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I. المقدمة 
 

(التقریر األول)  حالة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في العالمأطلقت منظمة األغذیة والزراعة التقریر األول عن  .1
التقریر الثاني تمت المصادقة على  1المؤتمر التقني الدولي الرابع بشأن الموارد الوراثیة النباتیة.إنعقاد أثناء  1996في عام 

(التقریر الثاني) من قبل ھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة  لوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في العالمعن حالة الموارد ا
التغیرات والتطورات التي حدثت في  الضوء على التقریر الثانيسلط  .2009(الھیئة) في دورتھا العادیة الثانیة عشرة لعام 

الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  توجھاتقدم تقییماً لحالة و  .1996ة والزراعة منذ عام مجال الموارد الوراثیة النباتیة لألغذی
 2والزراعة وحدد أھم الفجوات واالحتیاجات.

عام في (التقریر الثالث)  حالة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في العالم حوللتقریر الثالث امن المقرر أن یصدر  .2
في إطار برنامج العمل المتعدد السنوات للھیئة. سیتم تقدیم مسودة التقریر الثالث للمراجعة إلى مجموعة العمل الفنیة  2023

، 2022عام لالحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة (مجموعة العمل) في دورتھا الحادیة عشرة 
خطة العمل العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة  سیتبع . ھیكل التقریر الثالث2023لتاسعة عشرة في عام لھیئة في دورتھا الو

 3.الثاني) GPA( النباتیة لألغذیة والزراعة

II. ھدف و ھیكل الدالئل اإلرشادیة 

ذات الصلة إلعداد التقریر ) في اإلبالغ عن البیانات والمعلومات NFPsتھدف ھذه الوثیقة إلى توجیھ جھات االتصال الوطنیة ( .3
 الثالث.

وفقًا للتقییمین السابقین، سیعتمد التقریر الثالث على معلومات مقدمة من الدول، مع استكمالھا بالدراسات المواضیعیة والتقاریر  .4
 المقدمة من المراكز الدولیة واإلقلیمیة ذات الصلة.

 :علىالتقریر الثالث لذلك سیرتكز  .5

 2014حزیران إلى  2012كانون ثاني الثانیة للفترة من   بشأن تنفیذ خطة العمل العالمیةالدول بیانات مقدمة من  -أ
 )؛2015(تم اإلبالغ في عام 

 تموزبشأن تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة للفترة من  2020بیانات التي یتعین على البلدان تقدیمھا قبل نھایة عام ال -ب
 ؛2019كانون األول إلى  2014

 2019 و كانون األول 2012كانون ثاني للتقدم المحرز في تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة بین  تلخیصيسرد  -ت
 و )؛2020والثغرات والقیود المتبقیة (التقاریر المقرر تقدیمھا في 

 ومعلومات أخرى ذات صلة. مواضیعیةدراسات أساسیة  -ث

)، كما ھو موضح في الملحق األول من ھذه الوثیقة، اإلبالغ شكللرصد تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة ( شكل اإلبالغإن  .6
 ) أعاله.ب( 5الفقرة  علىاألسئلة التي یُطلب من البلدان اإلجابة علیھا لتقدیم بیانات  یسرد المؤشرات و

فترة إعداد یستعرض التقدم المحرز خالل  تلخیصياإلبالغ بسرد  أو شكل ینبغي استكمال البیانات الُمبلغ عنھا من خالل نموذج .7
خطة العمل العالمیة الثانیة. یقدم الملحق الثاني من ل 18) لكل من األنشطة ذات األولویة الـ 2019إلى  2012التقاریر الكاملة (

 ) أعاله.ت( 5المشار إلیھ في الفقرة  التخلیصيھذه الوثیقة إرشادات حول تجمیع السرد 

التكمیلي، باستشارة الخبراء والمؤسسات  التخلیصينموذج اإلبالغ والسرد الوطنیة، قبل إكمال  اإلتصالیوصى بأن تقوم جھات  .8
 الوطنیة ذات الصلة في بلدھم.

III. تقدیم تقریر البلد 
من جھات االتصال الوطنیة، أتاحت منظمة األغذیة والزراعة أداة اإلبالغ  التخلیصيلتقدیم نموذج اإلبالغ المكتمل والسرد  .9

). یمكن WIEWSلإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة (لنظام العالمي لعبر اإلنترنت 
 WIEWS أو من خالل الصفحة الرئیسیة لـ) http://www.fao.org/pgrfa/( مباشرةً على الموقع اإلبالغالوصول إلى أداة 

)/http://www.fao.org/wiews/en .( كون باللغة اإلنجلیزیة أو الفرنسیة أو اإلسبانیةییجب أن تقدیم الدول لتقاریرھا. 

                                                   
1  ITCPGR/96/REP 14و  13، الفقرات. 
 2   http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e00.htm 
3  15/15/16-CGRFA ، ،الملحق الثالث.mm181e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

http://www.fao.org/pgrfa/
http://www.fao.org/wiews/en/
http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e00.htm
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سیتم تزوید جھات االتصال الوطنیة ببیانات اعتماد (اسم مستخدم وكلمة مرور) للوصول إلى أداة إعداد التقاریر. یمكنھم  .10
االتصال بأمانة مجموعة العمل إذا واجھوا أي مشكلة في اإلجابة على االستبیان عبر اإلنترنت. قد توفر جھات االتصال 

لنظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن ا و المتوفر على بوابة، ""Word ينص كمستند التخلیصيالوطنیة أیًضا السرد 
). توفر أداة إعداد التقاریر عبر اإلنترنت تفسیرات مفصلة، بما في WIEWSالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة (

 ).FAQs(المتكررة ذلك قائمة شاملة باألسئلة الشائعة 

 2015في عام الدول الذي استخدمتھ  النموذجي الملحق األول من ھذه الوثیقة ھو نسخة مبسطة من الوارد فنموذج اإلبالغ  .11
یمكن العثور على البیانات المقدمة  2014.4 تموزإلى  2012 كانون ثانيلإلبالغ عن تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة للفترة من 

لمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة لنظام العاامسبقًا واسترجاعھا من خالل أداة اإلبالغ 
 والزراعة.

تقاریرھا حول تنفیذ خطة  مراجعةجھات االتصال الوطنیة التي لم تفعل ذلك بعد قد تقوم باإلبالغ أو إكمال، وإذا لزم األمر،  .12
). في الواقع ، جھات االتصال الوطنیة 2014 تموزإلى  2012 كانون ثانيالعمل العالمیة الثانیة خالل فترة التنفیذ األولى (من 

 للقیام بذلك. مدعوة

 .2020 كانون أول 31لتقدیم التقاریر بحلول مدعوة ، جھات االتصال الوطنیة الھیئةوفقًا للجدول الزمني الذي وافقت علیھ   .13

 

 

 

 

  

                                                   
4  15/15/Inf.9-CGRFA ،mm294e.pdf-http://www.fao.org/3/a.  
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 الملحق األول
الثانیة للموارد الوراثیة نموذج اإلبالغ عن رصد تنفیذ خطة العمل العالمیة 
 النباتیة لألغذیة والزراعة

 GPAالبلدان التي تقدم تقاریر عن تنفیذھا لخطة العمل العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة ( یخدم نموذج اإلبالغ
 .2019 كانون األول 2014 تموز) بین الثاني

سؤاًال تطلب معلومات  48لخطة العمل العالمیة الثانیة و  18مؤشرا لرصد تنفیذ األنشطة ذات األولویة الـ  58 یسرد نموذج اإلبالغ
 المؤشرات. لبلورةضروریة 

عن تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة للفترة من الذي كانت تستخدمھ البلدان من قبل لإلبالغ  النموذجھو نسخة مبسطة من نموذج اإلبالغ 
ومع ذلك، ألسباب فنیة، تم  5السابق.نموذج اإلبالغ  من تم إیقاف ثالثة أسئلة وخمسة مؤشرات. 2014 تموزإلى  2012 ثاني كانون

 الحفاظ على الترقیم األصلي للمؤشرات واألسئلة.

انت البیانات ذات الصلة متاحة. كما إذا ، وإذا كان األمر كذلك، و قابالً للتطبیقما مؤشر  إذا كانیطلب من نقاط االتصال الوطنیة اإلبالغ 
التقییم من قبل لتقدیم حكم خبیر على مستوى اإلنجاز لكل مؤشر. یشار إلى ھذا باسم "مدعوة باإلضافة إلى ذلك، جھات االتصال الوطنیة 

ھو "أعلى درجة من التنفیذ أو  8ھو "أدنى درجة من التنفیذ أو اإلنجاز" و  1، حیث 8إلى  1" ، ویتراوح من جھة االتصال الوطني
إلى التقییم من قبل جھة المقدم وتقدیم معلومات أو توضیحات إضافیة. یمكن الوصول التقییم اإلنجاز". یجب أیًضا تقدیم التعلیقات لشرح 

لنظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة ل من خالل 2014-2012لدورة تقاریر  االتصال الوطني
 WIEWS.(6والزراعة (

تقدیم االستجابة/البیانات المطلوبة، فإنھا قد تسجل فقط أمثلة توضیحیة أو تقدم ل في موقع یؤھلھاعندما ال تكون جھات االتصال الوطنیة 
ع جھات االتصال الوطنیة على التشاور مع  وقصندمالحظة توضیحیة في  الجھات التعلیق الخاص بالمؤشر (المؤشرات) المقابلة. تُشجَّ

أسئلة معینة على وجھ الخصوص االستبیان، من  االنتھاء، بما في ذلك المنظمات غیر الحكومیة والقطاع الخاص، قبل األخرى المعنیة 
 ".الجھات المعنیة)" والتي تعني "SH"( بالحروفمشار إلیھا 

اإلبالغ عنھا في جداول، ویرد وصف ھیكلھا (األعمدة) بعد كل سؤال في ھذا الملحق. یتم  في نموذج اإلبالغ یجبسئلة األاإلجابات على 
 عرض المعلومات المطلوبة لمعالجة المؤشر (المؤشرات) بخلفیة رمادیة.

". لتحدید ھذه األعمدة، كلمة نموذج اإلبالغ الخمسة المشار إلیھا عبر " عامةالإلى أحد الجداول  بروابطتسمح بعض األعمدة في الجداول 
في القسم األخیر من ھذا الملحق. وھي توفر  العامة موصوفة" باإلضافة إلى اسم الجدول المشترك تتبع وصف العمود. الجداول الرابط"

مطلوبة لحساب المؤشرات، تتیح توفر تفاصیل إضافیة ذات صلة  التي رغم أنھا غیر و مخطًطا منظًما لإلبالغ عن المعلومات التكمیلیة
 مفیدة لتحلیل تنفیذ خطة العمل العالمیة الثانیة.

األعمدة التي یتطلب منھا عمود واحد على األقل معلومات. كلما كان ذلك ممكنًا أثناء إعداد التقاریر، یوصى بشدة  و   یحدد الرمزان
 االسم العام.أو  االسم بالعامیةإلى محصول باستخدام اسمھ العلمي بدالً من  اإلشارة

  

                                                   
 .18,2، 16,2، 1,1، و األسئلة 63، و 1،15،18،58المؤشرات   5
6  /framework/en-data/domains/monitoring/http://www.fao.org/wiews 

http://www.fao.org/wiews/data/domains/monitoring-framework/en/
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 مسح وحصر الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة: 1النشاط ذو األولویة 

التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 عدد الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة . 2 نعم/ال نعم/ال 
والزراعة (أنواع/أصناف) التي جرى 

 مسحھا/حصرھا
 1-8 موارد الوراثیة من الالنسبة المئویة . 3 نعم/ال نعم/ال 

النباتیة لألغذیة والزراعة (أنواع/أصناف) 
من بین تلك التي شملتھا عملیة  7المھدَّدة

 المسح/الحصر

 سؤال

التي تم  لمحاصیل واألقارب البریة للمحاصیل و النباتات الغذائیة البریةا) )مسمى وحدة التصنیف(أشر إلى أنواع (االسم العلمي  .2.1
مسحھا/حصرھا في الموقع (بما في ذلك في المزرعة) خالل فترة التقریر وعلّم األنواع التي تم تحدیدھا على أنھا مھددة. بالنسبة 

وتلك التي تم تحدیدھا على  مسحھا/حصرھاإلى عدد أصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة التي تم  أشر، ألنواع المحاصیل
 أنھا مھددة.

أقارب  ،أصناف محاصیل ،محاصیل ةالمھددة" أی الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة"األولویة، تعتبر  وألغراض ھذا النشاط ذ: مالحظة
 .السابقةزراعتھا أو تواجدھا  قعامعظم موأو نباتات غذائیة بریة التي لم تعد تزرع أو لم تعد موجودة في الموقع فيبریة للمحاصیل 

 وصف العمود

 taxtab :الرابط     التي جرى مسحھا/حصرھا األنواع

 األنواع المھددة

 ال•نعم      •         

 مسحھا/حصرھا األصناف المحلیة القدیمة التي تمعدد أصناف المزارعین/

 المھدَّدةاألصناف المحلیة القدیمة عدد أصناف المزارعین/

 اسم المنطقة (المناطق) ذات األنواع / أصناف المزارعین المھددة

 

  

                                                   
األقارب البریة  ،أصناف محاصیل ،محاصیل ةالمھددة" أی الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة"تعتبر ، ألغراض ھذا النشاط ذي األولویة  7

 .السابقةزراعتھا أو تواجدھا قع اأو لم تعد موجودة في معظم مو تزرعلم تعد التي  للمحاصیل أو النباتات الغذائیة البریة
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 دعم إدارة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة وتحسینھا في المزرعة: 2النشاط ذو األولویة 

التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 عدد المزارعین المدعومین في أنشطة إدارة . 4 نعم/ال نعم/ال 
وتحسین الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة 

 والزراعة على مستوى المزرعة

 سؤال
إدارة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة المنفذة خالل الفترة المشمولة بالتقریر والتي تتناول  اریعالبرامج/المش أشر إلى .1.2

 )SH( .الجھات المعنیة اختیاریًا، أشر إلى نوع األنشطة.، وعدد المزارعین المشاركین. وتحسینھا في المزرعة

 وصف العمود

 protab     :الرابط     المزرعةفي دارة اإلاسم برنامج/مشروع 

     protab :الرابط     )YYYY/MM( تاریخ البدء

     protab الرابط:     )YYYY/MM( تاریخ االنتھاء

 عدد المزارعین المشاركین

 تشمل: األنشطة

 في المناطق ذات التنوع العاليأت نشأُ مواقع تجریبیة  □

 عالیة الخطورةفي المناطق أت نشأُ مواقع تجریبیة  □

 تقییم معارف المزارعین□ 

 توصیف وتقییم األصناف المحلیة□ 

 دینامیكیتھا ألصناف المحلیة ومجتمع ادراسات على تركیبة □ 

 تربیة في المزرعةال□ 

 مضاعفة و توزیع بذور األصناف المستنبطة□ 

 تقییم استخدام األصناف المحلیة وإدارتھا□ 

 تقییم استخدام األصناف المحسنة وإدارتھا□ 

 دراة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة و الزراعة و تحسینھا في المزرعةاقتصادي إل-اجتماعيییم تق□ 

 دراة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة و الزراعة و تحسینھا في المزرعةبیئي إلتقییم □ 

 نشاطات أخرى
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التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 الوطنياالتصال 

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 النسبة المئویة لألراضي المزروعة . 5 نعم/ال نعم/ال 
أصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة ب

 في أراٍض على درجة كبیرة من التنوع

 سؤال
النسبة المئویة المقدرة من األراضي و أشر إلى ، محصولإلى المناطق ذات التنوع العالي في البلد، لكل محصول أو مجموعة  أشر .2.2

 إلى إجمالي األراضي المزروعة في نھایة أو أحدث سنة من فترة التقریر.بأصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة المزروعة 
 تقدیر.لعملیة الأشر إلى المرجع (المراجع)  اختیاریًا،

 وصف العمود
 اسم منطقة التنوع العالي

 محصول/مجموعة محصولاسم 

 محددة (ھكتار) محصولمجموعة /محصول المساحة الكلیة تحت

 النسبة المئویة لألراضي المزروعة بأصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة

  )YYYY( سنة التقدیر

 reftab :الرابط    المرجع 

 

التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 الوطنياالتصال 

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 عدد أصناف المزارعین/األصناف . 6 نعم/ال نعم/ال 
بنوك الجینات  وزعتھاالمحلیة القدیمة التي 
لمزارعین (إما على االوطنیة أو المحلیة 

 مباشرة أو عبر وسطاء)

 سؤال
المقدمة خالل الفترة المشمولة بالتقریر أصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة عدد  أشر إلى لكل محصول/مجموعة محصول .3.2

 من قبل بنوك الجینات الوطنیة أو المحلیة للمزارعین (إما مباشرة أو عن طریق وسطاء).

