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 مقّدمة أوال

 

نباتية لموارد الوراثية الل الثانية التقارير لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية صيغة إعدادمسودة توّفر هذه الوثيقة - 1

من الوثيقة ( ا 02و  19، 17، 11، 9، 8، 3أملذكورة يف الفقرات ( التقاريريغة إعداد ص) لألغذية والزراعة
CGRFA/WG-PGR-6/12/2 . 

 

 هلذه الوثيقة، امللحق األول والثانيعلى أساس املؤشرات املقرتحة يف  التقاريرصيغة إعداد وقد أعدت مسودة - 0

فإنه يلتقط املعلومات الالزمة لتجميع املؤشرات  . 1والزراعة لألغذية الوراثية النباتية الغايات واملؤشرات املوارد

هلذه الوثيقة  1ق رفصيغة التقرير الوارد يف امل. املقرتحة، مع األخذ يف االعتبار توافر وسهولة احلصول على البيانات

للموارد  خطة العمل العاملية الثانيةمن  18 األولويةلرصد تنفيذ األنشطة ذات  08سؤاال تغطي املؤشرات  02تسرد 

 .الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

يف ضوء ( NISMs)نهج الرصد واستخدام آليات تبادل املعلومات الوطنية يةة املتعلق تتطوير طلب اهلوتبعا ل- 3

لرصد  0222يف عام  ةعتمدامالتقراير صيغة إعداد ا تتنقيحقامت منظمة األغذية والزراعة ، 2الثانيًة خطة العمل العاملية

منظمة األغذية والزراعة يف االعتبار اخلربة املكتسبة يف رصد تنفيذ خطة العمل وقد أخذت . األوىل خطة العمل العاملية

من خالل عملية تشاركية  ةالعمل العامليخطة التقارير عن تنفيذ إعداد العاملية وعلى أهمية احلفاظ على االستمرارية يف 

 .0222لعام رير االتقإعداد صيغة من  02من أصل سؤاال  17وقد استمد . القطر قودهاي
 

اليت وإعداد التقارير،  صيغة طوالاملشار إليها  مشرتكةقائمة من تسعة جداول  أيضا وتتضمن هذه الوثيقة- 2

 (.0ق رفامل) ألوىلا ةالعمل العامليخطة رصد يف صيغة إعداد التقارير لأيضا  تستخدما
 

معاجلة وحتليل البيانات تاحلاسوب واستخدام فقرات خاصة من  التقاريرصيغة إعداد مسودة تسهل و- 0

ضروري فإنه من ال، 3واملؤشرات للموارد الوراثية النباتية غاياتال ،يف الوثيقة هذكرورد كما و. املعلومات ألغراض متعددة

 ة،العمل العاملي خطةلرصد  (NISMs)ل املعلومات الوطنية آليات تباد ترقية نظام املعلومات املستخدم حاليا من قبل

 . الثانية ةالعمل العاملي خلطة التقاريرصيغة إعداد لتسهيل تسجيل البيانات وتبادل وحتليل املؤشرات و
 

واستخدام  صونيف تقييم التقدم احملرز يف  نقاط االتصال الوطنيةغرض توجيه  التقاريرصيغة إعداد دم ختو- 6

صيغة وتاإلضافة إىل ذلك، ميكن استخدام . القطريةتقارير ال، مبا يف ذلك إعداد لألغذية والزراعة الوراثية النباتية املوارد

 اتلتقييميف اعلومات قيمة مبلمساهمة ل ىخرألا  اجلهات املعنيةإلشراك  نقاط االتصال الوطنيةمن قبل  التقاريرإعداد 

 .القطرية والتقارير

                                                      
  .CGRFA/WG-PGR-6/12/2الوثيقة   1
 .35فقرة  CGRFA-13/11الوثيقة   2
  .19الفقرة  CGRFA/WG-PGR-6/12/2الوثيقة   3
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 األولاملرفق 
 
 

 اد التقارير ديغة إعمسودة ص

 

العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية العمل طة خلرير من األنشطة ذات األولوية اتقإلعداد الصيغة اليتم جتميع هذه 

 العامليةالعمل توي على أسةلة تقدم معلومات ما هو ضروري لتلبية مؤشرات لرصد تنفيذ خطة وحت. لألغذية والزراعة

للموارد الوراثية " ى ترتيبعلأ"مبا يف ذلك مؤشرات  (ألول، امللحق اCGRFA/WG-PGR-6/12/2 الوثيقةانظر)  الثانية

ى علأ"مؤشرات يتم عرض (. ، امللحق الثانيCGRFA/WG-PGR-6/12/2 الوثيقة انظر)النباتية لألغذية والزراعة 

