساعدة البلدان بهذا . اتفقت على ضرورة اشتمال العملية على إعداد تقارير قطرية   
الش\\أن، أوص\\ت الجماع\\ة بقي\\ام منظم\\ة األغذي\\ة والزراع\\ة بوض\\ع خط\\وٍط توجيهي\\ة    

 التقري\ر من\ذ  تستدعي توفير معلوماٍت عن التغي\رات الت\ي ح\دثت ف\ي الحال\ة القطري\ة                
 .األول
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 يش\\كل مكون\\ًا خط\\ة العم\\ل العالمي\\ةوق\\د ش\\ددت جماع\\ة العم\\ل عل\\ى أن متابع\\ة تنفي\\ذ   .10
آم\\ا أنه\\ا بحث\\ت ف\\ي دراس\\اٍت     .  الث\\انيالتقري\\رأساس\\يًا م\\ن مكون\\ات عملي\\ة إع\\داد     

واتفق\\ت . مواض\\يعية لتكمي\\ل المعلوم\\ات الت\\ي س\\يتم توفيره\\ا ف\\ي التق\\ارير القطري\\ة      
ذه الدراسات التي ينبغي إجراؤه\ا حس\بما تس\مح ب\ه الم\وارد              الجماعة على عدٍد من ه    

 ).3(المالية، مبينًة أولوياتها آما في المرفق 
 

 الغرض من هذه الخطوط التوجيهية -2
  

بناًء على طلب الهيئة وجماعة العم\ل المعني\ة ب\الموارد الوراثي\ة النباتي\ة التابع\ة له\ا،                    .11
جيهية لمساعدة البل\دان عل\ى القي\ام        أعدت منظمة األغذية والزراعة هذه الخطوط التو      

وق\\د ت\\م . بإع\داد تقاريره\\ا القطري\\ة ع\\ن الم\\وارد الوراثي\ة النباتي\\ة لألغذي\\ة والزراع\\ة  
والمقص\ود م\ن    . تصميم هذه الخطوط التوجيهية ألداء ثالثة أغراٍض هامة ومترابطة        

 :هذه الخطوط هو
o   تراتيجي مس\\اعدة البل\\دان عل\\ىUUديٍر اسUUراء تقUUي\\ة النباتي\\ة   لموارده\\ا الوراثإج

وه\ذه  . لألغذية والزراعة لتوفير األساس الالزم للتخط\يط واإلدارة القط\ريين         
إذ تتطلب تحليًال استراتيجيًا لوض\ع      . مهمة تتعدى مجرد تقديم وصٍف للموارد     

تقريٍر عن حالة الموارد، والقدرات المتوفرة إلدارتها، واس\تخالص ال\دروس           
وق\\د تض\\منت ه\\ذه  . ت واألولوي\\اتم\\ن التج\\ارب الس\\ابقة، وتحدي\\د االحتياج\\ا  

الخط\\وط التوجيهي\\ة أس\\ئلًة عدي\\دة لمس\\اعدة البل\\دان ف\\ي تقي\\يم الجه\\ود الس\\ابقة    
واستش\\\\\راف المس\\\\\تقبل، والتنب\\\\\ؤ باالحتياج\\\\\ات والطلب\\\\\ات واالتجاه\\\\\ات      
ومستلزمات بن\اء الق\درات القطري\ة ف\ي آاف\ة جوان\ب إدارة الم\وارد الوراثي\ة                  

 .النباتية لألغذية والزراعة
o دالتأUUالتقري\\ر الث\\اني ع\\ن حال\\ة الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة       م\\ن دم\\ج إع\\داد   آ

خط\ة العم\ل    تنفي\ذ   متابعUة   الUنهج الجديUد ل     ض\من    لألغذية والزراعة في الع\الم    
حيث يوّلد نهج المتابعة الجديد بياناٍت ومعلوماٍت آثيرة ومهمة يجب          . العالمية

 مص\\\ادر محتمل\\\ة وتح\\\دد الخط\\\وط التوجيهي\\\ة.  الث\\\انيالتقري\\\رأن يتض\\\منها 
للمعلوم\\ات الت\\ي ينبغ\\ي أن ت\\تمخض عنه\\ا األس\\ئلة والج\\داول الموج\\ودة ف\\ي     

، تنفي\ذ خط\ة العم\ل العالمي\ة    متابع\ة  مؤشرات ونموذج تقري\ر   أقساٍم عديدة من    
 .وتقدم اقتراحاٍت حول آيفية عرض هذه المعلومات في التقرير القطري

o  ٍامUUٍل عUUار عمUUوفر إطUUور ع\\المي ع\\ن حال\\ة   للبل\\دان لوض\\ع تقري\\ٍر م\\ن منظ\\  ت
موارده\\\\ا الوراثي\\\\ة النباتي\\\\ة لألغذي\\\\ة والزراع\\\\ة، وع\\\\ن نش\\\\اطات اإلدارة،  

لتسUUهيل حي\\ث أن إط\\ار العم\\ل الع\\ام ه\\ذا حاس\\م    . واالحتياج\\ات واألولوي\\ات 
التقري\ر الث\اني ع\ن حال\ة         الالزم إلع\داد     اإلقليمي والعالمي والترآيب  التحليل  

 ، إض\\افًة إل\\ى ت\\وفير اع\\ة ف\\ي الع\\المالم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة لألغذي\\ة والزر 
 ف\ي المس\تقبل،    الجUاري تنفيUذها  خطUة العمUل العالميUة     لتحديث  األساس الالزم   

مم\\ا يض\\من توجي\\ه االس\\تثمارات االس\\تراتيجية ف\\ي الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة  
 .لألغذية والزراعة نحو األولويات القطرية واإلقليمية والعالمية
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  للتقارير القطريةمالموصى بهالبنية والمحتوى والنطاق  -3
 البنية

   
لتمك\\ين م\\ن إج\\راء لإلع\\داد التق\\ارير القطري\\ة ض\\روري   ع\\ام إط\\ار عم\\ٍلت\\وّفر ألن  .12
 ، بما يمكن من دّقة    ،فإننا نوصي وبقوة بأن تتقيد البلدان     ،  تحليل اإلقليمي والعالمي  ال

 .ببنية التقارير القطرية الموضحة في هذه الخطوط التوجيهية
 

 يتض\\من وص\\فًا للبل\\د مقدمUUة عUUن البلUUد، وقس\\ٍم يحت\\وي  تنفيUUذيوجٍزمUUب\\ة نوص\\ي بكتا .13
أمUا البنيUة الموصUى بهUا للجUزء الرئيسUي مUن جسUم التقريUر          . وللقطاع الزراعي في\ه  
 :القطري فهي آما يلي

 
 حالة التنوع: 1الفصل  •
 حالة اإلدارة في الموقع الطبيعي: 2الفصل  •
 اإلدارة خارج الموقع الطبيعي: 3الفصل  •
 حالة االستخدام: 4صل الف •
 التدريب والتشريعاتوحالة البرامج القطرية، : 5الفصل  •
 حالة التعاون اإلقليمي والدولي: 6الفصل  •
الحص\\ول عل\\ى الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة لألغذي\\ة والزراع\\ة، واقتس\\ام       : 7الفصUUل  •

 المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد، وحقوق المزارعين
إدارة الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة لألغذي\\ة والزراع\\ة ف\\ي األم\\ن   مس\\اهمات : 8الفصUUل  •

 الغذائي والتنمية المستدامة
 

 يراه\\ا ض\\رورية ألمت\\ه، لتحدي\\د مس\\تلزمات   يضUUيف أيUUة أقسUUامٍ وينبغ\\ي لك\\ل بل\\ٍد أن   .14
تحس\\\ين الجه\\\ود لص\\\يانة واس\\\تخدام وتط\\\وير الم\\\وارد الوراثي\\\ة النباتي\\\ة لألغذي\\\ة       

حتياجات واألولويات، بما في ذل\ك التع\اون اإلقليم\ي          والزراعة، إضافًة إلى تحديد اال    
 .والدولي

 
 محتوى التقارير القطرية

ال ب\د للتقري\\ر القط\\ري م\\ن توجي\ه نظ\\ره إل\\ى الماض\\ي، وال\ى الوض\\ع الح\\الي، وال\\ى     .15
ولذلك، نرى أن النظر إلى السنوات العشر الماضية والعش\ر القادم\ة يمك\ن       . المستقبل

 . عليه، وأين هو اآلن، والى أين يتجهأن يقدم صورًة عما آان البلد
  

حينما يكون ذل\ك عملي\ًا، نش\جع البل\دان عل\ى اس\تخدام تقريره\ا القط\ري الس\ابق ع\ن                       .16
الموارد الوراثية النباتية التخاذه\ا نقط\ة مرجعي\ٍة لتق\دير االتجاه\ات والتق\دم المح\رز                 

ألعم\ال  نحو األهداف، ولتوفير أس\اٍس لتحس\ين تط\وير السياس\ات، وتخط\يط وتنفي\ذ ا               
 :وتتوفر التقارير القطرية على الموقع. ذات األولوية على جميع المستويات

htm.wrlamp_e/Pgrfa/AGPS/AGRICULT/FAOINFO/WAICENT/org.fao.www://http 
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ن يق\\رر المحت\\وى المح\\دد والقض\\ايا الرئيس\\ية الت\\ي  ف\\ي ح\\ين يتوج\\ب عل\\ى آ\\ل بل\\ٍد أ  .17

فصٍل آما أوصينا بUه     سيتناولها في تقريره القطري، نوصي بشكٍل عام بأن يكون آل           
 : آما يليأعاله في التقرير القطري

يقدم تحليًال لالتجاهات ويبين التغيرات على مدى السنوات العشر الس\ابقة، آلم\ا آ\ان                •
 .ذلك عمليًا

التقرير تمّكن من تحديث المعلومات الواردة في الفصل النظير له في           يوفر معلوماٍت    •
 . في العالماألول عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 .يحدد القضايا والفرص المتاحة الجديدة والناشئة •
 مس\تخدمًا ف\ي ذل\ك نه\ج         خطة العم\ل العالمي\ة    يقدم ملخصًا ألبرز نقاط التقدم في تنفيذ         •

 .لمتابعة الجديد ما أمكنا
يح\\\دد التح\\\ديات والف\\\رص المتاح\\\ة الرئيس\\\ية لتحقي\\\ق االس\\\تخدام المس\\\تدام للم\\\وارد  •

 .الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتطويرها وصيانتها
يق\\دم التوجه\\ات االس\\تراتيجية لالحتياج\\ات واألولوي\\ات لتحقي\\ق الص\\يانة والتط\\وير       •

تي\\ة لألغذي\\ة والزراع\\ة عل\\ى المس\\توى القط\\ري     واالس\\تخدام للم\\وارد الوراثي\\ة النبا  
ويج\\ب أن يتض\\من ذل\\ك االحتياج\\ات الالزم\\ة لك\\ٍل م\\ن العم\\ل      . واإلقليم\\ي وال\\دولي 

 .الفوري والتخطيط طويل األجل
يقدم معلوماٍت، إن توفرت، تساعد في تطوير الدراسات المواضيعية الجاري تنفي\ذها         •

 ).3راجع المرفق ( الثاني التقريرآجزٍء من إعداد 
 

ومن أجل مساعدة البل\دان عل\ى تط\وير محت\وى تقاريره\ا القطري\ة، يتض\من المرف\ق              .18
له\\ذه الخط\\وط التوجيهي\\ة اقتراح\\اٍت ومجموع\\ًة ش\\املة م\\ن األس\\ئلة لك\\ل قس\\ٍم         ) 1(

 التشUUديد هنUUا علUUى أنUUه لUUيس مUUن بيUUد أنUUه يجUUب. رئيس\\ي م\\ن أقس\\ام التقري\\ر القط\\ري
ن األس\ئلة ق\د وض\عت إلث\ارة النق\اش           إذ أ . الضروري محاولة اإلجابة على آل سؤال     

ومساعدة البلدان على إجراء تحليٍل استراتيجي لنشاطاتها المتعلق\ة ب\الموارد الوراثي\ة       
النباتية لألغذية والزراعة، بهدف تط\وير مس\اٍر للس\ير ق\دمًا نح\و تحقي\ق أه\داف آ\ل                    

 .      يفيةأمٍة في استخدام وصيانة هذه الموارد في إطار األمن الغذائي والتنمية الر
 

 
 
 النطاق

عن\\د تحدي\\د نط\\اق تقريره\\ا القط\\ري، س\\ترآز البل\\دان عل\\ى الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة  .19
وفي هذا الس\ياق، نش\جع البل\دان عل\ى مراجع\ة            . األآثر أهمية لألغذية والزراعة فيها    

التقري\ر األول ع\ن     تعريفات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراع\ة ال\واردة ف\ي            
المعاه\\دة الدولي\\ة  وف\\ي  ف\\ي الع\\الم الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة لألغذي\\ة والزراع\\ة حال\\ة

 .بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة لألغذي\\ة     "� األول التقري\\رلق\\د ورد التعري\\ف الت\\الي ف\\ي     .20
األص\\ناف التقليدي\\ة  والزراع\\ة تش\\مل مختل\\ف أن\\واع الم\\واد الوراثي\\ة الموج\\ودة ف\\ي     

واألصناف الحديث\ة، إض\افًة إل\ى أق\ارب المحاص\يل البري\ة، واألن\واع النباتي\ة البري\ة                  
أم\\ا ". األخ\\رى، الت\\ي يمك\\ن اس\\تخدامها اآلن أو ف\\ي المس\\تقبل ف\\ي األغذي\\ة والزراع\\ة

الموارد الوراثية النباتية لألغذي\ة والزراع\ة تعن\ي      "� فتقدم التعريف التالي  المعاهدة
ويقدم آل من   ". ادة من منشأ نباتي ذات قيمة فعلية أو محتملة لألغذية والزراعة          أية م 

التع\\ريفين نطاق\\ًا واس\\عًا ومفي\\دًا، إذ أنهم\\ا يش\\مالن تل\\ك الم\\وارد الت\\ي تس\\هم حالي\\ًا ف\\ي 
 .األغذية والزراعة إضافًة إلى تلك التي لديها إمكانية لفعل ذلك

 
التقرير األول عن حالة الموارد      من   )1(الفصل   بأن تستعرض البلدان     نوصي وبقوة  .21

، لمس\اعدتها ف\ي تحدي\د        حالة التنوع  � الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم     
فالعناوين الرئيسية المستخدمة في هذا الفص\ل       . نطاق ونقاط ترآيز تقاريرها القطرية    

ق\\در المحاص\\يل الرئيس\\ية؛ المحاص\\يل الفرعي\\ة واألن\\واع غي\\ر المس\\تخدمة بال     : ه\\ي
األنواع المستخدمة على مستوى محلي، إما من خ\الل الزراع\ة أو الحص\اد؛              (الكافي  

؛ األن\واع   )النباتات متعددة األغ\راض؛ والمحاص\يل الت\ي تس\هم ف\ي التن\وع الزراع\ي               
أص\ناف  / األصناف الحديثة واألصناف البدائية المحلية    (البرية؛ وأصناف المحاصيل    

 األول إل\ى أآب\ر    التقري\ر لث\اني يقص\د من\ه تح\ديث          ا التقري\ر ونظ\رًا ألن    ). المزارعين
قدٍر ممكن، فسوف يكون من المفيد للغاية لو عالجت التقارير القطري\ة نف\س الم\وارد                

 األول، وم\ن خ\الل ذل\ك، أن تس\تخدم           التقري\ر م\ن   ) 1(الوراثية الت\ي عالجه\ا الفص\ل        
مالح\ق  م\ن   ) 1(آم\ا نش\جع البل\دان عل\ى مراجع\ة المرف\ق             . نفس عن\اوين المواض\يع    

 ".قائمة المحاصيل التي يغطيها النظام متعدد األطراف"، وهو المعاهدة الدولية
 

آم\\ا نوص\\ي أيض\\ًا ب\\أن تق\\وم البل\\دان عن\\د تق\\ديرها لحال\\ة موارده\\ا الوراثي\\ة النباتي\\ة       .22
لألغذية والزراعة، وأدوار هذه الموارد وقيمها، بمحاول\ة وص\ف الجوان\ب المتص\لة              

اج، والبيئ\ات الت\ي يج\ري اس\تخدام ه\ذه الم\وارد فيه\ا،        بالتنوع الزراعي، ونظ\م اإلنت\   
ومجموع\\\ة المنتج\\\ات والخ\\\دمات الت\\\ي تق\\\دمها، وأنم\\\اط االس\\\تهالك والممارس\\\ات     
االجتماعية واالقتصادية المتصلة بها، ووظائف النظام البيئي التي تسندها، وأدوارها         

 .في اإلنتاج الزراعي وفي تحقيق األمن الغذائي
 

تق\\دير التق\\دم المح\\رز ووض\\ع توص\\ياٍت بأعم\\ال مس\\تقبلية، ب\\أن  ونوص\\ي بق\\وة، عن\\د  .23
يشمل نطاق النشاطات األعماَل التي تق\وم به\ا القطاع\ان الع\ام والخ\اص والمنظم\ات                 
غير الحكومية؛ وأن ي\تم، عل\ى الخص\وص، أخ\ذ األعم\ال واالحتياج\ات واألولوي\ات                 

العتب\ار، بص\ورٍة    وإشراك المجتمعات األصلية والمحلية واتحادات المزارعين، في ا       
 .تامة
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 التكامل مع خطة العمل العالمية
 

ع\\ن حال\\ة   الث\\اني التقري\\رآم\\ا نّوه\\ت الهيئ\\ة، بض\\رورة تكام\\ل العملي\\ة التحض\\يرية     .24
 تمام\ًا م\ع عملي\ة متابع\ة تنفي\ذ            ف\ي الع\الم    الموارد الوراثية النباتية لألغذي\ة والزراع\ة      

 حواش\\\ي عل\\\ى األس\\\ئلة ولتحقي\\\ق ذل\\\ك، ت\\\م وض\\\ع إش\\\ارات . خط\\\ة العم\\\ل العالمي\\\ة
تنفي\\ذ خط\\ة العم\\ل   متابع\\ة مؤش\\رات ونم\\وذج تقري\\ر   والج\\داول ال\\واردة ف\\ي وثيق\\ة   

م\ن  ) 1( أسفل آل واحٍد من الفص\ول ذات العالق\ة الموص\ى به\ا ف\ي المرف\ق         العالمية
فم\\\ن ش\\\أن ذل\\\ك أن يض\\\من إمكاني\\\ة النظ\\\ر ف\\\ي البيان\\\ات . ه\\\ذه الخط\\\وط التوجيهي\\\ة

س\تجابة ل\نهج المتابع\ة الجدي\د م\ن أج\ل تض\مينها ف\ي                والمعلومات الت\ي تتول\د ع\ن اال       
 .التقرير القطري، دون تكراٍر للجهد

 
 طول التقرير القطري

  
نوص\\ي ب\\أن يك\\ون التقري\\ر القط\\ري م\\وجزًا م\\ا أمك\\ن ف\\ي معالجت\\ه لكاف\\ة القض\\ايا          .25

بحي\\ث يك\\ون الجس\\م الرئيس\\ي للتقري\\ر     .  ص\\فحة60إذ يج\\ب أال يتج\\اوز  . الرئيس\\ية
ة وأن يكون استراتيجيًا، مع توفير معلوماٍت تدعم االستنتاجات          صفح 35-25حوالي  

إال أنه ال يوجد خطوط توجيهي\ة مقترح\ة لط\ول آ\ل واح\ٍد               . والتوجهات االستراتيجية 
آم\ا يج\ب إع\داد ج\داول        . من الفص\ول، حي\ث أن الترآي\ز ق\د يتف\اوت ب\ين بل\ٍد وآخ\ر                 

 .ومرفقات بالبيانات والمعلومات الوصفية ما أمكن
 

 عملية الكلية والجدول الزمني ال-4
    
ع\ن   الث\اني    التقريرلهذه الخطوط التوجيهية العمليَة الكلية إلعداد       ) 2(يوضح المرفق    .26