 

 وصف العمود
 اسم محصول/مجموعة محصول

 للمزارعین سلمتالممیزة التي  عدد أصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة
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 عادة نظم المحاصیلستمساعدة المزارعین في حاالت الكوارث على إ :3النشاط ذو األولویة 

 
التعلیق من قبل جھة االتصال 

 الوطني
التقییم من قبل جھة 

 االتصال الوطني
 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 للزراعة كمعونة عدد األسر التي تلقّت بذوراً . 7 نعم/ال نعم/ال 
 بعد وقوع كوارث

 1-8 النسبة المئویة من البذور المنتجة على الصعید . 8 نعم/ال نعم/ال 
من مجموع البذور المتاحة عبر تدخالت  8المحلي

 لكوارثللالستجابة 

 سؤال
مسمى وحدة (، واسم المحصول أو یفضل االسم العلمي وقوعھا اسم المنطقة المتأثرة بالكارثة، ونوع الكارثة وتاریخھاأشرإلى  .1.3

اختیاریًا، أشر  الذي أعید تقدیمھ، وكمیة وأصل البذور الموزعة خالل الفترة المشمولة بالتقریر وعدد األسر المستفیدة.) التصنیف
الوراثیة ونوع  األصول، مصدر البذور المستخدمة تعافيمنھجیة ، التقدیم) المعاد تقدیمھ، تاریخ إعادة األصنافاسم الصنف (إلى 

 التقییم الذي تم إجراؤه لتوجیھ التدخل.
مشابھة لظروف مزارع البیئیة البذور منتجة في المناطق المجاورة ذات الظروف الزراعیة ھي "البذور المنتجة محلیًا"  :مالحظة

 المستفیدین.
 وصف العمود

 اسم منطقة الكارثة

  نوع الكارثة

 ى (یرجى التحدید)آخر  •حرب دولیة •حرب اھلیة  •جفاف  •إعصار  •حریق  •فیضان  •

  أنواع اخرى من الكوارث 
 )YYYY/MM( تاریخ الكارثة

 اسم المحصول 
 taxtab  :الرابط     )مسمى وحدة التصنیف(االسم العلمي 

 كمیة البذور الموزعة/المتاحة
 وحدة القیاس

 وحدات •طن  •كیلوغرام  •غرام  •
 البذور الموزعة/المتاحة والتي تم إنتاجھا محلیًانسبة 

 عدد األسر التي استفادت من مساعدات البذور
 الصنف (األصناف) الذي (التي) أُعید إدخالھ

 )YYYY/MM(تاریخ إعادة تقدیمھ 
 مساعدات البذور المقدمة

 من خالل توزیع البذور المباشر □
 ، معارض البذور)(كوبونات) (مثل القسائم بشكل غیر مباشر، من خالل نھج قائم على السوق □
 مجتمع مضاعفة البذور □

 البذورالوراثیة/ المادةمصدر 
ى آخر •الوكاالت التجاریة  •المزارعین  •بنك بذور دولي  •بنك بذور اقلیمي  •بنك بذور اوطني  •بنك بذور مجتمعي  •

 (یرجى التحدید)
 مصادر أخرى للمادة الوراثیة/للبذور

 التي أجریتالتقییمات 
 لتوصیف عمل نظم البذور على مستوى المزارعین □
 لتقییم تأثیر الكارثة على نظم بذور المزارعین □

 

 
                                                   

 المشابھة لظروف مزارع المستفیدین. البیئیة یتم إنتاجھا في المناطق المجاورة ذات الظروف الزراعیة  8
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التعلیق من قبل جھة االتصال 

 الوطني
التقییم من قبل جھة 

 االتصال الوطني
 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 الكوارث من  وجود سیاسات إلدارة مخاطر. 9 نعم/ال نعم/ال 
أجل إستعادة النظم المحصولیة التي تشمل 

 أحكاماً تتناول أمن البذور

 سؤال
 نھایة في أحكاماً تتناول أمن البذورإلى ما إذا كانت ھناك أي سیاسة إلدارة مخاطر الكوارث الستعادة نظم المحاصیل التي تشمل  أشر .2.3

 .مع سنة النشر ادرجھمادرجھا/ ، اختیاریًا .التقریر إعداد فترة
 وصف العمود

 وجود السیاسة

 غیر موجودة •موجودة  •

 reftab :الرابط    مرجع السیاسة 

 reftab :الرابط    سنة النشر 
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وإدارة األقارب البریة للمحاصیل والنباتات الغذائیة في المواقع الطبیعیة  الحفظتشجیع  :4النشاط ذو األولویة 
 البریة

 
جھة االتصال التعلیق من قبل 

 الوطني
التقییم من قبل جھة 

 االتصال الوطني
 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8  الوطنیة للحفظلمواقع لالنسبة المئویة . 10 نعم/ال نعم/ال 
، التي تتوفر لھا خطط إداریة في الموقع

تتناول األقارب البریة للمحاصیل والنباتات 
 الغذائیة البریة

 سؤال
وعدد ھذه المواقع التي لدیھا خطط إدارة تتناول األقارب البریة للمحاصیل و النباتات في الموقع  الوطنیة للحفظمواقع الأشر إلى عدد  .1.4

 الغذائیة البریة في نھایة فترة إعداد التقریر.

 وصف العمود

 في الموقع الوطنیة للحفظمواقع العدد 

لدیھا خطط إدارة تتناول األقارب البریة للمحاصیل و النباتات الغذائیة البریة في نھایة  التي في الموقع الوطنیة للحفظمواقع العدد 
 فترة إعداد التقریر
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التعلیق من قبل جھة االتصال 

 الوطني
التقییم من قبل جھة 

 االتصال الوطني
 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 في المواقع الطبیعیة  الحفظعدد إجراءات . 11 نعم/ال نعم/ال 
وإدارة األقارب البریة للمحاصیل والنباتات 

 الغذائیة البریة بدعم من المؤسسات

 سؤال
في المواقع الطبیعیة وإدارة األقارب البریة الحفظ إلى البرامج/المشاریع/األنشطة المنفذة خالل فترة إعداد التقریر بشأن أشر   .2.4

االسماء العلمیة اختیاریًا، أشر إلى المنطقة التي تم تغطیتھا وتحدید  ونوع المؤسسات الداعمة. للمحاصیل والنباتات الغذائیة البریة
 )SH( .الجھات المعنیة. والمواضیع اإلضافیة التي تم تناولھا) مسمى وحدة التصنیف(

 وصف العمود
 protab      :الرابط     البرامج/المشاریع/األنشطة عدد

     protab :الرابط     )YYYY/MM( تاریخ البدء
  protab :الرابط     )YYYY/MM(تاریخ االنتھاء 
 نفذت بدعم من

 مؤسسة (مؤسسات) وطنیة □
 القطاع الخاص □
 مؤسسة (مؤسسات) من دول اجنبیة □
 مركز (مراكز) بحث دولي □
 وكالة (وكاالت) امم متحدة □
 منظمة (منظمات) غیر الحكومیة □

 اسم منطقة الحفظ
 المنطقةنوع 

 محمیة □
 ترمیم □

 taxtab :الرابط    ) مسمى وحدة التصنیف(االسم العلمي 
 مجموعة النبات

 األقارب البریة للمحاصیل □
 نباتات الغذائیة البریةال □

 مواضیع إضافیة
         الوراثيتنفیذ ممارسات اإلدارة للحفاظ على مستوى عاٍل من التنوع  □
 إشراك المجتمعات المحلیة □
 تنفیذ خطط لتشجیع المشاركة العامة □
 الترتیب لحفظ المجتمعات النباتیة المھددة بالخطر و المھددة بالنقراض خارج الموقع □
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التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 األقارب البریة للمحاصیل وأنواع عدد . 12 نعم/ال نعم/ال 
النباتات الغذائیة البریة المحتفظ بھا بصورة 

 في المواقع الطبیعیة 9نشطة

 سؤال

أشر إلى أحدث تقدیر لعدد األقارب البریة للمحاصیل، بما في ذلك جمیع األنواع من دائرة الجینات الرئیسیة و الثانویة باإلضافة إلى  .3.4
المستوى الثالث و التي أستخدمت سابقا في برامج التربیة، و كذلك أنواع النباتات الغذائیة البریة  األنواع من دائرة الجینات من

 .اي مرجع لتقدیرھم اختیاریًا، أشر إلى المحفوظة بنشاط في الموقع الطبیعي في البلد وسنة التقدیر.

 التحدید من خالل خطة إدارة منطقة الحفظ."الحفظ بنشاط" أن األنواع المستھدفة یتم معالجتھا على وجھ :یقصد بمالحظة

 وصف العمود

 مجموعة النبات

 النباتات الغذائیة البریة و األقارب البریة للمحاصیل • النباتات الغذائیة البریة • األقارب البریة للمحاصیل •

 الطبیعي بنشاط في الموقع العدد المقدر لألنواع المحفوظة

 )YYYY(سنة التقدیر 

 reftab :الرابط    مرجع(مراجع) 
 

  

                                                   
 ، یعني أن األنواع المستھدفة یتم معالجتھا على وجھ التحدید من خالل خطة إدارة منطقة الحفظ.بنشاط" ظ"الحف  9



15  CGRFA-18/21/12.4./Inf.1 Rev.1  

 

 

 دعم الجمع الموجھ للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة :5النشاط ذو األولویة 

 
التعلیق من قبل جھة االتصال 

 الوطني
التقییم من قبل جھة 

 االتصال الوطني
 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 وجود إستراتیجیة لتحدید الثغرات في .  13 نعم/ال نعم/ال 
بحوزة بنك الجینات الوطني، التي المجموعات 

ولبعثات الجمع المستھدفة من أجل ملء الثغرات 
 التي تّم تحدیدھا

 1-8 عدد المحاصیل المحفوظة في بنك (بنوك) . 14 نعم/ال نعم/ال 
 ً  الجینات الوطني والتي تستلزم جمعاً مستھدفا

 سؤال
وتحدید  ،جمعھا بشكل مستھدف في نھایة فترة إعداد التقریرو التي یتطلب أشر إلى المحاصیل المحفوظة في بنك الجینات الوطني   .1.5

ما إذا كانت ھناك استراتیجیة لتحدید الثغرات في جمع المحصول واالضطالع ببعثات جمع مستھدفة لسد الثغرات المحددة و التي ال 
اختیاریًا، أشر إلى الثغرات المكتشفة والطرق لوصول إلى بنوك الجینات الوطنیة أو الدولیة األخرى. یمكن تلبیتھا أو ملؤھا با
 )SH( الجھات المعنیة المستخدمة للكشف عنھا.

 وصف العمود

 مطلوب جمع المستھدفة للمحصول التالي

 اإلستراتیجیة

 غیر موجودة •جمع موجھة موجودة لتحدید الثغرات ولبعثات  • موجودة لتحدید الثغرات في المجموعة •

 الفجوات المكتشفة

 مستھدفةلفئات تصنیفیة  تملةكمتغطیة غیر  □

 تغطیة جغرافیة غیر كاملة □

 أصناف المحلیة القدیمة /أصناف مزارعینفقدان  □

 فقدان أصناف تاریخیة □

 أقارب بریة للمحاصیلفقدان  □

 تغطیة غیر مكتملة لمقاومة االجھاد الحیوي و غیر الحیوي □

 فجوات مكتشفة أخرى

 الطرق المستخدمة للكشف عن الثغرات

 الرسمیة بأوامر المنظمةمقارنة المواد المخزنة  □

 مقارنة المواد المخزنة بالمراجع التاریخیة □

  مقارنة المواد المخزنة بالمراجع الجغرافیة □

 طرق أخرى

 

 



CGRFA-18/21/12.4./Inf.1 Rev.1 16 

 

التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 دخالت الناتجة عن بعثات الجمع عدد المُ .  16 نعم/ال نعم/ال 
 المستھدفة في البالد

 سؤال

عدد العینات التي تم جمعھا خالل بعثات الجمع المستھدفة المنفذة في البلد خالل الفترة المشمولة بالتقریر، مع تقدیم االسم  أشر إلى  .2.5
اختیاریًا، اذكر اسم المحصول الذي تم جمعھ والمنطقة الجغرافیة (المناطق الجغرافیة) التي تمت فیھا  .)مسمى وحدة التصنیف(العلمي 
 )SH( معنیةالجھات ال المھمة.

 وصف العمود

 اسم المحصول الذي تم جمعھ

  taxtab :الرابط    ) للذي تم جمعھ مسمى وحدة التصنیف(االسم العلمي 

 عدد العینات التي جمعھا

 اسم المنطقة(المناطق) التي فیھا الجمع

 

 
 
  



17  CGRFA-18/21/12.4./Inf.1 Rev.1  

 

 

 خارج الموقع والتوّسع فیھ األصول الوراثیة حفظإدامة : 6النشاط ذو األولویة 

 

 

التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 حفظ في القدرة السنویة  توجھات . 17 نعم/ال نعم/ال 
 المجموعات الموجودة خارج الموقع

 سؤال
من حیث الموارد البشریة والمالیة والبنیة التحتیة  البلدالوطني في  الجیناتقدرة بنك (بنوك) إلى ، لكل سنة من فترة التقریر، أشر .1.6

 .2010معبراً عنھ كنسبة مئویة من القدرة في عام 

 وصف العمود
 السنة

 )2010% في 100( قدرة الموارد البشریة
 )2010% في 100) (التكالیف المتكررةقدرة الموارد المالیة (

 )2010% في 100المال) (قدرة البنیة التحتیة (تكالیف رأس 
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التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 عدد األنواع المحفوظة خارج الموقع في . 19 نعم/ال نعم/ال 
 ظّل ظروف متوسطة أو طویلة األجل

 1-8 المحفوظة خارج الموقع في دخالت عدد المُ . 20 نعم/ال نعم/ال 
  ظّل ظروف متوسطة أو طویلة األجل

 )1،5،2(أھداف التنمیة المستدامة المؤشر
 1-8 دخالت خارج الموقع النسبة المئویة للمُ . 21 نعم/ال نعم/ال 

 التي تّم استنساخھا اآلمن

 سؤال

ظروف متوسطة أو طویلة األجل في نھایة فترة إعداد التقریر، بما في ذلك رمز ظّل أشر إلى الُمدخالت المحفوظة خارج الموقع في   .2.6
الخاص بالمعھد الحاضن، عدد  )WIEWS( النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

الذي یحتضن بأمان النسخ المكررة للُمدخالت ونوع و بنك (بنوك) الجینات  )مسمى وحدة التصنیف(االسم العلمي و الُمدخالت 
 الجمعالطول لموقع و العرض  وطإلى اسم المحصول وتاریخ االقتناء وبلد المنشأ والحالة البیولوجیة وخط أشراختیاریًا،  التخزین.

 ومصدر الجمع/االقتناء والحالة بموجب النظام متعدد األطراف للمعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
 )SH( الجھات المعنیة. الجھات المعنیة

، استخدمت البلدان 2016منذ عام  SDG.(10من أھداف التنمیة المستدامة ( 2.5.1معلومات عن المؤشر 6,2السؤال یوفر  :مالحظة
 2.5.1ھذا السؤال لتقدیم تقریر سنوي عن المؤشرات الثالثة المذكورة أعاله بما في ذلك مؤشر یستبدلنموذج اإلبالغ المخصص الذي 

لبات المؤشر والتي تتوافق مع متطالموقع بالفعل بیانات المجموعات خارج  تالبلدان التي نشر SDG.(11من أھداف التنمیة المستدامة (
تم ، لألسباب المذكورة أعاله بعنوان اإلنترنت لتنزیل البیانات. )FAO( الخیار البدیل إلبالغ منظمة األغذیة والزراعةلدیھا  2.5.1

 النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة تعطیل ھذا السؤال في أداة اإلبالغ عن
)WIEWS( قدمتومع ذلك، من المتوقع أن . عبر اإلنترنت ) جھة االتصال الوطنيNFP(  لمؤشرات اوالتعلیقات المرتبطة بالتقییمات

 النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة من خالل أداة اإلبالغ عن 21و  ،20 ،19
)WIEWS( عبر اإلنترنت. 

 وصف العمود
 12ترمیز المعھد الحاضن

 13عدد الُمدخل
  taxtab:الرابط     14)مسمى وحدة التصنیف(االسم العلمي 

 15اسم المحصول
 YYYY/MM(16(تاریخ االقتناء 

 17بلد المنشأ
 18للُمدخل الحالة البیولوجیة

صنف ) 500 •) مواد تربیة/بحث 400 • األصناف المحلیة القدیمة) األصناف التقلیدیة/300 •عشبي  )200 •) بري 100 •
 وراثیا المحورةالكائنات ) 600 •متقدم/متطور 

 
  instab:الرابط     19بنك (بنوك) الجینات الذي یحتضن بأمان النسخ المكررة

 20)بالوحدة العشریة( خط عرض موقع الجمع
 21)بالوحدة العشریة( موقع الجمع طولخط 

 22مصدر الجمع/االقتناء
) معھد، محطة بحثیة، منظمة بحثیة، و بنك 40  •) سوق أو متجر30   •) مزرعة أو موئل مزروع20 • موئل بري) 10 •

  موائل مضطربة أو غیر مھذبة ) عشبي،60 •) شركة بذور 50 •وراثي 
 23نوع خزن
 بذور متوسطة األجل) 12 □
 األجل) بذور طویلة 13 □
 ) حقل20 □
 في انابیب اختبارجمع ) 30 □
 بالتبرید الشدیدالحفظ ) 40 □
 ) على شكل مادرة وراثیة (الحامض النووي الریبوزي منقوص االوكسیجن)50 □

  24الحالة بموجب النظام متعدد األطراف
  مشمول •غیر مشمول  •
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 و ُمضاعفتھاقع ادخالت الموجودة خارج الموتجدید المُ : 7النشاط ذو األولویة 

التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

من قبل جھة  التقییم
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 دخالت خارج الموقع التي تّم تجدیدھا عدد المُ . 22 نعم/ال نعم/ال 
 ُمضاعفتھاو/أو 

 1-8 دخالت خارج الموقع التي النسبة المئویة للمُ . 23 نعم/ال نعم/ال 
 تحتاج إلى تجدید

 1-8 دخالت خارج الموقع التي النسبة المئویة للمُ . 24 نعم/ال نعم/ال 
تحتاج إلى تجدید والتي لم تُوضع لھا میزانیة 

 لتجدیدھا

 سؤال

الطبیعي من الموقع أو جنس محفوظ خارج ) مسمى وحدة التصنیف(كل محصول أو مجموعة محاصیل أو من المفضل االسم العلمي ل  .1.7
خالل فترة إعداد التقریر، و عدد الُمدخالت  ُمضاعفتھاقبل بنك (بنوك) الجینات الوطني، أشر إلى عدد الُمدخالت التي تّم تجدیدھا و/أو 

 ت المعنیةالجھا خالل فترة إعداد التقریر. لتجدیدھا لھا میزانیة و ال توجدالتي تحتاج إلى تجدید، وعدد الُمدخالت التي تحتاج إلى تجدید 
)SH( 

 
البذور إنبات ختبار إمن المفترض أنھ من أجل تحدید احتیاجات التجدید، یتم إجراء اختبار جودة للمواد المحفوظة، وخاصة  :مالحظة

 ، بشكل دوري بواسطة بنك (بنوك) الجینات الوطني.االعتیادیة

 وصف العمود

 اسم المحصول/مجموعة محصول

 taxtab :الرابط     جنسالأو  )التصنیفمسمى وحدة (العلمي االسم 

 إجمالي عدد الُمدخالت في بنك (بنوك) الجینات الوطنیة

 ُمضاعفتھاعدد الُمدخالت التي تّم تجدیدھا و/أو 

 عدد الُمدخالت التي تحتاج إلى تجدید

 عدد الُمدخالت التي تحتاج إلى تجدید والتي لم تُوضع لھا میزانیة لتجدیدھا
  

                                                   
10  01_PGR.pdf-05-02-http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wiews/docs/Metadata 
11  http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wiews/docs/SDG_251_data_requirement_sheet_table_EN.docx 
  Crop Passport Descriptors (MCPD) V.2-(INSTCODE) of FAO/Bioversity Multi .1 رقم واصفالیتوافق مع   12
  FAO/Bioversity MCPD V.2(ACCENUMB) of. 2 رقم واصفالیتوافق مع   13
 8، و )SPECIES( 6، و )GENUS( 5یتوافق مع تسلسل الواصفات ) الكامل بدون مؤلف او مسمي، مسمى وحدة التصنیفاالسم العلمي (  14