 .مرتعات داكنةواملسائل ذات الصلة يف " ترتيب

 

لبنية اجلدول  اموجز اهذه األسةلة وصفوتقدم . ب املعلومات اليت سيتم تسجيلها يف شكل جداولمعظم األسةلة تتطل

 (.األعمدة)

 

وقد استمدت . الثانية العامليةالعمل طة خل 18 ترقيم األنشطة ذات األولوية 1عدد من األسةلة الواردة يف امللحق تتبع 

واالستخدام املستدام للموارد صون خطة العمل العاملية للرصد تنفيذ ل التقريرإعداد صيغة  ؤاال منس 02من أصل سؤاال  17

0222اليت اعتمدتها جلنة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف عام  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 يشار إىلو. 4

 .الرتقيم األصلي يف حاشية لكل من هذه األسةلة

 

، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية ىخراألاجلهات املعنية تشاور مع تن أ( NFP)الوطنية نقطة االتصال وينبغي ل

 .يف نهاية السؤال[" SH"]على األسةلة اليت حتمل عالمة تشأن األجوتة والقطاع اخلاص، 

 

إليها تواسطة العديد من األسةلة يف  شارةتم اإلتاملشرتكة اليت  9تعض األعمدة يف اجلداول هي وصالت ألحد اجلداول 

ويرد . وصف العمود تعدي أتتاإلضافة إىل اسم اجلدول ت 'راتط' فإن كلمة لتحديد هذه األعمدةو. التقريرإعداد صيغة 

 .0ق رقوصف اجلداول املشرتكة يف امل

 

.عملية الرصد ما مل ينص على خالف ذلكتينبغي إحالة مجيع اإلجاتات على األسةلة إىل الفرتة املشمولة 

                                                      
 .2امللحق  CGRFA-10/04/Inf..5الوثيقة   4
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 مسح وحصر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: 1ة األولوي والنشاط ذ

 

 مؤشرات

 للموارد الوراثية النباتية ( مبا يف ذلك يف املزرعة)الطبيعية  واقعيف املاحلصر اليت ُأجريت /عدد عمليات املسح

  5لألغذية والزراعة

 حصرها/عدد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت جرى مسحها 

  6احلصر/املسحمن تني تلك اليت مشلتها عملية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املهدَّدة نسبة 

 

 سؤال

مّت إجراؤه، مبا يف ذلك املراجع، واملنطقة  PGRFA خيّص 7أدِخل يف اجلدول أدناه أّي مسٍح أو حصر 1.1

الوراثية النباتية  املوارداملسح املستخدمة، و( أساليب)أسلوب املغطاة وترتيب أولويات الصيانة اخلاصة تها، و( املناطق)

[SH]لألغذية والزراعة اليت جرى مسحها واليت وجدت مهّددة، والسبب الرئيسي للتهديد، واملكتشفات الرئيسية 
 8 

 وصف العمود

 link:protab احلصر/عنوان املسح

 link:protab (YYYY/MM) التاريخ

 إجراؤه مت الذيحصر /مسح

 املزرعة يفو املواقع الطبيعية يف ♦     املزرعة  يفخصوصا  ♦      املواقع الطبيعية يفخصوصا  ♦

 link:aretab حصرها/إسم املنطقة اليت مّت مسحها

 link:reftab املرجع

 تفاصيل املسح

 ستخدمة خالل املسحاملاملعرفة احمللية      

 PGRFA طر ذات الصلة ِت حتديد األنواع املهّددة أو الرازحة حتت اخل     

 PGRFA تقييم التهديد للتنوع الوراثي يف النباتات ذات الصلة ِت      

 (GIS) غرايفاجلعلومات املدخةلة ضمن نظام امُلالبيانات      

                                                      
تعريف املعاهدة )ذية والزراعة غارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تعين أي مواد وراثية من أصل نباتي ذات قيمة فعلية أو حمتملة لألاملو  5

 (0221الدولية تشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 
من التآكل الوراثي للموارد الوراثية  لتقليل إىل أدنى حدتنّوع الوراثي وصونه، واوضع وتعزيز نظم لرصد ال. 16األولوية  يمذكور أيضًا يف النشاط ذ  6