ة خ\الل   هيئ\ وق\د طلب\ت ال    .  ف\ي الع\الم    حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة     
ول الزمن\ي    أن تق\وم المنظم\ة بتع\ديل الج\د         2004دورتها العادية العاشرة في نوفمبر      

أم\\ا الج\\دول الزمن\\ي  . 2008 الث\\اني بحل\\ول ع\\ام  التقري\\ر  إنج\\ازم أن ي\\تعل\\ى أس\\اس
 الث\اني،   التقري\ر  آموعٍد نهائي إلنجاز المسودة األولى م\ن         2008المعّدل فيحدد مايو    

 .بحيث يمكن أن تنظر فيها الهيئة في دورتها العادية الثانية عشرة
 

 ريةالجدول الزمني إلنجاز التقارير القط
     
، فإن الموعد النهائي إلنجاز التقارير 2008 الثاني بحلول عام  التقريرلكي يتم إنجاز     .27

وستستخدم التقارير القطرية النهائية . 2007حزيران /  يونيو 30القطرية النهائية هو    
 30، بحل\\ول ةالقطريUUة لمنظمUUة األغذيUUة والزراعUUة مUUن جانUUب الحكومUUات  رفوعUUالم

وإذا .  الث\\انيالتقري\\رل\\ى أنه\\ا المص\\در الرئيس\\ي إلع\\داد   ، ع2007حزي\\ران / يوني\\و
 عل\ى تق\ديم التق\ارير القطري\ة النهائي\ة قب\ل الموع\د المح\دد،                 غيUر قUادرةٍ   آانت البلدان   
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فيتوجب رفع تقارير أولية باالستنتاجات إلى منظمة األغذية والزراعة للمس\اهمة ف\ي    
 .ي الثانالتقريرتحديد األولويات العالمية لتضمينها في 

   
اللغUUات الرسUUمية لمنظمUUة األغذيUUة  إحUUدى إلUUى  التقري\\ر الث\\اني النه\\ائي  يجUUب ترجمUUة .28

آوثيقUة   وأن يق\ّدم   ،)العربية، الصينية، اإلنجليزية، الفرنسUية واإلسUبانية       (والزراعة
 .حكومية رسمية

 
 

 
 الخطوات الموصى بها إلعداد التقرير القطري

 
 :تقرير القطري باستخدام النهج التشارآينوصي باتباع الخطوات التالية عند إعداد ال .29
ينبغ\\ي لك\\ل بل\\ٍد مش\\ارك أن يع\\ين مكتب\\ًا واح\\دًا إلع\\داد التقري\\ر القط\\ري ليك\\ون نقط\\ة   •

 ف\ي أس\رع وق\ٍت    FAOويج\ب عل\ى البل\دان أن ت\زود          . FAOاالتصال فيما بين البل\د و       
 .ممكن باسم وعنوان نقطة االتصال ألغراض عملية التقرير القطري

 أو أن يس\تخدم لجنت\ه القطري\ة الحالي\ة للم\وارد             ،لجنUًة وطنيUة   د أن يشكل    يمكن لكل بل   •
ونوص\ي  . الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، لإلشراف على إعداد التقرير القط\ري         

بقوة بأن تتك\ون اللجن\ة القطري\ة م\ن أآب\ر ع\دٍد ممك\ن م\ن أص\حاب الش\أن الممثل\ين،              
م المح\\\رز والتش\\\اور م\\\ع آب\\\ار وأن تجتم\\\ع ب\\\ين الح\\\ين واآلخ\\\ر الس\\\تعراض التق\\\د 

 .أصحاب الشأن
 جماعUUة عمUUٍل صUUغيرة لتجميUUع أن\\ه م\\ن المفي\\د أن تش\\كل ةالقطريUUاللجنUUة وربم\\ا تج\\د  •

وعل\ى آ\ل واح\ٍد    . ولكتابUة أقسUاٍم معينUة منUه    البيانات والمعلومات للتقري\ر القط\ري،    
يتعرف\\وا عل\\ى راجUUع هUUذه الخطUUوط التوجيهيUUة وأن  ي أنم\\ن أعض\\اء جماع\\ة العم\\ل  

ع\\ن حال\\ة الم\\وارد الوراثي\\ة   األول التقري\\رقري\\ر القط\\ري الس\\ابق لبل\\دهم، وعل\\ى   الت
 ونه\\ج المتابع\\ة  خط\\ة العم\\ل العالمي\\ة ، وعل\\ى  ف\\ي الع\\الم النباتي\\ة لألغذي\\ة والزراع\\ة 

 .لخطة العمل العالميةالجديد 
نطUاق وبنيUة   عل\ى نح\ٍو س\ريع       أن تحدد،  جماعة العمل وقد تطلب اللجنة القطرية من       •

ويمك\ن لجماع\ة    .  لك\ل قس\ٍم من\ه      م\ع بي\ان الط\ول التقريب\ي       تقرير القطUري    ومحتوى ال 
ة علUى المخطUط     القطريU توافUق اللجنUة     وحالم\ا   . تحّضر مسودة مخطط عUام    العمل أن   
لتبويUب المعلومUات وإعUداد المسUودة        ، يمكن لجماع\ة العم\ل أن تع\ين أشخاص\ًا            العام

بكرة من العملية بحي\ث يت\رك       ويجب أن يبدأ هذا العمل في مرحلٍة م       . األولى لكل قسم  
 .وقتًا آافيًا للتعليق والتحليل

 حس\بما   جماعUات عمUل ألغUراض مخصوصUة       وقد ترغب اللجن\ة القطري\ة ف\ي تش\كيل            •
يل\\زم، لمعالج\\ة قض\\ايا مح\\ددة ح\\ال بروزه\\ا، ولتق\\ديم مش\\ورة خب\\راء ح\\ول الش\\ؤون   

 .المختلفة
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وأن تق\وم   .  آUامالً  مسUودة أولUى للتقريUر القطUري       يجب أن تقوم جماعة العمل بتجميع        •
 .، ثم تتيح المجال لمراجعٍة واسعة من قبل أصحاب الشأنبمراجعتهااللجنة القطرية 

      
 عق\ب   بوضUع التقريUر القطUري فUي صUورته النهائيUة           ويجب أن تقوم اللجن\ة القطري\ة         •

إقUUراره  للحكوم\\ة القطري\\ة آ\\ي يص\\بح باإلمك\\ان    ورفعUUهمراجع\\ة أص\\حاب الش\\أن،   
 .2007حزيران /  يونيو30  بحلولFAO ورفعه إلى رسميًا

                      
وحس\\ب ت\\وافر الم\\وارد المالي\\ة، س\\تقدم منظم\\ة األغذي\\ة والزراع\\ة ومنظم\\ات دولي\\ة     .30

، مس\اعدًة   (IPGRI)أخرى، وعلى وجٍه خاص المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتي\ة           
طري، ولكن ذل\ك ل\ن ي\تم إال          وإعداد التقرير الق   خطة العمل العالمية  فنية لمتابعة تنفيذ    

آم\\ا أن منظم\\ة . بن\\اءًا عل\\ى طل\\ٍب م\\ن حكوم\\ة البل\\د نفس\\ه بوص\\فه نش\\اطًا ذا أولوي\\ة    
األغذية والزراعة والمعه\د ال\دولي للم\وارد الوراثي\ة النباتي\ة مس\تعدان لمراجع\ة، إذا            
طل\\\ب منهم\\\ا ذل\\\ك، مس\\\ودات التق\\\ارير القطري\\\ة وإس\\\داء المش\\\ورة بش\\\أن أس\\\لوبها    

ربما آانت بعض الموارد المالية متوفرًة للمساعدة في عملي\ة التحض\ير            ول. ومحتواها
إلعداد التقرير القطري، وربما توفر شيء منها لتقديم المس\اعدة ف\ي الموق\ع م\ن قب\ل                  

 .الخبراء أيضًا
    
 :نقطة اتصال منظمة األغذية والزراعة ألغراض إعداد التقارير القطرية هي .31

 ارد الوراثية النباتية البذور والموسياسة مسؤول أول،
  البذور والموارد الوراثية النباتيةادارة

 قسم االنتاج النباتى ووقاية النباتات
FAO 

Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome, Italy 

Fax: (+3906-5705.6347) 
E-mail: SOW-PGR@fao.org 

 
 االجتماعات اإلقليمية

 
، حس\ب ت\وافر     2007ل النص\ف الث\اني م\ن        من المزم\ع عق\د اجتماع\اٍت إقليمي\ة خ\ال           .32

الموارد المالية، لتجميع المنظورات اإلقليمية بشأن الفجوات واالحتياجات باعتباره\ا          
وس\توفر االجتماع\ات اإلقليمي\ة آ\ذلك فرص\ًة          .  الثاني للتقريرإحدى المدخالت الهامة    

 .  خطة العمل العالميةللنظر في األولويات ألغراض تعديل 
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 UUUداد التقريUUUة     إعUUUاتي لألغذيUUUة النبUUUوارد الوراثيUUUة المUUUن حالUUUاني عUUUر الث
 والزراعة في العالم
  للخطوط التوجيهية للتقارير القطريةرفقاتم

 إعداد التقرير القطري: 1 المرفق
 

 المقدمة - أ
 آبي\\رة لتق\\دير إدارة الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة عل\\ى      فرص\\ًةإعUUداد تقريUUرك القطUUري  ي\\وفر 

في الجهود العالمية لتحقيق صيانة وتط\وير الم\وارد الوراثي\ة           المستوى القطري، وللمساهمة    
وللوص\\\ول إل\\\ى ه\\\ذين اله\\\دفين  . النباتي\\\ة لألغذي\\\ة والزراع\\\ة واس\\\تخدامها المس\\\تدام، مع\\\اً  

 : بما يلييقوم تقريرك القطريالمتكاتفين تم تطوير هذه الخطوط التوجيهية لكي 
ش\امل عل\ى المس\توى      التمكين من، والتشجيع على، إجراء تحلي\ٍل اس\تراتيجي           •

القط\\\ري لحال\\\ة الم\\\وارد الوراثي\\\ة النباتي\\\ة والق\\\درة عل\\\ى ص\\\يانة واس\\\تخدام  
 وتطوير هذه الموارد بهدف تحديد االحتياجات المستقبلية واألولويات؛

  
 اإلقليم\ي والع\المي، لتق\ارير قطري\ة م\ن           وتسهيل التجمي\ع  التمكين من تحليل،     •

ثاني عن حالة الم\وارد الوراثي\ة النباتي\ة         التقرير ال آافة األقاليم آأساٍس إلعداد     
 ؛لألغذية والزراعة في العالم

 
تحدي\\د القض\\ايا الناش\\ئة، واالحتياج\\ات واألولوي\\ات الت\\ي تغي\\رت عل\\ى جمي\\ع    •

 .خطة العمل العالميةالمستويات من أجل توفير األساس للنظر في تحديث 
 

مUن هUذه الخطUوط    ) ب(سم حقيق هذه النتائج المرجوة، يعرض القتولمساعدة البلدان على   
استعراضًا لالشتراطات الرئيسية إلجUراء تقUديٍر اسUتراتيجي، آجUزٍء مUن عمليUة               التوجيهية  

وهو يتضمن توجيهًا عامًا م\ن حي\ث النط\اق والمحت\وى المس\تهدف للج\زء                . التقرير القطري 
قط\ري  الرئيسي من التقرير القطري، إضافًة إل\ى المحت\وى المقت\رح لقس\ٍم تق\ديمي للتقري\ر ال                 

 .وموجٍز تنفيذي
 

 ، اسUتراتيجي  إطار عمٍل تفصيلي للقيام بتحليلٍ    من هذه الخطوط التوجيهية     ) ت(يقدم القسم   
حي\\ث يب\\ين إط\\ار العم\\ل المج\\االت الرئيس\\ية الت\\ي يج\\ب       . فصUUل وراء فصUUل  علUUى أسUUاس 

التقري\\ر الث\\اني ع\\ن حال\\ة الم\\وارد   معالجته\\ا للتمك\\ين م\\ن تح\\ديث الفص\\ل المتعل\\ق به\\ا م\\ن     
. آما يقدم أسئلًة إلثارة النقاش وتسهيل التحلي\ل       ،  ثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم     الورا

وقد تم توفير األسئلة آذلك من اج\ل تح\ديث المرفق\ات ذات العالق\ة م\ن الطبع\ة الش\املة م\ن                        
ه\ذا وق\د تم\ت اإلش\ارة ف\ي      . ، ال\ذي يع\الج الحال\ة الفني\ة      )1( األول، وبال\ذات المرف\ق       التقرير
 خطة العمل العالميUة   اشي عند األسئلة والجداول المأخوذة من نهج المتابعة الجديد لتنفيذ           الحو

 .    ومجاالت األنشطة ذات األولوية فيها
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 توجيه عام إلعداد التقرير القطري - ب
 

يقص\\د م\\ن التقري\\ر القط\\ري أن يك\\ون وثيق\\ة اس\\تراتيجية لتوجي\\ه ص\\يانة وتط\\وير الم\\وارد       
وينبغ\\ي لك\\ل بل\\د أال ينس\\ى أن   . ذي\\ة والزراع\\ة واس\\تخدامها المس\\تدام  الوراثي\\ة النباتي\\ة لألغ 

 :التقرير القطري يجب أن يقدم ما يلي، إلى أآبر قدٍر ممكن
تحليًال لالتجاه\ات والتغي\رات عل\ى م\دى الس\نوات العش\ر الماض\ية، للتمك\ين                  •

التقري\\ر م\\ن تح\\ديث المعلوم\\ات الت\\ي وردت ف\\ي الفص\\ول ذات العالق\\ة م\\ن     
 .لة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالمعن حاول األ

 
وص\\فًا للق\\وى الدافع\\ة الرئيس\\ية الت\\ي ت\\ؤثر عل\\ى الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة           •

 اإليجابي\\ة �لألغذي\\ة والزراع\\ة وإدارته\\ا ف\\ي البل\\د، ووص\\فًا لطبيع\\ة اآلث\\ار      
 .والسلبية

 
س\\ية الت\\ي تواج\\ه تحقي\\ق   تحدي\\دًا للقض\\ايا الجدي\\دة والناش\\ئة، وللتح\\ديات الرئي   •

األه\\داف فيم\\ا يتعل\\ق باس\\تخدام وتط\\وير وص\\يانة الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة       
لألغذي\\ة والزراع\\ة، إض\\افًة إل\\ى الف\\رص المتاح\\ة، آخ\\ذًا ف\\ي االعتب\\ار س\\ياق    

 .آما يجب تقديم حلوٍل للقضايا آلما أمكن ذلك. المعاهدة الدوليةأحكام 
 

دول\ي مع\ًا،    /  م\ن منظ\وٍر قط\ري وإقليم\ي        توجيهاٍت واستنتاجاٍت استراتيجية،   •
تح\\\دد بوض\\\وٍح االحتياج\\\ات الت\\\ي يج\\\ب إش\\\باعها لض\\\مان ص\\\يانة وتط\\\وير 
الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة لألغذي\\ة والزراع\\ة واس\\تخدامها المس\\تدام، وتمّك\\ن    

 .     آذلك من ترتيب األولويات على المستويات القطري واإلقليمي والعالمي
  

 ذيموجز تنفي: 1القسم 
 

 ص\فحات، يب\رز النت\ائج       3-2نوصي ب\أن يحت\وي التقري\ر القط\ري عل\ى م\وجٍز تنفي\ذي م\ن                  
الرئيس\ية للتحلي\ل ويق\دم عرض\\ًا مختص\رًا للقض\ايا والتح\\ديات الرئيس\ية، والق\درة الموج\\ودة        

آم\ا يج\ب أن يب\ين الم\وجز االتجاه\ات والق\وى الدافع\ة، ويق\دم              . لمعالجة القضايا والتح\ديات   
للتوجه\\ات االس\\تراتيجية المقترح\\ة للعم\\ل ف\\ي المس\\تقبل عل\\ى المس\\تويات   عرض\\ًا مختص\\رًا 

 .القطري واإلقليمي والعالمي
 

 مقدمة عن البلد والقطاع الزراعي: 2القسم 
 

 تق\ديم ع\رٍض مختص\ر يمك\ن الش\خص ال\ذي ال يع\رف                إن الهدف الرئيسي لهUذا القسUم هUو        
. لذي يتحدث عنه التقرير القط\ري   البلد من فهم الظروف ويساعد القارئ على تقدير السياق ا         

وعنUUد إعUUداد المقدمUUة، يجUUب علUUى البلUUدان أن تتUUذآر أن هUUذا القسUUم يجUUب أن يقUUدم عرضUUًا      
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أمUا المعلومUات التفصUيلية فيجUب تقUديمها فUي الجUزء الرئيسUي مUن التقريUر                    . مختصرًا فقUط  
 من التقرير مقدماتها بعد إنجاز الجزء الرئيسيكتب قد ترى البلدان أْن ت    فالقطري، وعليه،   

 .القطري
 

آما ويمكن للبلدان التي سبق أن أعدت تقريرًا قطريًا عن الموارد الوراثية النباتي\ة، أو قام\ت      
م\\\ؤخرًا بإع\\\داد تقري\\\ٍر قط\\\ري ع\\\ن الم\\\وارد الوراثي\\\ة الحيواني\\\ة، أن تس\\\تخدم آثي\\\رًا م\\\ن     

 .المعلومات التي وردت في هذين التقريرين إلعداد القسم التقديمي
 

 : توفر المقدمةنوصي بأن
 

معلوم\\\اٍت أساس\\\ية ع\\\ن مس\\\احة وموق\\\ع البل\\\د، وخصائص\\\ه الفيزيوغرافي\\\ة     •
/ والمناخية الرئيسية، وعدد سكانه واتجاهات\ه، وال\نظم الزراعي\ة والمحاص\يل           

المنتجات النباتية الرئيسية، ودرجة اعتماد البلد على هذه المنتجات لالستخدام          
 .المحلي وللتصدير

 .غذائي واتجاهاتهوصفًا لحالة األمن ال •
 فقرات، م\ن ض\منها حج\م        3-2صورًة مختصرة للقطاع الزراعي تتكون من        •

، ونظ\\\م التزوي\\\د  )تجاري\\\ة، آفافي\\\ة، ال\\\خ (وطبيع\\\ة المش\\\روعات المزرعي\\\ة  
 .بالبذور، ودور الشرآات الخاصة القطرية واألجنبية

 فق\\رات لالتجاه\\ات الحديث\\ة ف\\ي اإلنت\\اج النب\\اتي، واألس\\باب    3-2وص\\فًا م\\ن   •
 .رئيسية للتغيرات الملحوظةال
خريطة البل\د مبين\ًة األم\اآن والمن\اطق الم\ذآورة ف\ي التقري\ر، إذا رأي\ت ذل\ك                    •

 .ضروريًا
وق\\د ترغ\\ب البل\\دان ف\\ي تق\\ديم وص\\ٍف للعملي\\ة الت\\ي س\\ارت عليه\\ا ف\\ي إع\\داد      •

 .التقرير القطري، مع إيراد أسماء المشارآين، في المرفق
 

 :لبلدان على النظر في محتوى قسمها التقديميساعد اأن تاألسئلة التالية من شأن 
 :قطاع المحاصيل الزراعيف ِص

 ما هي النظم الزراعية والمحاصيل والمنتجات الحيوانية الرئيسية؟ •
 ف\\ي قط\\اع المحاص\\يل، وم\\ا ه\\ي األهمي\\ة االقتص\\ادية  أهمي\\ة العمال\\ةم\\ا م\\دى  •

 المحاصيل؟/ الكلية لقطاع الزراعة
ل ومنتجات المحاصيل في االستخدام المحل\ي   ما هي األهمية النسبية للمحاصي     •