(SUBTAXA)  لFAO/Bioversity MCPD V.2. 
 of FAO/Bioversity MCPD V.2 (CROPNAME). 10 واصفالیتوافق مع   15
 of FAO/Bioversity MCPD V.2 (ACQDATE). 12 واصفالیتوافق مع   16
 of FAO/Bioversity MCPD V.2 (ORIGCTY). 13 واصفالیتوافق مع   17
 of FAO/Bioversity MCPD V.2 (SAMPSTAT). 19 واصفالیتوافق مع   18
 of FAO/Bioversity MCPD V.2 (DUPLSITE). 25 واصفالیتوافق مع   19
 )of FAO/Bioversity MCPD V.2DECLATITUDE (. 15,1 واصفالیتوافق مع   20
 )of FAO/Bioversity MCPD V.2ITUDEONGDECL (. 15,3 واصفالیتوافق مع   21
 )of FAO/Bioversity MCPD V.2COLLSRC (. 21 واصفالیتوافق مع   22
 of FAO/Bioversity MCPD V.2 (STORAGE). 26 واصفالیتوافق مع   23
 of FAO/Bioversity MCPD V.2 (MLSSTAT). 27 واصفالیتوافق مع   24

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wiews/docs/Metadata-02-05-01_PGR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wiews/docs/SDG_251_data_requirement_sheet_table_EN.docx
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تقییم والتطویر اإلضافي لمجموعات فرعیة محددة لتیسیر التوصیف وفي التوسع : ال8األولویة النشاط ذو 
 ھاستخدامإ

التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 متوسط عدد السمات المورفولوجیة التي . 25 نعم/ال نعم/ال 
من المجموعات دخل كل عینة مُ لجرى توصیفھا 

 خارج الموقع

 سؤال

السمات خارج الموقع في ظل ظروف متوسطة أو طویلة األجل وعدد الُمدخالت التي جرى توصیفھا و حفضھا أشر إلى   .1.8
 )SH( الجھات المعنیة .التي جرى توصیفھاالمورفولوجیة 

 یجب إدراجھا ھنا أیضا. )6,2(انظر سؤال  1،5،2) المؤشرSDGھداف التنمیة المستدامة (التي ذكرت أل الُمدخالت :مالحظة

 وصف العمود
 25ترمیز المعھد الحاضن

 26رقم الُمدخل

  taxtab:الرابط     27)مسمى وحدة التصنیف(االسم العلمي 
 التي جرى توصیفھاالمورفولوجیة السمات عدد 

 

جھة االتصال  التعلیق من قبل
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 نشورات عن تقییم األصول الوراثیة و معدد ال. 26 نعم/ال نعم/ال 
 ً  توصیفھا جزیئیا

 سؤال
تقییم السمات الزراعیة والكیمیائیة الحیویة، على والمعلمات الوراثیة، عدد المنشورات المتعلقة بالتوصیف على أساس  أشر إلى  .2.8

صول الوراثیة المحفوظة خارج الموقع الطبیعي في الدولة، والتي تم إنتاجھا خالل بإالضافة الى اإلجھاد الحیوي و غیر الحیوي لأل
 .الوطني(بنوك) الجینات بنك بھ بلغ الجینات الوطني و متلقي األصول الوراثیة، كما أُ (بنوك) فترة إعداد التقریر من قبل بنك 

 )SH( الجھات المعنیة أدرج المراجع.اختیاریًا، 

 وصف العمود
 الوطني(بنوك) الجینات بنك المنتجة من قبل  عدد المنشورات
 الوطني(بنوك) الجینات بنك و مبلغ عنھا ل متلقي األصول الوراثیة المنتجة من قبل عدد المنشورات

 reftab :الرابط    المراجع 
 

 

                                                   
  Crop Passport Descriptors (MCPD) V.2-(INSTCODE) of FAO/Bioversity Multi.1 رقم واصفالیتوافق مع   25
 of FAO/Bioversity MCPD V.2 (ACCENUMB). 2 رقم واصفالیتوافق مع   26
 او مسمي.) الكامل بدون مؤلف مسمى وحدة التصنیفاالسم العلمي (  27
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التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 عدد المجموعات الفرعیة المحددة السمات . 27 نعم/ال نعم/ال 
 التي جرى توثیقھا

 سؤال
عدد ، محفوظ في بنك (بنوك) الجینات الوطنیة أشر إلى )مسمى وحدة التصنیف(لكل محصول، أو یفضل أن یكون لكل اسم علمي   .3.8

أشر الى المراجع. الجھات المعنیة  اختیاریًا،ر. خالل فترة إعداد التقری المجموعات الفرعیة المحددة السمات التي جرى توثیقھا
)SH( 

 وصف العمود

      اسم المحصول 

    taxtab  :الرابط    ) مسمى وحدة التصنیف(علمي السم اال

 عدد المجموعات الفرعیة المحددة السمات التي جرى توثیقھا
 reftab :الرابط    المراجع 
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التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 عدد الُمدخالت التي جرى توزیعھا من قبل . 28 نعم/ال نعم/ال 
 بنوك الجینات إلى مستخدمي األصول الوراثیة

 1-8 عدد العینات التي جرى توزیعھا من قبل بنوك . 29 نعم/ال نعم/ال 
 الجینات إلى مستخدمي األصول الوراثیة

 سؤال
بنك أشر إلى عدد الُمدخالت وعدد العینات التي وزعھا )، مسمى وحدة التصنیف(اسم علمي لكل محصول أو مجموعة محصول أو   .4.8

أشر إلى الكمیات الموزعة على الفئات المختلفة من المستفیدین.  اختیاریًا، خالل الفترة المشمولة بالتقریر.(بنوك) الجینات الوطنیة 
 )SHالجھات المعنیة (

 وصف العمود

      اسم المحصول/مجموعة محصول 

    taxtab  :الرابط     )مسمى وحدة التصنیف(علمي السم اال

 28بنك (بنوك) الجینات الوطنيوزعھا  عدد الُمدخالت التيإجمالي 
 لمراكز الوطنیة للبحوث الزراعیةت على اعدد الُمدخالت التي وزع

 على القطاع الخاص تعدد الُمدخالت التي وزع

 ت على المزارعین و المنظمات غیر الحكومیةعدد الُمدخالت التي وزع

 (وطني، مثال: الجامعات) خرینت على اآلعدد الُمدخالت التي وزع

 ت على الجھات المعنیة األجنبیةعدد الُمدخالت التي وزع

 ت على جھات غیر معروفةعدد الُمدخالت التي وزع

 29بنك (بنوك) الجینات الوطنيوزعھا  إجمالي عدد العینات التي
 لمراكز الوطنیة للبحوث الزراعیةت على اعدد العینات التي وزع

 على القطاع الخاص تعدد العینات التي وزع

 ت على المزارعین و المنظمات غیر الحكومیةعدد العینات التي وزع

 (وطني، مثال: الجامعات) خرینت على اآلعدد العینات التي وزع

 ت على الجھات المعنیة األجنبیةعدد العینات التي وزع

 ت على جھات غیر معروفةعدد العینات التي وزع
  

                                                   
 ھنا. الكمیة المذكورةقد ال یساوي إجمالي  في األعمدة الستة التالیة الكمیاتمجموع  28 

 ھنا. الكمیة المذكورةیساوي إجمالي  یجب أن في األعمدة الستة التالیة الكمیاتمجموع   29
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 دعم الجھود في مجاالت تربیة النباتات وتحسینھا الوراثي وتوسیع نطاق قاعدتھا :9النشاط ذو األولویة 
 الوراثیة

التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 عدد المحاصیل التي لھا برامج نشطة للتربیة . 30 نعم/ال نعم/ال 
 عامفي القطاع ال قبل التربیةوما 

 1-8 لتربیة لبرامج نشطة التي لھا عدد المحاصیل . 31 نعم/ال نعم/ال 
 في القطاع الخاص وما قبل التربیة

 1-8 عدد أنشطة التربیة الموجھة إلى صغار . 32 نعم/ال نعم/ال 
، و المزارعین، القرى أو المجتمعات التقلیدیة

 الزراعة العضویة

 سؤال

التي تم استخدامھا بواسطة برامج التربیة خالل فترة إعداد  )مسمى وحدة التصنیفاالسماء العلمیة للموارد الوراثیة ( إلىأشر   .1.9
 ،ما إذا كانت موجھة على وجھ التحدید إلى صغار المزارعین بینحدد ما إذا كانت ھذه البرامج عامة و/أو خاصة،  التقریر.

اسم أشر إلى  اختیاریًا، لزراعة العضویة.لارعین/األصناف المحلیة القدیمة التقلیدیة و/أو والمجتمعات التي تستخدم أصناف المز
و/أو النظام  البیئة (الخصائص)، والمنطقة (المناطق) الزراعیة اصیة(السمات) أو الخ ةالمحصول، وأھداف التحسین من حیث السم

ألھمیة التحسن من حیث األمن الغذائي، وتفصیل مصدر (مصادر)  (النظم) الزراعي التي ینطبق علیھا التحسین، مع توفیر تقدیر
تحقق  ذي(النواتج) ال اتج، والنالمشاركین المحترفینالوراثیة، ونوع أنشطة التربیة التشاركیة التي أجریت، وعدد الموظفین  األصول

 )SHالجھات المعنیة ( حتى اآلن وسنة اإلنجاز.

 وصف العمود

  taxtab :الرابط    االسم العلمي (مسمى وحدة التصنیف) 
 اسم المحصول

 البرنامج مدعوم من

 عام و خاص •خاص  •عام  •

 أنشطة التربیة موجھة ل
 صغار المزارعین □
 التي تستخدم أصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة التقلیدیةالقرى أو المجتمعات  □
 الزراعة العضویة □

 التي تم التطرق لھا (الخصائص) اصیة(السمات) أو الخ ةالسم

 )التي ینطبق علیھا التحسین(النظام (النظم) الزراعي /البیئة المنطقة (المناطق) الزراعیة

 النظام الزراعي المحدد/البیئة األھمیة المقدرة للتحسین فیما یتعلق باألمن الغذائي لنظام المنطقة الزراعیة
      عالي •متوسط   •محدد •

 مصدر (مصادر) األصول الوراثیة
 بنك جینات محلي  □
 بنك جینات وطني  □
 شبكة إقلیمیة/دولیة  □
 المجموعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة مراكزبنك جینات تابع ل  □
 منظمة عامة من دولة متقدمة  □
 منظمة عامة من دولة نامیة  □
 القطاع الخاص  □

 :التشاركیة تشارك المزارعین فيالتربیة 
 تحدید أولویات التربیة  □
 سالالت أو من األصناف النھائیة (انتخاب الصنف تشاركیا)االختیار من   □
 االختیار من المجموعات المنعزلة  □
 و/أو تحدید اآلباءإجراء التزاوج   □

 المشاركین المحترفینعدد الموظفین 
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 النتائج المنتجة

 
الوراثي (بما في ذلك توسیع  التحسینالتي استھدفتھا برامج  )مسمى وحدة التصنیفاالسماء العلمیة للموارد الوراثیة (ر إلى أش  .2.9

األساس المنطقي و ونوع  ،اختیاریًا، حدد اسم المحصولالقاعدة) خالل فترة التقریر. حدد ما إذا كانت ھذه البرامج عامة و/أو خاصة. 
 )SHالجھات المعنیة ( المواد األولیة واألسالیب لتقییم التنوع فیھا، ونوع مشاركة المزارعین.، وتفاصیل المتخذةلألنشطة 

 وصف العمود
  taxtab :الرابط    ) مسمى وحدة التصنیف(االسم العلمي 

 اسم المحصول
 البرنامج مدعوم من

 عام و خاص •خاص  •عام  •
 نوع النشاط

 التحسین الوراثي عن طریق إدماج سمة معینة □

 توسیع القاعدةتحسین المجتمع النباتي عن طریق اإلدماج أو  □

 نوع آخر من النشاط

 األساس المنطقي للنشاط

 ضعیف في برنامج التربیة عائد □

 سمة محددة غیر متوفرة في مواد التربیة الحالیة □

 وراثیة ضیقةالقاعدة أن ال دلیل على □

 منطقیة اخرى للنشاطأسس 

 تم من خاللالوراثي تقییم التنوع 

 المعلمات الوراثیة □

 دراسات النسب  □

 أسالیب أخرى □

 ال یوجد تقییم □

 المواد األولیة

 األصناف المحلیة القدیمةاألصناف المحلیة/ □

 المستخدمة في البالد المحسنة األصناف □

 الغریبة ألصنافا □

 األقارب البریة □

 المزارعینإشراك 

 تحدید األولویات □

 تنفیذ البرنامج □
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التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 في القطاع  عدد مربي المحاصیل الناشطین. 33 نعم/ال نعم/ال 
 العام

 1-8 في القطاع  المحاصیل الناشطینعدد مربي . 43 نعم/ال نعم/ال 
 الخاص

 سؤال

 سنة المعلومات. محدداً عدد مربي المحاصیل النشطین من القطاعین العام والخاص لمجموعات المحاصیل المختلفة أشر إلى   .3.9
 .أشر إلى مصدر المعلوماتاختیاریًا، 

 المشمولة بالتقریر.من سنوات الفترة ما یمكن یجب أن تكون ضمن أو أقرب  سنة المعلومات :مالحظة

 وصف العمود

 مجموعة المحاصیل 

 الحبوب □

 حبوب البقولیات □

 الجذور والدرنات □

 الفواكة □

 الخضروات □

 األعالف □

 األلیاف نباتات □

 النباتات الزیتیة □

 النباتات السكریة □

 المنبھةالنباتات  □

 الطبیة، العطریة، و بناتات التوابلالنباتات  □

  أخرىمحاصیل مجموعة 

  في القطاع العام عدد مربي المحاصیل الناشطین

 في القطاع الخاص عدد مربي المحاصیل الناشطین

  سنة المعلومة
 reftab :الرابط    المرجع 
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 زراعة مستدامةلتشجیع تنویع اإلنتاج المحصولى وتوسیع نطاق التنوع المحصولي : 10النشاط ذو األولویة 
 

االتصال التعلیق من قبل جھة 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 . عدد البرامج/المشاریع/النشاطات لزیادة 35 نعم/ال نعم/ال 
 المحاصیلنواع في نظم إنتاج األالتنوع بین 

 سؤال

إعداد التقریر والمتعلقة بزیادة التنوع بین أنظمة اإلنتاج البرامج/المشروعات/األنشطة التي تم تنفیذھا خالل فترة أشر إلى  .1.10
اختیاریًا،  .)مسمى وحدة التصنیفاألسماء العلمي (/االسم(المحاصیل) المستھدف أو یفضل أن یكون  صولالمحصولي، وتحدید المح

 )SHالجھات المعنیة (الموضوعات التي تمت تغطیتھا وأي منشور ذي صلة. أشر إلى 

 وصف العمود

 protab         :الرابط     اسم البرنامج/المشروع/النشاط
 protab :الرابط     )YYYY/MM( تاریخ البدء

  protab :الرابط     )YYYY/MM( تاریخ االنتھاء
   المستھدف(المحاصیل) اسم المحصول 

 taxtab  :الرابط    ) المستھدف مسمى وحدة التصنیفاألسماء العلمي (/االسم
 المغطاةالمواضیع 

 تقییم/مراقبة التنوع داخل المحاصیل □

 في المحاصیل الداخليزیادة التنوع  □

 في النظم الزراعیة المحصولتقییم/مراقبة تنوع  □

 زیادة تنوع المحصول في النظم الزراعیة □

 موضوعات أخرى

 reftab :الرابط    المرجع 

 

 
التعلیق من قبل جھة االتصال 

 الوطني
جھة التقییم من قبل 

 االتصال الوطني
 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 عدد المحاصیل الجدیدة والمحاصیل التي أعید . 36 نعم/ال نعم/ال 
 واألنواع البریة المستأنسة حدیثًا دخالھاإ

 سؤال

الخارج، واألنواع البریة لمحصول (المحاصیل) الجدید الذي تم إدخالھ من ) لمسمى وحدة التصنیف(إلى االسم العلمي أشر  .2.10
 والتي تم الحصول علیھا من بنك الجینات، خالل الفترة المشمولة بالتقریر. اوالمحاصیل التي أعید إدخالھ ،المستأنسة حدیثًا

 الزراعة الرئیسیة.(مناطق) اختیاریًا، اذكر اسم المحصول ومنطقة 

 وصف العمود

 اسم المحصول

  taxtab :الرابط    ) مسمى وحدة التصنیف(االسم العلمي 
 مصدر التنویع

  مستأنس نوع بري •محصول معاد إدخالھ  •محصول مدخل حدیثا  •
 الزراعة الرئیسیة (مناطق) اسم منطقة

 

 



27  CGRFA-18/21/12.4./Inf.1 Rev.1  

 

 

وتسویق جمیع األصناف، وفي المقام األول أصناف المزارعین/األصناف  تطویرتشجیع : 11النشاط ذو األولویة 
 30المھملة نواعاألالمحلیة القدیمة و

 
التعلیق من قبل جھة االتصال 

 الوطني
التقییم من قبل جھة 

 االتصال الوطني
 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8  تطویروجود سیاسات وطنیة تشّجع على . 37 نعم/ال نعم/ال 
وتسویق أصناف المزارعین/األصناف المحلیة 

 المھملة نواعاألالقدیمة و

 سؤال

أصناف قانوني (بما في ذلك االستراتیجیات) لتشجیع تطویر وتسویق /سیاسيما إذا كان ھناك أي إطار وطني أشر إلى  .1.11
مع سنة النشر  معا ضعھماختیاریًا، ضعھا/ نھایة الفترة المشمولة بالتقریر.مع  المھملة نواعاألالمزارعین/األصناف المحلیة القدیمة و

 .تشجیعھوالموضوع الذي تم 

 وصف العمود

 وجود السیاسة
 غیر موجودة •موجودة  •

 reftab     :الرابط     مرجع السیاسة/اإلطار القانوني (بما في ذلك االستراتیجیات)
  reftab     :الرابط    سنة النشر 

 موضوع الترویج
 وتسویق أصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة تطویر □

 المھملة نواعوتسویق واأل تطویر □
 

 
  

                                                   
 12للنشاط ذو األولویة  40المھملة. المؤشر  األنواععلى أصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة تركز مؤشرات ھذا النشاط ذو األولویة   30

 على جمیع األصناف.تركز  12.1والسؤال المرتبط بھ 
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التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 عدد البرامج/المشاریع/النشاطات التي تشّجع . 38 نعم/ال نعم/ال 
وتسویق أصناف المزارعین/األصناف  تطویرعلى 

 المھملة نواعاألالمحلیة القدیمة و

 سؤال

أصناف تطویر وتسویق  لتشجیعإلى البرامج/المشاریع/ األنشطة التي تم تنفیذھا خالل الفترة المشمولة بالتقریر أشر  .2.11
) مسمى وحدة التصنیف(، مع اإلشارة إلى االسم العلمي المھملة نواعاألالمحاصیل و المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة و

الجھات المعنیة اختیاریًا، یرجى اإلشارة إلى اسم المحصول والمراجع والمناطق الجغرافیة والمواضیع التي تمت تغطیتھا.  المستھدف.
)SH( 

