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 مقدمة -1
 
 التقاریر المرحلية 1991، منذ عام "الهيئة"درست هيئة الموارد الوراثية لألغذیة والزراعة  -1

ووافقت الهيئة، في دورتها العادیة التاسعة، . عن نظامها العالمي وذلك في جميع دوراتها العادیة
حكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذیة ینبغي لجماعة العمل الفنية ال"على أنه 

التقریر الثاني عن حالة الموارد  :والزراعة أن تقدم مزیدا من التوجيهات فيما یتعلق بـإعداد
، وعن تطویر شبكات الموارد الوراثية النباتية، وتقييم الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة في العالم

مدونة السلوك بشأن جمع المادة الوراثية  عناصر الحتياجات المحتملة لتحدیثفعاليتها، وعن ا
 . للنظام العالمية، وهي تمثل العناصر الثالث)1("ونقلها

 
 آأول منتدى حكومي 1983ها المؤتمر العام للمنظمة في عام أ منذ أن أنش،وقد قامت الهيئة -2

هما من التنوع البيولوجي، بتنسيق ومراقبة دولي دائم في منظومة األمم المتحدة یعالج عنصرا م
ورصد وضع نظام عالمي لصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة واستخدامها على 

 حسبما جاء في اختصاصاتها التي عدلها مجلس المنظمة في عام ،وأحد مهام الهيئة. نحو مستدام
راءات التي تراها ضروریة أو مطلوبة اقتراح اإلج "و، ه)1/110  رقم المجلس قرار (1995

 حسب االقتضاء، فيما یتعلق بالموارد الوراثية ،لضمان وضع نظام أو أنظمة عالمية شاملة
المتصلة باألغذیة والزراعة ورصد عمل عناصرها بما یتفق، وحسب االقتضاء أیضا، مع اتفاقية 

 ".التنوع البيولوجي وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة
 
مثل أهداف النظام العالمي في ضمان سالمة صيانة وترویج توافر الموارد الوراثية وتت -3

ألجيال المقبلة، وتوفير إطار مرن لالنباتية واستخدامها على نحو مستدام سواء لألجيال الراهنة أو 
مي ویعالج هذا النظام االتفاقيات والتعاون اإلعالمي والعملي على المستوى العال. القتسام المنافع

 .في مجال صيانة الموارد الوراثية النباتية واستخدامها على نحو مستدام
 

 إعداد التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية النباتية - 2
  العالمفي لألغذية والزراعة

 
حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة في  التقریر األول عن 1998صدر في عام  -4

 1996ج عام یيبزلالرابع الذي عقد في  تم إعداده لعرضه على المؤتمر التقني الدولي وقد. العالم
والذي أشاد بالتقریر باعتباره أول تقييم عالمي شامل لحالة الموارد الوراثية النباتية لألغذیة 

 على أنه ینبغي 1999ووافقت الهيئة في دورتها العادیة الثامنة في عام ". والزراعة واستخدامها
 بعد حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة في العالم الثاني عن التقریرللهيئة أن تدرس 

واقترحت جماعة العمل المعنية بالموارد . )2(استكمال المفاوضات بشأن تعدیل التعهد الدولي
تذآرت أن واس. التقریر توصيات بشأن تحدیث 2001الوراثية النباتية في دورتها األولى في عام 

 خطة العمل العالمية ینبغي أن یتضمن معلومات وتحليال موضوعيا آأساس لتحدیث التقریر
 إلىوفي ضوء التوصيات والتوجيهات السابقة الصادرة عن الهيئة فقد قدمت األمانة . )3(المتجددة

 حالة إعداد التقریر الثاني عن"، CGRFA-9/02/8 الوثيقة 2003الهيئة في دورتها التاسعة عام 
وتبرز هذه الوثيقة النطاق والخطوات . "الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة في العالم

                                        
 .تقریر الهيئة عن الموارد الوراثية لألغذیة والزراعة، الدورة العادیة التاسعة: CGRFA-9/02/REPالوثيقة  )1(
  العادیةةتقریر الهيئة عن الموارد الوراثية لألغذیة والزراعة، الدور" من 19الفقرة : CGRFA-8/99/REPالوثيقة  )2(
 ."ةمناثال
 .CGRFA/WG-PGR-1/01/REPORT. من التقریر25-20 الفقرات  )3(
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 الثاني بحسب للتقریرهذه الوثيقة ملخصا من  1 ملحقال الثاني ویتضمن التقریرالمتبعة إلعداد 
 .الفصول والمالحق

 
لة العمل إلعداد التقریر الثاني في دورتها العادیة التاسعة على وجوب مواصوافقت الهيئة،  -5

 آما أوضحتها الوثيقة وشددت على حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة في العالمعن 
أنظر الوثيقة  (خطة العمل العالميةوجوب أن تتكامل العملية التمهيدیة مع عملية رصد تنفيذ 

CGRFA-/WG-PGR-2/03/4 .(لعملية التمهيدیة، لى الطابع القطري  الهيئة، وهي تؤآد علتوطالب
ل وضعها ـ التوجيهية بشأن إعداد التقاریر القطریة قبوطأن تتاح للبلدان الفرصة الستعراض الخط

ع الترآيز ـ مالتقریرة لتحدیث ـوب إعطاء األولویـووافقت الهيئة على وج. في صيغتها النهائية
دراسات األساسية المواضيعية الواردة في أما ال. در المستطاع على التغييرات التي أدخلتـق

. فيجب إعدادها بقدر ما تسمح به الموارد) 1أنظر الملحق  (CGRFA-9/02/8 من الوثيقة 2الملحق 
 .التقریروطلبت الهيئة من جماعة العمل أن تقدم توجيهاتها بشأن إعداد 

 
الخطوط التوجيهية بشأن وتقوم األمانة حاليا باتخاذ الترتيبات لعقد حلقة عمل فنية لوضع  -6

وسوف تقوم حلقة العمل هذه بإعداد . 4/11/2003التقاریر القطریة وذلك في مقر المنظمة في 
ومن المتوقع حالما .  الهيئةلطلبالخطوط التوجيهية التي سوف تستعرضها البلدان األعضاء وفقا 

 عمل ومشاورات حلقات  صيغتها النهائية أن تعقد البلدان األعضاء فيتوضع الخطوط التوجيهية
 .قطریة مع أصحاب الشأن لتحدیث تقاریرها القطریة

 
بشQQأن العمليQQة  اإلشQQاري  الهيئQQة فQQي دورتهQQا العادیQQة التاسQQعة أن الجQQدول الزمنQQي      أترتQQاو -7