 وفي التصدير؟
مزارع\ون خصوص\يون،    (ما هو التنظيم الذي يسير عليه قط\اع المحاص\يل؟            •

 )شرآات دولية، تعاونيات
 ما هو توزيع حجم المزرعة؟ •
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UUة        فِصUUاع الزراعUUى قطUUك علUUيؤثر ذلUUف سUUكان، وآيUUدد السUUات عUUكان واتجاهUUدد السUUع  /
 :المحاصيل

 ان الحالي وما هي االتجاهات في نمو عدد السكان؟ما هو عدد السك •
آي\\ف س\\\تؤثر اتجاه\\\ات ع\\\دد الس\\\كان ف\\ي بل\\\دك عل\\\ى الطل\\\ب عل\\\ى اإلنت\\\اج    •

 )يبقى الطلب على حاله تقريبًا، يزداد على نحٍو آبير، ينخفض(الزراعي 
ه\\ل يتغي\\ر توزي\\ع الن\\اس ب\\ين المن\\اطق الريفي\\ة والحض\\رية؟ إذا آ\\ان األم\\ر        •

لتغيرات على األمن الغذائي والتنمية الريفية؟ هل الفقر        آذلك، فهل تؤثر هذه ا    
 في المناطق الريفية ينخفض، يزداد، أو يبقى على حاله تقريبًا؟

 
 :وضح مستوى األمن الغذائي

  
 هل حقق بلدك األمن الغ\ذائي؟ إذا آ\ان األم\ر خ\الف ذل\ك، فه\ل يواج\ه البل\د                      •

 األحيان؟ نقصًا في األغذية في ظروٍف محدودة فقط أم في أغلب 
 ما هي شّدة مخاطر نقص األغذية وما هي أسباب هذا النقص؟ •
 هل بعض األقاليم عرضة لمخاطر نقص األغذية بصورٍة أآبر من غيرها؟ •

 
 : الزراعة/  تغيرات الطلب والقوى الدافعة في قطاع الحبوبفِص

  
 ما ه\ي االتجاه\ات الت\ي لوحظ\ت ف\ي إنت\اج المحاص\يل عل\ى م\دى الس\نوات                      •

 ماضية؟العشر ال
ما هي التغيرات التي تحدث حاليًا في الطلب على منتجات الحبوب ف\ي البل\د؟              •

هل آانت هناك تغيرات هامة في أن\واع وتن\وع المنتج\ات الت\ي أنتج\ت خ\الل                  
 -السنوات العشر الماضية؟ إذا آان األمر آذلك، ما هي أسباب ه\ذه التغي\رات             

 ف\\ي الطل\\ب، ض\\غوط سياس\\ات الحكوم\\ة، تغي\\رات (القUUوى الدافعUUة الرئيسUUية
 ؟)بيئية، نمو سكاني، الخ

ما هي التغييرات الالزمة في نظم اإلنت\اج الزراع\ي لتلبي\ة الطل\ب عل\ى م\دى                   •
 السنوات العشر القادمة؟

، والمعوق\\ات الرئيس\\ية الت\\ي ت\\ؤثر عل\\ى، اإلنتاجي\\ة  المحUUدِّدةم\\ا ه\\ي العوام\\ل  •
ع\\رض (والكف\\اءة؟ م\\ا ه\\ي الوس\\ائل الممكن\\ة للتغل\\ب عل\\ى ه\\ذه المعوق\\ات         

؟ أم\ا المعلوم\ات التفص\يلية ح\ول آيفي\ة االس\تجابة             )مختصر لالحتياجات فقط  
 .لمعالجة المعوقات فينبغي تقديمها في الجزء الرئيسي من التقرير القطري

م\\ا ه\\ي األدوار الت\\ي س\\تؤديها الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة ف\\ي إش\\باع الطلب\\ات     •
ى الس\\نوات العش\\ر  المس\\تقبلية عل\\ى األغذي\\ة والزراع\\ة ف\\ي بل\\دك عل\\ى م\\د       

 القادمة؟ 
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 توجيه محدد إلعداد التقرير القطري - ت
 

ي\\\تم ت\\\وفير اقتراح\\\اٍت ب\\\المحتوى وأس\\\ئلًة عدي\\\دة لمس\\\اعدة البل\\\دان عل\\\ى إج\\\راء تحليله\\\ا        
ليس مUن الضUروري     . االستراتيجي وتطوير محتوى آل فصل من فصول تقاريرها القطرية        

ثارة النقاش والتحليل ولض\مان احت\واء        إل ت وضع احيث أنه . محاولة اإلجابة على آل سؤال    
ويج\ب عل\ى آ\ل      . التقرير القطري على توجهاٍت استراتيجية تعالج األولوي\ات واالحتياج\ات         

بلٍد أن يقرر الطريقة الفضلى لمعالجة آل قسٍم من تقريره القطري واضعًا في الذهن الحاج\ة                
ارد الوراثي\\ة النباتي\\ة  ع\\ن حال\\ة الم\\و   األول التقري\\رإل\\ى تح\\ديث المعلوم\\ات الت\\ي تض\\منها    

 .لألغذية والزراعة في العالم
 

 الجزء الرئيسي من التقرير القطري: 3القسم 
 

تقدم األقسام التالية مقترحاٍت للعناوين داخل الفصول ومحتوى آل فصٍل في الجزء الرئيسي             
وف\\ي آ\\ل فص\\ل، تم\\ت اإلش\\ارة إل\\ى أه\\م األس\\ئلة ذات الص\\لة وأآث\\ر    . م\\ن التقري\\ر القط\\ري 

. (IRF-GPA)مؤشرات ونموذج تقرير متابعة تنفي\ذ خط\ة العم\ل العالمي\ة             ول شيوعًا من    الجدا
 .آما تم توفير أسئلٍة إضافية للمساعدة في إجراء التحليل االستراتيجي

 
 حالة التنوع: 1الفصل 

 
 ه\و وص\ف حال\ة تن\وع الم\وارد الوراثي\ة النباتي\ة الت\ي تق\دم                   الهدف الرئيسي لهUذا القسUم     إن  

إذ . مٍة في األغذية والزراعة في البل\د، وبي\ان االحتياج\ات واألولوي\ات المس\تقبلية              أآبر مساه 
: 1يجب أن تؤدي المعلومات الواردة ف\ي التقري\ر القط\ري إل\ى التمك\ين م\ن تح\ديث الفص\ل             

ع\\ن حال\\ة الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة لألغذي\\ة والزراع\\ة ف\\ي   األول التقري\\رحال\\ة التن\\وع م\\ن 
المعاه\دة الدولي\ة   من ) 1( البلدان آذلك في أن تأخذ في االعتبار المرفق    وربما رغبت . العالم

 قائمة المحاصيل التي يشملها النظام متع\دد األط\راف، عن\د            � بشأن الموارد الوراثية النباتية   
 .إعداد هذا الفصل من تقريرها القطري

 
لمعلومUUات  األول، يجUUب النظUUر فUUي ا  التقريUUرمUUن ) 1(تUUوفير معلومUUاٍت لتحUUديث الفصUUل    لو

 :الواردة في المجاالت التالية عند تطوير التقرير القطري
 .حالة التنوع، واألهمية النسبية، لكافة المحاصيل الرئيسية لألمن الغذائي •
حالة التنوع، واألهمية النسبية، للمحاصيل الفرعية واألنواع غي\ر المس\تخدمة بالق\در              •

س\\تخدمة عل\\ى مس\\توى محل\\ي، إم\\ا األن\\واع الم(الك\\افي ف\\ي األم\\ن الغ\\ذائي والزراع\\ة 
بزرعها أو حصادها؛ النباتات متعددة األغراض؛ والمحاصيل التي تسهم ف\ي التن\وع             

 ).الزراعي
 .حالة التنوع بالنسبة للنباتات البرية التي تحصد إلنتاج األغذية •
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/ األص\\ناف الحديث\\ة واألص\\ناف المحلي\\ة البدائي\\ة (حال\\ة التن\\وع ألص\\ناف المحاص\\يل  •
 ).رعينأصناف المزا

 . العوامل الدافعة ألي تغيير�العوامل الرئيسية التي تؤثر على حالة التنوع  •
 

  لتحسين فهم حالة التنوع وطرق إدامة التنوع�استراتيجية توجهات 
 

يجب أن يب\ين التقري\ر القط\ري م\ا ه\ي االحتياج\ات واألولوي\ات الالزم\ة لتحس\ين فه\م حال\ة               
آم\ا  . ألغذية والزراعة، والطرق الالزمة إلدامة هذا التنوع      التنوع للموارد الوراثية النباتية ل    

 .أو عالمي/، إقليمي وقطري �يجب أن تحاول البلدان أن تحدد مستوى التدخل المطلوب 
 

العم\ل   مؤشرات ونموذج تقرير متابعة تنفي\ذ خط\ة       هناك العديد من األسئلة الواردة في وثيقة        
 ينبغ\\ي أن تس\\اعد ف\\ي إع\\داد ه\\ذا الفص\\ل م\\ن   تطل\\ب بيان\\اٍت ومعلوم\\اٍت(IRF-GPA)العالمي\\ة 

 فإنه\ا   المرجUع و  ساحة  الم،  التصنيف،  المشروعوإذا ما تمت تعبئة جداول      . التقرير القطري 
وأهم مجاالت النشاط واألسئلة ال\واردة ف\ي وثيق\ة          . ستوفر معلوماٍت لإلجابة على العديد منها     

(IRF-GPA)هي : 
 

 يتض\من   ،اثية النباتية لألغذي\ة والزراع\ة     ر الموارد الور  حصمسح و : 1مجال النشاط    •
 و 1/1 أس\ئلًة مح\\ددة تتعل\ق بحال\\ة تن\وع الم\\وارد الوراثي\ة النباتي\\ة، وبال\ذات الس\\ؤالين     

والردود على هذين السؤالين ينبغ\ي أن       . المساحة و المشروع المتصلين بجدولي    1/2
لزراع\\ة، ت\\وفر معلوم\\اٍت ع\\ن األن\\واع المه\\ددة والمعرض\\ة م\\ن ب\\ين األن\\واع الهام\\ة ل

 المسح ع\ن    أولوياتويجب أن تنجم    . والتهديدات التي تواجه الموارد الوراثية النباتية     
 فيطل\\ب م\\ن البل\\دان تحدي\\د مح\\ددات تنفي\\ذ 1/6 أم\\ا الس\\ؤال. 1/2ال\\ردود عل\\ى الس\\ؤال 

 .المسح والحصر، ويقدم عددًا من األسباب المحتملة
 
ألق\\ارب المحاص\\يل البري\\ة  تس\\ريع الص\\يانة ف\\ي الموق\\ع الطبيع\\ي   : 4مج\\ال النش\\اط   •

 يطل\ب معلوم\اٍت ع\ن الوض\ع الح\الي له\ذه النبات\ات        ،والنباتات البرية إلنتاج األغذي\ة  
 فيج\\ب أن 4أم\\ا األس\\ئلة األخ\\رى ف\\ي مج\\ال النش\\اط  . 4/1البري\\ة، وبال\\ذات، الس\\ؤال 

تن\\وع أق\\ارب المحاص\\يل  ت\\وفر بع\\ض المعلوم\\ات ذات الص\\لة للمس\\اعدة ف\\ي تق\\دير     
 . على المستوى القطري البرية إلنتاج األغذيةالبرية والنباتات

 و مج\\ال خ\\ارج الموق\\ع الطبيع\\ي   الموج\\ودة ص\\يانة المجموع\\ات : 5مج\\ال النش\\اط   •
، فيطلب\ان  خارج الموق\ع الطبيع\ي  كثير مجموعات الموارد الوراثية إعادة ت : 6النشاط  

. معلوم\\اٍت ع\\ن تن\\وع الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة المص\\انة خ\\ارج الموق\\ع الطبيع\\ي         
 . ذات صلٍة قوية6/4 و 5/2 و 5/1 واألسئلة

 
تسريع التنمية المستدامة من خالل تنويع إنتاج المحاصيل وتوس\يع  : 11مجال النشاط   •

لمحاص\يل  ل يراتج\ س\ويق ال تالتس\ريع التنمي\ة و    : 12 مج\ال النش\اط      ،تنوع المحاص\يل  
 جدي\دة   تط\وير أس\واق   : 14 ومج\ال النش\اط       غير المستخدمة بالق\در الك\افي،      واألنواع
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فتتض\\من أس\\ئلًة ته\\دف إل\\ى ت\\وفير  ، "الغني\\ة ب\\التنوع"لألص\\ناف المحلي\\ة والمنتج\\ات 
، )11/1 الس\\\\ؤال(بع\\\\ض البيان\\\\ات والمعلوم\\\\ات ع\\\\ن التن\\\\وع ض\\\\من المحاص\\\\يل  

، واألص\\ناف المحلي\\ة  )12/1 الس\\ؤال(والمحاص\\يل غي\\ر المس\\تخدمة بالق\\در الك\\افي   
 ).14/2السؤال (

 
 يج\\ب أن ي\\تمخض ع\\ن بيان\\اٍت    ،ب\\ذور وتوزيعه\\ا دع\\م إنت\\اج ال : 13مج\\ال النش\\اط   •

ومعلوم\\\اٍت تتص\\\ل بحال\\\ة تن\\\وع الم\\\وارد الوراثي\\\ة النباتي\\\ة المزروع\\\ة ف\\\ي الحق\\\ل، 
. 13/7 و 13/6 و 13/5 و 13/4 و 13/2 و 13/1وبال\\\ذات ال\\\ردود عل\\\ى األس\\\ئلة  
تحديد التغيرات على   أن تساعد على     13/7 و 13/6 آما ينبغي للردود على السؤالين    

دام األص\\ناف ونس\\بة األص\\ناف الحديث\\ة أو المحس\\نة إل\\ى األص\\ناف التقليدي\\ة،    اس\\تخ
      .وآذلك النسبة المئوية الكلية للمساحة المخصصة لكل نوٍع من المحاصيل

 
نظم التطوير، والرصد، واإلنذار المبك\ر لفق\دان الم\وارد الوراثي\ة            : 18مجال النشاط    •

 ينبغ\\ي أن ت\\وفر بيان\\اٍت ومعلوم\\اٍت ع\\ن  ويتض\\من أس\\ئلًة،النباتي\\ة لألغذي\\ة والزراع\\ة
حالة تنوع الموارد الوراثية النباتية، وحالة االستنـزاف الوراثي والتعرض ال\وراثي،           

 .     هي األآثر صلة18/6 و 18/4 و 18/3 و 18/1 واألسئلة. وحالة جهود الصيانة
 

 :أسئلة لمساعدة التحليل االستراتيجي
دة البل\دان عل\ى تط\وير التوجه\ات االس\تراتيجية للفص\ل ال\ذي               تم توفير األسئلة التالية لمس\اع     

 .آلما وردت (IRF-GPA)ويتوجب مالحظة األسئلة المأخوذة من وثيقة . يبحث حالة التنوع
 

 :القيم الرئيسية للموارد الوراثية النباتية
 
 1/2 و 1/1الس\ؤاالن   (ما هي أهم المحاصيل والمنتجات الناشئة منه\ا ف\ي بل\دك؟              -1-1

 ).IRF-GPAمن 
للمحاص\\يل ) لألم\\ن الغ\\ذائي، االقتص\\ادية، االجتماعي\\ة (م\\ا ه\\ي األهمي\\ة النس\\بية   -1-2

المختلف\\ة ومنتجاته\\ا؟ ه\\ل هن\\اك اختالف\\ات ف\\ي أهمي\\ة ه\\ذه المنتج\\ات فيم\\ا ب\\ين         
 المناطق المختلفة داخل بلدك؟ 

 
 :هاوفيما بين المحاصيل التنوع ضمن

 
 و 5/1 و 1/2 و 1/1سئلة  األ(؟  للمحاصيل الرئيسية ما هي حالة التنوع في بلدك        -1-3

وّض\\ح م\\ا إذا  ). IRF-GPA م\\ن 7/4 و 7/3 و 7/2 و 7/1 و 6/6 و 6/4 و 5/10
آان التنوع يزداد، يتناقص، أو بقي على حال\ه، أم غي\ر مع\روف، لك\ل واح\ٍد م\ن        

 المحاصيل الرئيسية؟
غيUUر المسUUتخدمة للمحاصUUيل الفرعيUUة واألنUUواع  م\\ا ه\\ي حال\\ة التن\\وع ف\\ي بل\\دك    -1-4

األنواع التي تستخدم على المس\توى المحل\ي س\واء عب\ر زراعته\ا               (فيبالقدر الكا 
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أو حص\\ادها؛ واألش\\جار متع\\ددة األغ\\راض؛ والمحاص\\يل الت\\ي تس\\هم ف\\ي التن\\وع 
وّض\\\ح م\\\ا إذا آ\\\ان ). IRF-GPAم\\\ن  12/1 و 1/2 و 1/1األس\\\ئلة (؟ )الزراع\\\ي

 التنوع يزداد، يتناقص، أو بقي على حاله، أم غير معروف؟
 وّض\ح م\ا إذا آان\ت        نباتات البرية إلنتاج األغذيUة؟    لللتنوع في بلدك    ما هي حالة ا    -1-5

وإذا م\\ا آان\\ت  . الحال\\ة ت\\زداد، تتن\\اقص، أو بقي\\ت عل\\ى حاله\\ا، أم غي\\ر معروف\\ة    
م\\ن  4/2 و 1/2 و 1/1األس\\ئلة . (التغي\\رات ملحوظ\\ة، وّض\\ح األس\\باب الرئيس\\ية 

IRF-GPA .( 4/2 ل ترتبط بالسؤاالمساحة و التصنيف والمشروع جداول.( 
ه\\ل تقوم\\ون بحص\\ر ومس\\ح النبات\\ات البري\\ة إلنت\\اج األغذي\\ة وللتن\\وع المتص\\ل         -1-6

 ).IRF-GPAمن  4/2 و 1/2 و 1/1األسئلة (بالمحاصيل؟ 
ن\اجم ع\ن فق\دان التن\وع ال\ذي          (هل هناك تهدي\ٌد يمك\ن معرفت\ه للتع\رض ال\وراثي              -1-7

 ).IRF-GPAمن  18/1 و 14/2األسئلة (في البلد؟ ) يربيه المزارعون
تنوع األصناف الحديثة الجاري استخدامها يزداد، ينخفض، باقي على حال\ه،           هل   -1-8

 ).IRF-GPAمن  13/6 و 11/1 و 3/7 و 1/2 و 1/1األسئلة (أم غير معروف؟ 
أص\\ناف الم\\زارعين الج\\اري اس\\تخدامها   /ه\\ل تن\\وع األص\\ناف المحلي\\ة البدائي\\ة    -1-9

 3/7 و 1/2 و 1/1األس\ئلة   (يزداد، ينخفض، باقي على حاله، أم غي\ر مع\روف؟           
إذا آان\\\ت التغي\\\رات مالحظ\\\ة، ب\\\ّين األس\\\باب ). IRF-GPAم\\\ن  13/6 و 11/1 و

 .الرئيسية
 
 

 :العوامل التي تؤثر على حالة التنوع الوراثي النباتي في بلدك
  
هل تغيرت األهمية النسبية للمحاصيل المختلفة تغي\رًا آبي\رًا عل\ى م\دى الس\نوات                 -1-10

األس\ئلة  (ك، فما هي العوام\ل الدافع\ة للتغيي\ر؟          العشر الماضية؟ إذا آان األمر آذل     
 ).  IRF-GPAمن  13/10 و 13/9 و 13/8

األس\ئلة  (هل يجري بلدك تقديرًا لالستن\ـزاف ال\وراثي للم\وارد الوراثي\ة النباتي\ة؟                -1-11
إذا آان  ). IRF-GPAمن   18/7 و 18/4 و 18/3 و 18/2 و 18/1 و 1/2 و 1/1

رات الت\\ي تس\\تخدم لرص\\د االستن\\ـزاف  األم\\ر آ\\ذلك، فم\\ا ه\\ي اآللي\\ات أو المؤش\\  
 الوراثي؟

 إذا آان االستنـزاف الوراثي يحصل حاليًا، فما هي العوامل الرئيسية لذلك؟ -1-12
 استبدال األصناف؛ !
 تغير السياسات والتشريعات؛ !
 الضغوط االقتصادية؛ !
  الرعي الجائر؛ تجريد األراضي من نباتاتها واجتثاث الغابات؛-االستنـزاف !
 آف\\\ات � جف\\\اف متك\\\رر، غ\\\زو م\\\ن جان\\\ب أن\\\واٍع غريب\\\ة  �ت\\\أثيرات بيئي\\\ة  !