 وصف العمود

 protab         :الرابط     اسم البرنامج/المشروع/النشاط
 protab :الرابط     )YYYY/MM( تاریخ البدء

 protab :الرابط     )YYYY/MM( تاریخ االنتھاء

 الھدف
 كل األصناف □
 أصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة □
 المھملةأو األنواع  المحاصیل □

 taxtab :الرابط    ) مسمى وحدة التصنیف(االسم العلمي 
 اسم المحصول

 reftab :الرابط    المرجع 

 مجاالت االھتمام

 المواضیع المغطاة
 البحث □
 تحسین المحصول □
 توزیع البذور □
 المعالجةطرق تحسین  □
 تطویر السوق □
 توعیة العامة □
 تغییرات السیاسة □

 موضوعات أخرى
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التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 أصناف العدد الذي تّم تحدیده من . 39 نعم/ال نعم/ال 
 نواعاألالمزارعین/األصناف المحلیة القدیمة و

 المھملة والتي لھا إمكانیة تسویق 

 سؤال

 أصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة العدد الذي تّم تحدیده منذات صلة، ) مسمى وحدة التصنیف(لكل اسم علمي أشر  .3.11
 والمراجع. صولإلى اسم المحأشر . اختیاریًا، خالل فترة التقریر والتي لھا إمكانیة تسویق

 وصف العمود
 taxtab :الرابط    ) مسمى وحدة التصنیف(االسم العلمي 

 اسم المحصول
 العدد الذي تّم تحدیده من أصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة والتي لھا إمكانیة تسویق 

 reftab :الرابط    المرجع (المراجع) 
 
 

و إلى اسم المحصول، أشر اختیاریًا،  خالل فترة إعداد التقریر.لھا إمكانیة تسویق والتي التي تم تحدیدھا  المھملة نواعاألإلى أشر  .4.11
 مستدام في البلد.بشكل واستخدامھا  تطویرھامن حیث األولویة وتفصیل التقدم المحرز حتى اآلن نحو  المھملة نواعاأل رتب

 وصف العمود
 taxtab :الرابط    ) مسمى وحدة التصنیف(االسم العلمي 

 اسم المحصول
 ولویة للبلداأل

 عالیة •عالیة -متوسطة •متوسطة  •متوسطة -ةمنخفض •ة منخفض •
 خرائط التوزیع الجغرافي

األنشطة  •األنشطة متقدمة بشكل جید  •بعض األنشطة جاریة  •األنشطة مخطط لھا ولكن لم تبدأ  •ال یوجد نشاط مخطط لھ  •
 مكتملة

 تقییمالتوصیف/ال
األنشطة  •األنشطة متقدمة بشكل جید  •بعض األنشطة جاریة  •األنشطة مخطط لھا ولكن لم تبدأ  •ال یوجد نشاط مخطط لھ  •

 مكتملة
 صولتحسین المح

األنشطة  •األنشطة متقدمة بشكل جید  •بعض األنشطة جاریة  •األنشطة مخطط لھا ولكن لم تبدأ  •ال یوجد نشاط مخطط لھ  •
 مكتملة

 ما بعد الحصاد عملیات
األنشطة  •األنشطة متقدمة بشكل جید  •بعض األنشطة جاریة  •األنشطة مخطط لھا ولكن لم تبدأ  •ال یوجد نشاط مخطط لھ  •

 مكتملة
 التسویق
األنشطة  •األنشطة متقدمة بشكل جید  •بعض األنشطة جاریة  •األنشطة مخطط لھا ولكن لم تبدأ  •ال یوجد نشاط مخطط لھ  •

 مكتملة
 مواد الزراعة النباتیة (مواد التكاثر الخضري) مضاعفة البذور/

األنشطة  •األنشطة متقدمة بشكل جید  •بعض األنشطة جاریة  •األنشطة مخطط لھا ولكن لم تبدأ  •ال یوجد نشاط مخطط لھ  •
 مكتملة

 التوثیق في نظم المعلومات
األنشطة  • األنشطة متقدمة بشكل جید •بعض األنشطة جاریة  •األنشطة مخطط لھا ولكن لم تبدأ  •ال یوجد نشاط مخطط لھ  •

 مكتملة
 reftab :الرابط    المرجع (المراجع) 
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 دعم إنتاج البذور وتوزیعھ: 12النشاط ذو األولویة 

التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8  عدد األصناف الجدیدة التي تم  إطالقھا. 40 نعم/ال نعم/ال 

 سؤال

 )مسمى وحدة التصنیف(في البلد خالل الفترة المشمولة بالتقریر، مع تحدید االسم العلمي  إطالقھا أشر إلى جمیع األصناف التي تم  .1.12
شخص المربي، النوع، ال)، منظمة التربیة، إذا كان قابل للتطبیقسنة التسجیل (أشر إلى  لكل صنف،اختیاریًا،  .اإلطالقوسنة  المحصول

 المستھدفة، الخصائص المھمة والنسب. البیئیة ) الزراعیةات، البیئة (البیئالمنشأ

 وصف العمود

 taxtab :الرابط     )مسمى وحدة التصنیف(االسم العلمي 

 اسم المحصول

 اسم الصنف

 اإلطالقسنة 

 سنة التسجیل

 instab :الرابط     منظمة التربیة
 pertab :الرابط    الشخص المربي 

 النوع

 صنف محسن • أصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة •

 منشأال

 مدخل من الخاترج •وطني  •

 المستھدفة البیئیة الزراعیة) اتالبیئة (البیئ

 خصائص مھمة

 النسب

 31مالحظات
 

 

  

                                                   
 ).cultabالسابق ( األصنافجدول في  مالحظةكافة المعلومات الموجودة في العمود  تشمل المالحظات  31



CGRFA-18/21/12.4./Inf.1 Rev.1 32 

 

التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8  عدد مؤسسات البذور الرسمیة/المسّجلة. 41 نعم/ال نعم/ال 

 سؤال

إلى مصدر أشر اختیاریًا،  المعلومات.، مع تحدید سنة البلدمؤسسات البذور الرسمیة/المسجلة في لالعدد األكثر حداثة  أشر إلى  .2.12
 المعلومات.

 وصف العمود

 عدد مؤسسات البذور الرسمیة/المسّجلة

 سنة المعلومات

 reftab :الرابط    المرجع 
 

 

التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8  %80ألصناف التي تمثّل معاً من اأقل عدد . 42 نعم/ال نعم/ال 
من مجموع المساحة لكّل من المحاصیل الخمسة 

 سعاالمزروعة على نطاق و

 سؤال

إلى أقل عدد من ، أشر إحصاءات ذات صلةتتوفر فیھا سنة أو أحدث على نطاق واسع وآلخر  المزروعةلكل من المحاصیل الخمسة  .3.12
 .،صول٪ من إجمالي مساحة المح 80األصناف التي تمثل مجتمعة 

 وصف العمود

 السنة

 اسم المحصول 

  taxtab :الرابط    ) مسمى وحدة التصنیف(االسم العلمي 

 الكلیة للمحصولمن المساحة  %80 فيألصناف من اأقل عدد 

 (ھكتار) حصولإجمالي مساحة الم

 



33  CGRFA-18/21/12.4./Inf.1 Rev.1  

 

 

التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 نسبة المساحة المستفیدة من بذور مستوفیة . 43 نعم/ال نعم/ال 
قطاع البذور الرسمي  الجودة في لمعاییر

 على نطاق المزروعةالخمسة الحولیة لمحاصیل ل
 واسع

 سؤال

نطاق واسع وآلخر أو أحدث سنة تتوفر فیھا إحصاءات ذات صلة، أشر إلى لكل واحد من المحاصیل الحولیة الخمسة المزروعة على  .4.12
االسم العلمي (مسمى وحدة التصنیف) للمحصول، وإجمالي المساحة المحصودة، والنسبة المئویة المقدرة للمساحة المزودة بالبذور 

 ول.إلى اسم المحص أشراختیاریًا،  المستوفیة لمعاییر الجودة في قطاع البذور الرسمي.

 وصف العمود

 السنة

 taxtab :الرابط     للمحصول الحولي )مسمى وحدة التصنیف(االسم العلمي 
 اسم المحصول الحولي

 (ھكتار) المساحة الكلیة المحصودة

 لمعاییر قطاع البذور الرسمي ةمستوفیالنسبة المساحة المزودة بالبذور 
 

التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

جھة التقییم من قبل 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8  وجود سیاسة و/أو قانون وطني للبذور . 44 نعم/ال نعم/ال 

 سؤال

 .نھایة فترة التقریرمع ما إذا كانت السیاسة (السیاسات) الوطنیة للبذور و/أو القانون (القوانین) الوطنیة للبذور موجودة، أشر إلى  .5.12
  سنة النشر.(ضعھم) معاً مع اختیاریًا، ضعھا 

 وصف العمود

 وجود سیاسة/ قانون
 غیر موجودة•موجودة  •

 reftab   :الرابط     مرجع سیاسة/قانون البذور

 reftab :الرابط    سنة النشر 
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 بناء البرامج الوطنیة وتعزیزھا :13النشاط ذو األولویة 

التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 ، لجنةعلى سبیل المثال: وجود كیان وطني (. 45 نعم/ال نعم/ال 
مجلس) یعمل كآلیة تنسیق لألنشطة و/أو ھیئة، 

الوراثیة النباتیة  بالموارد االستراتیجیات الخاصة 
 لألغذیة والزراعة

 سؤال

مجلس) یعمل كھیكل حوكمة مسؤول عن تنسیق و/أو تسھیل ، ھیئة، لجنة على سبیل المثال:ما إذا كان ھناك كیان وطني ( أشر إلى .1.13
اسمھ وسنة التأسیس وإعادة  أشر إلىاختیاریًا،  في البلد بحلول نھایة فترة التقریر. أنشطة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

 االجتماعات. مدى تكراروبھ الممثلة الجھات المعنیة الموارد الوراثیة األخرى وأھدافھ وفئات بتحكم یان الھیكلة، وإذا ك

 وصف العمود

 وجود كیان وطني
 غیر موجود   •موجود  •

 instab :الرابط    اسم الكیان 

 )YYYY( سنة التأسیس

 )YYYY( سنة أحدث إعادة الھیكلة
 مسؤولیات إضافیة

 الوراثیة الحرجیةالموارد  □
 الحیوانیةالموارد الوراثیة  □
 الموارد الوراثیة المائیة □
 اتالالفقاریو  لكائنات الحیة الدقیقةل الموارد الوراثیة □

 وصف األھداف

 االجتماعات مدى تكرار
 غیر ذلك • غیر منتظم • كل ثالث سنوات • كل عامین • سنوي •مرتین في السنة  • كل ثالثة أشھر •

 )YYYY/MM( االجتماع األخیر تاریخ

 الشركاء المشاركون
 المربون □
 المزارعین □
 القطاع الخاص □
 المنظمات غیر الحكومیة □
 الجامعات □
 بنوك الجینات الوطنیة □
 المنظمات المجتمعیة □
 وزارة الزراعة  □
 وزارة البیئة  □
 وزارة الثروة السمكیة  □

 شركاء مشاركون آخرون
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جھة االتصال التعلیق من قبل 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 وجود جھة اتصال وطنیة أو منسق معیَّن . 46 نعم/ال نعم/ال 
رسمیاً للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة 

 والزراعة

 سؤال

بحلول   لبرنامج الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةرسمیاً وطنیة أو منسق  اتصالإلى ما إذا كان قد تم تعیین جھة  أشر .2.13
 .و اسم المنظمة و تاریخ التعیین اإللكترونيأشر إلى االسم، اللقب، المنصب، عنوان البرید اختیاریًا،  نھایة الفترة المشمولة بالتقریر.

 وصف العمود

 وجود جھة اتصال وطنیة
 ةغیر موجود • موجودة •

 pertab :الرابط     اسم جھة اإلتصال/منسق

 pertab :الرابط     لقبال

 pertab :الرابط     المنصب

 pertab :الرابط     عنوان البرید اإللكتروني

 pertab :الرابط     اسم المنظمة

 )YYYY/MM( تاریخ التعیین

 

 

التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

 التقییم من قبل جھة
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 وجود إطار للسیاسات الحكومیة . 47 نعم/ال نعم/ال 
لموارد الوراثیة النباتیة ا لحفظواستراتیجیات 

 واستخدامھا لألغذیة والزراعة

 سؤال

فترة إعداد التقریر لحفظ الموارد الوراثیة النباتیة ھناك أي إطار واستراتیجیة للسیاسة الحكومیة بحلول نھایة  ما إذا كانأشرإلى  .3.13
 المرجع (المراجع)، وسنة (سنوات) النشر.أشر إلى اختیاریًا،  لألغذیة والزراعة واستخدامھا.

 وصف العمود

 حكومیة ةاستراتیجیة/وجود سیاس
 غیر موجودة •موجودة  •

 reftab :الرابط     واالستراتیجیة اسةإطار السیمرجع 

 reftab :الرابط    سنة النشر 
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التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8  وجود آلیة وطنیة لتبادل المعلومات بشأن. 48 نعم/ال نعم/ال 
   الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

 سؤال

 ما إذا كانت ھناك آلیة وطنیة لتبادل المعلومات بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، بحلول نھایة فترة التقریر. أشر إلى .4.13
 المرجع (المراجع)، وسنة (سنوات) النشر وعدد الجھات المعنیة المساھمة.أشر إلى اختیاریًا، 

 وصف العمود

 وجود آلیة وطنیة لتبادل المعلومات
 غیر موجودة •موجودة  •

 reftab :الرابط    المرجع 

 reftab :الرابط    سنة النشر 
 عدد الجھات المعنیة المساھمة
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 تشجیع وتعزیز شبكات الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة :14النشاط ذو األولویة 
 

التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 الوطنياالتصال 

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 العضویة في شبكة إقلیمیة للموارد الوراثیة . 49 نعم/ال نعم/ال 
 النباتیة لألغذیة والزراعة

 سؤال

نھایة الفترة  ھا فيكانت البلد عضواً فی إلى أي شبكة (شبكات) إقلیمیة تابعة لبرنامج الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة أشر .1.14
 المشمولة بالتقریر.

 وصف العمود

 عضو في شبكة إقلیمیة
 ال •نعم  •

 instab :الرابط     اسم الشبكة

 
التعلیق من قبل جھة االتصال 

 الوطني
التقییم من قبل جھة 

 االتصال الوطني
 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 فیھا عدد شبكات تحسین المحاصیل التي . 50 نعم/ال نعم/ال 
أعضاءالجھات المعنیة الوطنیة   

 سؤال

 )SHالجھات المعنیة ( نھایة فترة التقریر.ھا في أعضاء فیالجھات المعنیة الوطنیة  تأي من شبكات تحسین المحاصیل كان أشرإلى .2.14

  وصف العمود

 عضو في شبكة تحسین
 ال •نعم  •

 instab :الرابط    اسم الشبكة 

 
التعلیق من قبل جھة االتصال 

 الوطني
التقییم من قبل جھة 

 االتصال الوطني
 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 الجھات المعنیة ھا تنتجأالتي  المنشوراتعدد : 51 نعم/ال نعم/ال 
 في إطار الشبكاتالوطنیة 

 سؤال

 التقریر في إطار شبكات الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة. المنشورات التي أصدرتھا مؤسستك خالل فترة إعدادأشر إلى  .3.14
 )SHالجھات المعنیة (

 وصف العمود

 المنشورات المنتجة
 ال •نعم  •

 reftab :الرابط    اسم الشبكة 
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 وتعزیزھا بناء نظم معلومات شاملة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة :15النشاط ذو األولویة 

التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 األقارب البریة للمحاصیل مجتمعات عدد . 52 نعم/ال نعم/ال 
المحتفظ بھا في المواقع الطبیعیة والموثّقة في 

 نظام معلومات متاح للجمیع

 سؤال

في نظام معلومات متاح للجمھور في نھایة  افي الموقع وتوثیقھ اتم حفظھ تياألقارب البریة للمحاصیل المجتمعات إلى عدد  أشر .1.15
للمجتمعات النسبة المئویة  أشر إلىاختیاریًا،  الفترة المشمولة بالتقریر، مع تحدید اسم نظام المعلومات وعنوانھ على اإلنترنت.

 .ات توزیع جغرافيبیان الدیھ تيالالموصوفة 

 وصف العمود

 األقارب البریة للمحاصیلمجتمعات عدد 
 الموصوفةللمجتمعات النسبة المئویة 

 بیانات توزیع جغرافي الدیھ تيالللمجتمعات النسبة المئویة 

 نظام معلومات

 عنوان الموقع اإلكتروني للنظام

 
التعلیق من قبل جھة االتصال 

 الوطني
التقییم من قبل جھة 

 االتصال الوطني
 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 عدد أصناف المزارعین/األصناف المحلیة . 53 نعم/ال نعم/ال 
القدیمة المزروعة داخل المزرعة والموثّقة في 

 نظام معلومات متاح للجمیع

 سؤال

في  التي تمت زراعتھا وتوثیقھا في نظام معلومات متاح للجمھور أصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمةإلى عدد  أشر .2.15
النسبة المئویة  أشر إلىاختیاریًا،  نھایة الفترة المشمولة بالتقریر، وتحدید اسم نظام المعلومات وعنوانھ على اإلنترنت. المزرعة مع

 .منشورة توزیع جغرافيو وصف بیانات مع لھذه األصناف 

 وصف العمود

 لمزارعین/األصناف المحلیة القدیمةعدد أصناف ا
 (المظھر الخارجي) وصف المورفولوجيالمع  صناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمةأل النسبة المئویة
 ذات الوصف الزراعي صناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمةأل النسبة المئویة
 بیانات توزیع جغرافي لھا تيال صناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمةأل النسبة المئویة
 نظام معلومات

  عنوان الموقع اإلكتروني للنظام
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التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 دخالت في مجموعات خارج الموقع عدد المُ  .54 نعم/ال نعم/ال 
 نظام معلومات متاح للجمیعالموثّقة في 

 سؤال
دخالت التي تم حفظھا خارج الموقع وتوثیقھا في نظام معلومات متاح للجمھور في نھایة فترة التقریر، وحدد اسم عدد المُ أشر إلى  .3.15

الجھات  بیانات توصیف وتقییم منشورة. التي لھادخالت لمُ لالنسبة المئویة  أشر إلىاختیاریا،  نظام المعلومات وعنوانھ على اإلنترنت.
 )SHالمعنیة (

 وصف العمود
 32ترمیز المعھد الحاضن

 33دخالتالمُ عدد 
 بیانات توصیفالتي لھا  دخالتلمُ لالنسبة المئویة 
 تقییمبیانات  التي لھا دخالتلمُ لالنسبة المئویة 

 نظام معلومات

 عنوان الموقع اإلكتروني للنظام
 

االتصال التعلیق من قبل جھة 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 الموثّقة في و عدد األصناف التي تّم إطالقھا . 55 نعم/ال نعم/ال 
 نظام معلومات متاح للجمیع

 سؤال

إجراء رسمي وتم توثیقھا في نظام معلومات متاح ، بحلول نھایة فترة التقریر، من خالل طالقھاعدد األصناف التي تم إأشر إلى  .4.15
 .نوع المعلومات المنشورة أشر إلىاختیاریًا،  للجمھور، وحدد اسم نظام المعلومات وعنوانھ على اإلنترنت.