ویبQدو اآلن أن بعQض      . "واقعيQا " آQان    CGRFA-9/02/8 من الوثيقة    3 ورد في الملحق     الذيالتمهيدیة  
 مؤقتQQQة وبخاصQQQة إعQQQداد الدراسQQQات المواضQQQيعية وتحQQQدیث التقQQQاریر   األنشQQQطة المخططQQQة بصQQQورة

 مQن  4ویستعرض الملحQق   .  ألسباب أهمها عدم آفایة الموارد     2003كتمل بحلول نهایة    تالقطریة، لن   
 لQQدعم تلQQزم تقQQدیرات التكQQاليف بشQQأن المQQوارد مQQن خQQارج الميزانيQQة والتQQي   CGRFA-9/02/8الوثيقQQة 

 .ستالم أي موارد من خارج الميزانية أثناء إعداد هذه الوثيقةولم یتم ا. العملية التمهيدیة
 
وینبغي عند إعداد الدراسات األساسية المواضيعية االستفادة بصQورة آاملQة مQن المعلومQات            -8

 ویمكQن . الموجودة واألنشطة ذات العالقة قيد التنفيذ سواء داخل المنظمة أو في المنظمQات األخQرى              
ویQتم  .  مجاالت مختارة مدخالت مفيدة للدراسات األساسQية المواضQيعية         ة في وفر دراسات الحال   ت أن

حاليQQا إنشQQاء عالقQQات مQQع األنشQQطة ذات الصQQلة التQQي تنفQQذ ضQQمن الوحQQدات الفنيQQة فQQي المنظمQQة ومQQن 
 بشQأن األعمQال متعQددة التخصصQات فيمQا یتعلQق بQالتنوع البيولQوجي                 ،خالل المجاالت ذات األولویة   

 .لي األغذیة والزراعة الحيویة في مجاقانةوالت
 
 حلقQة عمQل فQي       ، باالشتراك مع المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتيQة        ،وقد عقدت المنظمة   -9

 تناولQQت الدراسQQة األساسQQية المواضQQيعية للمؤشQQرات المتصQQلة بQQالتنوع      2002أیلQQول /رومQQا سQQبتمبر 
الQذي وضQع تحQت تصQرف      ،ویسهم تقریر هQذه الحلقQة  .  الوراثيوالضعفاثي   الور والتآآلالوراثي  

 .الهيئة في دورتها العادیة التاسعة، في الدراسة الراهنة في هذا المجال
 

 ودراسته األساسية المواضيعية فرصQة جليQة لتعزیQز الQروابط المالئمQة              التقریرویتيح إعداد    -10
 ،مQQع األنشQQطة قيQQد التنفيQQذ فيمQQا بQQين أصQQحاب الشQQأن ومQQع سQQائر المبQQادرات الدوليQQة ذات العالقQQة           

 البيولQوجي الزراعQي مQع اتفاقيQة التنQوع      التنQوع خصوصا فQي سQياق برنQامج العمQل المشQترك حQول              
يعتمQد  فبيQد أن المQدى الQذي یمكنهQا معالجتQه      . البيولوجي، لضمان تغطية شQاملة للقضQایا ذات الصQلة        

ليQة  لتكQاليف األساسQية للعم  لحQد األدنQى ل  ومQع أن ا  .  اإلطQار الزمنQي    مقدار توافر المQوارد وعلQى     على  
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 مQوارد مQن خQارج    إلQى التمهيدیة الرئيسية سوف یغطيها البرنامج العادي للمنظمQة فQإن هنQاك حاجQة            
الميزانيQQة لQQدعم المشQQارآة الكاملQQة للبلQQدان األعضQQاء فQQي العمليQQة وذلQQك مQQن خQQالل أمQQور مQQن بينهQQا      

عQQات المسQQاعدة فQQي إعQQداد التقQQاریر القطریQQة ودعQQم حلقQQات العمQQل الوطنيQQة والمشQQارآة فQQي االجتما    
 .اإلقليمية

 
ومQن المقQرر    .  إلقQراره  2006 فيخطط له حاليا لعرضه على الهيئة في عام          التقریر الثاني أما   -11

 الملخصQQات الموسQQعة للتقریQQر وأن تسQQتعرض مشQQروع 2004أن تسQQتعرض جماعQQة العمQQل فQQي عQQام 
 .2005التقریر في عام 

 
  النباتيةاثيةرالو الشبكات الدولية للموارد � 3

 
تمثQل  ) المحصولية واإلقليمية والمواضيعية  ( أن دور الشبكات     1991رت الهيئة منذ عام     اعتب -12

 خطQة العمQل العالميQة    مQن  16النشQاط ذو األولویQة رقQم     ویعتQرف . عنصQرا مهمQا فQي النظQام العQالمي     
 ، مQQن االتفاقيQQة الدوليQQة للمQQوارد الوارثيQQة النباتيQQة لألغذیQQة والزراعQQة التQQي أقQQرت مQQؤخرا 16والمQQادة 

 .أهمية الشبكات آآليات لتنفيذهماب
 

 مQQن االتفاقيQQة 16 وفQQي إطQQار المQQادة 2002واسQQتعدادا للQQدورة العادیQQة التاسQQعة للهيئQQة فQQي عQQام  -13
 نظرة عامة علQى الشQبكات التQي تسQهم حاليQا فQي       اللقاء )4(الدولية، فقد أعدت المنظمة دراسة أساسية  

 أساسQا   ولتكQون اعQة واسQتخدامها علQى نحQو مسQتدام           صيانة المQوارد الوراثيQة النباتيQة لألغذیQة والزر         
 فقد تم إعداد مسح للشQبكات التQي تسQهم فQي تنفيQذ               ،وآخطوة أولى . ميا لتحليل فعاليتها وآفاءتها   يمفاه

لمQQوارد االقليميQQة لشQQبكات ال الدوليQQة بمQQا فQQي ذلQQك  المعاهQQدة وأهQQداف خطQQة العمQQل العالميQQة آQQل مQQن 
. لعالمية واإلقليمية، وشQبكات الموقQع، والشQبكات المواضQيعية         الوراثية النباتية وشبكات المحاصيل ا    

 المصادر بما في ذلك التقریر األول عن         من  من عدد  المستقاةوقد اعتمد هذا المسح على المعلومات       
 في العالم وهQو مسQح للشQبكات نفQذه المعهQد الQدولي              حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذیة والزراعة     

 .، والمعلومات المتاحة على شبكة اإلنترنت1999لنباتية في عام للموارد الوراثية ا
 

الشQQبكات الدوليQQة للمQQوارد "وقQQد اعتمQQد علQQى الدراسQQة األساسQQية فQQي إعQQداد الوثيقQQة المعنونQQة   -14
ت الهيئQة البلQدان   ثQ وح". )5( التQي عرضQت علQى الهيئQة فQي دورتهQا العادیQة التاسQعة              "الوراثية النباتية 