 وأمراض؛ الخ؛
 الحروب و الصراعات؛ !
 )ِصفها في تقريرك القطري(عوامل أخرى  !
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 : المستقبلية واألولوياتاالحتياجات

  
م\\ا ه\\ي أولويات\\ك لتحس\\ين فه\\م حال\\ة تن\\وع الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة، بم\\ا فيه\\ا         -1-13

ع الحي\وي ذي الص\لة، والنبات\ات البري\ة          المحاصيل، ومحاصيل األعالف، والتنو   
 ).IRF-GPAمن  1/7 و 1/6األسئلة (إلنتاج األغذية؟ 

ما هي احتياجاتك من بناء القدرات لتعزيز تقديرات حالة تن\وع الم\وارد الوراثي\ة                -1-14
 النباتية، بما في ذلك طرق تحسين تقدير االستنـزاف الوراثي وفهم أسبابه؟

ار وق\يم تن\وع الم\وارد الوراثي\ة النباتي\ة لألغذي\ة             ما هي أولوياتك لتحسين فهم أدو      -1-15
 ؟)قيم اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، بيئية(والزراعة 

م\\\ا ه\\\ي أولويات\\\ك لتحس\\\ين رص\\\د االستن\\\ـزاف ال\\\وراثي وتحس\\\ين االس\\\تجابة        -1-16
 ). IRF-GPAمن  18/8 و 18/6األسئلة (لالستنـزاف المالحظ؟ 

 فهم حالة تنوع الموارد الوراثي\ة       قّدم أي توجيٍه استراتيجي آخر ذي صلة لتحسين        -1-17
عل\\ى المس\\تويات ) أعم\\ال سياس\\ات، بح\\وث، وإدارة(النباتي\\ة وإدام\\ة ه\\ذا التن\\وع 
 ).  القطري واإلقليمي والعالمي

 
التقري\\ر األول ع\\ن حال\\ة  ف\\ي الطبع\\ة الش\\املة م\\ن 1-1تح\\ديث المرف\\ق : الحالUUة الفنيUUةحالUUة 

طرق لتحليل وتقدير   ": حالة الحالة الفنية  "عنوان  بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة    
 ".التنوع الوراثي، واالستنـزاف والتعرض

 
ما هي الطرق الجاري استخدامها لتحليل وتقدير التنوع الوراثي للموارد الوراثية  -1-18

 النباتية، واستنـزافه، وتعرضه في بلدك؟ 
للط\\رق م\\ا ه\\ي المعوق\\ات الحالي\\ة الت\\ي تح\\ول دون حص\\ول بل\\دك واس\\تخدامه         -1-19

المت\\وافرة لتحلي\\ل وتق\\دير التن\\وع ال\\وراثي، واستن\\ـزافه، وتعرض\\ه؟ آي\\ف يمك\\ن    
 التغلب على هذه المعوقات؟  

 
 حالة اإلدارة في الموقع الطبيعي: 2الفصل 

 
 ه\\و وص\\ف حال\\ة اإلدارة ف\\ي الموق\\ع الطبيع\\ي للم\\وارد       الهUUدف الرئيسUUي لهUUذا القسUUم   إن 

مٍة ف\\\ي األغذي\\\ة والزراع\\\ة، وبي\\\ان االحتياج\\\ات   الوراثي\\\ة النباتي\\\ة الت\\\ي تق\\\دم أآب\\\ر مس\\\اه  
ويجب أن تؤدي المعلومات الواردة في التقرير القطري إل\ى التمك\ين      . واألولويات المستقبلية 
ع\\ن حال\\ة الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة  األول التقري\\رحال\\ة التن\\وع م\\ن : 2م\\ن تح\\ديث الفص\\ل 

، ينبغUUي النظUUر فUUي 2حUUديث الفصUUل ولكUUي تUUوفر معلومUUاٍت لت. لألغذي\\ة والزراع\\ة ف\\ي الع\\الم
 :المعلومات التالية عند تطوير التقرير القطري

 
 حصر ومسح الموارد الوراثية النباتية •
 صيانة الموارد الوراثية النباتية البرية لألغذية والزراعة في المناطق المحمية •
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اع\\ة إدارة ال\\نظم البيئي\\ة م\\ن أج\\ل ص\\يانة الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة لألغذي\\ة والزر        •
 والتنوع الحيوي المتصل بالمحاصيل خارج المناطق المحمية

 إدارة وتحسين الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة داخل المزرعة  •
تق\\دير االحتياج\\ات الرئيس\\ية ل\\إلدارة ف\\ي الموق\\ع الطبيع\\ي للم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة     •

 . لألغذية والزراعة
     

اإلدارة في الموقع الطبيعي للموارد  لتحسين �توجهات استراتيجية 
 الوراثية النباتية

 
يج\\ب أن يب\\ين التقري\\ر القط\\ري االحتياج\\ات واألولوي\\ات الالزم\\ة لتحس\\ين حال\\ة اإلدارة ف\\ي  

ويجUب علUى البلUدان أن تحUاول         . الموقع الطبيعي للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة      
 هن\\\اك أس\\\ئلة عدي\\\دة ف\\\ي .أو عUUUالمي/يمUUUي و، إقلقطUUUري �تحديUUUد مسUUUتوى التUUUدخل الUUUالزم 

 تطل\\ب بيان\\اٍت ومعلوم\\اٍت (IRF-GPA)مؤش\\رات ونم\\وذج متابع\\ة تنفي\\ذ خط\\ة العم\\ل العالمي\\ة 
، المشUروع وس\تقدم ج\داول   . ينبغي لها أن تساعد في إعداد هذا الفص\ل م\ن التقري\ر القط\ري          

 :ة ذات الصلة هيوأهم مجاالت النشاط واألسئل. ، معلوماٍت مفيدةالتنظيم، والمساحةو
 

 يتض\من   ،الموارد الوراثية النباتية لألغذي\ة والزراع\ة      حصر  مسح و : 1مجال النشاط    •
أسئلًة محددة ينبغ\ي أن ت\وفر بيان\اٍت ومعلوم\اٍت لتح\ديث المعرف\ة ع\ن حال\ة الحص\ر                     
القطري للموارد الوراثية النباتي\ة، وآ\ذلك معلوم\اٍت لوص\ف المعرف\ة األص\لية الت\ي                 

ينبغUي  ) 1(وجميع األسئلة في مجUال النشUاط        . خدمت خالل المسح  ربما آانت قد است   
 .أن توفر بعض المعلومات ذات الصلة

 
جمي\ع  ،  داخل المزرع\ة  الموارد الوراثية النباتية    دعم إدارة وتحسين    : 2مجال النشاط    •

وال\ردود  . األسئلة في هذا المجال ذات صلة بتحديث حالة اإلدارة في الموقع الطبيعي           
 ينبغ\\ي أن توّل\\د توجه\اٍت اس\\تراتيجية لت\\دعيم الق\\درة  2/7 و 2/6 و 2/3 عل\ى األس\\ئلة 

وربم\\ا رغب\\ت البل\\دان أيض\\ًا ف\\ي الحص\\ول عل\\ى   . اإلدارة ف\\ي الموق\\ع الطبيع\\ي عل\\ى 
 مUن تقريرهUا     5الفصUل   بعض المعلومات المتعلق\ة ب\اإلدارة ف\ي الموق\ع الطبيع\ي م\ن               

 .حالة البرامج، التدريب، والتشريعات، القطرية: القطري
 

ارث عل\\\ى إحي\\\اء ال\\\نظم  والك\\\ح\\\االت مس\\\اعدة الم\\\زارعين ف\\\ي  : 3مج\\\ال النش\\\اط  •
 ينبغ\\ي أن ي\\وفر معلوم\\اٍت ذات ص\\لة ع\\ن اإلدارة داخ\\ل المزرع\\ة عق\\ب    ،الزراعي\\ة
ينبغ\ي أن تس\اعد ف\ي    ) 3(وال\ردود عل\ى جمي\ع األس\ئلة ف\ي مج\ال النش\اط        . الك\وارث 

 ينبغ\\ي أن توّل\\د  3/10 و 3/9 آم\\ا أن األس\\ئلة.  األولالتقري\\ر م\\ن 2تح\\ديث الفص\\ل 
 .  توجهاٍت استراتيجية تهدف إلى تدعيم القدرات

 
تس\\ريع الص\\يانة ف\\ي الموق\\ع الطبيع\\ي ألق\\ارب المحاص\\يل البري\\ة     : 4مج\\ال النش\\اط   •

 يتض\\من أس\\ئلًة عدي\\دة ع\\ن جه\\ود ص\\يانة الم\\وارد  ،والنبات\\ات البري\\ة إلنت\\اج األغذي\\ة 
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ل وخارج المناطق المحمي\ة، ينبغ\ي له\ا أن          الوراثية النباتية المعروفة والمحتملة، داخ    
وال\\ردود عل\\ى . ت\\تمخض ع\\ن معلوم\\اٍت لتح\\ديث حال\\ة اإلدارة ف\\ي الموق\\ع الطبيع\\ي   

جميع األسئلة ف\ي ه\ذا المج\ال ينبغ\ي أن تس\اعد ف\ي تح\ديث القس\م ال\ذي يتح\دث ع\ن                         
 ينبغ\ي أن توّل\د توجه\اٍت      4/7 و   4/6 و 4/4 آما أن األس\ئلة   . الصيانة من هذا الفصل   

 .تراتيجية تهدف إلى تدعيم القدراتاس
   

 :أسئلة لمساعدة التحليل االستراتيجي
 

تم توفير أسئلٍة تحت عناوين عديدة لمساعدة البلدان في تطوير توجهاٍت استراتيجية لمعالج\ة        
-IRF)ويتوج\\ب مالحظ\\ة األس\\ئلة الم\\أخوذة م\\ن وثيق\\ة   . االحتياج\\ات واألولوي\\ات المس\\تقبلية 

GPA) آلما وردت  . 
 
 : التقديرات واألولويات� والمسح حصرلا

 
م\\ا ه\\ي األعم\\ال الت\\ي نف\\ذت لتحس\\ين حص\\ر ومس\\ح الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة،       -2-1

والتنوع الحيوي المتصل بالمحاصيل والنباتات البرية إلنت\اج األغذي\ة عل\ى م\دى              
 ).IRF-GPAمن  1/3 و 1/1األسئلة (السنوات العشر الماضية؟ 

تواجه تحسين حصر ومسح الموارد الوراثية النباتية،       ما هي أآبر المعوقات التي       -2-2
الس\ؤال  (والتنوع الحيوي المتصل بالمحاصيل والنبات\ات البري\ة إلنت\اج األغذي\ة؟             

 ).IRF-GPAمن  1/6
م\\\ا ه\\\ي الوظ\\\ائف البيئي\\\ة الت\\\ي تؤديه\\\ا المحاص\\\يل والتن\\\وع الحي\\\وي المتص\\\ل     -2-3

 بالمحاصيل؟
م\وارد الوراثي\ة النباتي\ة، والتن\وع        ما هي أولوياتك للحصر والمس\ح المس\تقبليين لل         -2-4

و  1/2الس\ؤاالن   (الحيوي المتصل بالمحاصيل والنباتات البرية إلنت\اج األغذي\ة؟          
 ).IRF-GPAمن  1/7

ما هي احتياجاتك وأولوياتك في مجال بناء القدرات لدعم حص\ر ومس\ح الم\وارد                -2-5
ري\ة إلنت\اج   الوراثية النباتي\ة، والتن\وع الحي\وي المتص\ل بالمحاص\يل والنبات\ات الب             

 ).IRF-GPAمن  1/7و  1/4السؤاالن (األغذية؟ 
 

 :اإلدارة والتحسين داخل المزرعة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 
اإلدارة داخ\\ل المزرع\\ة للم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة لألغذي\\ة     إل\\ى أي م\\دى تع\\اَلج    -2-6

 .)IRF-GPA من 2/5 و 2/2و  2/1األسئلة ( في بلدك؟ والزراعة
اإلدارة داخ\\ل المزرع\\ة للم\\وارد الوراثي\\ة م\\ا ه\\ي الح\\وافز الت\\ي تس\\تخدم لت\\رويج  -2-7

 ).IRF-GPAمن  2/3السؤال ( في بلدك؟ النباتية لألغذية والزراعة
إقليمي، ألصحاب الشأن المشارآين في الص\يانة       / هل أقام بلدك أي منتدى قطري      -2-8

 ).IRF-GPAمن  2/4السؤال (داخل المزرعة، معترٍف به في البرنامج القطري؟ 
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 هل يدعم بلدك برامج أو أنشطة التربية التشارآية داخل المزرعة للنباتات؟ -2-9
 ما هو الدعم المقدم في بلدك لتطوير اإلنتاج المحلي أو ضيق النطاق للبذور؟ -2-10
 ما هي األعمال التي تدعم اإلدارة داخل المزرعة في بلدك؟ -2-11

 تيسير الوصول إلى تشكيلٍة أوسع من مواد الزراعة !
تط\\وير أس\\واٍق للمنتج\\ات الت\\ي تنش\\أ م\\ن أص\\ناف ومحاص\\يل تقليدي\\ة وغي\\ر        !

 مستخدمة بالقدر الكافي
 . تغييرات على أطر عمل السياسات القطرية والدولية !

 
 
 
 

 :إحياء النظم الزراعية عقب الكوارث
 
هل أقام بلدك آلياٍت الس\تبدال الم\وارد الوراثي\ة النباتي\ة لألغذي\ة والزراع\ة عق\ب                   -2-12

ج\\\داول ). IRF-GPAم\\\ن  3/7 و 3/4 و 3/3 و 3/2 و 3/1األس\\\ئلة  (الك\\\وارث؟
 ). 3/7 ترتبط بالسؤال األصناف والمساحة

م\\ا ه\\ي المعوق\\ات الرئيس\\ية الت\\ي تواج\\ه وض\\ع آلي\\ات اس\\تجابٍة فعال\\ة للك\\وارث       -2-13
 ).IRF-GPAمن  3/9السؤال (المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية؟ 

ن آليات االس\تجابة لك\وارث الم\وارد الوراثي\ة          ما هي احتياجاتك وأولوياتك لتحسي     -2-14
 ).IRF-GPAمن  3/10السؤال (النباتية؟ 

 ما هو الالزم لتحسين آليات االستجابة اإلقليمية والدولية للكوارث؟  -2-15
 

 :الصيانة في الموقع الطبيعي ألقارب المحاصيل البرية والنباتات البرية إلنتاج األغذية
 
به\\ا لتش\\جيع ودع\\م الص\\يانة ف\\ي الموق\\ع الطبيع\\ي م\\ا ه\\ي األعم\\ال الت\\ي ت\\م القي\\ام  -2-16

للموارد الوراثية النباتية، والتنوع الحيوي المتص\ل بالمحاص\يل والنبات\ات البري\ة             
 IRF-GPAم\ن    4/7 و 4/5 و 4/3 و 4/2 و 4/1األس\ئلة   (إلنتاج األغذية عندآم؟    

 ). راجع قائمة األنشطة�
ع\\ي للم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة، م\\ا ه\\ي أآب\\ر المح\\دِّدات للص\\يانة ف\\ي الموق\\ع الطبي -2-17

والتنوع الحيوي المتصل بالمحاصيل والنباتات البري\ة إلنت\اج األغذي\ة ف\ي بل\دك؟              
 ).    4/6 يرتبط بالسؤال المرجع جدول � IRF-GPAمن  4/6 و 4/4األسئلة (

الس\ؤال  (ما هي أولويات واحتياجات بلدك لت\دعيم الص\يانة ف\ي الموق\ع الطبيع\ي؟                 -2-18
 ). IRF-GPAمن  4/7

 
 :أسئلة أخرى
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ما هي أولويات البحوث عندآم لدعم تحسين اإلدارة في الموقع الطبيع\ي للم\وارد               -2-19
 الوراثية النباتية؟

ما هي أولويات تطوير السياسات عندآم لدعم تحسين اإلدارة في الموقع الطبيعي             -2-20
 للموارد الوراثية النباتية؟  

ل\\ة اإلدارة ف\\ي الموق\\ع  أآت\\ب أي توجه\\اٍت اس\\تراتيجية أخ\\رى تتص\\ل بتحس\\ين حا   -2-21
عل\\\ى ) أعم\\\ال سياس\\\ات، بح\\\وث، وإدارة (الطبيع\\\ي للم\\\وارد الوراثي\\\ة النباتي\\\ة   
 ).المستويات القطري واإلقليمي والعالمي

 
للتقرير األول عن حالة الم\وارد       من الطبعة الشاملة     2-1تحديث المرفق   : الحالة الفنية حالة  

 ". طرق للصيانة: الة الفنيةحالة الح" بعنوان الوراثية النباتية في العالم
  
ما ه\ي الط\رق الج\اري اس\تخدامها لتحقي\ق اإلدارة ف\ي الموق\ع الطبيع\ي للم\وارد                     -2-22

 ).  األولالتقريرمن ) 2-1(راجع المرفق (الوراثية النباتية في بلدك؟ 
ما هي المعوق\ات القائم\ة الت\ي تواج\ه تحس\ين ط\رق اإلدارة ف\ي الموق\ع الطبيع\ي                      -2-23

اتي\\ة ف\\ي بل\\دك، وآي\\ف يمك\\ن التغل\\ب عل\\ى ه\\ذه المعوق\\ات؟   للم\\وارد الوراثي\\ة النب
 ).  IRF-GPAمن  2/6السؤال (

 
 حالة اإلدارة خارج الموقع الطبيعي: 3الفصل 

 
 ه\\و وص\\ف حال\\ة اإلدارة خ\\ارج الموق\\ع الطبيع\\ي للم\\وارد  الهUUدف الرئيسUUي لهUUذا القسUUمإن 

ة، وبي\\\ان االحتياج\\\ات الوراثي\\\ة النباتي\\\ة الت\\\ي تق\\\دم أآب\\\ر مس\\\اهمٍة ف\\\ي األغذي\\\ة والزراع\\\   
ويجب أن تؤدي المعلومات الواردة في التقرير القطري إل\ى التمك\ين      . واألولويات المستقبلية 

عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة       األول   التقرير من   3من تحديث الفصل    
فUUي مUUات ، ينبغUUي النظUUر فUUي المعلو  3ولكUUي تUUوفر معلومUUاٍت لتحUUديث الفصUUل     . ف\\ي الع\\الم 
 :التالية عند تطوير التقرير القطريالمجاالت 

 
 حالة المجموعات •
 الجمع •
 )المحاصيل الرئيسية والفرعية(أنواع المجموعات  •
 مرافق التخزين •
 أمن المواد المخزونة •
 التوثيق والتصنيف •
 حرآة المورثات •
 أدوار حدائق النباتات •
 تقدير لالحتياجات الرئيسية خارج الموقع الطبيعي  •
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 لتحسين اإلدارة خارج الموقع الطبيعي للموارد �توجهات استراتيجية 

 الوراثية النباتية
 

يجب أن يبين التقرير القطري االحتياجات واألولويات الالزمة لتحس\ين حال\ة اإلدارة خ\ارج            
ويجUب علUى البلUدان أن تحUدد         . الموقع الطبيعي للموارد الوراثي\ة النباتي\ة لألغذي\ة والزراع\ة          