 وصف العمود
 طالقھاتم إ األصنافعدد 

 المعلومات المنشورة تشمل
 النسب  □
 الوصف الزراعي  □
 مصدر البذور  □

 نظام معلومات

  عنوان الموقع اإلكتروني للنظام
 

                                                   
  of FAO/Bioversity MCPD V.2 (INSTCODE).1 رقم واصفالیتوافق مع   32
 لنفس بنك الجینات. 6.2السؤال  تحتسجالت تیساوي أو یقل عن عدد ال  33
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التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8  المشاركة في نظم معلومات دولیة/إقلیمیة. 56 نعم/ال نعم/ال 
 لموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةل

  متاحة للجمیع

 سؤال
لموارد الوراثیة النباتیة لمعلومات إلى نظام معلومات بحدد ما إذا كانت مؤسستك قد ساھمت، بحلول نھایة فترة إعداد التقریر،  .5.15

الجھات المعنیة  نظام المعلومات وتكرار التحدیثات. أشر إلىإذا كان كذلك، اختیاریًا،  .دولي/إقلیمي متاح للجمیع لألغذیة والزراعة
)SH( 

 

 العمودوصف 
 دولي/إقلیمي متاح للجمیع لموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةلساھم في نظام معلومات 

 ال •نعم   •
 نظام معلومات دولي/اإقلیمي

 تكرار التحدیثات
 كل ثالث سنوات أو أكثر •كل عامین  •سنوي  •شھري  •یومي  •
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التنّوع الوراثي وتقلیل تآكل الموارد الوراثیة النباتیة استحداث نظم لرصد وصون : 16النشاط ذو األولویة 
 وتعزیزھا لألغذیة والزراعة

التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 آلیات وطنیة لرصد التنّوع الوراثي /وجود نظم. 57 نعم/ال نعم/ال 
تقلیل من التآكل الوراثيالووصونھ   

 سؤال

وتقلیل التآكل الوراثي التنوع  و صونما إذا كان، بحلول نھایة فترة إعداد التقریر، یوجد أي نظام أو آلیة وطنیة لرصد أشر إلى  .1.16
 واإلجراءات التصحیحیة المتخذة. الجھات المعنیة المساھمینمرجع النظام/اآللیة وسنة النشر وعدد  أشر إلىاختیاریًا،  .الوراثي

 وصف العمود

 آلیة وطنیة/نظاموجود 

 غیر موجود •موجود  •

 reftab :الرابط     مرجع النظام/اآللیة

 reftab :الرابط     سنة النشر

 الجھات المعنیة المساھمینعدد 

 protab :الرابط     اإلجراءات التصحیحیة المتخذة
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 بناء قدرات الموارد البشریة وتعزیزھا :17النشاط ذو األولویة 
 

التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 تعلیمیة على مستوى الدراسات وجود برامج . 59 نعم/ال نعم/ال 
 ةثانویالعلیا و الشھادة الجامعیة االولى و ال

 بحفظوبرامج تدریب تتضمن جوانب متعلقة 
 لموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةا

 واستخدامھا على نحو مستدام

 سؤال

وبرامج تدریب  ةثانویعلى مستوى الدراسات العلیا و الشھادة الجامعیة االولى و البرامج تعلیمیة  ةما إذا كانت ھناك أیأشر إلى  .1.17
نھایة الفترة مع ، في البلد واستخدامھا على نحو مستدام  لموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةا بحفظ تتضمن جوانب متعلقة 

 المشمولة بالتقریر.

 وصف العمود

 واستخدامھا على نحو مستدام  لموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةا تتضمن جوانب متعلقة بصون ةتدریبو برامج تعلیمیة 
 مستوى الدراسات العلیاموجود على  □
 الشھادة الجامعیة االولىموجود على مستوى  □
 المدرسة الثانویةموجود على مستوى  □
 غیر موجودة □

 
التعلیق من قبل جھة االتصال 

 الوطني
التقییم من قبل جھة 

 االتصال الوطني
 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 النسبة المئویة للموظفین الذین تّم تحسین . 60 نعم/ال نعم/ال 
لموارد الوراثیة النباتیة ا حقظمھاراتھم في مجال 

 واستخدامھا  لألغذیة والزراعة

 سؤال

 إجمالي عدد الموظفین المحترفین في مؤسستك الذین یعملون في مجال حفظ الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةأشر إلى  .2.17
 )SHالجھات المعنیة ( خالل فترة التقریر. أیضا تّم تحسین مھاراتھمواستخدامھا في نھایة فترة إعداد التقریر، وعدد الذین 

 وصف العمود

  الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةإجمالي عدد المحترفین في مجال 

  ممن اكمل برنامج دكتوراة لألغذیة والزراعةالموارد الوراثیة النباتیة إجمالي عدد المحترفین في مجال 
  ممن اكمل برنامج ماجستیر الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةإجمالي عدد المحترفین في مجال 
  دورات قصیرة وندواتممن حضر  الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةإجمالي عدد المحترفین في مجال 
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 تشجیع وتعزیز الوعي العام بشأن أھمیة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة :18األولویة النشاط ذو 
 

التعلیق من قبل جھة االتصال 
 الوطني

التقییم من قبل جھة 
 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبیق البیانات متوفرة

 1-8 على شّجع توجود برنامج للتوعیة العامة . 61 نعم/ال نعم/ال 
 الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة حفظ

 واستخدامھا
 1-8 المشاركة في  الجھات المعنیةعدد مجموعات . 62 نعم/ال نعم/ال 

 تنفیذ برنامج التوعیة العامة

 سؤال

الوراثیة النباتیة لألغذیة  المواردحفظ شجع على ت العامةبرنامج لتوعیة  ھنالك أیةإلى ما إذا كان، بحلول نھایة فترة التقریر، أشر  .1.18
البرامج/  أشر إلىاختیاریًا،  في تنفیذه. ةالمشاركمجموعات الجھات المعنیة واستخدامھا في البلد، وتحدید  والزراعة

التقریر  استخدامھا المستدام التي بدأت خالل فترة إعدادو  المشروعات/األنشطة المتعلقة بحفظ الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
 و نشأت نتیجة لبرنامج التوعیة العامة.

 وصف العمود

 الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةالمتعلقة ببرنامج التوعیة العامة 
 غیر موجودة •موجودة  •

  ةالمشاركمجموعات الجھات المعنیة 
 بنوك الجینات الوطنیة □
 المزارعین □
 المنظمات المجتمعیة □
 المنظمات غیر الحكومیة □
 مربو النبات □
 قطاع البذور الخاص □
 الجامعات و المدارس □
 وزراة الزراعة □
 وزارة البیئة □

  مجموعة (مجموعات) مشاركة أخرى

 protab :الرابط     الناتجة البرامج/ المشاریع/األنشطة
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 نموذج اإلبالغ: الجداول المشتركة
 

یحتوي ھذا القسم على وصف لخمسة جداول مشتركة. یستخدم كل جدول لتخزین المعلومات التفصیلیة حول الكیانات المختلفة، أي 
والمراجع  )مسمى وحدة التصنیفاألسماء العلمیة (، والبرامج/المشاریع/األنشطة، المعنین (المتصل بھم)المنظمات، واألشخاص 

 اإلبالغ المنقح. نموذجكن اإلشارة إلیھا في اإلجابات على العدید من األسئلة خالل المنشورة/غیر المنشورة، والتي یم
بشأن الكیانات المذكورة أعاله للبلدان ستكون متاحة من خالل أداة اإلبالغ  )FAOمنظمة األغذیة والزراعة (المعلومات المتوفرة لدى 

 ) على اإلنترنت.WIEWS( یة النباتیة لألغذیة والزراعةلنظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد الوراثل
أو  االقسام) یحتوي على معلومات االتصال الخاصة بالمعاھد والمؤسسات والشبكات، باإلضافة إلى instab" (ات"جدول المنظم

 األصل" إلنشاء تسلسالت ھرمیة بین إدخاالت الجدول. المنظمةالھیاكل التابعة لھا. یُستخدم العمود "
 وصف العمود
 اسم المنظمة

 المنظمةاسم اختصار 
 )WIEWSالنظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة (ترمیز المعھد على 

 instab :الرابط     األصل المنظمة
 العنوان

 الرمز البریدي
 المدینة
 الدولة

 التلفون
 الفاكس

 اإللكترونيعنوان البرید 
 عنوان المنظمة على االنترنت

 خط العرض (بالوحدة العشریة)
 خط الطول (بالوحدة العشریة)

 حالة سلطة المنظمة
 CGIAR •أمم متجدة  •خاصة  • شبھ الحكومیة •إقلیمیة  •دولیة  •غیر حكومیة  •حكومیة  •

 فئات دور المنظمة
 )مجموعات طویلة األجلبنك جینات ( □
 )األجل متوسطةمجموعات بنك جینات ( □
 )األجل قصیرةمجموعات بنك جینات ( □
 حدیقة نباتیة □
 مربي □
 شبكة □
 مجتمع □
 تربوي □
 منتج بذور □
 مزود بذور □
 مجتمع مزارعین □
 بحث □
 مرشد □
 ناشر □
 مختبر □
 إدارة/سیاسة □
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األشخاص، بما في ذلك الھاتف وعنوان البرید اإللكتروني. عن ) یحتوي على معلومات pertab" (المعنین (المتصل بھم)"جدول واألشخاص 
 ، حیث یتم تخزین عنوان البرید.المنظمةفي جدول بمنظمات عادةً ما یرتبط األشخاص 

 وصف العمود

 اسم العائلة

 اللقب

 االسم االول

 المنصب

 بلد اإلقامة

 عنوان البرید اإللكتروني

 التلفون

 instab :الرابط     المنظمة

 

إلى السیاق  بعلمعمود ، إلخ. یشیر و مساقات) یقوم بجمع البیانات حول البرامج، والمشاریع، واألنشطة، والخطط، protab" (اریع"جدول المش
 مختلفة.ات ذات أولویة نشطأالتي تنتمي إلى مجاالت البیانات المدخلة ویعمل على تحلیل وتصفیة 

 وصف العمود

 اسم

 مختصر/رمز

 نوع

 ال ینطبق •دورة قصیرة  •مساق أكادیمي  •مؤتمر  •ندوة  •ورشة عمل  •نشاط  •مشروع  •برنامج  •

 الحالة

 مكتمل • جاري التنفیذ •موافق علیھ  •مقترح  •

 )YYYY/MM(تاریخ البدء 

 )YYYY/MM(تاریخ االنتھاء 

 protab     :الرابط    المشروع/النشاط األصل 

 الوصف

   pertab :الرابط    المنسق 

 instab :الرابط    منظمة المنسق 

    pertab :الرابط    المشاركین 

 instab :الرابط    المنظمات المشاركة 

 الدول المشاركة

 instab :الرابط     الشبكات المرتبطة

 قیمة المیزانیة

 وحدات عملة المیزانیة

 نوع المیزانیة

  كامل •سنوي  •
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 (مستمر على الصفحة التالیة)

 التمویلفئات مصادر 

 منظمة التنسیق □

 المنظمات المشاركة □

 برنامج وطني □

 الشبكات المرتبطة □

 instab :الرابط     مصادر التمویل

 نطاقال

 دولي •إقلیمي  •وطني  •محلي  • مؤسسي •

 المتناولةاألنشطة ذات األولویة لخطة العمل العالمیة الثانیة 

 لألغذیة والزراعةمسح وحصر الموارد الوراثیة النباتیة  □

 وتحسینھا في المزرعة دعم إدارة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة □

 مساعدة المزارعین في حاالت الكوارث  □

 األقارب البریة للمحاصیل والنباتات الغذائیة البریة في المواقع الطبیعیة حفظتشجیع  □

 دعم الجمع الموجھ للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة □

 خارج الموقع والتوّسع فیھ الحفظإدامة  □

 و ُمضاعفتھاتجدید الُمدخالت الموجودة خارج المواقع  □

 التوسع في التوصیف والتقییم والتطویر اإلضافي لمجموعات فرعیة محددة □

 الوراثیة وتحسینھا الوراثي وتوسیع نطاق قاعدتھا دعم الجھود في مجاالت تربیة النباتات □

 زراعة مستدامةلتشجیع تنویع اإلنتاج المحصولى وتوسیع نطاق التنوع المحصولي  □

 المھملة نواعاألتشجیع تطویر وتسویق جمیع األصناف، وفي المقام األول أصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة و □

 دعم إنتاج البذور وتوزیعھ □

 بناء البرامج الوطنیة وتعزیزھا □

 تشجیع وتعزیز شبكات الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة □

 وتعزیزھا بناء نظم معلومات شاملة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة □

 والزراعة وتعزیزھاصون التنّوع الوراثي وتقلیل تآكل الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة لاستحداث نظم  □

 بناء قدرات الموارد البشریة وتعزیزھا □

 تشجیع وتعزیز الوعي العام بشأن أھمیة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة □

  
 

 .المؤلفین (المسمین)و عن نباتات العلمیة للسماء األبیانات عن  ) یحتوي على taxtabاألصناف"  ( "جدول

 وصف العمود

 العلمي أو مسمى وحدة التصنیفاالسم 
 اسم المسمي او المؤلف

 العائلة النباتیة او الفصیلة
 الحكم التصنیفي

 taxatab:الرابط     التصنیف المفضلاسم 
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للسماح بمعالجة أسھل باستخدام أدوات  BibTex) لجمع البیانات عن المراجع. یتبع الھیكل معیار reftabیستخدم "جدول المراجع" (
BibTex  یمكن أن یكون المرجع مستنًدا إلكترونیًا، مثل موقع الكتروني على معیاريالحالیة، على سبیل المثال إلنتاج قوائم مراجع في شكل .
 اإلنترنت.

 وصف العمود

 عنوان

 مؤلف

 نوع المرجع

 دلیل • أرشیف •كتاب  •تقریر فني  • كتاب تعلیمات •دكتوراة  أطروحة •ماجستیر  أطروحة • في أرشیف •في كتاب  • كتیب • مقالة •
 نظام  •قانون  • وثیقة • مشروع قانون •صفحة إلكترونیة على اإلنترنت  •غیر منشور  •متفرقات  •

 مجلة
 سنة النشر

 مجلد
 عدد

 الصفحات/نطاق الصفحات
 أرشیفعنوان الكتاب/

 محرر
 طبعة

 سلسلة
 اللغة
 موقع

ISBN 
ISSN 

 عنوان الموقع اإللكتروني
 ملخص

 reftab:الرابط    نقطة المرجعیة 
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 الملحق الثاني
التلخیصيسرد ال   

وضع سیاق للمعلومات والبیانات  لجھة االتصال الوطنيإلبالغ. وھو یتیح االمعلومات المقدمة في سیاق دورتي  التلخیصيیكمل السرد 
وتحدید الفجوات واالحتیاجات فیما یتعلق باألنشطة  الرئیسیةاإلنجازات والتغییرات والتوجھات لتعكس و  شكل اإلبالغالمقدمة من خالل 

 .المختلفة ذات األولویة
 :لخطة العمل العالمیة الثانیة 18لكل من األنشطة ذات األولویة الـ  التالي لتلخیصجھات االتصال الوطني مدعوة 

 ؛اإلنجازات الرئیسیة خالل الفترة المشمولة بالتقریر )1(
 ؛خالل فترة التقریرالتغییرات والتوجھات  )2(
 و  الممكنة؛ التصحیحیةالفجوات واالحتیاجات/اإلجراءات  )3(
 معلومات إضافیة لم یتم التقاطھا بواسطة األقسام الثالثة المذكورة أعاله. )4(

 
 النباتیة لألغذیة والزراعةلنظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد الوراثیة لمن خالل أداة اإلبالغ یجب توفیر المعلومات عبر اإلنترنت 

)WIEWS(  أو في مستند) نصيword( النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة ، والذي یتوفر على بوابة
 .)WIEWS( والزراعة

الوطنیة طنیة تقدیمھا. جھات االتصال یتضمن إرشادات حول المعلومات التي یطلب من جھات االتصال الو التلخیصيكل قسم من السرد 
ضافة مزید من المعلومات والتفاصیل التي تراھا ضروریة لتوفیر صورة شاملة لحالة الحفظ واالستعمال المستدام للموارد إل مدعوة

 .بلدانھمفي   الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

 

  



49  CGRFA-18/21/12.4./Inf.1 Rev.1  

 

 

 الفصل االول. الحفظ في الموقع

 مسح وحصر الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة: 1النشاط ذو األولویة 
و شرطا أساسیا لتطویر وتنفیذ استراتیجیات إدارة فعالة الزمن وتوزیعھ وتطوره بمرور الموجودة حالیا تعد معرفة تنوع المحاصیل 

المفردة و المعلومات حول األنواع . یتم استخدام ھذه المعرفة لرصد التغیرات في التنوع وتجمیع الوراثيللمحاصیل وتنوعھا  كفؤة
 .المجتمع النباتي

 

 2012إنجازات رئیسیة منذ كانون ثاني 
في الموقع (بما  لموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةحصر ا/بمسحیرجى تلخیص اإلنجازات الرئیسیة فیما یتعلق  .1.1

 التي تم اتخاذھا. في ذلك على مستوى المزرعة)

 2012منذ كانون ثاني تغییرات وتوجھات 

 : نقاط التفكر

التغییرات الھامة التي لوحظت في المناطق الجغرافیة التي أثرت على حالة تھدید األنواع، والمحركات المحددة  .2.1
 للتغییرات في تلك المناطق.

 في ثراء األنواع (عدد األنواع) ووفرة األنواع (عدد األفراد لكل نوع) في بلدك. توجھو/أو  رئیسيمالحظات أي تغییر  .3.1
الحاجة إلى زیادة على التقریر الثاني عن حالة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في العالم سلط الضوء  .4.1

لنباتیة لألغذیة والزراعة. قد ترغب التمویل والموارد البشریة والمعارف والتنسیق في مسح وحصر الموارد الوراثیة ا
 في توضیح ما إذا كان من الممكن معالجة ذلك خالل ھذه الفترة الزمنیة، وإذا كان األمر كذلك، إلى أي مدى.

 2019فجوات واحتیاجات اعتبارا من دیسمبر 

حیث تغطیة األنواع من  و الحصریرجى اإلبالغ عن الفجوات واالحتیاجات الرئیسیة الحالیة فیما یتعلق بالمسح  .5.1
 والمناطق، والمنھجیات، والتنسیق والترتیبات التنظیمیة، والمعرفة والقدرة والتمویل.