 ووافقQت  ،" عن الشبكات التي تشارك فيها حتى یمكن استكمال مسح الشبكاتعلى توفير المعلومات 
 ."وجوب تقييم فعالية الشبكات آما یجب تشجيع التآزر بين الشبكات المختلفة"على 

 
 عملية تتضمن هQذین النشQاطين    تنفيذوسعيا لمعالجة هذه التوصيات فقد شرعت المنظمة في  -15

مQQع أآثQQر مQQن مQQائتين مQQن منسQQقي الشQQبكات السQQتكمال وتحQQدیث      دعQQت إلQQى التعQQاون  إذ ،التكميليQQين
 للتقيQيم الQذاتي    إلQى اسQتكمال اسQتبيان   دعQت الوقQت ذاتQه   وفQي   .المعلومات الواردة في مسح الشQبكات   

آذلك طلب من منسقي الشبكات اقتسام نتائج التقييم الQذاتي          . یهدف إلى تحليل فعالية وآفاءة الشبكات     
   QQنى إحاطQQى یتسQQة حتQQع األمانQQة مQQذلك   ة الهيئQQا بQQة لهQQل التابعQQة العمQQة  . وجماعQQدت المنظمQQد أعQQوق، 

باالشتراك مع المعهد الدولي للموارد الوارثيQة النباتيQة اسQتبيان التقيQيم الQذاتي مQع إسQهامات إضQافية                     
 . نسخة من التقييم الذاتي2الملحق ویتضمن . الميدانين في لمن جانب الخبراء العام

 

                                        
وارد ـــة للمــــة الراهنــات الدوليــل للشبكــز وتحليــموج"ا ـــــ وعنوانه16م ــة رقـــة األساسيــ إن الدراس )4(

 .ftp.fao.org/ag/cgrfa/BSP/bsp16e.pdf. ودة على الموقعــ، موج"ةــــالوراثي
 ."الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية "CGRFA-9/02/12 الوثيقة  )5(
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تعزیQز التQآزر مQا بQين الشQبكات بتQوفير قواعQد              ) 1: ( بهQا فQي    ئ بQد  وسوف تسهم العملية التي    -16
بيانيQQة بحثيQQة عQQن جميQQع الشQQبكات العاملQQة فQQي القضQQایا المتصQQلة بصQQيانة المQQوارد الوراثيQQة النباتيQQة     

 .مساعدة الشبكات في تعزیز فعاليتها وآفاءتها) 2(دام؛ ـــلألغذیة والزراعة واستخدامها المست
 

 دونة السلوك الدولية تقرير مرحلي عن م� 4
 بشأن جمع المادة الوراثية النباتية ونقلها

 
مدونQة السQلوك الدوليQة بشQأن جمQع           في دورتها التاسعة، باستمرار الفائQدة مQن          ،نوهت الهيئة  -17

 التوجيهQQات بشQQأن مهQQام الجمQQع وفQQي صQQياغة التشQQریعات   ، مQQن حيQQث تQQوفير المQQادة الوراثيQQة ونقلهQQا 
تقریر عن حالة مدونة السلوك الدولية بشQأن جمQع المQادة            "ثيقة المعنونة   ودرست الهيئة الو  . القطریة

 في ضوء إقرار االتفاقيQة      المدونة عناصر، وناقشت الحاجة المحتملة إلى تحدیث       )6("الوراثية ونقلها 
وطلبQت الهيئQة مQن مجموعQة العمQل التابعQة لهQا أن               . الدولية وغيQر ذلQك مQن التطQورات ذات العالقQة           

 مQع مراعQاة    ،وأن تقترح التوصيات لعرضها على الهيئة فQي دورتهQا العادیQة القادمQة              المدونةتدرس  
 المعلومQات   وطلبت الهيئة من البلدان األعضQاء تقQدیم       . المدونةاالحتياجات الممكنة لتحدیث عناصر     

آما طلبت الهيئQة مQن األمانQة        . المدونة اتخاذها على المستوى القطري لتنفيذ       عن اإلجراءات التي تم   
 .)7( العملجماعة لتستعين بهاجمع هذه المعلومات تكمال اس
 

وبناء على ذلك طلبت األمانة من األعضاء توفير المعلومQات وتقQدیم المقترحQات فQي ضQوء                   -18
. المدونQQة واألهميQQة الراهنQQة لكQQل عناصQQر المدونQQةأحQQدث التطQQورات وخصوصQQا فيمQQا یتعلQQق بتنفيQQذ  

 فQإن اإلجابQات ال تQزال تصQل حتQى تQاریخ إعQداد                ،لQوب  حتى الموعد المط   )8( عضوا 24 أجاب   بينماو
 . فيما بعد إعداد موجز بالمعلومات التي تم استالمها من األعضاءیتموسوف . هذا التقریر

 
 مفيدة جQدا وآثيQرا   المدونةوأآد األعضاء الذین بعثوا بإجاباتهم على أنهم مازالوا یجدون أن           -19

والجهQات  , ، المQادة الوراثيQة  ي لجQامع لخطQوط التوجيهيQة  مثQل ا ما ینوهون إلى العدیQد مQن عناصQرها     
 قQد وزعQQت علQQى  المدونQQةوأشQاروا إلQQى أن  .  والقQائمين عليهQQا فQQي سQياق خطQQتهم العمليQQة  الراعيQة لهQQا 

. نطاق واسع على العدید من أصQحاب الشQأن القطQریين الQذین تQم تشQجيعهم السQتخدامها فQي مهQامهم                     
 فQQي جمQQع المQQادة الوارثيQQة القطریQQة   المدونQQة  العاملQQةآQQذلك اسQQتخدمت المؤسسQQات العامQQة الرئيسQQية  

 .واألنشطة المتعلقة بتحویلها وبرهنت على أنها أداة مرجعية مفيدة وعملية
 

 ت، فقQد أشQار  المدونQة القطQري لتنفيQذ   وفيما یتعلQق بQاإلجراءات التQي اتخQذت علQى المسQتوى         -20
 الجمQQع بعثQQاتالتفاقQQات بشQQأن بعQQض الQQدول األعضQQاء إلQQى أنهQQا اسQQتخدمت المدونQQة بنجQQاح لوضQQع ا  

وقدم العدید من األعضاء معلومات عن الخطوط التوجيهيQة         .  األخرى المشترآة مع الدول األعضاء   
 أنهQQم قQQد إلQQىوأشQQار الQQبعض .  وجمعهQQا ونقلهQQا،فQQي بلQQدانهم بشQQأن استكشQQاف المQQادة الوراثيQQة النباتيQQة