 .النباتية لألغذية والزراعة
 أجري خالل فرتة التقرير مبشاركة منظمتكم 7
 معدال جزئيا CGRFA-10/04/Inf..5للوثيقة  0يف امللحق  1.1سؤال  8
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 املسح( أساليب)وصف أسلوب

 link:taxtab 9حصرها/يت مت مسحهاالاحملاصيل أنواع 

 link:cultab حصرها/يت مت مسحهاالاحملاصيل  صنافأ

 link:taxtab حصرها/يت مت مسحهاالقارب الربية للمحاصيل األ

 link:taxtab حصرها/يت مت مسحهاالالربية لنباتات الغذائية انواع أ

 link:taxtab 10حتديدهااليت مت  املهددةاحملاصيل أنواع 

 link:cultab اليت مت حتديدها املهددةاحملاصيل  صنافأ

 link:taxtab اليت مت حتديدها /املهددةيل قارب الربية للمحاصاأل

 link:taxtab اليت مت حتديدها /املهددة الربيةلنباتات الغذائية اأنواع 

 أسباب التهديد امُلثبةتة

 أسباب التهديد امُلفرتضة

 وصف امُلكتشفات اهلامة

 

 
 

  

                                                      
 .ىل األصنافا ما أشري إذالستغناء عن أنواع احملاصيل إاكن مم  9

 .ا ما أشري إىل األصنافذكن االستغناء عن أنواع احملاصيل إمم  10
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  ة داخل املزرعة وتنميتهالألغذية والزراع دعم إدارة املوارد الوراثية النباتية: 2األولوية  والنشاط ذ

 

 مؤشر

 يف إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة داخل املزرعة، ة املشاركاجملتمعات الزراعية  عدد

 وحتسني النشاطات تدعم من احلكومة

 

 سؤال

مع إدراج املزرعة، يف  PGRFA يتناول إدارة وحتسني 11انشاط/مشروع/ترنامجأدِخل يف اجلدول أدناه أّي   1.0

[SH] ركنياقائمة مبجتمعات املزارعني احمللية وعدد املزارعني املش
12 

 
 وصف العمود

  link:protab املزرعةيف  ونمشروع الص/إسم ترنامج

 

  link:instab ركااملزارعني احمللي املشتمع جم

 ركنياعدد املزارعني املش

 

 :األنشطة تتضّمن

 التنوع العاليذات  مواقع رائدة مّت تأسيسها يف مناطق     

 مواقع رائدة مّت تأسيسها يف مناطق اخلطر الكبري     

 تقييم معرفة املزارعني     

 توصيف وتقييم األصناف احمللية     

 دراسات حول تنية وديناميكيات العشائر النباتية لألصناف احمللية     

 املزرعةيف رتتية ال     

 ناف املرّتاةإكثار البذور وتوزيع األص     

 تقييم استخدام وإدارة األصناف احمللية     

 تقييم استخدام وإدارة األصناف احملّسنة     

 املزرعة يفPGRFA  وحتسني اجتماعي إلدارة-تقييم اقتصادي     

 املزرعةيف  PGRFA وحتسني تقييم تيةي إلدارة     

 

 أنشطة املشروع األخرى

 

                                                      
 أجري خالل فرتة التقرير مبشاركة منظمتكم 11
  CGRFA-10/04/Inf..5للوثيقة  0يف امللحق  1.0سؤال  12
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 مؤشر

  على درجة كبرية من التنوع يف أراٍض  البدائيةاألصناف /أصناف املزارعني من ةنسبة األراضي املزروع

 13واملخاطر

 

 سؤال

جمموعة حماصيل حمصول أو يف تلدك ولكل  الكبريواخلطر العالي التنوع املناطق ذات أدِخل يف اجلدول أدناه  0.0

 [NFP. ]عةون مجلة األراضي املزرم البدائية األصناف/املزارعني أصنافتتشري إىل نسبة األراضي املزروعة 

 
 وصف العمود

  link:aretab  الكبريواخلطر العالي التنوع املنطقة ذات إسم 

 جمموعة حماصيل/اسم احملصول

 البدائية األصناف/املزارعني أصنافتنسبة األراضي املزروعة 

 التقييمعام 

 link:reftab المرجع

 
 

 مؤشر

 إما )اليت تسّلمها تنوك اجلينات الوطنية أو احمللية للمزارعني  ةالبدائياألصناف /عدد أصناف املزارعني

 14(وسطاءمباشرة أو عرب 

 

 سؤال

اليت  البدائية األصناف/عدد أصناف املزارعني جمموعة حماصيل/لكل حمصول أدِخل يف اجلدول أدناه 3.0

 [SH. ](ءوسطاإما مباشرة أو عرب )تنوك اجلينات الوطنية أو احمللية للمزارعني  15سّلمتها