 إذا توفرتمعلومات إضافیة ذات صلة، 
 : نقاط التفكر

اإلجراءات المتخذة (مثل الجمع الموجھ للمواد المھددة؛ مراجعة خطة اإلدارة لمناطق الحفظ من أجل تحسین معالجة  .6.1
االحتیاجات من الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة) في الحاالت التي لوحظت فیھا تغییرات ھامة في حالة 

 -1,2(أنظر سؤال  .الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
ao.org/pgrfa/answers/listByCountry?questionId=2http://www.f(.34  یمكنك أیًضا الرجوع إلى المعلومات

 األنشطة ذات األولویة واألقسام األخرى. تحتذات الصلة المقدمة 
التي تم تحدیدھا أو یجري تحدیدھا بعد تحدید  ةالمستقبلیلإلجراءات االستراتیجیة  التعلیماتو األولویات .7.1

 الفجوات/االحتیاجات.

 
  

                                                   
لمحاصیل واألقارب البریة للمحاصیل و النباتات الغذائیة ا) )مسمى وحدة التصنیف(أشر إلى أنواع (االسم العلمي في الملحق االول.  1,2السؤال   34

ألنواع  التي تم مسحھا/حصرھا في الموقع (بما في ذلك في المزرعة) خالل فترة التقریر وعلّم األنواع التي تم تحدیدھا على أنھا مھددة. بالنسبة البریة
 وتلك التي تم تحدیدھا على أنھا مھددة. مسحھا/حصرھاإلى عدد أصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة التي تم  أشرالمحاصیل، 

http://www.fao.org/pgrfa/answers/listByCountry?questionId=2)7
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  وتحسینھا في المزرعة دعم إدارة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة: 2النشاط ذو األولویة 
إدارة الموارد الوراثیة التنوع النباتي الموجود في المزرعة یشكل عنصرا محوریا في استراتیجیات المزارعین لكسب الرزق و التنمیة. 

 ، تعززالمھملة و المحاصیلأصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة بما فیھا  النباتیة لألغذیة والزراعة وتحسینھا في المزرعة
 اوغیر الحیوي في البیئات المتغیرة.لإلجھاد الحیوي  اصیلمرونة نظم المح

 

 2012إنجازات رئیسیة منذ كانون ثاني 
الخاصة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة  ةباإلدارة في المزارع یرجى تلخیص اإلنجازات الرئیسیة فیما یتعلق .1.2

 .صولوأنشطة تحسین المح

 2012ثاني تغییرات وتوجھات منذ كانون 

 : نقاط التفكر

التغییرات و/أو التوجھات ذات الصلة فیما یتعلق بعدد ونوع األنشطة التي تدعم اإلدارة في المزرعة للموارد الوراثیة  .2.2
-2,1(أنظر سؤال  2,1النباتیة لألغذیة والزراعة وتحسین المحصول على النحو المشار إلیھ في السؤال 

http://www.fao.org/pgrfa/answers/listByCountry?questionId=3.(35  وقد تشمل ھذه أیًضا مبادرات، مثل
 حوافز السوق، وجھود التوعیة والسیاسات الداعمة.

للمزارعین الذین یضطلعون بإدارة الموارد الوراثیة  يلتكوین الجنس) عدد، ومتوسط العمر وا1في: ( ھامةتغییرات  .3.2
وتحسین أصناف  ة) تغطیة المناطق الجغرافیة التي تمارس فیھا إدارة المزارع2النباتیة لألغذیة والزراعة وتحسینھا؛ (
 .المھملة و المحاصیلالمزارعین/األصناف المحلیة القدیمة 

أو األصناف المحلیة القدیمة الموزعة على المزارعین عن طریق بنوك الجینات  التغییرات في عدد أصناف المزارعین .4.2
 الوطنیة أو المحلیة، بما في ذلك بنوك الجینات المجتمعیة.

 في المزرعة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةكیف أثرت إستجابة المزارعین للتغیرات المناخیة على إدارة  .5.2
 جھات التي لوحظت.وما ھي التو، وتحسینھا

 2019فجوات واحتیاجات اعتبارا من دیسمبر 

یرجى اإلبالغ عن الفجوات واالحتیاجات الرئیسیة الحالیة فیما یتعلق بإدارة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة  .6.2
 في بلدك.في المزرعة وتحسینھا 

 إذا توفرتمعلومات إضافیة ذات صلة، 

 : نقاط التفكر

لمعالجة الثغرات و/أو االحتیاجات المحددة في التقریر األخیر، بما في ذلك  2012 كانون ثانياإلجراءات المتخذة منذ  .7.2
 و استراتیجیات. سیاسات تعلیمات ل تطویر

 ل.تحدید األولویات لدعم اإلدارة في المزرعة وتحسین الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة على مدار العقد المقب .8.2

 

  

                                                   
إدارة الموارد الوراثیة النباتیة المنفذة خالل الفترة المشمولة بالتقریر والتي تتناول  اریعالبرامج/المش في الملحق االول.  أشر إلى 2,1لسؤال ا  35

 ، وعدد المزارعین المشاركین.لألغذیة والزراعة وتحسینھا في المزرعة

http://www.fao.org/pgrfa/answers/listByCountry?questionId=3
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 عادة نظم المحاصیلستمساعدة المزارعین في حاالت الكوارث على إ :3النشاط ذو األولویة 

مواد و یعد الوصول إلى كمیات كافیة من البذور  مرونة أنظمة المحاصیل.ل تشكل تحدیا الكوارث الطبیعیة والنزاعات األھلیة غالبًا ما 
النوعیة الجیدة ألصناف المحاصیل التي یزرعھا ویفضلھا المزارعون، والتي یشار إلیھا الزراعة النباتیة (مواد التكاثر الخضري) ذات 

 أیًضا باسم أمن البذور، أحد العناصر األساسیة الستعادة وصیانة نظم المحاصیل بعد حاالت الكوارث مباشرةً.

 

 2012إنجازات رئیسیة منذ كانون ثاني 

 بمساعدة المزارعین في حاالت الكوارث الستعادة نظم المحاصیل. یرجى تلخیص اإلنجازات الرئیسیة فیما یتعلق .1.3

 2012تغییرات وتوجھات منذ كانون ثاني 

 : نقاط التفكر

 المتأثرة بالكوارث بعد استعادتھا.التغیرات في تنوع المحاصیل و التي لوحظت في نظم المحاصیل  .2.3
 .عد حاالت الكوارث خالل ھذه الفترةآلیات مساعدة المزارعین الستعادة نظم المحاصیل بفي تحسین ال .3.3
 المحصولومجموعات المحاصیل/ مواد الزراعة النباتیة (مواد التكاثر الخضري)تأثیر الكوارث على توافر البذور/ .4.3

 األكثر تضررا.

 2019فجوات واحتیاجات اعتبارا من دیسمبر 

بمساعدة المزارعین في حاالت الكوارث الستعادة یرجى اإلبالغ عن الفجوات واالحتیاجات الرئیسیة الحالیة فیما یتعلق  .5.3
 نظم المحاصیل في بلدك.

 إذا توفرتمعلومات إضافیة ذات صلة، 

 : نقاط التفكر

 مواد الزراعة النباتیة (مواد التكاثر الخضري)لمعالجة نقص البذور/ تصحیحیةإذا وكیف اتخذت البالد إجراءات  .6.3
 للمجتمعات المحلیة.

في مساعدة المزارعین في بلدك على  المحافظة على الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة الدور الذي لعبھ نظام .7.3
 استعادة نظم المحاصیل بعد حاالت الكوارث وكیفیة تنفیذھا.

بعد حاالت الكوارث، وإذا كان  التزود بالبذور بشكل آمنمدى كفایة السیاسات الحالیة الستعادة نظم المحاصیل و/أو  .8.3
 ستعادة.االفي  بنك الجینات الوطنيلور واضح ھناك د
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 وإدارة األقارب البریة للمحاصیل والنباتات الغذائیة البریة في المواقع الطبیعیة حفظتشجیع  :4النشاط ذو األولویة 
الطبیعیة على موارد وراثیة نباتیة لألغذیة والزراعة، بما في ذلك األقارب البریة للمحاصیل والنباتات الغذائیة  البیئیةتحتوي النظم 

حفظ األقارب البریة للمحاصیل والنباتات الغذائیة البریة في الموقع، في تمن الناحیة المثالیة،  .البریة النادرة والموطنة والمھددة
ومع ذلك، في كثیر من األحیان ال تعالج خطط اإلدارة للمناطق  أن تتطور في ظل ظروف طبیعیة.المناطق المحمیة، حیث یمكن 

 التدھور والتدمیر. تحت تھدیدلھذه األنواع، والعدید من المناطق المحمیة  الوراثيالمحمیة على وجھ التحدید التنوع 

 2012إنجازات رئیسیة منذ كانون ثاني 

وإدارة األقارب البریة للمحاصیل والنباتات الغذائیة البریة في  بحفظیة فیما یتعلق یرجى تلخیص اإلنجازات الرئیس .1.4
 .المواقع الطبیعیة

 2012تغییرات وتوجھات منذ كانون ثاني 

 : نقاط التفكر

األقارب البریة للمحاصیل والنباتات الغذائیة البریة المحفوظة بنشاط  مجتمعالتغییرات ذات الصلة في عدد األنواع وحجم  .2.4
 في الموقع.

التوجھات فیما یتعلق بعدد مواقع الحفظ في الموقع مع وجود خطط إدارة تتناول على وجھ التحدید األقارب البریة  .3.4
-1،4(أنظر سؤال للمحاصیل والنباتات الغذائیة البریة والنسبة المئویة لھذه المواقع من اإلجمالي 

http://www.fao.org/pgrfa/answers/listByCountry?questionId=3(.36 
 تغییر ذو صلة في السیاسات والتشریعات واإلجراءات الخاصة بإنشاء المناطق المحمیة مع خطط إدارة نشطة لألقارب .4.4

 البریة للمحاصیل والنباتات الغذائیة البریة، لجمعھا ولتنسیق وطني أفضل لھذه الجھود.
 العلمیة لحفظ وإدارة األقارب البریة للمحاصیل والنباتات الغذائیة البریة./و الفنیةالتغییر ذو الصلة في القدرات المالیة  .5.4

 2019فجوات واحتیاجات اعتبارا من دیسمبر 
لثغرات واالحتیاجات الرئیسیة الحالیة فیما یتعلق بالحفظ في الموقع وإدارة األقارب البریة للمحاصیل یرجى اإلبالغ عن ا .6.4

 في بلدك. والنباتات الغذائیة البریة

 ، إذا توفرتمعلومات إضافیة ذات صلة

 : نقاط التفكر

 والنباتات الغذائیة البریة.المنھجیات الرئیسیة المستخدمة للرصد في الموقع لألقارب البریة للمحاصیل  .7.4
في الموقع الطبیعي في بنوك الجینات،  المحفوظةوحفظ األقارب البریة للمحاصیل والنباتات الغذائیة البریة  جمع .8.4

األقارب البریة للمحاصیل والنباتات الغذائیة البریة (في الموقع  بوجودومستوى إمكانیة الوصول إلى المعلومات المتعلقة 
 المعنیین. للجھات المعنیة) الطبیعي وخارجھ

فیما یتعلق بالحفظ في الموقع لألقارب البریة  2012 كانون ثانيمنذ  ووجھتالقیود و/أو المشكالت المنھجیة التي  .9.4
 للمحاصیل والنباتات الغذائیة البریة.

 أعاله.اإلجراءات التصحیحیة المتخذة لمعالجة ھذه القیود و/أو المشاكل، إذا لم یتم اإلبالغ عنھا  .10.4

 

  

                                                   
وعدد ھذه المواقع التي لدیھا خطط إدارة تتناول األقارب البریة في الموقع  الوطنیة للحفظمواقع الأشر إلى عدد في الملحق االول.  4,1السؤال   36

 للمحاصیل و النباتات الغذائیة البریة في نھایة فترة إعداد التقریر.

http://www.fao.org/pgrfa/answers/listByCountry?questionId=3
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 الفصل الثاني. الحفظ خارج الموقع

 دعم الجمع الموجھ للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة :5النشاط ذو األولویة 
لخسارة الوشیكة وفرص االستخدام وسد الفجوات في المجموعات خارج الموقع القوى المحركة الرئیسیة للقیام بعملیات اتشكل مخاطر 
على الرغم من أن العدید من المحاصیل الرئیسیة تم جمعھا جیدًا بشكل عام،  للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة.جمع مستھدفة 

 الثانویة. مجموعات األقارب البریة للمحاصیل، والنباتات الغذائیة البریة، والمحاصیل اإلقلیمیة، والمحاصیل الفجوات موجودةتزال ما 
معرًضا بشكل خاص لتغیر المناخ حتى عند حفظھ قد یكون النباتات من مجموعات ال لھذهالتنوع الحالي   بكثیر.أقل اكتماالً والمھملة 

 وإدارتھ بشكل مناسب في الموقع/في المزرعة.

 

 2012إنجازات رئیسیة منذ كانون ثاني 
،على سبیل النباتیة لألغذیة والزراعةالجمع الموجھ للموارد الوراثیة بیرجى تلخیص اإلنجازات الرئیسیة فیما یتعلق  .1.5

المحددة في المجموعات خارج الموقع الطبیعي، أو إنقاذ األنواع المھددة أو منع التآكل  الفجواتأو إزالة  المثال، إنقاص
 الوراثي لألنواع ذات األولویة من خالل الجمع في الوقت المناسب ، إلخ.

 2012تغییرات وتوجھات منذ كانون ثاني 

 :التفكر نقاط

الحالي مع تلك الواردة البلد والتي تم اإلبالغ عنھا في تقریر  عن الجمعمھمة عند مقارنة النتائج ال التوجھاتتغییرات وال .2.5
 السابق.البلد في تقریر 

ط لتغیر المناخ، والذي تم تسلیفي الموقع لالستعداد ألقارب البریة للمحاصیل والمحاصیل الثانویة ا حفظجمع و في زیادةال .3.5
 الضوء علیھ كحاجة في التقریر الثاني.

 2019فجوات واحتیاجات اعتبارا من دیسمبر 

 في بلدك. الجمع الموجھبیرجى اإلبالغ عن الثغرات واالحتیاجات الرئیسیة الحالیة فیما یتعلق  .4.5

 : نقاط التفكر

 .والنباتات الغذائیة البریةقارب البریة للمحاصیل لأل الموجھجمع الحالیًا للقیام ب المتوفرةالقدرة الفنیة  .5.5
قارب األالجینات الوطنیة وسلطات المناطق المحمیة في الموقع والمؤسسات األكادیمیة في جمع  (بنوك) التعاون بین بنك .6.5

 التي تتأثر/قد تتأثر بتغیر المناخ. البریة للمحاصیل والنباتات الغذائیة البریة

 إذا توفرتمعلومات إضافیة ذات صلة، 

 : التفكرنقاط 

 .2012في بلدك منذ عام  الموجھجمع الأثناء تنفیذ عملیة ب ووجھتالفجوات أو القیود أو المشكالت الرئیسیة التي  .7.5
 .2012في بلدك منذ عام  األصول الوراثیةالدول الشریكة و/أو المعاھد اإلقلیمیة أو الدولیة التي شاركت في جمع  .8.5
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 خارج الموقع والتوّسع فیھ األصول الوراثیة حفظإدامة : 6النشاط ذو األولویة 
نواع الغذائیة األو المھملةمدفوًعا بالطلب المتزاید على التنویع، من الضروري توسیع نطاق الحفظ خارج الموقع الطبیعي للمحاصیل 

الحبوب أو  من حفظخارج الموضع الطبیعي أكثر صعوبة حفظھا كون یواألعالف واألقارب البریة للمحاصیل، والتي غالباً ما  البریة
البقولیات. یھدف ھذا النشاط ذو األولویة إلى ضمان تطویر نظام رشید وفعال وموّجھ نحو األھداف ومستدام للحفظ خارج الموقع 

 .خضریاالتي تتكاثر  األنواع و لكل من البذور و االستخدامالطبیعي 

 

 2012 إنجازات رئیسیة منذ كانون ثاني
خارج الموقع في البلد، بما في ذلك تلك  األصول الوراثیةبالحفظ الشامل  یرجى تلخیص اإلنجازات الرئیسیة فیما یتعلق .1.6

(مثل الحدائق النباتیة،  النطاق المباشر للبرنامج الوطني للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة "خارجالتي تقع "
 ).المتحفومجموعات 

 2012وتوجھات منذ كانون ثاني تغییرات 

 : نقاط التفكر

مھمة عند مقارنة النتائج الحالیة للحفظ خارج الموقع الطبیعي مع تلك الواردة في التقریر الثاني ال التوجھاتتغییرات وال .2.6
المستدامة  ھداف التنمیةأل 1،5،2المؤشرو  لخطة العمل العالمیة الثانیةو/أو مع تلك المذكورة في دورة اإلبالغ األولى 

)SDG(. 
تخزین  ألجل متوسط، ، أي تخزین البذوربُمدخالتكالتغییرات المھمة التي الحظتھا فیما یتعلق بـ "نوع التخزین" الخاص  .3.6

على شكل مادرة وراثیة (الحامض بالتبرید، الحفظ ، في انابیب اختبار، جمع ي، بنك الجینات الحقلألجل طویلالبذور 
 .االوكسیجن)النووي الریبوزي منقوص 

التغییرات الھامة التي الحظتھا فیما یتعلق بمستویات األمان في التضاعف و التضاعف غیر المقصود لألصول الوراثیة  .4.6
ً من المحاصیل  لعدد التضاعفبالرغم من وجود مستویات عالیة من أنھ ُالتقریر الثاني ذكر المحفوضة.  ، وبخاصة عالمیا

دخالت المھمة الكثیر من ھذه النسخ بشكل غیر مقصود بینما بقي العدید من المحاصیل و المُ المحاصیل األساسیة، تضاعفت 
غیر مضاعفة بشكل كاٍف یضمن تأمینھا. ویبلغ ھذا الخطر أشده في حالة األنواع ذات التكاثر الخضري وتلك ذات البذور 

 العنیدة. 