لك أشQQارت المعلومQQات التQQي  آQQذ.  الوطنيQQةم فQQي صQQياغة تشQQریعاته المدونQQةاعتمQQدوا علQQى عناصQQر  
إلى أنهم وصلوا إلى مراحل متباینة في وضQع التشQریعات الوطنيQة             وصلت من العدید من األعضاء      

 بمQQا فQQي ذلQQك الوصQQول إلQQى المعQQارف والخبQQرات التقليدیQQة   ، فQQي نقQQل المQQوارد الوراثيQQة تQQتحكمالتQQي 
 .واقتسام المنافع

 
                                        

 .CGRFA-9/02/19 الوثيقة  )6(
 .CGRFA-9/02/Rep من الوثيقة 60 الفقرة  )7(
أرمينيا، األرجنتين، البرازیل، آندا، آولومبيا، الدانمرك، إثيوبيا، فرنسا، غينيا، غيانا، المجر، آينيا، :  البلدان هي )8(

، المملكة المتحدة، الوالیات سویسرا النكا، ىسبانيا، سرا، المغرب، بولندا، السنغال، السوید، شيوسا، ماليزیا، موریيليتوان
 .المتحدة األمریكية
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راء متباینQQة بشQQأن التحQQدیث المحتمQQQل    آ ،ا التQQي بعثQQQت بإجاباتهQQ  ،وقQQدمت البلQQدان األعضQQاء    -21
وأعرب العدید من األعضاء عن اعتقادهم أنQه، مQع إقQرار االتفاقيQة الدوليQة وغيQر                  . المدونةلعناصر  

.  معظQم الموضQوعات قQد غطيQت علQى نحQو مالئQم              یكQون  ،ذلك من التطورات في مختلف المنتQدیات      
ائQدة بشQأن جمQع ونقQل المQوارد الوراثيQة             ربمQا یكQون بQالغ الف       المدونQة  أن تحQدیث     إلQى خرون  آوأشار  

ویمكQQن أن تتضQQمن مثQQل هQQذه . النباتيQQة غيQQر المدرجQQة فQQي النظQQام متعQQدد األطQQراف لالتفاقيQQة الدوليQQة 
 المتطورة عناصر تضمن أن تحمي البلدان الجامعQة والمسQتخدمة حقQوق البلQدان التQي تQوفر                   المدونة

قيQQة الدوليQQة والقQQوانين القطریQQة ذات العالقQQة     المQQوارد الوراثيQQة النباتيQQة ضQQمن إطQQار أهQQداف االتفا     
 .واالتفاقات الدولية والخطوط التوجيهية

 
 التوجيهات المطلوبة من جماعة العمل - 5

 
حالQة المQوارد الوراثيQة النباتيQة     قد تود جماعة العمل، في إطار التحضير للتقریر الثاني عQن           -22

 : في العالم، أن تقوم بما یليلألغذیة والزراعة
 

 المشارآة في   علىوالمنظمات ذات العالقة    األخرى  تشجع الدول األعضاء والبلدان      )أ(
 العملية التحضيریة؛

 
 توفير المشورة فيما یتعلق بالجدول الزمني االشاري؛ )ب(
 
توفيQQQـر المشQQQورة فيمQQQا یتعلQQQـق بتحدیQQQد أولویQQQات العمQQQـل فيمQQQا یتصQQQل بالمجQQQاالت       )ج(

 ؛1المواضيعية الواردة في الملحق 
 
 ، مQQن خQQارج الميزانيQQة  الضQQروریةتشQQجيع الجهQQات المانحQQة علQQى تQQوفير المQQوارد       )د(

خاصة تمكين البلدان النامية من المشارآة بصورة آاملQة فQي العمليQة التحضQيریة               بو
 .وفي إعداد بعض الدراسات المواضيعية

 
 أن تقQوم بمQا   ،وقد تQود جماعQة العمQل، فQي إطQار الشQبكات الدوليQة للمQوارد الوراثيQة النباتيQة               -23
 :یلي

 
شQQبكات المحاصQQيل  (ة والفعالQQة ئQQتQQوفير المشQQورة حQQول معQQایير وخصQQائص الشQQبكات الكف     )أ(

 ؛)والشبكات اإلقليمية والشبكات المواضيعية
 
 ةسQQاهممتQQوفير المشQQورة فيمQQا یتعلQQق بالعمليQQة التQQي بQQدأتها األمانQQة فيمQQا یتصQQل بمواصQQلة          )ب(

 .خطة العمل العالميةالشبكات في تنفيذ 
 

، قQد تQود جماعQة       مدونة السلوك الدولية بشأن جمع المادة الوراثيQة النباتيQة ونقلهQا           وفي سياق    -24
 .المدونةالعمل دراسة االحتياجات المحتملة واآلليات المطلوبة من أجل تحدیث عناصر 
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 )9( قائمة إشارّية بالدراسات المواضيعية األساسية�الم   التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في الع- )1(الملحق 
 واالرتباطاتالمصادر  النطاق المبررات الدراسة 
المkkkkkkوارد الوراثيkkkkkkة النباتيkkkkkkة لمحاصkkkkkkيل  -ألف

 األعالف والمراعي وأراضي الرعي
آانQQQت تغطيQQQة محاصQQQيل أنQQQواع األعQQQالف    
والمراعQQي وأراضQQي الرعQQي محQQدودة جQQدًا   

تحاول هQQذه الدراسQQة وسQQ. فQQي التقریQQر األول
معالجQQة هQQذا الخلQQل وبالتQQالي تحسQQين فائQQدة     
التقریQQر للQQنظم الزراعيQQة التQQي یطغQQى عليهQQا 
اإلنتQQQQQاج الحيQQQQQواني والزراعQQQQQة المختلطQQQQQة 

آمQQا سQQتوفر المعلومQQات الالزمQQة   . والرعQQي
 .لتحدیث الملحق الثاني بالتقریر

قيمQQQة ودور محاصQQQيل أنQQQواع األعQQQالف والمراعQQQي 
 خاصQQQة متصQQQلة بQQQإدارة قضQQQایا. وأراضQQQي الرعQQQي

المQQوارد الوراثيQQة النباتيQQة فQQي المراعQQي وأراضQQي      
 .الري

مQQQQواد جمعتهQQQQا إدارة المحاصQQQQيل   
واألراضQQQQQي العشQQQQQبية؛ التقQQQQQاریر   

 القطریة

تسQQQتلزم أقQQQارب المحاصQQQيل البرّیQQQة اعتمQQQاد   صيانة أقارب المحاصيل البرّية -باء
 .أساليب صيانة محددة

وضع الصيانة  . قيمة ودور أقارب المحاصيل البرّیة    
اإلمكانQQات القطریQQة . فQQي المنQQاطق المحميQQة وسQQواها