 إن هن\اك أس\ئلة عدي\دة ف\ي          .ةأو عالميU  / و ة، إقليميU  أنشUطة قطريUة    �التUدخل الUالزم     مستوى  
 تطل\\ب بيان\\اٍت ومعلوم\\اٍت (IRF-GPA)مؤش\\رات ونم\\وذج متابع\\ة تنفي\\ذ خط\\ة العم\\ل العالمي\\ة 

. ينبغي له\ا أن تس\اعد ف\ي إع\داد فص\ل اإلدارة خ\ارج الموق\ع الطبيع\ي م\ن التقري\ر القط\ري            
وأه\\م مج\\االت النش\\اط . ، معلوم\\اٍت مفي\\دةالتصUUنيف، ومرجUUعال، والمشUUروعوس\تقدم ج\\داول  

 :واألسئلة ذات الصلة هي
 

يتض\\من أس\\ئلًة عدي\\دة إدام\\ة المجموع\\ات خ\\ارج الموق\\ع الطبيع\\ي، : 5مج\\ال النش\\اط  •
ينبغ\\\ي أن ت\\\تمخض ع\\\ن بيان\\\اٍت ومعلوم\\\اٍت لتح\\\ديث حال\\\ة المجموع\\\ات القطري\\\ة    

ف التخ\\زين، وأم\\ن الم\\واد   الموج\\ودة خ\\ارج الموق\\ع الطبيع\\ي، بم\\ا ف\\ي ذل\\ك ظ\\رو      
 5/5 و 5/4 و 5/3 و 5/2 و 5/1 وبال\ذات األس\ئلة   المخزونة، وأن\واع المجموع\ات،      

 .5/6 و
 
، خ\ارج الموق\ع الطبيع\ي      مجموع\ات الم\وارد الوراثي\ة        تولي\د إع\ادة   : 6مجال النش\اط     •

يتضمن أسئلًة تتناول إعادة تكثير مجموعات الموارد الوراثية المهددة خ\ارج الموق\ع              
والردود على ه\ذه    . 6/4 و 2/3 و 6/1 بيعي، لمنع فقدان التنوع، وبالذات األسئلة     الط

األس\\\ئلة ينبغ\\\ي أن ت\\\تمخض ع\\\ن بيان\\\اٍت ومعلوم\\\اٍت إض\\\افية لتح\\\ديث فه\\\م حال\\\ة      
المجموع\\\ات، آم\\\ا تس\\\اعد ف\\\ي وض\\\ع االحتياج\\\ات ذات األولوي\\\ة عل\\\ى المس\\\تويين  

 .القطري والعالمي
 

 ي\وفر    والمس\تهِدف للم\وارد الوراثي\ة النباتي\ة،        دع\م الجم\ع المخط\ط     : 7مجال النش\اط     •
 و 7/1 واألس\\ئلة. أس\ئلًة ينبغ\\ي أن تس\\اعد عل\\ى تح\\ديث حال\ة أنش\\طة جم\\ع المورث\\ات  

 تع\\الج مفه\\وم الثغ\\رات   7/4 و 7/3آم\\ا أن األس\\ئلة  .  ه\\ي األآث\\ر ص\\لة  7/3  و7/2
  . الموجودة في المجموعات، مما يوفر معلوماٍت قّيمة لتقدير حالة المجموعات

 
 8/2 و 8/1 األس\ئلة ،  الموقع الطبيع\ي  خارج  الصيانة  توسيع أنشطة   : 8مجال النشاط    •

 تعالج جهود الصيانة لألنواع الهامة التي ال يمكن صيانتها بفاعلية عل\ى ش\كل               8/3 و
ومجال النشاط هذا ينبغي أن يوفر بعض المعلومات ذات الصلة عن حالة أمن             . بذور

 . النباتيةالمجموعات من الموارد الوراثية
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 يتض\\من التقري\\ر األول ع\\ن حال\\ة الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة ف\\ي الع\\الم  م\\ن 3الفص\\ل  •
 ، إال أن هن\اك  IRF-GPAل\يس هن\اك قس\م مش\ابه ف\ي      . قسمًا محددًا عن نقل المورث\ات   

   .5/8 و 3/7 و 3/4 و 3/3 و 3/1  وهي األسئلة�بعض األسئلة عن نقل المورثات 
   

 :يل االستراتيجيأسئلة لمساعدة التحل
 

تم توفير أسئلٍة تحت عناوين عديدة لمساعدة البلدان في تطوير توجهاٍت استراتيجية لمعالج\ة        
-IRF)ويتوج\\ب مالحظ\\ة األس\\ئلة الم\\أخوذة م\\ن وثيق\\ة   . االحتياج\\ات واألولوي\\ات المس\\تقبلية 

GPA) آلما وردت  . 
 

 :موقع الطبيعيالإدامة وتوسيع المجموعات خارج 
 
ال الت\\ي نف\\ذت إلدام\\ة مجموع\\ات الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة خ\\ارج  م\\ا ه\\ي األعم\\ -3-1

 5/2 و 5/1األس\ئلة   (الموقع الطبيعي لديكم على مدى السنوات العش\ر الماض\ية؟           
 ).IRF-GPAمن  8/1 و

 ما هي أآبر المعوقات الت\ي س\تواجه إدام\ة مجموع\ات الم\وارد الوراثي\ة النباتي\ة                   -3-2
 5/9 الس\ؤال (الس\نوات العش\ر القادم\ة؟       خارج الموقع الطبيع\ي ل\ديكم عل\ى م\دى           

 ):، والردود على قائمة المحّددات أدناه)IRF-GPAمن 
 عدم توفر التمويل !
 قلة الموظفين !
 عدم توفر التدريب !
 قلة المعدات !
 عدم توفر المرافق أو عدم انتظام إمدادات الكهرباء !
 البيئة المعرضة للكوارث !
 عدم توفر النهج المرآز !
 وقوع اآلفات واألمراض !
 )حّدد من فضلك(أخرى  !

 
هل حدائق النباتات تشارك في صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة       -3-3

وإذا آان األمر آ\ذلك، فم\ا ه\ي أدواره\ا           ). IRF-GPAمن   8/3 السؤال(في بلدآم؟   
 ).صيانة مورثات األنواع المزروعة، صيانة األقارب البرية، الخ(

واجه توس\يع مجموع\ات الم\وارد الوراثي\ة النباتي\ة           ما هي أآبر المعوقات التي س\ت       -3-4
 5/10 السؤاالن(خارج الموقع الطبيعي لديكم على مدى السنوات العشر القادمة؟          

 ).، وقائمة المحّدداتIRF-GPAمن  8/3 و
م\\ا ه\\ي أولوي\\اتكم إلدام\\ة وتوس\\يع مجموع\\ات الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة خ\\ارج       -3-5

ر س\نوات القادم\ة، بم\ا ف\ي ذل\ك المحاص\يل             الموقع الطبيعي لديكم على مدى العش     
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السؤال (الرئيسية والفرعية والموارد الوراثية للنباتات البرية لألغذية والزراعة؟   
 ).IRF-GPAمن  5/10

 الن\ادرة؟ وإال، فه\ل ه\ذا العم\ل ذو أولوي\ة             للمجموع\ات هل قمتم بعمل نس\خ أم\ان         -3-6
  نسخ األمان؟ لديكم ؟ ما هي المحّددات التي يتوجب التغلب عليها لعمل

ه\\ل وض\\عت أنظم\\ة لتحس\\ين توثي\\ق مجموع\\ات الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة خ\\ارج   -3-7
 الموقع الطبيعي لديكم؟ وإال، فما هي أولوياتكم واحتياجاتكم إلآمال التوثيق؟ 

م\\ا ه\\ي أولوي\\اتكم ف\\ي مج\\ال البح\\وث لتوس\\يع وتحس\\ين ص\\يانة الم\\وارد الوراثي\\ة   -3-8
السؤال ( على مدى السنوات العشر القادمة؟       النباتية خارج الموقع الطبيعي عندآم    

 ).IRF-GPAمن  8/2
م\ن خ\الل الش\بكات والترتيب\ات اإلقليمي\ة      (ما هي ترتيبات التعاون الت\ي وض\عت         -3-9

لتعزيز صيانة الموارد الوراثية النباتي\ة خ\ارج الموق\ع الطبيع\ي ل\ديكم؟              ) والدولية
 ).IRF-GPAمن  5/10 و 5/108السؤاالن (

دارة الجاري استخدامها لديكم لمنع االستن\ـزاف ال\وراثي ف\ي    ما هي ممارسات اإل   -3-10
م\ن   6/4 و 6/3 و 6/2 و 6/1األس\ئلة   (المجموعات أثناء أعمال إعادة اإلحي\اء؟       

IRF-GPA.( 
م\\\ا ه\\\ي أولوي\\\اتكم للحف\\\اظ عل\\\ى الص\\\الحية ومن\\\ع االستن\\\ـزاف ال\\\وراثي ف\\\ي        -3-11

 م\دى الس\نوات   مجموعات الموارد الوراثية النباتي\ة خ\ارج الموق\ع الطبيع\ي عل\ى         
 و 6/4األس\ئلة   ( م\ا ه\ي المح\ّددات الت\ي يتوج\ب التغل\ب عليه\ا؟                �العشر القادمة   

 ).IRF-GPAمن  8/2 و 6/3 و 6/5
م\\ا ه\\ي أولوي\\اتكم ف\\ي مج\\ال التع\\اون والمس\\اعدة اإلقليمي\\ة والدولي\\ة للحف\\اظ عل\\ى  -3-12

الص\\الحية ومن\\ع االستن\\ـزاف ال\\وراثي ف\\ي مجموع\\ات الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة   
 6/6 و 5/10األس\ئلة  (خارج الموقع الطبيعي على مدى السنوات العشر القادمة؟   

 ).IRF-GPAمن  8/3 و
  

  :والمستهِدفط الجمع المخطَّ
  
ما هي أنشطة الجمع التي أجريتموها على مدى السنوات العشر الماضية لتحسين             -3-13

م\ن   7/3 و 7/1األس\ئلة  (تغطية الموارد الوراثية النباتية خارج الموقع الطبيعي؟       
IRF-GPA راجع قائمة األنشطة� .( 

ه\\ل ت\\م تحدي\\د ثغ\\راٍت رئيس\\ية ف\\ي مجموع\\ات الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة خ\\ارج       -3-14
المحاص\يل الرئيس\ية، المحاص\يل الفرعي\ة، األن\واع غي\ر            (الموقع الطبيعي ل\ديكم     

المستخدمة بالقدر الك\افي، األع\الف، النبات\ات البري\ة إلنت\اج األغذي\ة، واألق\ارب                
-IRFم\\\ن  7/4 و 7/3 و 7/2األس\\\ئلة (وتط\\\وير خط\\\ط لس\\\ّد الثغ\\\رات؟ ) البري\\\ة

GPA.( 
م\\ا ه\\ي أآب\\ر المح\\ّددات الت\\ي س\\تعيق بعث\\ات الجم\\ع عل\\ى م\\دى الس\\نوات العش\\ر     -3-15

م\ن   7/5السؤال  (القادمة لسّد الثغرات ومعالجة االحتياجات ذات األولوية لديكم؟         
IRF-GPA.( 
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يل الرئيس\\ية، والمحاص\\يل الفرعي\\ة، م\\ا ه\\ي أولوي\\ات واحتياج\\ات جم\\ع المحاص\\  -3-16
واألن\\واع غي\\ر المس\\تخدمة بالق\\در الك\\افي، واألع\\الف، والنبات\\ات البري\\ة إلنت\\اج     

 ).IRF-GPAمن  7/5 و 7/3السؤاالن (األغذية، واألقارب البرية لديكم؟ 
م\\ا ه\\ي احتياج\\ات وأولوي\\ات البح\\وث ل\\ديكم فيم\\ا يتعل\\ق بتعزي\\ز جم\\ع الم\\وارد       -3-17

 غذية والزراعة؟    الوراثية النباتية لأل
 

 : تقدير االحتياجات الرئيسية خارج الموقع الطبيعي
  
 :ما هي االحتياجات والتدابير ذات األولوية لبلدآم مما يلي -3-18

 ترشيد المجموعات من خالل التعاون ومرافق التقاسم اإلقليمية والدولية !
 تقاسم عبء تكاليف الصيانة !
 اإلدارة المحّسنة للمورثات !
 في المجموعاتسّد الثغرات  !
 تقانات الصيانة زهيدة التكاليف !
 جهود االستنباط العالمية !
 إآمال نسخ األمان !
 تطوير مجموعاٍت سبق اختبار العوامل الممرضة فيها !

أآتب أي توجهاٍت استراتيجية أخرى تتصل بتحس\ين حال\ة اإلدارة خ\ارج الموق\ع              -3-19
عل\\\ى ) إدارةأعم\\\ال سياس\\\ات، بح\\\وث، و (الطبيع\\\ي للم\\\وارد الوراثي\\\ة النباتي\\\ة   
 ).المستويات القطري واإلقليمي والعالمي

 
التقري\\ر األول ع\\ن حال\\ة  م\\ن الطبع\\ة الش\\املة م\\ن 2-1تح\\ديث المرف\\ق : حالUUة الحالUUة الفنيUUة

 ". طرق للصيانة: حالة الحالة الفنية" بعنوان الموارد الوراثية النباتية في العالم
  
لم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة  م\\ا ه\\ي الط\\رق الج\\اري اس\\تخدامها ف\\ي بل\\دك لص\\يانة ا   -3-20

 أح\دث اس\اليب     � األول   التقري\ر  من   2-1راجع المرفق   (خارج الموقع الطبيعي؟    
م\ن   8/2 و 8/1الس\ؤاالن   (ما هي الطرق االبتكارية التي ت\م إدخاله\ا؟          ). الصيانة

IRF-GPA     .( 
ما هي المعوقات التي تواجه بل\دآم ف\ي الحص\ول عل\ى واس\تخدام ط\رق الص\يانة                    -3-21

موق\\ع الطبيع\\ي لص\\يانة الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة، وآي\\ف يمك\\ن التغل\\ب  خ\\ارج ال
 على هذه المعوقات؟       

 
 حالة االستخدام: 4الفصل 

 
 هو وصف حالة استخدام الموارد الوراثية النباتي\ة الت\ي تق\دم             الهدف الرئيسي لهذا القسم   إن  

ويج\ب أن  . لوي\ات المس\تقبلية   أآبر مساهمٍة في األغذي\ة والزراع\ة، وبي\ان االحتياج\ات واألو           
 التقري\ر  م\ن    4تؤدي المعلومات الواردة في التقرير القطري إلى التمكين من تحديث الفص\ل             
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ولكي تUوفر معلومUاٍت     . عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم        األول  
نUد تطUوير التقريUر      التاليUة ع  فUي المجUاالت     ، ينبغUي النظUر فUي المعلومUات          4لتحديث الفصUل    

 :القطري
 

 أهمية االستخدام •
 استخدام الموارد الوراثية النباتية المصانة، والمعوقات الرئيسية الستخدامها •
التوص\\\يف، والتقي\\\يم، وم\\\ا قب\\\ل التربي\\\ة، والتعزي\\\ز ال\\\وراثي،    (أنش\\\طة االس\\\تخدام   •

ات التربي\\ة م\\ن اج\\ل مقاوم\\ة اآلف\\  (وإع\\ادة نش\\ر التن\\وع ال\\وراثي  ) وإم\\دادات الب\\ذور
 )واألمراض والسمات األخرى، تنويع المحاصيل

 تقدير االحتياجات لتحسين االستخدام •
 

استخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية  لتحسين �استراتيجية توجهات 
 والزراعة

 
يج\\ب أن يب\\ين التقري\\ر القط\\ري االحتياج\\ات واألولوي\\ات الالزم\\ة لتحس\\ين حال\\ة اس\\تخدام        

البلUUUدان مسUUUتوى التUUUدخل دد يجUUUب أن تحUUUو. باتي\\\ة لألغذي\\\ة والزراع\\\ةالم\\\وارد الوراثي\\\ة الن
مؤش\\رات  هن\\اك العدي\\د م\\ن األس\\ئلة ال\\واردة ف\\ي  .أو عUUالمي/، إقليمUUي وقطUUري � ناسUUبالم

 تطلب بياناٍت ومعلوم\اٍت ينبغ\ي       (IRF-GPA)العمل العالمية    ونموذج تقرير متابعة تنفيذ خطة    
، المرجUUUع، والمشUUUروعم\\\ت تعبئ\\\ة ج\\\داول  وإذا م\\\ا ت. أن تس\\\اعد ف\\\ي إع\\\داد ه\\\ذا الفص\\\ل   

 :وأهم مجاالت النشاط واألسئلة ذات الصلة هي. ، فإنها ستوفر معلوماٍت مفيدةالتصنيفو
 

تيس\\\ير ل توس\\\يع توص\\\يف وتقي\\\يم وع\\\دد المجموع\\\ات األساس\\\ية   : 9مج\\\ال النش\\\اط   •
، يتض\\من أس\\ئلًة ينبغ\\ي أن ت\\وفر معلوم\\اٍت ع\\ن جه\\ود تيس\\ير االس\\تخدام      االس\\تخدام
 للموارد الوراثية النباتي\ة، وخاص\ًة م\ن خ\الل إنش\اء واس\تخدام المجموع\ات                 األفضل

آم\ا يش\مل    . 9/7 و 9/6 و 9/5 و 9/3 و 9/2 و 9/1األساسية، وهي تش\مل األس\ئلة       
 ع\ن توزي\ع المعلوم\ات لتيس\ير اس\تخدام الم\وارد             9/4 أيض\ًا الس\ؤال      9مجال النشاط   

مجموع\\\ة فرعي\\\ة تنتق\\\ى " بأنه\\\ا وتع\\\ّرف المجموع\\\ات األساس\\\ية. الوراثي\\\ة النباتي\\\ة
 ".لتحتوي على أقصى تنوٍع متوافر في عدٍد قليل من المدخالت

 
: 11ومجال النش\اط    زيادة جهود التعزيز الوراثي وتوسيع القاعدة       : 10مجال النشاط    •

، تسريع التنمية المستدامة من خالل تنويع إنتاج المحاصيل وتوسيع تنوع المحاص\يل            
 هذين المجالين أن تتمخض عن بياناٍت ومعلومات تمكن م\ن  ينبغي لجميع األسئلة في  

تحديث حالة استخدام الموارد الوراثية النباتي\ة، بم\ا ف\ي ذل\ك معلوم\ات ع\ن التحس\ين                
الوراثي والتعزيز ال\وراثي وتحس\ين التن\وع والتغل\ب عل\ى مح\ّددات التنوي\ع ووض\ع                  

 .   حوافز قانونية وسوقية لترويج التنويع
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 غير المستخدمة بالق\در الك\افي       لمحاصيل واألنواع ترويج تطوير ا   :12مجال النشاط    •
 يج\\ب أن ي\\وفر معلوم\\اٍت ع\\ن حال\\ة االس\\تخدام، وخاص\\ًة     ي له\\ا،راتج\\س\\ويق التالو

 .12/2 و /12 السؤال
 

 يتضمن أسئلة ينبغي أن تتمخض عن       ،دعم إنتاج البذور وتوزيعها   : 13مجال النشاط    •
 و 13/1 وتوزي\\ع الب\\ذور، وبال\\ذات األس\\ئلة   بيان\\اٍت ومعلوم\\اٍت لتح\\ديث حال\\ة إنت\\اج  

يوّل\\د ه\\ذا المج\\ال آم\\ا ينبغ\\ي أن . 13/7 و 13/6 و 13/5 و 13/4 و 13/3 و 13/2
 .معلوماٍت عن نظم توزيع البذور

 
الغني\\\ة "تط\\\وير أس\\\واق جدي\\\دة لألص\\\ناف المحلي\\\ة والمنتج\\\ات : 14مج\\\ال النش\\\اط  •

األس\ئلة  (ل\ة االس\تخدام، وخاص\ة        يتضمن أسئلًة ينبغي أن تساعد في فهم حا        ،"بالتنوع
      ).14/4 و 14/3  و14/2

 
 :أسئلة لمساعدة التحليل االستراتيجي

 
. ت\\م ت\\وفير أس\\ئلٍة لمس\\اعدة البل\\دان ف\\ي تط\\وير توجه\\اٍت اس\\تراتيجية لفص\\ل حال\\ة االس\\تخدام  

 .  آلما وردت (IRF-GPA)ويتوجب مالحظة األسئلة المأخوذة من وثيقة 
 

 :ثية النباتيةتوزيع الموارد الورا
 
ه\\ل وض\\ع بل\\دآم آلي\\اٍت لتس\\جيل توزي\\ع العين\\ات م\\ن الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة عل\\ى    -4-1

برامج التربية؟ إذا آان األمر آذلك، قدم معلوماٍت ع\ن مس\اهمة مجموع\ات الم\وارد                
 .مج التربية القطرية في تقريرك القطريفي براالوراثية 

 
 :ة النباتية الموارد الوراثي،استخدام، وتعزيز استخدام

  
ه\\ل ل\\ديكم أمثل\\ًة عل\\ى تحس\\يناٍت حديث\\ة ف\\ي إنت\\اج المحاص\\يل، م\\ن خ\\الل اس\\تخدام         -4-2

-IRFم\ن    12/2الس\ؤال   (أصناٍف محددة، توضح مساهمة الموارد الوراثي\ة النباتي\ة؟          
GPA .(إذا آان األمر آذلك، قدم أمثلًة في تقريرك القطري. 