 2019فجوات واحتیاجات اعتبارا من دیسمبر 
 : نقاط التفكر

 في بلدك.الطبیعي الفجوات واالحتیاجات الرئیسیة الحالیة فیما یتعلق بالحفظ خارج الموقع  .5.6
مجموعاتك  ترشیدالقدرة على الحفظ خارج الموقع الطبیعي في بلدك، على سبیل المثال  ناحیةاالحتیاجات واألولویات من  .6.6

رافق؛ تقاسم عبء تكالیف الحفظ؛ تحسین إدارة من خالل التعاون اإلقلیمي والدولي، بما في ذلك: إمكانیة مشاركة الم
 مسببات األمراض.على  ھااختبارجرى ؛ وتطویر مجموعات التكالیفالوراثیة؛ تقنیات الحفظ منخفضة  األصول

 إذا توفرتمعلومات إضافیة ذات صلة، 

 :  نقاط التفكر

 واإلجراءات التصحیحیة المتخذة. 2012الطبیعي في بلدك منذ عام  الموقعتتعلق بالحفظ خارج  جدیةأو قیود  مسائل .7.6
الجھود المبذولة لتحقیق التكامل بین اإلدارة في المزرعة والمحافظة على الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في  .8.6

 من جھة والحفظ خارج الموقع الطبیعي من جھة أخرى.الطبیعي الموقع 
الوراثیة المحفوظة والمشاركة في  أصولكفي إدارة بك لتوثیق والمعلومات ببنك الجینات الخاص كفاءة وفعالیة نظام ا .9.6

 نظام معلومات إقلیمي.
والتي تواجھ صعوبة في اتباع اإلرشادات الخاصة بأنشطة الحفظ الخاصة بمعاییر الطبیعي مجاالت الحفظ خارج الموقع  .10.6

 .37ة والزراعةبنك الجینات للموارد الوراثیة النباتیة لألغذی

  

                                                   
: ح على اإلنترنت منمتا. روما. معاییر بنوك الجینات للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة. 2014منظمة األغذیة و الزراعة.   37
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 و ُمضاعفتھادخالت الموجودة خارج المواقع تجدید المُ : 7النشاط ذو األولویة 

حیة (القدرة على  نھایة إلى تجدید لضمان استمرار بقائھاالالطبیعي، تحتاج البذور في الموقع ظروف التخزین المثلى خارج  تحتحتى 
خارج الموقع من أجل تلبیة احتیاجات الحفظ والتوزیع الُمدخالت  مضاعفةتجدید و. ینصب تركیز ھذا النشاط ذو األولویة على اإلنبات)

 اآلمن. و التضاعف

 

 2012إنجازات رئیسیة منذ كانون ثاني 
 و ُمضاعفتھا.دخالت الموجودة خارج المواقع تجدید المُ بیرجى تلخیص اإلنجازات الرئیسیة فیما یتعلق  .1.7

 2012تغییرات وتوجھات منذ كانون ثاني 

مع تلك الواردة في التقریر الحالي في التقریر القطري مضاعفة تغییرات واتجاھات ھامة عند مقارنة نتائج التجدید/ال .2.7
 األول و/أو الثاني.

 2019فجوات واحتیاجات اعتبارا من دیسمبر 
الطبیعي الموقع خارج دخالت المُ بتجدید ومضاعفة  یرجى اإلبالغ عن الثغرات واالحتیاجات الرئیسیة الحالیة فیما یتعلق .3.7

في منشآت  مضاعفتھا/ھافي تجدیدالتي تواجھ إشكالیة في بلدك، بما في ذلك تلك المحاصیل أو مجموعات المحاصیل 
 بلدك.

 إذا توفرتمعلومات إضافیة ذات صلة، 
 : نقاط التفكر

، ھما شرطان على اإلنباتقابلیة والبذور مخزون و لتعامل مع على االمعمول بھ الرصد  نظامات أو إجراء قدرةمدى  .4.7
، الصحة) والكمیة القدرة على اإلنباتمراقبة الجودة ( تكرار عملیات. یتضمن ذلك مضمونمسبقان أساسیان لحفظ آمن و

نظام قدرة دخل) لمجموعتك/مجموعاتك خارج الموقع الطبیعي ولكل مُ شتالت وعدد البذور/النباتات/الدخالت المُ (عدد 
، الصحة) والكمیة (عدد القدرة على اإلنباتالجودة ( بیانات ومات بنك الجینات المعمول بھ للربطإدارة معل

 .مضاعفةالو دخل) مع الحاجة إلى التجدید لكل مُ شتالت البذور/النباتات/ال
 .مضاعفةالو ممارسات اإلدارة المتبعة لمنع التآكل الوراثي في مجموعاتك أثناء التجدید  .5.7
البلد)، على سبیل المثال في إطار شبكة إقلیمیة أو عالمیة، بالنظر إلى  أو خارج الجینات األخرى (داخلالتعاون مع بنوك  .6.7

 الوراثیة یتطلب ظروف بیئیة مالئمة قد ال تتوافق مع الظروف المحلیة.األصول  ومضاعفةتجدید أن حقیقة 
تنوع الأو  دخالتالمُ مناسب للحیلولة دون فقدان في الوقت ال مضاعفةالوجود "خطة طوارئ" في حالة عدم إمكانیة التجدید/ .7.7

 .دخالتالمُ داخل  الھام
 للعقد القادم. المحددة مضاعفةالأولویات التجدید/ .8.7
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 للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةالفصل الثالث. االستخدام المستدام 

 ھاستخدامإتقییم والتطویر اإلضافي لمجموعات فرعیة محددة لتیسیر التوصیف وفي التوسع : ال8النشاط ذو األولویة 

و للمجموعات. یتناول ھذا النشاط ذو األولویة تحسین  فعالیةیمكن أن یشجع التوصیف والتقییم المحسنان على استخدام أكبر وأكثر 
الجینات، بما في ذلك من خالل نظم المعلومات الجودة والوصول إلیھا عبر مجموعات بنوك توصیف و تقییم بیانات  تبادل تسھیل

 الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة.

 

 2012إنجازات رئیسیة منذ كانون ثاني 
لموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة اوالجزیئي) وتقییم  المرفولوجيتوصیف (الیرجى وصف اإلنجازات الرئیسیة في  .1.8

 .ذات خصائص محددةالموقع الطبیعي وتطویر مجموعات فرعیة  الموجودة خارجوالزراعة 

 2012تغییرات وتوجھات منذ كانون ثاني 
الوراثیة للمجموعات المحفوظة خارج الموقع  األصولالرئیسیة فیما یتعلق بتوصیف وتقییم  التوجھاتالتغییرات و .2.8

 الطبیعي في البلد، بما في ذلك عدد الواصفات المستخدمة و/أو الصفات التي تم تقییمھا.
 .ذات خصائص محددةالرئیسیة في تطویر مجموعات فرعیة  التوجھاتالتغییرات و .3.8

 2019فجوات واحتیاجات اعتبارا من دیسمبر 

 األصول الوراثیةدخالت واالحتیاجات الرئیسیة الحالیة فیما یتعلق بتوصیف وتقییم وتوزیع مُ یرجى اإلبالغ عن الثغرات  .4.8
 بیانات توصیف كافیة.غیر المتوفر لھا في بلدك، مع تسلیط الضوء أیًضا على المحاصیل أو مجموعات األجناس 

 إذا توفرتمعلومات إضافیة ذات صلة، 
 : نقاط التفكر

األقارب البریة للمحاصیل واألنواع األخذ بعین االعتبار األنواع/المحاصیل ذات الصلة، مع و تقییم حالة توصیف  .5.8
 .المھملة

الوراثیة الناتجة عن تحدید  األصولحدیثًا عن التوصیف/التقییم وتحسین استخدام  الناتجةإمكانیة الوصول إلى البیانات  .6.8
 المجموعات الفرعیة للمجموعات.

والتعاون مع مربي النباتات وأخصائیي األمراض وأخصائیي الفیروسات، وما  مضاعفةجدید والالتجمع التقییم مع أنشطة  .7.8
 .األصول الوراثیةإلى ذلك أو معاھد أخرى لتقییم 

الجزیئیة المطبقة لوصف و/أو تقییم المجموعات، وتحدید المجموعات الفرعیة للمجموعة ودرجة التوصیف  التقانات .8.8
 عاتھا الفرعیة مقارنة بدرجة توصیفھا المورفولوجي.الجزیئي للمجموعات و/أو مجمو

الوراثیة في بلدك والقضایا العامة أو القیود التي تؤثر على مستوى استخدام الموارد الوراثیة األصول تسھیل استخدام  .9.8
 المحفوظة في بنوك الجینات في برنامجك الوطني.

 األصولتوزیع ل) للمعاھدة الدولیة MLSوتقاسم المنافع ( للوصولتأثیر مشاركتك الفعالة في النظام المتعدد األطراف  .10.8
 الوراثیة.

، حسبما ورد في التقریر التي تم تناولھا الوراثیةاألصول الفجوات واالحتیاجات فیما یتعلق بتوصیف وتقییم وتوزیع  .11.8
 القطري السابق.

 .للعقد القادم المحددةولویات األ .12.8
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 دعم الجھود في مجاالت تربیة النباتات وتحسینھا الوراثي وتوسیع نطاق قاعدتھا :9النشاط ذو األولویة 

على حد سواء لتحدید ألیالت محددة مفیدة لتطویر أصناف تتكیف مع الظروف واالحتیاجات األصول الوراثیة یمكن استخدام مجموعات 
التربیة و ما قبل البشریة والبنیة التحتیة المعززة ضروریة لبرامج  تاالجدیدة، وتوسیع القاعدة الجینیة الشاملة لبرامج التربیة. تعد القدر

الالزمة للتكیف  لإلجھادات الحیویة و غیر الحیویةوالتي تھدف في نھایة المطاف إلى تقدیم أصناف ذات قدرة تحمل معززة  الفعالة التربیة
 مع تغیر المناخ ولتحسین التغذیة ودعم التنویع.

 
 2012كانون ثاني إنجازات رئیسیة منذ 

في بلدك وتقدیم  تربیة النباتات وتحسینھا الوراثي وتوسیع نطاق قاعدتھابیرجى تلخیص اإلنجازات الرئیسیة فیما یتعلق  .1.9
 .قصة نجاح أو اثنتین لتوضیحھا

 2012تغییرات وتوجھات منذ كانون ثاني 
 .في بلدك وتحسینھا الوراثي وتوسیع نطاق قاعدتھاتربیة النباتات بفیما یتعلق  الرئیسیة التوجھاتالتغییرات و .2.9

 : نقاط التفكر

عند مقارنة الوضع الحالي لعدد المحاصیل مع أنشطة التربیة العامة و/أو الخاصة النشطة وعدد التي حدثت التغییرات  .3.9
المذكور في التقریر القطري السابق و/أو في  الوضعمع أنشطة التربیة الموجھة للمزارعین أصحاب الحیازات الصغیرة 

 .لخطة العمل العالمیة الثانیةدورة اإلبالغ األولى 
المستخدمة في أنشطة الُمدخالت في القطاعین العام والخاص، وعدد التربیة الموارد البشریة على  اتفي قدر التوجھات .4.9

 التربیة وعدد األصناف المحسنة الناتجة عنھا.

 2019اعتبارا من دیسمبر  فجوات واحتیاجات
تربیة النباتات وتحسینھا الوراثي وتوسیع بأنشطة  یرجى اإلبالغ عن الثغرات واالحتیاجات الرئیسیة الحالیة فیما یتعلق .5.9

 .في بلدك نطاق قاعدتھا
 إذا توفرتمعلومات إضافیة ذات صلة، 

 : نقاط التفكر

 لتلبیة مطالب المزارعین، واالعتماد على مربین ومؤسسات تربیةمستویات قدرة وأنشطة التربیة العامة و/أو الخاصة  .6.9
 .أجنبیة

دور بنوك الجینات في بلدك فیما یتعلق ببرامج التربیة بشكل عام، ودرجة مشاركتھا في األنشطة و/أو المساھمة من حیث  .7.9
 المقدم لبرامج التربیة. الوراثيالتنوع 

و/أو التوسع في التحسین الوراثي  ترتیبات تعاونیة بشأن تربیة النباتات،المشاركة في أي مشاریع وطنیة/إقلیمیة أو  .8.9
 رئیسیة. محصوللمحاصیل أو مجموعات  الوراثیة قاعدةال

من جدیدة  صفاتكوسیلة إلدخال و في التقریر الثاني كعنصر مساعد لتربیة النباتات، االعتراف بما قبل التربیة تم  .9.9
قارب البریة. ھل كان ھذا نشاًطا رئیسیًا لبلدك؟ إذا لم یكن األمر كذلك، فكیف یوسع األمن  و ةكیفمتغیر مجتمعات نباتیة 

 برنامج التربیة قاعدتھ الوراثیة؟
 برامج التربیة في بلدك. قبلالحیویة النباتیة من  التقاناتمدى تطبیق  .10.9
ة في سلسلة اإلنتاج والتحول مع مختلف الجھات الفاعل قرباألصناف، یطلب من المربین العمل عن  تبنيمن أجل زیادة  .11.9

لتقییم احتیاجاتھم ومتطلباتھم من أجل تحدید أولویات التربیة. ھل ھناك عملیة لتحدید أولویات التربیة في بلدك، إذا كان 
 األمر كذلك صفھا؟

 محددة للعقد القادم.ال لمحاصیل أو مجموعة من المحاصیل المقررةاألولویات  .12.9
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 زراعة مستدامةلتشجیع تنویع اإلنتاج المحصولى وتوسیع نطاق التنوع المحصولي : 10النشاط ذو األولویة 
ویمكن أن تكون  المرونة و القدرة على التكیفالنظم الزراعیة التي تعتمد بشدة على عدد محدود من أصناف وأنواع المحاصیل تفتقر إلى 

عرضة لخسائر المحصول بسبب اآلفات واألمراض. التحدیات الجدیدة التي تواجھ الزراعة تشیر إلى الحاجة إلى إدخال المزید من تنوع 
 واألنواع في نظم اإلنتاج لدعم االستدامة الزراعیة. المحصول

 

 2012إنجازات رئیسیة منذ كانون ثاني 
تنویع اإلنتاج المحصولى وتوسیع نطاق التنوع المحصولي من أجل بة فیما یتعلق یرجى تلخیص اإلنجازات الرئیسی .1.10

 .وتقدیم قصة أو اثنتین من قصص النجاح لتوضیحھا الزراعة المستدامة

 2012تغییرات وتوجھات منذ كانون ثاني 

المذكور في التقریر القطري  الوضعمع الرئیسیة فیما یتعلق بالوضع الحالي لتنویع المحاصیل  التوجھاتالتغییرات و .2.10
 .لخطة العمل العالمیة الثانیةالسابق و/أو في دورة اإلبالغ األولى 

نتیجة لتغیر المناخ. مالحظة: أشار كالتغیرات في مستویات التنوع المزروع خالل الفترة المشمولة بالتقریر، وخاصة  .3.10
داخل أنظمة اإلنتاج كوسیلة للحد من  الوراثيمستویات التنوع التقریر الثاني إلى أنھ یتم إیالء المزید من االھتمام لزیادة 
 المخاطر، ال سیما في ضوء اآلثار المتوقعة لتغیر المناخ.

 2019فجوات واحتیاجات اعتبارا من دیسمبر 
 ع وتوسیع نطاق تنوع المحاصیل.یاذكر الفجوات و/أو االحتیاجات الحالیة الموجودة في البلد فیما یتعلق بتنو .4.10

 إذا توفرتمعلومات إضافیة ذات صلة، 
 :نقاط التفكر

من أجل الزراعة المستدامة في إطار االستراتیجیة  المحصولتنوع نطاق و/أو توسیع  المحصولتشجیع تنویع إنتاج  .5.10
 الوطنیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة.

وتوسیع  المحصولفي المشاریع اإلقلیمیة أو العالمیة التي تتناول تنویع إنتاج الخاص بك مشاركة ودور بنك الجینات  .6.10
 من أجل الزراعة المستدامة. المحصولنطاق تنوع 

 والمنظمات غیر الحكومیة في البرامج التي تعزز التنوع.العامة مشاركة  .7.10
 في البالد. المحصولالدوافع الرئیسیة لتشجیع تنویع  .8.10
 الوراثيالتنوع  نطاق فیما یتعلق بالمحاصیل و/أو المناطق في البلد لتنویع و/أو توسیع المقررةاألولویات و/أو األھداف  .9.10

 سواء في الماضي أو في المستقبل.
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وتسویق جمیع األصناف، وفي المقام األول أصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة  تطویرتشجیع : 11النشاط ذو األولویة 
 المھملة األنواع

المحلیة المجتمعات و و السكان األصلیینیسود عدد قلیل من المحاصیل الرئیسیة في نظم اإلنتاج التجاري. ومع ذلك ، یستخدم المزارعون 
العدید من األنواع األخرى، بما في ذلك أصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة في كل من المحاصیل الرئیسیة والثانویة، لتلبیة 

صناف المزارعین/األصناف المحلیة ألحلیة على الغذاء واأللیاف والدواء. من أجل الحصول على القیمة السوقیة المحتملة الطلبات الم
 في المراحل المختلفة لسلسلة اإلنتاج. الذین لھم مصلحةجھود األفراد والمؤسسات  التكامل بینالمھملة، ھناك حاجة إلى  نواعالقدیمة واأل

 

 2012كانون ثاني إنجازات رئیسیة منذ 
 نواعاألأصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة ویرجى تلخیص اإلنجازات الرئیسیة فیما یتعلق بتطویر وتسویق  .1.11

 وتقدیم قصة نجاح أو اثنتین لتوضیحھا. المھملة

 2012تغییرات وتوجھات منذ كانون ثاني 

 :نقاط التفكر

المشمولة بالتقریر تتعلق بالسیاسات الوطنیة التي تشجع على تطویر وتسویق ھامة خالل الفترة و توجھات تغییرات  .2.11
-11,1المھملة (انظر سؤال  نواعاألأصناف المزارعین  و

25http://www.fao.org/pgrfa//answers/listByCountry?questionId=.( 
 .أصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمةھامة في تطویر وتسویق  و توجھاتتغییرات  .3.11
 .المھملة نواعاألوفي تطویر وتسویق ھام  توجھاتتغییر أو  .4.11

 2019فجوات واحتیاجات اعتبارا من دیسمبر 
 نواعاألویرجى اإلبالغ عن الفجوات واالحتیاجات الرئیسیة الحالیة فیما یتعلق بتطویر وتسویق أصناف المزارعین  .5.11

؛ لموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةاف أو تقییم یوصت ،. على سبیل المثال ، الثغرات الموجودة في: توثیقالمھملة
التقلیدیة،  المعارفما بعد الحصاد؛ في التسویق؛ العمل مع  عملیات؛ الزراعياإلرشاد ؛ المحصولاالستخدام في تربیة 

 إلخ.

 إذا توفرتمعلومات إضافیة ذات صلة، 
 :نقاط التفكر

المھملة في  نواعاألوصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة ألعن األھمیة االقتصادیة الشاملة  المتوفرةالبیانات  .6.11
 بلدكم.

المھملة  نواعاألوصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة ألفي الترویج  الموجودةفعالیة السیاسات/اإلطار القانوني  .7.11
 والمتطلبات المحددة لتسویق األصناف لھذه المحاصیل الموجودة في البلد.