دراسات حالة مفّصQلة فQي تسQعة    (في مجال الصيانة   
  ).بلدان

سQQQQترتكز الدراسQQQQة علQQQQى العمQQQQل    
المنجQQQQQز فQQQQQي إطQQQQQار المشQQQQQروع     
المشQQQQترك المقتQQQQرح بQQQQين المرفQQQQق 
العQQQQالمي للبيئQQQQة وبرنQQQQامج األمQQQQم    

للبيئQQQQة والمعهQQQQد الQQQQدولي المتحQQQQدة 
صQيانة  : "للموارد الوراثيQة النباتيQة    
 "أقارب المحاصيل البرّیة

مؤشkkرات التنkkوع الkkوراثي التآآkkل الkkوراثي   -جيم
 والضعف الوراثي

تعتبQQQQQر المؤشQQQQQرات أدوات مفيQQQQQدة لتحدیQQQQQد 
االتجاهQQQات ورصQQQدها وإعطQQQاء معلومQQQات    

 .موجزة لصQانعي السياسQات والQرأي العQام    
يQQق علQQى المسQQتویات  وهQQي ضQQروریة للتطب 

 .العالمية والقطریة والمحلية

آخQQQر المسQQQتجدات بالنسQQQبة إلQQQى إعQQQداد المؤشQQQرات    
واسQQتخدامها فQQي التنQQوع الQQوراثي والتآآQQل الQQوراثي    
والضQQعف الQQوراثي علQQى قياسQQات مختلفQQة، بمQQا فQQي    

التآآQل الQوراثي علQى     /ذلك تقييم جدوى تقدیر التنQوع     
يQQات المسQQتوى القطQQري، بمQQا فQQي ذلQQك بواسQQطة تقن     

 .جزیئّية حدیثة

سQQQQترتكز الدراسQQQQة علQQQQى العمQQQQل    
المنجQQQز فQQQي إطQQQار اتفاقيQQQة التنQQQوع 
البيولوجي ولجنة التنمية المستدامة    
ومنظمQQQQQQة التعQQQQQQاون االقتصQQQQQQادي  

 والتنمية

منهجيkkkات وإمكانkkkات تحسkkkين المحاصkkkيل؛   -دال
استخدام الموارد الوراثية النباتيkة لألغذيkة       

راثية والزراعة من أجل توسيع القاعدة الو    
وتحسين المحاصيل، بما في ذلك األسkاليب       

 الحيويkkة التقانkkةالجديkkدة لتربيkkة النباتkkات و
 الجديدة

سQQQQّجل تقQQQQّدم ملحQQQQوظ فQQQQي التكنولوجيQQQQات    
والمنهجيQQات المتQQوافرة منQQذ إعQQداد التقریQQر     
األول، إّال أّن قQQQQدرة البلQQQQدان الناميQQQQة علQQQQى  

 .تربية النباتات قد تحّد من تطبيقها

بمQQQQا فQQQQي ذلQQQQك (جيQQQQات الحيویQQQQة تطبيقQQQQات التكنولو
) االنتقQQQQQQاء بواسQQQQQQطة واسQQQQQQم وراثQQQQQQي والتحویQQQQQQل   

والمجموعQQQات الوراثيQQQة مQQQن أجQQQل تحدیQQQد المQQQوارد   
الوراثيQQQQة النباتيQQQQة لألغذیQQQQة والزراعQQQQة وصQQQQيانتها   

أسQQاليب تشQQارآية وال مرآزیQQة لتربيQQة  . واسQQتخدامها
 إدارة العشائر. النباتات

إدارة المحاصQQQQQQQQيل واألراضQQQQQQQQي  
 QQQQQQا مQQQQQQبية وغيرهQQQQQQن إدارات العش

المنظمQQة؛ المعهQQد الQQدولي للمQQوارد   
الوراثيQQة وشQQبكة المراآQQز الدوليQQة    

 للبحوث الزراعية األخرى

-هاء إدارة :  أمن البذور لصالح األمن الغذائي 
 الموارد الوراثية النباتية في نظم البذور

البQQQQQذور هQQQQQي التجسQQQQQيد المQQQQQادي للمQQQQQوارد  
الوراثيQQQQQQة النباتيQQQQQQة لألغذیQQQQQQة والزراعQQQQQQة   

سQQQQQيلة الرئيسQQQQQية لتحسQQQQQين إدارة هQQQQQذه  والو
 .الموارد من قبل المزارعين

 

تحليQQل نظQQم البQQذور النظاميQQة وغيQQر النظاميQQة؛ سQQبل  
تعزیز الروابط بين القطاع النظامي والخاص وغير       
النظQQامي؛ تعزیQQز أمQQن البQQذور مQQن خQQالل خQQدمات       

 .الغوث واإلحياء والتنمية واإلعالم

التقQQQQQQاریر القطریQQQQQQة؛ مشQQQQQQاورات 
اإلقليميQQQة بشQQQأن البQQQذور   المنظمQQQة 

 وشبكات أمن البذور

مسkkkاهمة المkkkوارد الوراثيkkkة النباتيkkkة فkkkي     -واو
 الصحة والتنوع الغذائي

في حQين تطغQى ثالثQة أنQواع محاصQيل فقQط             
علQQى متحصQQالت اإلنسQQان مQQن الطاقQQة، فإنQQه 

أآبQر بكثيQر منهQا للحصQول     بحاجة إلى عQدد     
وتعتبQQر بعQQض  . علQQى نظQQام غQQذائي صQQحي   

. رًا تغQQذویًا هامQQًا جQQدًا للفقQQراءالنباتQQات مصQQد
 .ومع ذلك، غالبًا ما یتم تجاهلها

النباتات الهامة بالنسQبة إلQى صQحة اإلنسQان وتغذیتQه           
. علQQى المسQQتوى العQQالمي والقطQQري وشQQبه القطQQري   

اخQQQQتالف المحتQQQQوى مQQQQن المغQQQQذیات بQQQQين األنQQQQواع   
والنباتQQQات " الثانویQQQة"قيمQQQة المحاصQQQيل  . وضQQQمنها

دور . مجموعQQات المعرضQQةاألخQQرى بالنسQQبة إلQQى ال 
 .الحدائق المنزلية والمدرسية

قسQQم التغذیQQة فQQي المنظمQQة؛ المعهQQد  
الQQدولي للمQQوارد الوراثيQQة النباتيQQة؛   

 التقاریر القطریة

                                        
 .CGRFA-9/02/8 الملحق الثاني  )9(
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إدارة المkوارد الوراثيkkة النباتيkkة فkkي النظkkام   -زاي
االيكولوجي الزراعي؛ تغير المناخ العالمي     
والتنkkوع البيولkkوجي المتصkkل بالمحاصkkيل    