 استخدام الموارد الوراثية النباتية؟ما هي المحّددات التي يواجهها بلدآم فيما يخص  -4-3
 عدم توفر التوصيف والتقييم !
 عدم توفر المجموعات األساسية أو الحصول على عيناٍت منها !
  معلومات مفيدة عن المورثات المصانة�عدم توفر التوثيق  !
 نقص القدرة على تربية النباتات !
 تربيةطول أجل نشاطات ما قبل التربية الالزمة لتوسيع قاعدة مواد ال !
  األشخاص المؤهلين، التمويل، التدريب، المرافق�عدم توفر القدرة  !
 ضعف تطوير السياسات !



CGRFA/WG-PGR-3/05/Inf. 5 

 

30

 عدم توفر التكامل بين برامج الصيانة وبرامج االستخدام !
 عدم توفر التنسيق بين الباحثين والمربين ومديري بنوك الجينات والمزارعين !
 معوقات سياسات أو معوقات قانونية !
 ). أدناه11-4راجع آذلك السؤال ) (ع قائمًة بهاض(محّددات أخرى  !

   
بّين في تقري\رك القط\ري م\ا إذا آ\ان ق\د ت\م القي\ام ب\أٍي م\ن النش\اطات التالي\ة لتعزي\ز                            -4-4

 :استخدام الموارد الوراثية النباتية
 11/4 و 10/4 و 10/3 و 10/2 و 10/1األسئلة  (تقوية القدرات وتحسين التدريب      !

 ).IRF-GPAمن 
ون بين الباحثين والمربين وم\ديري بن\وك الجين\ات والم\زارعين لتحس\ين              زيادة التعا  !

 .تكامل صيانة الموارد الوراثية النباتية واستخدامها معًا
الس\\ؤاالن (زي\\ادة نش\\اطات م\\ا قب\\ل التربي\\ة، خاص\\ًة لتعزي\\ز ب\\رامج توس\\يع القاع\\دة      !

 ).IRF-GPAمن  10/4 و 10/3
ن\واع غي\ر المس\تخدمة بالق\در الك\افي          التشديد بصورٍة أآبر على استخدام وتطوير األ       !

 ).IRF-GPAمن  12/4 و 12/2 و 12/1األسئلة (
" الغني\\ة ب\\التنوع"استكش\\اف ف\\رص تس\\ويٍق لمنتج\\ات األص\\ناف المحلي\\ة والمنتج\\ات  !

 ).IRF-GPAمن  14/6 و 14/1السؤاالن (
أص\ناف  / تيسير االستخدام المباشر من جانب المزارعين لألصناف المحلية البدائية           !
 .لمزارعين والمواد الوراثية األخرى المصانة في بنوك الجيناتا
 .تنفيذ النهج التشارآية في تربية النباتات !
أص\\ناف الم\\زارعين ف\\ي نظ\\م التزوي\\د / ت\\رويج اس\\تخدام األص\\ناف البدائي\\ة المحلي\\ة  !

 ).IRF-GPAمن  13/10 و 13/9 و 13/8األسئلة (بالبذور 
 لتيس\\ير المزي\\د م\\ن االس\\تخدام للم\\وارد     تحس\\ين أط\\ر العم\\ل السياس\\ية والتنظيمي\\ة     !

 ).IRF-GPAمن  14/1 و 13/8 و 12/3 و 11/3األسئلة (الوراثية النباتية 
 
ب\\ّين م\\ا إذا آ\\ان أي م\\ن النش\\اطات أع\\اله ه\\ي أولوي\\ات حالي\\ة لبل\\دآم، واحتياج\\اتكم       -4-5

 .لتنفيذها
زراع\ة  هل تم توصيف وتقييم مجموع\اتكم م\ن الم\وارد الوراثي\ة النباتي\ة لألغذي\ة وال                 -4-6

ه\\ل ت\\م إنش\\اء نظ\\م ). IRF-GPAم\\ن  9/3 و 9/2 و 9/1األس\\ئلة (عل\\ى نح\\ٍو مناس\\ب؟ 
، المتص\\ل بج\\دول )IRF-GPAم\\ن  9/4الس\\ؤال (معلوم\\ات ع\\ن توص\\يف المورث\\ات؟ 

Infosys. 
إذا آان التوصيف والتقييم يحّد م\ن اس\تخدام الم\وارد، فم\ا ه\ي المعوق\ات الت\ي يج\ب                      -4-7

 ).IRF-GPAمن  9/7السؤال (لب على المعوقات؟ معالجتها، وما هي أولوياتكم للتغ
م\\ا ه\\ي المعوق\\ات   ). IRF-GPAم\\ن  9/5الس\\ؤال (ه\\ل أنش\\أتم مجموع\\اٍت أساس\\ية؟     -4-8

القائمة الت\ي تح\ول دون إنش\اء المجموع\ات األساس\ية ف\ي بل\دآم، وم\ا ه\ي أولوي\اتكم             
 ).IRF-GPAمن  9/7 و 9/6السؤاالن (للتغلب على المعوقات؟ 
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ق\د تت\وافر معلوم\ات مفي\دة ف\ي مس\ح            (ي مج\ال تربي\ة النبات\ات؟        ما هي مقدرة بلدآم ف     -4-9
تق\دير الق\درة القطري\ة عل\ى تربي\ة النبات\ات والتكنولوجي\ا              : منظمة األغذي\ة والزراع\ة    

هل وضعتم ص\يغة أه\داف تربي\ة النبات\ات، بّينه\ا ف\ي              ). ، إن آنتم قد أآملتموه    الحيوية
 .تقريرآم القطري

ج\\ال البح\\وث لتعزي\\ز اس\\تخدام الم\\وارد الوراثي\\ة   م\\ا ه\\ي أولوي\\اتكم المس\\تقبلية ف\\ي م  -4-10
 النباتية لألغذية والزراعة؟         

م\\ا ه\\ي المح\\ّددات الرئيس\\ية لتحقي\\ق تنوي\\ع إنت\\اج المحاص\\يل وتوس\\يع التن\\وع ف\\ي           -4-11
 ).IRF-GPAمن  12/4 و 11/2السؤاالن (؟ )راجع القائمة أدناه(المحاصيل 

 قانونية/ معوقات سياسات !
 يةتجار/ معوقات تسويق !
 ).ضع قائمًة بها(أخرى  !
 

هل استخدم بلدآم اس\تراتيجيات لمعالج\ة التع\رض ال\وراثي ف\ي ال\نظم الزراعي\ة؟ إذا                   -4-12
آ\ان األم\\ر آ\ذلك، م\\ا ال\ذي يج\\ري عمل\ه؟ م\\ا ه\ي احتياج\\اتكم وأولوي\اتكم المس\\تقبلية       

 ).IRF-GPAمن  18/3 و 18/1أنظر آذلك السؤالين (للحد من التعرض الوراثي؟ 
 :البذور ودور األسواقنظم التزويد ب

  
هل إنتاج البذور وتوزيعها من وظائف القطاع العام أم القطاع الخ\اص ف\ي بل\دآم، أم                  -4-13

 أن القطاعين مشترآان فيه؟
هل اإلنتاج والتوزيع الحالي للبذور محّدٌد بسبب توافر بذور حسنة الج\ودة لمجموع\ٍة            -4-14

، ه\ل نف\ذ بل\دآم ت\دابير         واسعة من األص\ناف النباتي\ة ف\ي بل\دآم؟ إذا آ\ان األم\ر آ\ذلك                
لتعزيز إنتاج البذور وتحسين نظام توزيع البذور على مدى السنوات العشر الماض\ية         

-IRFم\\\ن  13/10 و 13/9 و 13/8 و 13/1األس\\\ئلة (؟ )ِص\\\ف العم\\\ل ال\\\ذي اتخ\\\ذ(
GPA .(                 ما هي التدابير الموضوعة موضع التنفيذ، إن آ\ان هن\اك ش\يء منه\ا، إليج\اد

 الوراثية النباتية وتربية النباتات وأنظمة البذور معًا؟   التكامل بين الموارد 
ما هي أولوياتكم لتحسين إنتاج البذور وتوزيعها على مدى الس\نوات العش\ر القادم\ة؟                 -4-15

 ).IRF-GPAمن  13/11السؤال (
م\\ا ه\\ي المح\\ددات الرئيس\\ية ف\\ي بل\\دآم لجع\\ل ب\\ذور األص\\ناف الجدي\\دة مت\\وافرة ف\\ي      -4-16

 ).  IRF-GPAمن  13/5السؤال (السوق؟ 
يؤثر على استخدام الموارد الوراثية النباتي\ة       ) المحلي مقابل الدولي  (هل موقع السوق     -4-17

 في بلدآم؟ 
ما هي التدابير، إن آان هناك ش\يء منه\ا، الت\ي اتخ\ذها بل\دآم لت\دعيم تط\وير أس\واٍق                       -4-18

 14/3 و 14/2 و 14/1األسئلة (جديدة لألصناف المحلية والمنتجات الغنية بالتنوع؟     
 ).  IRF-GPAمن  14/4 و

ما هي المحددات التي يواجهها بلدآم لدى محاولت\ه زي\ادة ف\رص التس\ويق لألص\ناف                  -4-19
 و 14/5األس\\ئلة . (المحلي\\ة والمنتج\\ات الغني\\ة ب\\التنوع؟ ب\\ّين احتياج\\اتكم وأولوي\\اتكم   

 ).  IRF-GPAمن  14/6
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 � هل استخدم بلدآم استراتيجيات لربط صغار المنتجين باألس\واق عل\ى نح\ٍو أفض\ل               -4-20
 .األسواق المحلية والتصديرية؟ إذا آان األمر آذلك، إعِط أمثلًة في تقريرك القطري

أآتب أية توجهات استراتيجية أخرى تتصل بتحسين حالة اس\تخدام الم\وارد الوراثي\ة               -4-21
النباتية، بما في ذلك المحاصيل الفرعية والرئيسية واألن\واع غي\ر المس\تخدمة بالق\در               

على المستويات القط\ري واإلقليم\ي     ) سياسات، بحوث، إدارة  / أعمال قانونية (الكافي  
 ).والعالمي

 
 :برامج تحسين المحاصيل واألمن الغذائي

  
 ما هو أفضل وصٍف تقدمه لحالة برنامجكم لتحسين المحاصيل؟ -4-22

 ال يوجد برنامج في القطاع الرسمي لتحسين المحاصيل !
لرس\مي، وب\رامج تحدي\د      يجري تنفيذ برنامج أساسي لتحسين المحاصيل في القط\اع ا          !

 المورثات، وبرامج تقييم
يوجد برنامج تحسين محاصيل في القطاع الرس\مي جي\د التأس\يس يس\تخدم منهجي\ات                  !

 .وتكنولوجيات متقدمة
  
ض\ع قائم\ًة به\ا ف\ي     ( ما هي المحاصيل التي استفادت من برامج التحسين في بل\دآم؟          -4-23

 ).IRF-GPAمن  13/5السؤال ). (تقريرك القطري
إع\ِط أمثل\ًة ف\ي تقري\رك        (هم تحسين المحاصيل في األمن الغذائي في بل\دآم؟          آيف سا  -4-24

 .القطري
هل تم تط\وير ب\رامج تربي\ة لزي\ادة مقاوم\ة المحاص\يل لآلف\ات واألم\راض؟ إذا آ\ان                      -4-25

 األمر آذلك، فما هي هذه المحاصيل؟
هل نفذتم برامج تش\ارآية لتحس\ين المحاص\يل ف\ي بل\دآم؟ إذا آ\ان األم\ر آ\ذلك، ألي\ة            -4-26

 حاصيل؟ م
ه\\ل تتوق\\ع تغيي\\رات هام\\ة ف\\ي اس\\تخدام الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة ف\\ي بل\\دآم خ\\الل        -4-27

 السنوات العشر القادمة؟ إذا آان األمر آذلك، فلماذا؟
 

التقري\\ر األول ع\\ن حال\\ة  م\\ن الطبع\\ة الش\\املة م\\ن 3-1تح\\ديث المرف\\ق : حالUUة الحالUUة الفنيUUة
ط\\رق الس\\تخدام الم\\وارد  : حال\\ة الحال\\ة الفني\\ة" بعن\\وان الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة ف\\ي الع\\الم 

 ".الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل تربية النباتات
    
م\\ا ه\\ي الط\\رق الج\\اري اس\\تخدامها لتربي\\ة النبات\\ات ف\\ي بل\\دآم؟ ِص\\فها بإيج\\از ف\\ي        -4-28

 . تقريرك القطري
غذي\\\ة ِص\\\ف أي\\\ة ط\\\رق م\\\ن أح\\\دث ط\\\راز الس\\\تخدام الم\\\وارد الوراثي\\\ة النباتي\\\ة لأل -4-29

والزراع\\\ة م\\\ن خ\\\الل تربي\\\ة النبات\\\ات يج\\\ري اس\\\تخدامها لتحقي\\\ق أه\\\داف الم\\\وارد  
 . الوراثية النباتية
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 ة، التدريب والتشريعاتالقطريحالة البرامج : 5الفصل 
 

 ه\و وص\ف حال\ة الب\رامج القطري\ة والت\دريب والتش\ريعات               الهدف الرئيسUي لهUذا القسUم      إن  
م أآبر مس\اهمٍة ف\ي األغذي\ة والزراع\ة، وبي\ان االحتياج\ات              للموارد الوراثية النباتية التي تقد    

يجب أن تؤدي المعلومات الواردة ف\ي التقري\ر القط\ري إل\ى التمك\ين               . واألولويات المستقبلية 
عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة       األول   التقرير من   5من تحديث الفصل    

فUUي ، ينبغUUي النظUUر فUUي المعلومUUات    5ث الفصUUل ولكUUي تUUوفر معلومUUاٍت لتحUUدي   . ف\\ي الع\\الم 
 :التالية عند تطوير التقرير القطريالمجاالت 

 
 البرامج القطرية للموارد الوراثية النباتية •
 التدريب •
 التشريعات القطرية •
 تقدير االحتياجات الرئيسية لتطوير البرامج القطرية، والتدريب، والتشريعات •

 
لبرامج القطرية، التدريب حالة ا لتحسين �توجهات استراتيجية 

 والتشريعات
 

يج\\ب أن يب\\ين التقري\\ر القط\\ري االحتياج\\ات واألولوي\\ات الالزم\\ة لتحس\\ين حال\\ة الب\\رامج         
يجUب  . القطرية، التدريب، والتشريعات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراع\ة         

 هن\اك العدي\د م\ن       .و عUالمي  أ/، إقليمUي و   قطري � ناسبالبلدان مستوى التدخل الم   دد  أن تح 
 (IRF-GPA)العم\ل العالمي\ة      مؤش\رات ونم\وذج تقري\ر متابع\ة تنفي\ذ خط\ة           األسئلة الواردة في    

وآم\\ا ه\\و متوق\\ع، ف\\إن  . تطل\\ب بيان\\اٍت ومعلوم\\اٍت ينبغ\\ي أن تس\\اعد ف\\ي إع\\داد ه\\ذا الفص\\ل   
ة ذات وأهم مجاالت النش\اط واألس\ئل     . ، ستوفر معلوماٍت مفيدة   شروعالمونظمات،  المجداول  

 :الصلة هي
 

، يتضمن أسئلًة ينبغي أن ت\وفر معلوم\اٍت      ة قوية قطريإقامة برامج   : 15مجال النشاط    •
عن هياآل الحكم فيها وتفويضها؛ وأطر العمل القانونية والتشريعات؛ وتحديد ب\رامج            

 واالتفاقي\\\ات الدولي\\\ة األخ\\\رى؛ لخط\\\ة العم\\\ل العالمي\\\ةمعين\\\ة ت\\\م إطالقه\\\ا اس\\\تجابًة 
واألسئلة األآث\ر  .  القدرة من أجل تنفيذ برامج الموارد الوراثية النباتية  والتغييرات في 

 .15/7 و 15/6 و 15/5 و 15/4 و 15/2 و 15/1صلًة هي 
 
تش\\\جيع ش\\\بكات الم\\\وارد الوراثي\\\ة النباتي\\\ة لألغذي\\\ة     / ت\\\رويج: 16مج\\\ال النش\\\اط   •

 حال\ة   ينبغي لجميع األسئلة في هذا المجال أن تتمخض عن معلوماٍت ع\ن           والزراعة،  
أم\\ا المش\\ارآة ف\\ي  . ة للم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة لألغذي\\ة والزراع\\ة  الش\\بكات القطري\\

 .أدناه) 6(الشبكات الدولية فقد تمت معالجتها في الفصل 
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معلوم\\ات ش\\املة للم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة لألغذي\\ة    إنش\\اء نظ\\م  : 17مج\\ال النش\\اط   •
 أن تتمخض عن معلوماٍت ع\ن حال\ة         ينبغي لجميع األسئلة في هذا المجال     ،  والزراعة

 .ةإدارة المعلومات القطري
 

يتضمن أسئلة تهدف إلى ت\وفير      توسيع وتحسين التعليم والتدريب،     : 19مجال النشاط    •
 .صورٍة عامة وفهم لحالة التدريب القطري واحتياجاته

 
لم\وارد الوراثي\ة     ص\يانة واس\تخدام ا     الوعي العام على قيمة   ترويج  : 20مجال النشاط    •

ينبغ\\ي أن ت\\تمخض جمي\\ع األس\\ئلة الت\\ي يتض\\منها ه\\ذا     ، لنباتي\\ة لألغذي\\ة والزراع\\ة ا
النش\\اط ع\\ن معلوم\\اٍت ع\\ن حال\\ة بن\\اء ال\\وعي م\\ن فيم\\ا يتعل\\ق ب\\أدوار وق\\يم الم\\وارد    

 .الوراثية النباتية
 

اللوائح ف\ي الوثيق\ة آله\ا، ويج\ب أن تس\هم ف\ي              / التشريعات والقواعد  IRF-GPA تعالج •
 4/6وأآثر األسئلة صلًة ه\ي األس\ئلة    . ر فهمًا جيدًا للحالة القطرية     معلوماٍت توف  تقديم
 .15/4 و 14/1 و 13/8 و 13/2 و 12/3 و 11/2 و

 
 تق\ديم االحتياجات واألولويات في الوثيقة آله\ا، ويج\ب أن تس\هم ف\ي               IRF-GPA تعالج •

معلوم\ات ت\\وفر ص\\ورًة عالمي\ة جي\\دة لالحتياج\\ات ذات األولوي\ة م\\ن حي\\ث ب\\رامجكم    
وأآث\ر األس\ئلة ص\لًة      . طرية لصيانة الموارد الوراثية النباتية واس\تخدامها المس\تدام        الق

 8/3 و 7/5 و 6/6 و 5/10 و 4/7 و 13/10 و 3/3 و 2/7 و 1/7ه\\\\\\ي األس\\\\\\ئلة  
 و 18/8 و 17/7 و 15/8 و 14/6 و 13/11 و 2/4 و 11/4 و 10/4 و 9/7و

    .20/9 و 19/8
 

 :يأسئلة لمساعدة التحليل االستراتيج
تم توفير أس\ئلٍة لمس\اعدة البل\دان ف\ي تط\وير توجه\اٍت اس\تراتيجية للفص\ل ال\ذي يبح\ث حال\ة                        

ويتوج\\ب مالحظ\\ة األس\\ئلة الم\\أخوذة م\\ن وثيق\\ة    . الب\\رامج القطري\\ة والت\\دريب والتش\\ريعات  
(IRF-GPA) آلما وردت  . 