 لتسویق.التطویر ونیة لأكبر إمكا ذاتفي بلدك المھملة األنواع الثالثة  .8.11
المھملة  نواعاألوأصناف المزارعین/األصناف المحلیة القدیمة فیما یتعلق بتطویر وتسویق  جدیة واجھتھال قیود أو مشاك .9.11

 واإلجراءات التصحیحیة المتخذة.
 للعقد القادم. المقررةاألولویات  .10.11
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 دعم إنتاج البذور وتوزیعھ: 12النشاط ذو األولویة 
مواد الزراعة النباتیة (مواد التكاثر و األصناف واستخدام بذور  ألنسبالمزارعین  اعتمادجب أن تكون ھناك نظم بذور فعالة لضمان ی

من  الموجودةبكمیة ونوعیة كافیة، في الوقت المناسب وبتكالیف معقولة. ھناك حاجة إلى نُُھج متكاملة تعزز نظم البذور  الخضري)
 كون مفیدة لألنظمة الزراعیة المتنوعة.ستصناف المحاصیل والتي ألأجل إنتاج وإتاحة بذور عالیة الجودة 

 

 2012إنجازات رئیسیة منذ كانون ثاني 
  في بلدك. إنتاج البذور وتوزیعھبیرجى تلخیص اإلنجازات الرئیسیة فیما یتعلق  .1.12

 2012تغییرات وتوجھات منذ كانون ثاني 

 ھامة خالل الفترة المشمولة بالتقریر في: و توجھاتتغییرات  .2.12
o  ؛الرئیسیة المزروعة في البلداألنواع 
o  ؛)40(مؤشر  المطلقةعدد األصناف الجدیدة 
o  ؛41عدد مؤسسات إنتاج البذور النشطة (مؤشر(  
o  في القطاع الرسمي والنسب المئویة للمناطق المحصولیة المزروعة ذو الجودة العالیة كمیة إنتاج البذور

 )؛43بالبذور عالیة الجودة (مؤشر 
o و )؛42(مؤشر المحاصیل أنظمة زراعة  حساسیة 
o  44(مؤشر البذور سیاسات وقوانین.( 

 2019فجوات واحتیاجات اعتبارا من دیسمبر 
الموجودة في نظام (نظم) إنتاج البذور وتوزیعھا الحالیین فیما یرجى اإلبالغ عن الثغرات واالحتیاجات الرئیسیة الحالیة  .3.12

 یتعلق بما یلي:
o  و واسعة من األصناف والمحاصیل؛توفر بذور جیدة النوعیة لمجموعة 
o .سیاسات و قوانین البذور الوطنیة 

 إذا توفرتمعلومات إضافیة ذات صلة، 

 : نقاط التفكر

 .البلدالتعایش بین نظم البذور الرسمیة وغیر الرسمیة في  .4.12
المحاصیل في نظم لبذور) لتشجیع تنویع لتغییرات وتكییف اإلطار القانوني (سیاسة أو قانون أو الوثائق التنظیمیة  .5.12

 اإلنتاج.
 مستوى تبني المزارعین لألصاف المطورة المطلقة. .6.12
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 الفصل الرابع. بناء قدرات مؤسسیة و بشریة مستدامة

 بناء البرامج الوطنیة وتعزیزھا :13النشاط ذو األولویة 

 الصلبةواستراتیجیات الدعم وخطط العمل  ،التمكینیة توفر البرامج الوطنیة الفعالة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة السیاسات
الضروریة لوضع أھداف محددة جیدًا وأولویات واضحة، وتخصیص الموارد، وتوزیع األدوار والمسؤولیات، وتحدید وتعزیز الروابط 

 .ذو الصلةالجھات المعنیة بین جمیع 

 

 2012إنجازات رئیسیة منذ كانون ثاني 
و توافق في  السیاسة وتنفیذ تطویر یرجى وصف اإلنجازات الرئیسیة في بناء وتعزیز البرامج الوطنیة بما في ذلك  .1.13

 (أطر) المؤسسي. واإلطار

 2012تغییرات وتوجھات منذ كانون ثاني 

 

 إلخ. كلھا)، تكوینھا،افیما یتعلق بالبرنامج (البرامج) الوطني، بما في ذلك ھیكلھا (ھیرئیسیة تغییرات  .2.13
من القطاعات األخرى (مثل البیئة والحراج والتعلیم  الجھات و المؤسسات الخاصة، تغییرات في التعاون بین المؤسسات .3.13

المؤسسات اإلقلیمیة أو الدولیة لتیسیر  من) دعمالأو (وما إلى ذلك) في إطار البرنامج الوطني، بما في ذلك الروابط مع 
 .بتناسقتحدید األولویات و جمع األموال و  ،التخطیط الوطني المنتظم

 2019فجوات واحتیاجات اعتبارا من دیسمبر 
 بتطویر أو تعزیز البرنامج الوطني. یرجى اإلبالغ عن الثغرات واالحتیاجات الرئیسیة الحالیة فیما یتعلق .4.13

 إذا توفرتمعلومات إضافیة ذات صلة، 

 :نقاط التفكر

وذكر التقریر الثاني أن العدید من البلدان ال تزال تفتقر إلى االستراتیجیات و/أو خطط العمل الوطنیة إلدارة التنوع، أو  .5.13
 م معالجة ھذا في بلدك؟تكیف  ، فإنھا ال تنفذھا بالكامل.كان لدیھمإذا 

ة عارضوتشریعات وطنیة مناسبة وغیر مت سیاسات لتطویردعا التقریر الثاني إلى إیالء اھتمام أكبر في العدید من البلدان  .6.13
الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، بما في ذلك مجاالت مثل و تبادل و استخدام ومتكاملة فیما یتعلق بحفظ 

 احتیاجات األخذ بعین اإلعتبارمع اإلحیائیة الصحة النباتیة وحمایة الملكیة الفكریة، حقوق المزارعین والسالمة  قوانین
 . كیف تم معالجة ھذا في بلدك؟الجھات المعنیةواھتمامات جمیع 

 لتعزیز البرامج الوطنیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في العقد المقبل. المقررةاألولویات  .7.13
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 : تشجیع وتعزیز شبكات الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة14النشاط ذو األولویة 
العلمیة  و النقاشات ،المعلومات ونقل التكنولوجیالتشارك تسھل الشبكات تبادل الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة وتوفر منصة 

 .لبرامج الوطنیةتقدیم المساندة لالسیاسات، وكذلك و تطویر والتعاون البحثي. یمكن أن تساعد الشبكات في تحدید أولویات العمل 

 

 2012یسیة منذ كانون ثاني إنجازات رئ
بما ، تشجیع وتعزیز شبكات الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةبیرجى تلخیص اإلنجازات الرئیسیة فیما یتعلق  .1.14

 .في ذلك الشبكات المواضیعیة

 2012تغییرات وتوجھات منذ كانون ثاني 

الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة شبكات  مشاركتك فيلالتغییرات والتوجھات الرئیسیة عند مقارنة الوضع الحالي  .2.14
المذكور في التقریر القطري السابق و/أو في دورة اإلبالغ  الوضعوشبكات تحسین المحاصیل اإلقلیمیة مع والزراعة 

 .لخطة العمل العالمیة الثانیةاألولى 

 2019فجوات واحتیاجات اعتبارا من دیسمبر 

الموارد الوراثیة النباتیة بشبكات  فیما یتعلقالتي تم مالحظتھا واالحتیاجات الرئیسیة الحالیة یرجى اإلبالغ عن الثغرات  .3.14
التي تؤثر على المشاركة  المسائلوشبكات التحسین الوطنیة أو اإلقلیمیة أو العالمیة، بما في ذلك  لألغذیة والزراعة

 الفعالة لبلدك.

 إذا توفرتمعلومات إضافیة ذات صلة، 

 : التفكرنقاط 

وفعالیتھا  ،اإلقلیمیةالمحاصیل تحسین شبكات الحدیثة مع شبكات الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة و الخبرات .4.14
 والفوائد الرئیسیة المستمدة منھا.
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 بناء نظم معلومات شاملة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة وتعزیزھا :15النشاط ذو األولویة 
 الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة حفظصنع القرارات بطریقة شفافة ورشیدة في مجال عملیة  أن تسھلھا موثوقة یمكنالمعلومات ال

تلعب إدارة المعلومات دوًرا محوریًا في حفظ الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة . مستدامبشكل والزراعة واستخدامھا 
یجب أن یعترف نظام المعلومات  جمع ومعالجة ونشر المعلومات من خالل منصات وطنیة أو إقلیمیة أو عالمیة. ضيتقت يوھ واستخدامھا.

التقلیدیة وأن یدمجھا مع المعرفة العلمیة الحدیثة لتطویر أفضل نھج لحفظ واستخدام  (معارف السكان األصلیین) الشامل بالمعارف األصلیة
 الموقع الطبیعي.داخل خارج و ةتنوع الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة المحفوظ

 

 2012إنجازات رئیسیة منذ كانون ثاني 
معلومات شاملة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة یرجى تلخیص اإلنجازات الرئیسیة فیما یتعلق بناء نظم  .1.15

 .وتعزیزھا

 2012تغییرات وتوجھات منذ كانون ثاني 

للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة التغییرات والتوجھات الرئیسیة عند مقارنة الوضع الحالي لنظم المعلومات الخاصة بك  .2.15
 .لخطة العمل العالمیة الثانیةالمذكور في التقریر القطري السابق و/أو في دورة اإلبالغ األولى  الوضعمع  والزراعة

) 2( ؛في الموقع الطبیعي األقارب البریة للمحاصیل والنباتات الغذائیة البریة) 1: (فیما یتعلق بعدد الرئیسیةتغییرات ال .3.15
) األصناف 4( ؛) الُمدخالت خارج الموقع الطبیعي و3( ؛في المزرعة األصناف المحلیة القدیمةأصناف المزارعین/

 للجمھور من خالل نظم المعلومات. ةتاحالمطلقة، التي أصبحت م

 2019فجوات واحتیاجات اعتبارا من دیسمبر 

بنظم المعلومات الشاملة بشأن الموارد الوراثیة  یرجى اإلبالغ عن الثغرات واالحتیاجات الرئیسیة الحالیة فیما یتعلق .4.15
في الموقع الطبیعي، أصناف  النباتیة لألغذیة والزراعة التي تتناول األقارب البریة للمحاصیل والنباتات الغذائیة البریة

 في المزرعة، الُمدخالت خارج الموقع الطبیعي و األصناف المطلقة. األصناف المحلیة القدیمةالمزارعین/

 إذا توفرتمعلومات إضافیة ذات صلة، 
 :نقاط التفكر

بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة التي تتناول األقارب البریة للمحاصیل مختلفة نظم معلومات وجود  .5.15
في المزرعة، الُمدخالت خارج  األصناف المحلیة القدیمةفي الموقع الطبیعي، أصناف المزارعین/ والنباتات الغذائیة البریة

 الوصول من خالل "نقطة دخول واحدة". و إمكانیة االروابط بینھبلدك، و  الموقع الطبیعي و األصناف المطلقة في
 الوطنیة.في نظام (نظم) معلومات الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة المشمولة للمعلومات  ةإمكانیة الوصول العام .6.15
المعلومات في أنظمة المعلومات الدولیة  المستمدة من الخبرات التي تساھم في الممكنةاعتبارات و/أو اقتراحات للتحسینات  .7.15

 و/أو اإلقلیمیة التي یمكن للجمھور الوصول إلیھا.
 على المستویین الوطني والعالمي. و األصول الوراثیةالتقدم المحرز في توحید البیانات لتحسین تبادل البیانات  .8.15
 فعالة. لتشغیل نظم معلوماتاإلجراءات التصحیحیة المتخذة لمعالجة الثغرات أو االحتیاجات أو القیود  .9.15
 للعقد القادم. المقررةاألولویات  .10.15
 في بلدك. طالقھاالقیود الرئیسیة التي تواجھ تسجیل/الحصول على وتوثیق النسب والمعلومات الوصفیة لألصناف التي تم إ .11.15
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 وراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةالتنّوع الوراثي وتقلیل تآكل الموارد ال و حمایةاستحداث نظم لرصد : 16النشاط ذو األولویة 
 وتعزیزھا

یحدث تآكل الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في حقول المزارعین وفي الطبیعة، ولكن یمكن أن یحدث أیًضا في مجموعات 
أو آلیة تساھم بشكل مباشر أو تآكل الوراثي أي نشاط الالتنّوع الوراثي وتقلیل  و حمایةیشمل مفھوم نظم لرصد  خارج الموقع الطبیعي.

 ،استخدامھا، بما في ذلك نظم المسح/الحصر وأنظمة الرصداستمرار و غیر مباشر في حفظ الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
 وأنظمة المعلومات. ،وأنظمة الحفظ

 

 2012إنجازات رئیسیة منذ كانون ثاني 
التنّوع الوراثي وتقلیل تآكل الموارد الوراثیة  حمایةاستحداث نظم لرصد بیرجى تلخیص اإلنجازات الرئیسیة فیما یتعلق  .1.16

 .وتعزیزھا النباتیة لألغذیة والزراعة

 2012تغییرات وتوجھات منذ كانون ثاني 

المذكور في التقریر  الوضعالخاصة بك مع  الرصدالتغییرات والتوجھات الرئیسیة عند مقارنة الوضع الحالي ألنظمة  .2.16
 .لخطة العمل العالمیة الثانیةالقطري السابق و/أو في دورة اإلبالغ األولى 

 2019فجوات واحتیاجات اعتبارا من دیسمبر 
استحداث نظم لرصد وصون التنّوع الوراثي ب یرجى اإلبالغ عن الثغرات واالحتیاجات الرئیسیة الحالیة فیما یتعلق .3.16

 .تآكلمن التقلیل الو

 إذا توفرتمعلومات إضافیة ذات صلة، 

 : نقاط التفكر

یتعلق باألقارب البریة للمحاصیل والنباتات الغذائیة خاصة ما األولویة في بلدك،  ذوتعلیقات عامة على تنفیذ ھذا النشاط  .4.16
 .البریة

أنشئ خالل الفترة المشمولة  الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة رصد أي تعاون إقلیمي أو عالمي في مجال  .5.16
 بالتقریر.

 لتآكل الوراثي في بلدك.لرصد اأنشئت التي أمثلة على المؤشرات التي تم تطویرھا وخطوط األساس  .6.16
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 بناء قدرات الموارد البشریة وتعزیزھا :17النشاط ذو األولویة 
قدرة الموارد البشریة وتطویرھا یعتمد بشكل كبیر على الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة واستخدامھا بفعالیة وكفاءة  حفظ

التعلم والتدریب متعدد التخصصات في تحتم أنشطة بناء القدرات في مجال الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة  المستمر.
 عن مبادرات وطنیة أو إقلیمیة أو دولیة. تنتجت المترابطة، والتي قد مجموعة من الموضوعا

 

 2012إنجازات رئیسیة منذ كانون ثاني 
 .بناء قدرات الموارد البشریة وتعزیزھاب یرجى تلخیص اإلنجازات الرئیسیة فیما یتعلق .1.17

 2012تغییرات وتوجھات منذ كانون ثاني 

المذكور في التقریر القطري  الوضعمع  مقارنة الوضع الحالي لقدرة الموارد البشریةالتغییرات والتوجھات الرئیسیة عند  .2.17
 .لخطة العمل العالمیة الثانیةالسابق و/أو في دورة اإلبالغ األولى 

 2019فجوات واحتیاجات اعتبارا من دیسمبر 
 في بلدك. ت الموارد البشریة وتعزیزھابناء قدراب یرجى اإلبالغ عن الثغرات واالحتیاجات الرئیسیة الحالیة فیما یتعلق .3.17

 إذا توفرتمعلومات إضافیة ذات صلة، 
 :نقاط التفكر

 الجھود المبذولة لتلبیة احتیاجات بناء القدرات والتدریب في مجاالت الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة الرئیسیة. .4.17
برامج بناء القدرات المنظمة في إطار البرنامج الوطني للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة والمجاالت التقنیة  .5.17

 .المغطاةالرئیسیة 
مشاركة الموظفین من البرنامج الوطني للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة (بما في ذلك الفنیون) في البرامج  .6.17

 تلك المذكورة أعاله) والمجاالت التقنیة التي تم تناولھا. غیرمة و/أو أنشطة التدریب (التعلیمیة المتقد
 بناء قدرات مناسبة وإمكانیة الوصول إلیھا./توفر برامج تدریب .7.17
 التعاون مع الجامعات ومعاھد البحوث الوطنیة لبناء أو تعزیز قدرات موظفیك. .8.17
 للعقد القادم. المقررةاألولویات  .9.17
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 تشجیع وتعزیز الوعي العام بشأن أھمیة الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة :18األولویة  النشاط ذو
الصعید الوطني واإلقلیمي  كل من وإدامة إجراءات سیاسیة مالئمة على عنصرا أساسیا لتعبئة الرأي العام وتولید تعد زیادة الوعي

مستمر لضمان التمویل الكافي لتحسین البنیة التحتیة وتنمیة الموارد البشریة في والدولي. یجب تنفیذ برامج التوعیة العامة بشكل 
 .البرامج الوطنیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

 

 2012إنجازات رئیسیة منذ كانون ثاني 

النباتیة لألغذیة والزراعة وإبراز بالتوعیة العامة بأھمیة الموارد الوراثیة  یرجى تلخیص اإلنجازات الرئیسیة فیما یتعلق .1.18
 مبادرات التوعیة العامة الرئیسیة التي اتخذت وكذلك أھم المنتجات التي تم تطویرھا.

 2012تغییرات وتوجھات منذ كانون ثاني 

ابق المذكور في التقریر القطري الس الوضعمع  التغییرات والتوجھات الرئیسیة عند مقارنة الوضع الحالي للتوعیة العامة .2.18
  .لخطة العمل العالمیة الثانیةو/أو في دورة اإلبالغ األولى 

 2019فجوات واحتیاجات اعتبارا من دیسمبر 

بقیمة الموارد الوراثیة بخلق وعي عام یرجى اإلبالغ عن الثغرات الحالیة و/أو االحتیاجات الموجودة في البلد فیما یتعلق  .3.18
ألقارب البریة للمحاصیل والنباتات الغذائیة ل المالئمةالوطني، بما في ذلك اإلدارة  ھاالنباتیة لألغذیة والزراعة وبرنامج

البیئات المتغیرة، للحد من اآلثار البیئیة الزراعیة ومواجھة مع تكیف المحاصیل ووالتغذیة،  المحصولوتنویع  البریة
 تحدیات اإلنتاج في المستقبل ، إلخ.

 إذا توفرتمعلومات إضافیة ذات صلة، 
 :نقاط التفكر

 یمكن لرفع التوعیة العامة بالمحاصیل واألصناف المحلیة أن یساعد على بناء قاعدة أعرض للدعمأنھ التقریر الثاني ذكر  .4.18
من خالل العالقات الشخصیة والتبادل الجماعي ومعارض التنوع، وكذلك من خالل المھرجانات الشعریة والموسیقیة 

 توضیح.یرجى  ھل حدث ھذا في بلدك؟. المحلي والدولياإلعالم  والمسرحیة واستخدام
 للعقد القادم. المقررةاألولویات  .5.18
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