 دمات النظام االيكولوجيوخ

مQن شQQأن المQQوارد الوراثيQة النباتيQQة لألغذیQQة   
والزراعQQة والتنQQوع البيولQQوجي ذات الصQQلة   
تقQQدیم العدیQQد مQQن السQQلع والخQQدمات؛ لQQذا قQQد    
یجدر إدارتها معًا للحصول علQى أآبQر قQدر          

 من تلك السلع والخدمات

سQQQلع وخQQQدمات النظQQQام األیكولQQQوجي التQQQي توفرهQQQا   
تQوزع  . ة النباتيQة لألغذیQة والزراعQة      الموارد الوراثي 

التفQQاعالت مQQع  . المQQوارد الوراثيQQة فQQي نظQQم اإلنتQQاج  
اآلفQQQات (التنQQQوع البيولQQQوجي المتصQQQل بالمحاصQQQيل   
  ).والكائنات الممرضة؛ والملّقحات وغيرها

جماعQQQQQة العمQQQQQل المشQQQQQترآة بQQQQQين 
.  الحيوّیQQةبالتقانQQةالمصQQالح المعنيQQة 

ستسهم الدراسة فQي برنQامج العمQل        
 التنQQوع البيولQQوجي الزراعQQي بشQQأن

 في اتفاقية التنوع البيولوجي
التفkkاعالت بkkين المkkوارد الوراثيkkة النباتيkkة     -حاء

 والحيوانية وإمكانيات إدارتها المشترآة
فQQي حQQين أعQQدت المنظمQQة بQQرامج للمQQوارد      
الوراثيQQة النباتيQQة والحيوانيQQة المستأنسQQة، لQQم  
تQQQوَل العنایQQQة الكافيQQQة حتQQQى اليQQQوم لتفاعQQQل      

لكQQQن . وعQQات المQQQوارد هQQذه فيمQQQا بينهQQا   مجم
على مستوى نظام اإلنتاج، تدار المحاصQيل       
واإلنتQQQاج الحيQQQواني معQQQًا وتحQQQدد مكونQQQات     
أخQQQرى فQQQي النظQQQام الزراعQQQي الخصQQQائص   

 .المطلوبة ألصناف أو أنواع معينة

التفQQQاعالت بQQQين إدارة المQQQوارد الوراثيQQQة الحيوانيQQQة   
رد  تفاعQQQQل المQQQQوا�والنباتيQQQQة فQQQQي نظQQQQام الزراعQQQQة  

الوراثية النباتية والحيوانيQة مQع مكونQات أخQرى فQي            
 اعتمQQاد السQQمات المطلوبQQة فQQي    �النظQQام الزراعQQي  

أو عQدم وجQود، المQوارد       /أنواع النباتات علQى وجQود     
الوراثيQQQQة الحيوانيQQQQة المستأنسQQQQة ونوعهQQQQا واعتمQQQQاد 
سQQQمات أنQQQواع الحيوانQQQات علQQQى المQQQوارد الوراثيQQQة    

اليب المتبعQة إلدارة     مقارنة األسQ   �النباتية المتوافرة   
الموارد الوراثيQة المحصQولية والحيوانيQة؛ الQدروس         
المستخلصة من إحQدى الحQاالت والتQي تسQري علQى          
الحالة األخQرى؛ إمكانيQة إنشQاء مؤسسQات مشQترآة،        

 .وغير ذلك

ستجري الدراسة أیضQًا باالشQتراك      
مع عملية إعداد التقریر األول عQن       
حالQQة المQQQوارد الوراثيQQQة الحيوانيQQQة  

 .ي العالمف

تkkkkأثير السياسkkkkات واالتفاقkkkkات الزراعيkkkkة     -طاء
القطرية واإلقليميkة والعالميkة علkى صkيانة         
المkkkkkkkوارد الوراثيkkkkkkkة النباتيkkkkkkkة لألغذيkkkkkkkة 

 والزراعة واستخدامها

 إّن للسياسQQات الزراعيQQة وهياآQQل الحQQوافز
التQQQي تنشQQQأ عنهQQQا تQQQأثير بQQQالغ علQQQى صQQQيانة  

اعQة  الموارد الوراثية النباتية لألغذیQة والزر     
فQQال بQQد مQQن فهQQم هQQذا التQQأثير      . واسQQتخدامها

 .لتحسين السياسات

إجQQQQQQراء مسQQQQQQح للسياسQQQQQQات القطریQQQQQQة واإلقليميQQQQQQة 
تحليQQQQQل هياآQQQQQل الحQQQQQوافز والتQQQQQأثيرات . والعالميQQQQQة

المحتملQQQة علQQQى صQQQيانة المQQQوارد الوراثيQQQة النباتيQQQة    
 .لألغذیة والزراعة واستخدامها

التقQQاریر القطریQQة؛ إدارات مختلفQQة  
 یمكن ربطهQا بدراسQة      .في المنظمة 

اتفاقيQQQة التنQQQوع البيولQQQوجي بشQQQأن    
تQQأثير تحریQQر التجQQارة علQQى التنQQوع 

  .البيولوجي الزراعي
قضkkايا السkkالمة الحيويkkة واألمkkن الحيkkوي     -یاء

المتعلقة بصيانة المkوارد الوراثيkة النباتيkة        
 لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام

     Qدة   یثير استخدام الكائنات المحورة وراثيQًا ع
قضQQQایا متصQQQلة بQQQإدارة المQQQوارد الوراثيQQQة     

في حين قد تؤثر    . النباتية لألغذیة والزراعة  
القيود المفروضة على انتقQال النباتQات عبQر         
الحQQQQدود علQQQQى صQQQQيانة المQQQQوارد الوراثيQQQQة   

 .النباتية لألغذیة والزراعة واستخدامها

التلQQQوث الQQQوراثي فQQQي مراآQQQز المصQQQدر والتنQQQوع؛     
 .قایة النباتات والحجر الزراعيالقضایا المتعلقة بو

التقاریر القطریة، االتفاقيQة الدوليQة      
 .لوقایة النباتات وإدارات المنظمة
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  2الملحق 
 

  الشبكةفي الذاتياستبيان التقييم 
 
 التنسيق  -1
 
 وهQل وافQق األعضQاء       )األهQداف (والهQدف   ) األغQراض (هل تحدد الشبكة بوضوح الغQرض        )1-1(

 :جابات اختر أحد اإل؟على ذلك
 
   لست متأآدا□    آال□    الموافقة جزئيا □    نعم□
 
 وهل هناك استراتيجية لمعالجة القضایا هدف والالغرض توضح "أساسية"هل هناك وثيقة  )1-2(