 
 

 :ةالبرامج القطري
 و 15/2 و 15/1األس\ئلة   (ة؟  هل وضع بلدآم برنامجًا قطريًا للموارد الوراثية النباتي\         -5-1

إذا آ\\\ان األم\\\ر آ\\\ذلك، ِص\\\ف بنيت\\\ه ووظائف\\\ه الرئيس\\\ية ف\\\ي  . IRF-GPA) م\\\ن 15/3
 .تقريرك القطري

القطاعان العام والخاص، ومؤسسات    (آيف يشارك أصحاب الشأن القطريون عندآم        -5-2
ف\\ي ) التعل\\يم والبح\\وث، ومنظم\\ات المجتم\\ع الم\\دني، والمجتمع\\ات المحلي\\ة وغيره\\ا  

 تنفيذ البرامج القطرية؟تخطيط و
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هل وضع بلدآم إطار عمٍل قانوني الستراتيجيات الموارد الوراثية النباتي\ة وخططه\ا              -5-3
إذا آ\ان األم\ر آ\ذلك، ِص\ف إط\ار العم\ل             . IRF-GPA)من   15/4السؤال  (وبرامجها؟  

 .في تقريرك القطري
العالق\ة  هل يعمل برنامجكم القطري بالتعاون مع البرامج القطرية في المجاالت ذات   -5-4

؟ ه\\\ل التخط\\\يط )ب\\\رامج الزراع\\\ة والتن\\\وع البيول\\\وجي والتنمي\\\ة والبيئ\\\ة األخ\\\رى  (
، التخط\\يط له\\ذه المج\\االت؟ "موّح\\د االتج\\اه م\\ع"لبرن\\امجكم القط\\ري م\\دمج ف\\ي، أو 

 .IRF-GPA)من  20/6  و15/1  و4/5 و 1/3األسئلة (
لنباتية على مدى هل تغيرت االتجاهات في دعم برنامجكم القطري للموارد الوراثية ا -5-5

 أص\\بح أق\\وى، تن\\اقص، أم بق\\ي عل\\ى حال\\ه؟ ه\\ل ي\\زداد    �الس\\نوات العش\\ر الماض\\ية  
 .IRF-GPA)من  15/6السؤال (تمويل البرنامج ، ينخفض، أم هو مستقر؟ 

هل تعرفتم على ثغرات في المستوى الحالي ل\دعمكم الم\الي لتحقي\ق أه\داف الم\وارد                  -5-6
مر آذلك، حدد االحتياجات واألولويات التي لم يتم الوراثية النباتي لبلدآم؟ إذا آان األ    
 معلوم\\اٍت ف\\ي العدي\\د م\\ن مج\\االت IRF-GPAتطل\\ب . (إش\\باعها ف\\ي تقري\\رك القط\\ري

النشاط عن الثغرات، والحوافز، والدعم الدولي، للموارد الوراثية النباتي\ة الت\ي يمك\ن     
س\تويين القط\ري   لها أن تساهم في تقدير الدعم الم\الي واالحتياج\ات عل\ى آ\ل م\ن الم                

 ).والدولي
وضح التحديات واالحتياجات واألولويات الرئيس\ية الت\ي س\يواجهها بل\دآم إلدام\ة أو                -5-7

تقوية برنامجه القطري للموارد الوراثية النباتية على م\دى الس\نوات العش\ر القادم\ة؟               
 .IRF-GPA)من  15/8السؤال (

 
 :الشبكات

 
 توراثي\ة النباتي\ة عل\ى م\دى الس\نوا      للم\وارد ال ةقطري\ عزز بل\دآم ش\بكاٍت    / هل طّور  -5-8

العشر الماضية؟ بّين المش\ارآين ف\ي أي\ة ش\بكات والوظ\ائف والمن\افع الرئيس\ية الت\ي                   
 .IRF-GPA)من  16/5  و16/3  و16/2 و 16/1األسئلة . (نشأت عن هذه الشبكات

 
 
 

 :   التعليم والتدريب
  
تخدام المس\\تدام للم\\وارد م\\ا ه\\ي احتياج\\اتكم وأولوي\\اتكم للتعل\\يم والت\\دريب ل\\دعم االس\\   -5-9

  و19/3  و19/2  و19/1  و1/4األس\\\ئلة (الوراثي\\\ة النباتي\\\ة وتنميته\\\ا وص\\\يانتها؟    
 م\\رتبط بالس\\ؤال  المشUUروعآم\\ا أن ج\\دول  . IRF-GPA)م\\ن  19/6  و19/5  و19/4
19/1.( 

ما هي المعوقات الت\ي تواج\ه ت\وفير التعل\يم والت\دريب ال\الزم وم\ا ال\ذي يمك\ن عمل\ه                        -5-10
 ).، راجع قائمة الخياراتIRF-GPA)من  19/7السؤال (المعوقات؟ لمعالجة هذه 
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ه\\ل ط\\ور بل\\دآم اس\\تراتيجيًة لمعالج\\ة احتياج\\ات التعل\\يم والت\\دريب للم\\وارد الوراثي\\ة   -5-11
 .IRF-GPA)من  19/3السؤال (النباتية؟ 

 داخ\ل اإلقل\يم أو خارج\ه؟ إذا         �هل حدد بلدآم فرصًا للتعل\يم والت\دريب خ\ارج ال\بالد              -5-12
  آذلك، ما هي معوقات المشارآة في فرص التعليم والتدريب التي حددت؟آان األمر

 
 :ةالقطريالتشريعات 

   
لوائح تتعلق بالموارد الوراثية النباتي\ة عل\ى        / هل أقر بلدآم تشريعاٍت أو وضع قواعد       -5-13

ص\\حة نباتي\\ة، إنت\\اج ب\\ذور، حق\\وق س\\الالت نباتي\\ة، (م\\دى الس\\نوات العش\\ر الماض\\ية 
م\\\\ن  15/4  و14/1  و13/8  و13/2  و12/3  و11/2  و4/6األس\\\\ئلة (؟ )غيره\\\\ا

(IRF-GPA � المرجع إن العديد من هذه األسئلة مرتبط بجدول.( 
ل\وائح تتعل\ق ب\الموارد    / هل حدد بل\دآم أي\ة معوق\ات تواج\ه وض\ع تش\ريعاٍت وقواع\د              -5-14

الوراثية النباتي\ة؟ إذا آ\ان األم\ر آ\ذلك، م\ا ه\ي احتياج\اتكم وأولوي\اتكم لمعالج\ة ه\ذه                      
 لمعوقات؟ا

 
 :نظم المعلومات

  
هل طور بلدآم نظم إدارة معلومات قطرية مناسبة ل\دعم الجه\ود المبذول\ة لالس\تخدام                 -5-15

  و17/2  و17/1األس\\ئلة (المس\\تدام للم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة وتنميته\\ا وص\\يانتها؟     
 و المشروعآما أن جدولي . IRF-GPA)من  17/7  و17/6  و17/5  و17/4و 17/3

Infosys17/6رتبطان بالسؤال  م.( 
هل تمت حوسبة نظم التوثيق عندآم باستماراٍت قياسية لتيسير تبادل البيان\ات؟ إذا ل\م                -5-16

-IRF)من  17/7  و17/1السؤاالن (يكن األمر آذلك، ما هي أولوياتكم واحتياجاتكم؟ 
GPA. 

م\\ا ه\\ي تح\\دياتكم واحتياج\\اتكم وأولوي\\اتكم الرئيس\\ية لتط\\وير أو تعزي\\ز نظ\\م إدارة          -5-17
 .IRF-GPA)من  17/7السؤال (لوماتكم للموارد الوراثية النباتية والبذور؟ مع

 
 :الوعي العام

    
آيف يمكن وصف مستوى الوعي على أدوار وقيم الموارد الوراثية النباتية في بلدآم              -5-18

-IRF)م\ن    20/1الس\ؤال   (؟  )غير واع\ي، وع\ي مح\دود، وع\ي آ\اٍف، وع\ي ممت\از              (
GPA-راجع قائمة الخيارات .( 

  و 20/3  و 20/2األس\ئلة   ( وضع بلدآم ب\رامج توعي\ة للم\وارد الوراثي\ة النباتي\ة؟              هل -5-19
آم\\\ا أن ج\\\دول .  راج\\\ع ق\\\وائم الخي\\\ارات � IRF-GPA)م\\\ن  20/7  و20/5  و20/4

إذا آان األم\ر آ\ذلك، وض\حها وب\ين أي منتج\ات             ). 20/7 مرتبط بالسؤال    المنظمات
 راج\\\ع ق\\\وائم � IRF-GPA)م\\\ن  20/6الس\\\ؤال . (ت\\\م إنتاجه\\\ا ف\\\ي تقري\\\رك القط\\\ري

 ).الخيارات
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ه\\ل ح\\دد بل\\دآم أي\\ة مح\\ددات تع\\وق تط\\وير ب\\رامج ال\\وعي الع\\ام للم\\وارد الوراثي\\ة        -5-20
النباتي\\ة؟ إذا آ\\ان األم\\ر آ\\ذلك، م\\ا ه\\ي احتياج\\اتكم وأولوي\\اتكم لمعالج\\ة المح\\ددات؟    

 .IRF-GPA)من  20/9  و20/5السؤاالن (
 

التقري\ر األول ع\ن    من الطبعة الشاملة م\ن    1  والمرفق 1تحديث المرفق   : حالة الحالة الفنية  
 س\يعالج حال\ة   1 الث\اني، ف\إن المرف\ق    التقريرأما في . حالة الموارد الوراثية النباتية في العالم  

الطرق القانونية واالقتصادية المتصلة بالموارد الوراثية النباتية لألغذي\ة والزراع\ة، آم\ا أن             
 .ألطر التنظيمية القطريةوضع التشريعات وا/  سيلخص حالة1الجدول 

    
ما هي الطرق الجاري استخدامها لتقدير قيمة الموارد الوراثية النباتية ف\ي بل\دآم؟ م\ا             -5-21

هي الطرق المستخدمة في تقدير مساهمة الموارد الوراثية النباتية في اقتصاد بل\دآم؟             
 .ِصفها في تقريرك القطري

يانة الم\وارد الوراثي\ة النباتي\ة       هل وضع بلدآم حوافز مالية وتدابير تمويل أخرى لص\          -5-22
واستخدامها المستدام؟ إذا آان األمر آذلك، ِصف هذه الحوافز والتدابير ف\ي تقري\رك              

 .القطري
ِصف أية طرق قانونية واقتصادية من أحدث طراز يجري استخدامها لتحقيق أهداف        -5-23

 .              الموارد الوراثية النباتية
 

 يمي والدوليحالة التعاون اإلقل: 6الفصل 
 

 هو وصف حالة التعاون اإلقليمي وال\دولي للم\وارد الوراثي\ة            الهدف الرئيسي لهذا القسم   إن  
يج\\ب أن ت\\ؤدي المعلوم\\ات ال\\واردة ف\\ي  . النباتي\\ة وبي\\ان االحتياج\\ات واألولوي\\ات المس\\تقبلية 

ع\\ن حال\\ة الم\\وارد  األول التقري\\ر م\\ن 6التقري\\ر القط\\ري إل\\ى التمك\\ين م\\ن تح\\ديث الفص\\ل   
، 6ولكUUي تUUوفر معلومUUاٍت لتحUUديث الفصUUل  . لوراثي\\ة النباتي\\ة لألغذي\\ة والزراع\\ة ف\\ي الع\\الم  ا

 :التالية عند تطوير التقرير القطريفي المجاالت ينبغي النظر في المعلومات 
 

الش\\بكات اإلقليمي\\ة وتح\\ت اإلقليمي\\ة، والش\\بكات الدولي\\ة المعني\\ة بمحاص\\يل مح\\ددة         •
 مجموعات خارج الموقع الطبيعيوالتعاون تحت اإلقليمي إلدامة ال

 االتفاقيات الدولية •
 النظام العالمي لصيانة واستخدام الموارد الوراثية النباتية •
 تقدير االحتياجات الرئيسية لتطوير التعاون الدولي •

 
 

 حالة التعاون اإلقليمي والدولي لتحسين �توجهات استراتيجية 
 

لوي\\ات الالزم\\ة لتحس\\ين حال\\ة التع\\اون     يج\\ب أن يب\\ين التقري\\ر القط\\ري االحتياج\\ات واألو    
دد يجUب أن تحU    . اإلقليمي وال\دولي فيم\ا يتعل\ق ب\الموارد الوراثي\ة النباتي\ة لألغذي\ة والزراع\ة                
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 هناك العديد من األسئلة الواردة في .أو عالمي/ إقليمي و  � ناسبالبلدان مستوى التدخل الم   
 تطل\ب تعليق\اٍت ع\ن       (IRF-GPA)العم\ل العالمي\ة      مؤشرات ونموذج تقرير متابع\ة تنفي\ذ خط\ة        

االحتياج\\ات والف\\رص المتاح\\ة الت\\ي ينبغ\\ي أن تس\\اعد ف\\ي إع\\داد ه\\ذا الفص\\ل م\\ن التقري\\ر        
 6/6  و 5/10  و 4/7  و 3/10  و 3/3  و 2/7  و 1/7: وأهم األسئلة ذات الصلة ه\ي     . القطري

  و 17/7  و 15/8  و 14/6  و 13/11 و    12/4  و 11/4  و 10/4  و 9/7  و 8/3  و 7/5 و
 إذا تم\\\ت � المنظمUUUة، وشUUUروعالمو، االتفاقيUUUةآم\\\ا أن ج\\\داول   . 19/8  و19/5  و18/8

 :واألسئلة األخرى تشمل.  ستوفر معلوماٍت مفيدة-تعبئتها 
 

 3/3طل\\\ب الس\\\ؤال ، يمس\\\اعدة الم\\\زارعين ف\\\ي أح\\\وال الك\\\وارث: 3مج\\\ال النش\\\اط  •
ي\\ة م\\ن معلوم\\اٍت ع\\ن االتفاقي\\ات الت\\ي ق\\د تك\\ون س\\اريًة الآتس\\اب م\\وارد وراثي\\ة نبات 

 .مصادر دولية عقب الكارثة
 
، خاص\\\ًة إدام\\\ة المجموع\\\ات الموج\\\ودة خ\\\ارج الموق\\\ع الطبيع\\\ي : 5مج\\\ال النش\\\اط  •

 ، يجب أن يس\فرا ع\ن معلوم\اٍت ع\ن التع\اون اإلقليم\ي وتح\ت                  5/2 و   5/1 السؤاالن
 تحدي\\دًا 5/8 ويطل\\ب الس\\ؤال . اإلقليم\\ي بخص\\وص الجم\\ع خ\\ارج الموق\\ع الطبيع\\ي     

 .  ات التعاونية من خالل  شبكات المحاصيل اإلقليميةمعلوماٍت عن الترتيب
 

لتيس\\\ير   المجموع\\\ات األساس\\\ية ع\\\ددتوس\\\يع توص\\\يف وتقي\\\يم   : 9مج\\\ال النش\\\اط   •
 معلوم\اٍت ع\ن المجموع\ات المحص\ولية الت\ي تح\تفظ       9/5، يطل\ب الس\ؤال      االستخدام

ولي م\ن  بها البلدان وذات األهمية العالمية، ويجب أن يوفر معلوماٍت عن التعاون ال\د            
 .حيث المجموعات الموجودة خارج الموقع الطبيعي

 
 من البلدان بيان أي\ة عه\ود دولي\ة أو اتفاقي\اٍت             15/5يطلب السؤال   : 15مجال النشاط    •

 .أخرى آانت قد صادقت عليها
    

ينبغ\ي  ،  للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة    ترويج شبكات   : 16مجال النشاط    •
ا المج\\ال أن ت\\تمخض ع\\ن معلوم\\اٍت لتح\\ديث حال\\ة التع\\اون    لجمي\\ع األس\\ئلة ف\\ي ه\\ذ  

 .الدولي لتعزيز شبكاٍت للموارد الوراثية النباتية
 

للم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة لألغذي\\ة   إقام\\ة نظ\\م معلوم\\ات ش\\املة   : 17مج\\ال النش\\اط   •
، يتض\\من أس\\ئلة ينبغ\\ي أن ت\\وفر معلوم\\اٍت ع\\ن حال\\ة التع\\اون ال\\دولي فيم\\ا والزراع\\ة

 .17/5  و17/4  و17/3 المعلومات، وعلى نحٍو خاص األسئلةيخص إدارة 
 
لم\وارد الوراثي\ة     ص\يانة واس\تخدام ا     الوعي العام على قيمة   ترويج  : 20مجال النشاط    •

 معلوم\اٍت ع\ن المنظم\ات اإلقليمي\ة         20/8يطل\ب الس\ؤال     ،  النباتية لألغذية والزراع\ة   
 .والدولية التي تدعم توعية العامة
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 :ليل االستراتيجيأسئلة لمساعدة التح
تم توفير أس\ئلٍة لمس\اعدة البل\دان ف\ي تط\وير توجه\اٍت اس\تراتيجية للفص\ل ال\ذي يبح\ث حال\ة                        

آلم\ا   (IRF-GPA)ويتوج\ب مالحظ\ة األس\ئلة الم\أخوذة م\ن وثيق\ة             . التعاون اإلقليم\ي وال\دولي    
 .  وردت

 
 :الشبكات الدولية

 
بالمحاص\يل، أو المواض\يعية،     ما هي الش\بكات اإلقليمي\ة، وتح\ت اإلقليمي\ة، والمعني\ة              -6-1

المعنية بالموارد الوراثي\ة النباتي\ة الت\ي يش\ارك فيه\ا بل\دآم، وم\ا ه\ي المن\افع الناجم\ة              
 راج\\ع قائم\\ة � IRF-GPA  م\\ن 16/5  و16/3 و 16/2 و 16/1األس\\ئلة (ع\\ن ذل\\ك؟ 
 ).الخيارات

الوراثي\ة  ما هي احتياجات وأولويات بلدآم لتطوير أو تقوية الشبكات الدولية للموارد             -6-2
 ).  راجع قائمة الخيارات� IRF-GPA من  16/7 و 16/4األسئلة (النباتية؟ 

 
 :البرامج الدولية

  
م\\ا ه\\ي الب\\رامج الدولي\\ة للم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة الت\\ي آان\\ت األآث\\ر نفع\\ًا لبل\\دآم،        -6-3

ه\\ل تغي\\ر ال\\دعم الم\\الي  . ولم\\اذا؟ اآت\\ب قائم\\ًة بالوآ\\االت والنت\\ائج الرئيس\\ية للب\\رامج 
ازداد، (دولي للموارد الوراثية النباتية في بلدآم على مدى السنوات العشر الماضية            ال

 ؟ )انخفض، أم بقي على حاله
 : ما هي احتياجات وأولويات بلدآم للتعاون الدولي مستقبًال من حيث -6-4

 )1راجع أسئلة الفصل (فهم حالة التنوع  !
 )2راجع أسئلة الفصل (تعزيز اإلدارة في الموقع الطبيعي  !
 )3راجع أسئلة الفصل (تعزيز اإلدارة خارج الموقع الطبيعي  !
 )4راجع أسئلة الفصل (تعزيز استخدام الموارد الوراثية النباتية  !
 )5راجع أسئلة الفصل (تعزيز التدريب والتشريعات  !
راج\ع أس\ئلة   (تعزيز إدارة المعلومات ونظام اإلنذار المبكر للموارد الوراثي\ة النباتي\ة      !