 :المتفق عليها؟ اختر أحد اإلجابات
 
   لست متأآدا□    آال□    الموافقة جزئيا □    نعم□
 
؟ وفي أي سنة ووفق  التأسسية الوثيقةاآتملت صياغةفي أي سنة ف، نعمب الجابة اتآان إذا  )1-3(

 ؟عليها
 
  سنة أنجز ذلك؟أيوفى تحدیث؟ فيها آخر في أي سنة تم  )1-4(
 
 ل المسؤوليات، والتزامات الموارد واألطر الزمنية؟يصاتفتضم هل هناك خطة عمل  )1-5(
 
    آال□    نعم□
 
 ي سنة وضعت خطة العمل؟ حدد السنةفي أف، نعمب ةجابال اتإذا آان )1-6(
 
 :في أي سنة تم تحدیث الخطة؟ حدد اإلجابة )1-7(
 

 □     هاثیتحدیتم لم  
 

 □   في العام أو العامين الماضيينهاثیحدتم ت 
 

 □  في السنوات الثالث إلى الخمس الماضيةهاثیحدتم ت 
 

 □   حدثت منذ أآثر من خمس سنوات 
 
 القدرات بشأن المشارآة/الرصد الذاتي/االهتمامات وااللتزامات -2
 
 لویات األعضاء؟وهل یستند برنامج عمل الشبكة على تقييم احتياجات وأ )2-1(
 
   آال□    نعم□
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 في أي سنة اآتمل تقييم االحتياجات؟ حدد السنةف، نعمب الجابة اتإذا آان )2-2(
 
 اإلجابةخر تحدیث؟ حدد آفي أي سنة تم  )2-3(
 

 □  التقييمیتم تحدیث لم  
 

  □   عام أو عامينمنذتم تحدیث التقييم  
 

 □ سنوات ثالث إلى خمس منذالتقييم  ثیحدتم ت 
 

 □ منذ أآثر من خمس سنواتتم تحدیث التقييم  
 
 : االجاباتإحدىاختر هل یوجد لدى الشبكة نظام لرصد وتقييم نتائجها ومخرجاتها؟  )2-3(
 
   لست متأآدا□    آال□    جزئيا، ولكن ليس آافيا □    نعم□
 
 : أو أآثر مما یلية واحدإجابةیرجى اختيار كيف یعمل النظام؟ ف،  االجابة بنعمتإذا آان )2-4(
 

 □  تقاریر االجتماعات السنویة 
 

  □  استعراضات لجنة التوجه 
 

 □ استعراضات الجهات المانحة 
 

 □   )یرجى التفصيل(أخرى  
 
 : االجاباتإحدىاختر مخرجاتها؟ هل ترصد الشبكة نتائجها و )2-5(
 
   لست متأآدا□    آال□    جزئيا، ولكن ليس آافيا □    نعم□
 
 ، فكيف یتم ذلك؟نعمب الجابة اتإذا آان )2-6(
 
هل توجد في الشبكة آليات لتقييم االحتياجQات المتغيQرة لألعضQاء والمسQتفيدین، والمشQارآة                  )2-7(

 إحدى االجاباتاختر في تلبية االحتياجات المتغيرة؟ 
 
   لست متأآدا□    آال□    جزئيا، ولكن ليس آافيا □    نعم□
 
 .تفصيلال، یرجى نعمب ةجابال اتإذا آان )2-8(
 

 □    األعضاء إلىاستبيان تقييم االحتياجات  
 

 □  زیارات تشاور إلى البلدان األعضاء لتقييم احتياجاتها 
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 □ ولویات وإقرارهااجتماعات على نطاق المشاریع لمناقشة األ 
 

 □     تحدید أولویات اللجنة التوجيهية  
 

 □      اجتماعات الجهات المانحة 
 

 □       )یرجى التفصيل(أخرى  
 
 
 
 
 العضوية -3
 
 هل هناك اتفاقات رسمية بين أعضاء الشبكة والشبكة ذاتها؟ )3-1(
 
 □ آال  □ نعم

 
 :ات اإلجابإحدىإختر :  االتفاق، فعلى أي أساس تمنعمب ةجابال اتإذا آان )3-2(
 

 □    أفراد ماءعلى مستوى عل 
 

 □   على مستوى مرآز بحوث 
 

 □  على مستوى مدیریة في وزارة 
 

 □    على مستوى وزاري 
 

 □   )یرجى التفصيل (بخالف ذلك 
 
 هل یتطلب االتفاق التزاما من األعضاء بالموارد؟ )3-3(
 
 □ آال   □  نعم

 
 :، یرجى تحدید الموارد المدرجة في اتفاقات األعضاءالجابة بنعم اتإذا آان )3-4(
 

 □     وقت الموظفين  
 

 □     تسهيالت بحثية 
 

 □     رسوم العضویة 
 

 □    استضافة اجتماعات الشبكة 
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 □    النظراء وصنادیق المشارآة في التمویل 
 

 □    )یرجى التفصيل(بخالف ذلك  
 
  االجاباتإحدىإختر كة مستقرة؟ هل العضویة في الشب )3-5(
 

 □  مستقرة جدا 
 

 □ مستقرة 
 

 □ آثيرة التناوب 
 
 هل سيكون هناك مزید من التناوب في العضویة؟ )3-6(
 
 □  آال   □  نعم

 
 تنوع عضوية الشبكة -4
 
مQن قطاعQات معينQQة؟ إذا آQان األمQر آQذلك، یرجQQى      ا هQل یهQيمن علQى الشQبكة أعضQQاء جQاءو      )4-1(

 :بات المناسبةاختيار االجا
 
 

 □      وزارات  
 

 □    منظمات غير حكومية 
 

 □     قطاع خاص 
 

 □      مؤسسات بحوث 
 

 □       أخریات 
 
 .مقدرة الشبكة على تحفيز وتوطيد التعاون بين األعضاء وفيما بين الشبكات -5
 
تقييماتQQك لكQQل یرجQQى تحدیQQد أحQQد ( التاليQQة العبQQاراتبQQين مQQدى موافقتQQك أو اعتراضQQك علQQى   )5-1(

 )عبارة
 
أوافQQQQQQQQQQQق   

 تماما
أوافQQQQQQQQQQQق  

 جزئيا
أعتQQQQQQQQQQQQرض 

 جزئيا
أعتQQQQQرض 

 آليا
أهQQQداف الشQQQبكة مفهومQQQة تمامQQQا ویشQQQارك فيهQQQا     

 أعضاء الشبكة
    

یتوقQQQQع أعضQQQQاء الشQQQQبكة فوائQQQQد ملموسQQQQة مQQQQن     
 المشارآة فيها
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ا هالمسQQQQؤوليات إزاء نشQQQQاطات الشQQQQبكة یتقاسQQQQم 
 أعضاء الشبكة

    

 
 المبQQادئ العامQQة، وتحQQدد بQQرامج وتأآيQQد اللجنQQة التوجيهيQQة لتحدیQQد األهQQداف، آQQم مQQرة تجتمQQع )5-2(

 اتاإلجاب إحدىاختر العمل؟ 
 

 □    ال تجتمع مطلقا  
 

 □   أقل من مرة في السنة 
 

 □    مرة سنویا 
 

 □    أآثر من مرة في السنة 
 
 العلمية ونتQائج  هتماماتاالآم مرة تجتمع مجموعات العمل من أجل التعاون الفني، واقتسام   )5-3(

 اتاإلجاب إحدىاختر البحوث؟ 
 

 □    ال تجتمع مطلقا  
 

 □   أقل من مرة في السنة 
 

 □    مرة سنویا 
 

 □    أآثر من مرة في السنة 
 
 إحQQQدىاختQQQر ؟  األخQQQرى بQQQين الشQQQبكة والشQQQبكاتاالزدواجيQQQةیرجQQQى تحدیQQQد تقييمQQQك لمQQQدى  )5-4(

 :اتاإلجاب
 

 □    ازدواج ضئيل  
 

 □    عض االزدواجب 
 

 □    آبيرازدواج  
 

 □     غير متأآد 
 
 : االجاباتإحدىاختر .  الشبكاتفعالية الشبكة في التعاون مع سائریرجى تحدید تقييمك ل )5-5(
 

 □    فعال جدا  
 

 □    فعال نوعا ما 
 

 □    ليس فعاال 
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 □     غير متأآد 

 
 قيادة قوية -6
 
 بة من المشارآين أم معينة؟هل قيادة الشبكة منتخ )6-1(
 
 : االجاباتإحدىاختر  منسق الشبكة الحالي؟ تعيين على آم سنة مضت )6-2(
 

 □    أقل من سنة  
 

 □     سنوات2-5 
 

 □     سنوات5-10 
 

 □    سنوات10أآثر من  
 

 □     لست متأآدا 
 
 :ةحدد اإلجاب: ما هو نوع المنظمة التي تستضيف وحدة تنسيق الشبكة )6-3(
 

 □   دولية حكومية منظمة  
 

 □    منظمة إقليمية 
 

 □    منظمة قطریة 
 

 □    منظمة غير حكومية 
 

 □    )التوضيح(أخرى یرجى  
 
 التمويل الخارجي -7
 
 :ختر موردا واحدا أو أآثراآيف یتم تمویل تنسيق الشبكة؟  )7-1(
 

 □   موارد األعضاء فقط  
 

 □ ر خارجية مصادإلى موارد األعضاء إضافة 
 

 □    مصادر خارجية 
 

 □   ایرادات مولدة ذاتيا 
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 □    مساهمات من المعهد المضيف 
 
 :آيف یتم تمویل أنشطة الشبكة؟ إختر موردا واحدا أو أآثر )7-2(
 

 □   موارد األعضاء فقط  
 

 □  مصادر خارجيةإلى موارد األعضاء إضافة 
 

 □    مصادر خارجية 
 

 □   اایرادات مولدة ذاتي 
 

 □    مساهمات من المعهد المضيف 
 
 بلQوغ أهQدافها     علQى  األنشQطة التQي تسQاعد الشQبكة          ى أي مدى یوجه التمویل الخارجي نحو      إل )7-3(

 :یلي ر أحد ماتوغایاتها وبرنامج عملها المقرر؟ اخ
 

 □  بكةشالتمویل الخارجي موجها بصورة جيدة نحو أهداف ال 
 

 □   ا نحو أهداف الشبكةالتمویل الخارجي موجه نوعا م 
 

 □  التمویل الخارجي ليس موجها على نحو جيد نحو أهداف الشبكة 
 

 □       لست متأآدا 
 

 □       ال یوجد تمویل خارجي 
 
 :حدد اإلجابة: یرجى تحدید نسبة مساهمات األعضاء إلى التمویل الخارجي )7-4(
 

 خارجي:األعضاء 
 

 100:0  □ 
 

 80:20 □ 
 

 60:40  □ 
 

 50:50  □ 
 

 40:60  □ 
 

 20:80  □ 
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 0:100  □ 
 
 )یرجى وضع عالمة على المصادر ذات الصلة(یرجى تبيان مختلف مصادر دعم التمویل  )7-5(
 
  الدعمفئة 

 أخرى  موارد مالية استضافة تسهيالت وقت العاملين مصدر التمويل
 )نهايايرجى تب(

      مساهمة األعضاء
      تبرعات ثنائية

      رعات حكومية متعددة األطرافتب
      مصارف التنمية 
      مؤسسات مالية

      منظمات غير حكومية
      شرآات خاصة
      )یرجى تبيانها(مصادر أخرى 

 
 مخرجات الشبكة -8
 
یرجى وضع عالمQة علQى      (یرجى تبيان أهم مخرجات الشبكة في السنوات الخمس الماضية           )8-1(

 :)ت الصلةالمخرجات ذا
 □  مطبوعات 

 
 □  بحوث مشترآة 

 
 □   تدریب 

 
 □ )یرجى تبيانها(أخرى  

 ؟ من قواعد بيانات المحاصيلبقاعدة بيانات مرآزیة أو أآثرالشبكة هل تحتفظ  )8-2(
 

 □  آال □  نعم 
 
 ؟2002آم عدد برامج البحوث المشترآة المنفذة فعال ضمن الشبكة في عام  )8-3(
 
 )یرجى االیضاح(حاالت التي تعالجها هذه البرامج؟ ما هي ال )8-4(
 
 ؟2002، التي أصدرتها الشبكة في عام )تقریبا(آم عدد المطبوعات،  )8-5(
 
یرجى وضع عالمة علQى الموضQوعات       (ما هي الموضوعات التي غطتها هذه المطبوعات         )8-6(

 )ذات الصلة
 

 □   نتائج أنشطة البحوث المشترآة 
 

 □   اللجنة التوجيهيةمداوالت اجتماعات 
 

 □   مداوالت جماعة العمل الفنية 
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 □    النشرات اإلعالمية للشبكة 
 

 □     )یرجى تبيانها(غيرها  
 
 ؟2002التي نفذتها الشبكة في عام ) تقریبا(آم عدد برامج التدریب  )8-7(
 
 ؟2002في إطار الشبكة في عام ) تقریبا(آم عدد المتدربين  )8-8(
 
 ؟2002ي الموضوعات التي غطاها التدریب في عام ما ه )8-9(
 
 