 )5الفصل 
 )6راجع أسئلة الفصل (يز الوعي العام تعز !
 ). اآتب قائمًة بها في تقريرك القطري(أية أولويات أخرى للبرامج الدولية  !

 
 :االتفاقيات الدولية

 
هل قدم بلدآم طلبًا لالنضمام ألية اتفاقيات أو معاهدات أو عه\ود أو اتفاقي\ات تجاري\ة             -6-5

خدام المس\\\تدام للم\\\وارد دولي\\\ة عل\\\ى م\\\دى الس\\\نوات العش\\\ر الماض\\\ية تتعل\\\ق باالس\\\ت
 ).IRF-GPA من  15/5السؤال (الوراثية النباتية وتطويرها وصيانتها؟ 
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الحصول على الموارد الوراثية النباتية، واقتسام المنافع  : 7الفصل 
 الناشئة عن استخدامها، وحقوق المزارعين 

 
ثي\\ة النباتي\\ة  ه\و وص\\ف حال\\ة الحص\\ول عل\ى الم\\وارد الورا  الهUدف الرئيسUUي لهUUذا القسUUم إن 

واقتس\\\ام المن\\\افع الناش\\\ئة ع\\\ن اس\\\تخدامها وحال\\\ة حق\\\وق الم\\\زارعين، وبي\\\ان االحتياج\\\ات    
يجب أن تؤدي المعلومات الواردة ف\ي التقري\ر القط\ري إل\ى التمك\ين               . واألولويات المستقبلية 

ع\ن حال\ة الم\وارد الوراثي\ة         األول   التقري\ر  م\ن    7من تحديث المعلومات الواردة ف\ي الفص\ل         
، ينبغUي النظUر     7ولكي توفر معلوماٍت لتحUديث الفصUل        . اتية لألغذية والزراعة في العالم    النب

 :التالية عند تطوير التقرير القطريفي المجاالت في المعلومات 
 

التغييرات في إطار العمل القانوني والسياسي فيم\ا يتعل\ق بالحص\ول واقتس\ام المن\افع                 •
 الخاصة بالموارد الوراثية

 ى الموارد الوراثيةحالة الحصول عل •
 المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة •
 تمويل نشاطات الموارد الوراثية النباتية •
 تنفيذ حقوق المزارعين •

 
 

حالة الحصول على الموارد الوراثية  لتحسين �توجهات استراتيجية 
 ا، وحقوق المزارعينالنباتية، واقتسام المنافع الناشئة عن استخدامه

 
يجب أن يبين التقرير القطري االحتياجات واألولويات الالزمة لتحسين حالة الحصول عل\ى             

يجUب  . الموارد الوراثية النباتية، واقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها، وحق\وق الم\زارعين           
UUدخل المدد أن تحUUتوى التUUدان مسUUبالبلUUري،  � ناسUUي وقطUUالمي/إقليمUUم ت\\وفير  وق\\د ت\\.أو ع

رات المؤشإال أن وثيقة    . أسئلٍة لمساعدة البلدان على تطوير توجهاٍت استراتيجية لهذا الفصل        
ال تتضمن قسمًا خاصًا يعالج حال\ة الحص\ول عل\ى الم\وارد الوراثي\ة                متابعةالونموذج تقرير   

وإن آان\\ت تتض\\من  . النباتي\\ة واقتس\\ام المن\\افع الناش\\ئة ع\\ن اس\\تخدامها، وحق\\وق الم\\زارعين    
، عالمرجU و، ةاالتفاقيU آما أن جداول . عض األسئلة ذات الصلة، والتي تجب مالحظتها أدناه    ب

 . يمكن أن توفر معلوماٍت مفيدة� إذا تمت تعبئتها �
 

 :الحصول على الموارد الوراثية النباتية
 
على مدى السنوات العشر الماضية، هل قدم بلدآم طلبًا لالنضمام ألية اتفاقياٍت دولية          -7-1

بالحص\\\ول عل\\\ى الم\\\وارد الوراثي\\\ة النباتي\\\ة واقتس\\\ام المن\\\افع الناش\\\ئة ع\\\ن       تتعل\\\ق 
. اس\\تخدامها؟ إذا آ\\ان األم\\ر آ\\ذلك، يرج\\ى وض\\ع قائم\\ة به\\ا ف\\ي تقري\\رك القط\\ري       

المعاهدة الدولية بش\أن الم\وارد الوراثي\ة النباتي\ة لألغذي\ة والزراع\ة، اتفاقي\ة التن\وع                  (
 ).IRF-GPA من  15/5السؤاالن .) (البيولوجي، الخ
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على مدى السنوات العشر الماضية، هل طور بلدآم أو ع\دل التش\ريعات والسياس\ات                -7-2
القطرية أو اتخذ أي إجراٍء من حيث ت\وفير الحص\ول عل\ى الم\وارد الوراثي\ة النباتي\ة                   

 13/8  و 12/3  و 4/6األس\ئلة   (داخل بلدآم واقتسام المنافع الناش\ئة ع\ن اس\تخدامها؟           
إذا آان األمر آذلك، يرجى تقديم وص\ٍف    ). IRF-GPA من   15/4  و 14/4  و 14/1 و

 .لإلجراء المتخذ وأسباب اتخاذه في تقريرك القطري
على مدى السنوات العشر الماضية، هل قام بلدآم بأي عم\ٍل إداري إلدام\ة أو تعزي\ز         -7-3

توص\\ل إل\\ى : مث\\ل(الحص\\ول عل\\ى الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة الموج\\ودة خ\\ارج بل\\دآم 
؟ إذا آان األم\ر آ\ذلك، يرج\ى تق\ديم وص\ٍف للعم\ل المنف\ذ                 )ورثاتاتفاقيات لتبادل الم  

 الت\ي ت\م الحص\ول عليه\ا      مجموعات الم\وارد الوراثي\ة    بين عدد   . في تقريرك القطري  
  و3/3األس\\ئلة . (إن أمك\\ن، وب\\الد المنش\\أ والغ\\رض م\\ن الحص\\ول عل\\ى المورث\\ات    

 ).IRF-GPA من  16/3  و7/1  و3/10
على الموارد الوراثية النباتي\ة ه\ي نفس\ها تقريب\ًا، أم            هل آانت المقدرة على الحصول       -7-4

 تحسنت، أم أصبحت أآثر صعوبًة، على مدى السنوات العشر الماضية؟
عل\\ى م\\دى الس\\نوات العش\\ر الماض\\ية، ه\\ل واج\\ه بل\\دآم أي\\ة ص\\عوبات ف\\ي إدام\\ة أو      -7-5

تعزيز الحصول على الموارد الوراثية النباتية الموجودة خارج بلدآم؟ ه\ل الحص\ول             
 مثل هذه الموارد الوراثي\ة النباتي\ة آ\اٍف ل\دعم أه\داف الزراع\ة واألم\ن الغ\ذائي                    على

والتنمية عن\دآم؟ إذا ل\م يك\ن األم\ر آ\ذلك، فم\ا ال\ذي يتوج\ب عمل\ه لتحس\ين الوض\ع؟                      
ه\\ل ح\\دد بل\\دآم معوق\\اٍت للحص\\ول عل\\ى     ). IRF-GPA م\\ن  7/5  و3/10الس\\ؤاالن (

ذلك، ِصف المعوقات وطرق التغل\ب عليه\ا        الموارد الوراثية النباتية؟ إذا آان األمر آ      
 . في تقريرك القطري

ه\\ل يقي\\د بل\\دآم الحص\\ول عل\\ى أن\\واٍع معين\\ة م\\ن الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة؟ إذا آ\\ان     -7-6
 .األمر آذلك، بين القيود في تقريرك القطري واألسباب الكامنة وراء هذه القيود

 
 : الموارد الوراثية النباتيةاالقتسام العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام

  
النوعي\\ة ( ف\\ي بل\\دآم لمن\\افع الناش\\ئة ع\\ن اس\\تخدام الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة  م\\ا ه\\ي ا -7-7

 ؟)والكمية إذا آانت المعلومات متوافرة
 ف\\ي لمن\\افع الناش\\ئة ع\\ن اس\\تخدام الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة  م\\ن ه\\م ال\\ذين يقتس\\مون ا  -7-8

 بلدآم؟
؟ لمنافع الناشئة عن استخدام الم\وارد الوراثي\ة النباتي\ة   هل وضع بلدآم آلياٍت القتسام ا      -7-9

 .إذا آان األمر آذلك، ِصف هذه اآلليات في تقريرك القطري
لمنافع الناشئة عن اس\تخدام الم\وارد       هل حدد بلدآم معوقاٍت لتحقيق أو تعزيز اقتسام ا         -7-10

يه\ا ف\ي   ؟ إذا آان األمر آذلك، ِصف هذه المعوقات وطرق التغل\ب عل      الوراثية النباتية 
 .تقريرك القطري

ب\\ين ف\\ي تقري\\رك القط\\ري أهمي\\ة إدام\\ة أو تعزي\\ز الحص\\ول عل\\ى الم\\وارد الوراثي\\ة      -7-11
واآتب أية توجهات اس\تراتيجية إلدام\ة أو تحس\ين الحص\ول             ،لمنافعالنباتية واقتسام ا  
 .واقتسام المنافع
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 :تنفيذ حقوق المزارعين

  
لب\ًا لالنض\مام إل\ى أي\ة اتفاقي\اٍت          على مدى السنوات العشر الماضية، هل ق\دم بل\دآم ط           -7-12

دولي\\\ة تتعل\\\ق بتنفي\\\ذ حق\\\وق الم\\\زارعين؟ إذا آ\\\ان األم\\\ر آ\\\ذلك، ض\\\ع قائم\\\ًة به\\\ذه    
 .  االتفاقيات في تقريرك القطري

على مدى السنوات العشر الماضية، هل وضع أو ع\ّدل بل\دآم تش\ريعاٍت أو سياس\اٍت                  -7-13
 األم\\\ر آ\\\ذلك، ِص\\\ف قطري\\\ة لتحقي\\\ق أو تعزي\\\ز تنفي\\\ذ حق\\\وق الم\\\زارعين؟ إذا آ\\\ان
 .اإلجراء المتخذ واألسباب الداعية لذلك في تقريرك القطري

ه\\ل ح\\دد بل\\دآم معوق\\اٍت لتحقي\\ق أو تعزي\\ز تنفي\\ذ حق\\وق الم\\زارعين؟ إذا آ\\ان األم\\ر   -7-14
 .آ\\\\ذلك، ِص\\\\ف ه\\\\ذه المعوق\\\\ات وط\\\\رق التغل\\\\ب عليه\\\\ا ف\\\\ي تقري\\\\رك القط\\\\ري      

 
   
  

ة لألغذية والزراعة في مساهمة إدارة الموارد الوراثية النباتي: 8الفصل 
 األمن الغذائي والتنمية المستدامة

   
 التقري\\ر ه\\و ت\\وفير أفك\\ار ومعلوم\\ات للفص\\ل الخت\\امي م\\ن الهUUدف الرئيسUUي لهUUذا القسUUمإن 
، ال\ذي يتمث\ل اله\دف    عن حالة الموارد الوراثي\ة النباتي\ة لألغذي\ة والزراع\ة ف\ي الع\الم             الثاني

النباتي\ة لألغذي\ة والزراع\ة ف\ي س\ياٍق اجتم\اعي أوس\ع              منه في وضع إدارة الموارد الوراثي\ة        
ع\\ن حال\\ة الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة    األول التقري\\رل\\م يك\\ن هن\\اك فص\\ل مماث\\ل ف\\ي    . نطاق\\ًا

ويج\\\ب أن يب\\\ين التقري\\\ر القط\\\ري الحال\\\ة واالحتياج\\\ات     . لألغذي\\\ة والزراع\\\ة ف\\\ي الع\\\الم  
ثي\\ة النباتي\\ة ف\\ي األم\\ن الغ\\ذائي    واألولوي\\ات الالزم\\ة لتحس\\ين مس\\اهمة إدارة الم\\وارد الورا   

 قطري، إقليمي   �يجب على البلدان أن تحدد مستوى التدخل المناسب         و. والتنمية المستدامة 
التاليUUة عنUUد تطUUوير التقريUUر    فUUي المجUUاالت  ينبغUUي النظUUر فUUي المعلومUUات    و. أو عUUالمي/و

 :القطري
 

 المساهمة في االستدامة الزراعية •
 المساهمة في األمن الغذائي •
 ساهمة في التنمية االقتصاديةالم •
 المساهمة في التخفيف من وطأة الفقر •

 
م\\ا ه\\ي أولوي\\اتكم لفه\\م أدوار وق\\يم الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة لألغذي\\ة والزراع\\ة عل\\ى نح\\ٍو    

 ؟ )القيم االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، واإليكولوجية(أفضل 
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 الخطوات المؤقتة والجدول الزمني: 2 المرفق
عداد التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية إ

 والزراعة
 

 أن تق\وم المنظم\ة بتع\ديل        2004 خالل دورتها العادية العاشرة ف\ي ن\وفمبر          الهيئةوقد طلبت   
 .2008 التقرير الثاني بحلول عام أن يتم إنجازالجدول الزمني على أساس 

ع تقي\يم المرحل\ة التجريبي\ة، بغ\رض تقي\يم           عق\د المنظم\ة اجتم\ا     : 2004آذار  / مارس   •
، وإس\\داء المش\\ورة لتنق\\يح اس\\تمارة لخط\\ة العم\\ل العالمي\\ةمرحل\\ة المتابع\\ة التجريبي\\ة 

 آتابة التقارير؛
، ال\ذي  لخطة العمل العالمية" نهج المتابعة الجديد"بدء تنفيذ  : 2004حزيران  / يونيو   •

 سيطبق في جميع البلدان المشارآة؛
 ؛مسودة الخطوط التوجيهية للتقارير القطريةإعداد : 2004حزيران / يونيو  •
عق\د اجتماع\ات إقليمي\ة لمناقش\ة        : 2005آذار  /  حتى م\ارس     2004حزيران  / يونيو   •

الخطوط التوجيهية المقترحة للتق\ارير القطري\ة واالس\تمارة المنقح\ة لكتاب\ة التق\ارير،               
 ؛خطة العمل العالميةلمتابعة تنفيذ 

رفع تقرير إلى الدورة العادية لهيئة الم\وارد الوراثي\ة      : 2004ل  تشرين األو / أآتوبر   •
خط\\ة العم\\ل   الث\\اني ومتابع\\ة تنفي\\ذ   التقري\\رالنباتي\\ة ع\\ن التق\\دم المح\\رز ف\\ي إع\\داد      

 ؛العالمية
 اتمام الخطوط التوجيهية للتقارير القطرية؛: 2005ايار / مايو  •
 ف\ي   لخط\ة العم\ل العالمي\ة      "نه\ج المتابع\ة الجدي\د      "تنفي\ذ  إتم\ام : 2007نيسان  / ابريل   •

 جميع البلدان المشارآة؛
  التقارير القطرية؛إنجاز: 2007حزيران /  يونيو 30 •
اجتماع\\ات إقليمي\\ة إلعط\\اء منظ\\ور إقليم\\ي للثغ\\رات   : 2007 آخ\\ر ع\\ام �منتص\\ف  •

خط\ة العم\ل     الثاني، وربما دراسة أولوي\ات تع\ديل         التقريرواالحتياجات، آإسهام في    
 يذها؛ الجاري تنفالعالمية

  الثاني؛للتقريرإعداد المسودة األولى : 2008أوائل عام  •
  الثاني وإعداد المسودة النهائية؛للتقريرمراجعة المسودة األولى : 2008منتصف  •
 الثاني عل\ى الهيئ\ة العتم\اده ف\ي دورته\ا العادي\ة الثاني\ة                لتقريراطرح  : 2008أواخر   •

 .  عشرة
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 ! شهران
تقرير القطريعملية ال  بدأتكون قدأن تجميع البلدان  على " 

 # العملجماعةلى طرحها علإلعداد الوثائق النهائي  الموعد
 # العملجماعةاجتماع 
الهيئةلى طرحها عوثائق لإلعداد الالنهائي الموعد  # 

 #اجتماع الهيئة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 2007 2006 2005 
6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

* 
اإلنجازات 

لنشاطاتوا
# # # #   #  #    #  #    

          " " " " " $ $ $ $ $ $ $ طة العمل متابعة خ $ $
 العالمية

# # # # #  #    #  #  

             $ $ $ $ $ $ $ $ $ الدراسات حالة   
عالمفي الالمواضيعية   

# # # #    #  #    #  #  

         " $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $  التقارير القطريةحالة    
 في العالم

# # #  #  # # # #

       $ $ $   اإلقليميةالمشاريع              
# # #  # # # # #

ماعات اإلقليميةاإلجت                $ $ $        
# #  # # # # # #

 الملخص اإلقليمي                   $     
 النهائي

# #   # # # # # #

  األولى إعداد المسودة                   $ $    
# # # # # # # #

ة مراجعة المسود                     $   
 األولى

# #  # # # # # #

 إعداد المسودة النهائية                     $   
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 شارية بالدراسات المواضيعيةإقائمة : 3 المرفق
 

 حس\ب ت\وافر الم\وارد    -فيما يلي قائمة إشارية بالدراس\ات المواض\يعية الت\ي س\يتم القي\ام به\ا          
* عالم\ة   . ( الوراثية النباتي\ة ف\ي الع\الم       التقرير الثاني عن حالة الموارد     لدعم إعداد    �المالية  

 )تعني األولوية التي أوصت بها الهيئة
 *الموارد الوراثية النباتية لمحاصيل األعالف والمراعي - أ
 *صيانة أقارب المحاصيل البرية - ب
 *مؤشرات التنوع البيولوجي واالستنـزاف الوراثي والتعرض الوراثي - ت
م الم\\\وارد الوراثي\\\ة النباتي\\\ة منهجي\\\ات وق\\\درات لتحس\\\ين المحاص\\\يل، واس\\\تخدا  - ث

لألغذي\\ة والزراع\\ة ف\\ي توس\\يع القاع\\دة وتحس\\ين المحاص\\يل، بم\\ا ف\\ي ذل\\ك نه\\ج     
 *جديدة لتربية النباتات والتقانات الحيوية الجديدة

إدارة الم\\وارد الوراثي\\ة النباتي\\ة ف\\ي نظ\\م    : أم\\ن الب\\ذور م\\ن أج\\ل األم\\ن الغ\\ذائي    - ج
 *البذور

 في الصحة وتنوع األطعمةمساهمة الموارد الوراثية النباتية  - ح
إدارة الم\\\وارد الوراثي\\\ة النباتي\\\ة ف\\\ي ال\\\نظم الزراعي\\\ة اإليكولوجي\\\ة؛ التغي\\\رات      - خ

 العالمية والتنوع البيولوجي المرتبط بالمحاصيل وخدمات النظم االيكولوجية
 *التفاعالت بين الموارد الوراثية النباتية والحيوانية، وفرص التآزر في إدارتها - د
واالتفاقيات الزراعي\ة القطري\ة واإلقليمي\ة والعالمي\ة عل\ى ص\يانة             تأثير السياسات    - ذ

 *واستخدام الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
قضايا السالمة الحيوية واألمن الحيوي المتصلة بصيانة الموارد الوراثية النباتي\ة            - ر

 *        لألغذية والزراعة