 
 وصف العمود

 جمموعة حماصيل/اسم احملصول

 اليت سلمت للمزارعني البدائيةاألصناف /عدد أصناف املزارعني

  اليت سلمت للمزارعني البدائيةاألصناف  /أصناف املزارعنيعينات عدد 

                                                      
 .من أصل جمموع األراضي املزروعة يف املناطق ذاتها  13
 .تعزيز تنويع اإلنتاج احملصولي وتوسيع نطاق التنّوع احملصولي للزراعة املستدامة :12األولوية  يمذكور أيضًا يف النشاط ذ  14
 .خالل فرتة التفرير  15
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 ها األصليةاصيل إىل هيئتنظم احملني يف حاالت الكوارث على إعادة مساعدة املزارع: 3األولوية  والنشاط ذ

 

 مؤشرات
 

 كوارث وقوعتلّقت تذورًا للزراعة كمعونة تعد  عدد األسر اليت 

  البذور املتاحة عرب تدخالت لالستجاتة إىل الكوارث من جمموع 16احمللينسبة البذور املنتجة على الصعيد 

 

 سؤال

أو /واسم احملصولرثة، ، وتاريخ ومنط الكامن الكوارث أدِخل يف اجلدول أدناه إسم املنطقة املتأّثرة 1.3

املنهجية و صدر البذور املوزعة،مكمية ووتاريخ إعادة اإلدخال، و، (هأ)أعيد إدخاله( اليت)الذي( األصناف)الصنف

لتوجيه املستخدم تقييم ط الومن ، مصدر املادة الوراثيةوعدد األسر املستفيدة، والبذور، لتوزيع اإلغاثة يف املستخدمة 

[SH] التدخل
 17 

 مودوصف الع

  link:aretab إسم منطقة الكوارث

 منط الكارثة

     حرب دولية  ♦     حرب مدنية  ♦     جفاف  ♦     إعصار /إعصار استوائي ♦     حريق  ♦     فيضان  ♦

 (ُيرجى التحديد)غري ذلك  ♦

 أمناط أخرى من الكوراث

  (YYYY/MM) تاريخ الكارثة

 1حملصولاسم ا

  link:cultab (ها)ُأعيد إدخاله (اليت)الذي (األصناف)الصنف

 (YYYY/MM)  تاريخ إعادة اإلدخال

 البذور املقدمة اتمساعد

 لبذور من خالل التوزيع املباشر ل     

 (مثل نظم القسائم، معارض البذور)من خالل نهج قائم على السوق تطريقة غري مباشرة      

 لبذور جمتمعي لإكثار      

                                                      
 .امُلنتةجةة يف املناطق اجملاورة ذات ظروف إيكولوجية وزراعية مشاتهة  16
 معدال جزئيا CGRFA-10/04/Inf..5للوثيقة  0يف امللحق  7.3سؤال  17
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 تاحةامل/كمية البذور املوزعة

 وحدة القياس

 وحدات ♦     طن  ♦      كيلوجرام ♦      جرام ♦

 حمليا ت أنتجيتال ةتاحامل/ةوزعاملالنسبة املةوية للبذور 

 عدد األسر اليت استفادت من مساعدات البذور

 البذور/صدر املادة الوراثية م

     مزارعني  ♦     نك جيين دولي ت ♦     تنك جيين إقليمي  ♦     قطري تنك جيين ♦     يتمعجمتذور تنك  ♦

      (ُيرجى التحديد)غري ذلك  ♦     الوكاالت التجارية  ♦

 للبذور/الوراثية مادةأخرى لل صادرم

 التقييمات املنجزة

 

 أداء نظم البذور على مستوى املزارعني  لتوصيف     

 كارثة على نظم تذور املزارعنيالأثر  تقييمل     

 
 مؤشر

 ت إلدارة خماطر الكوارث من أجل إعادة النظم احملصولية اليت تشمل أحكامًا تتناول أمن وجود سياسا

 البذور

 

 سؤال

إلدارة خماطر الكوارث من أجل إعادة النظم احملصولية اليت تشمل أحكامًا  ةسياسأي   أدِخل يف اجلدول أدناه 0.3

 [NFP]  واملطبقة تتناول أمن البذور

 

 وصف العمود

 link:reftab ةعنوان السياس

 link:reftab النشر عام
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 يف املوقعتشجيع صون وإدارة األقارب الربية للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية : 1األولوية  ذو النشاط

 

 مؤشر

  تتناول األقارب الربية للمحاصيل إدارية خطط اليت تتوفر على  الوطنية الطبيعية نسبة مواقع الصون

 ربيةوالنباتات الغذائية ال

 

 سؤال

ة تتناول األقارب الربية يدارإخطط تتوفر على القطرية اليت  الطبيعيةواقع الصون املائوية ملنسبة الشر إىل أ 1.2

 للمحاصيل والنباتات الغذائية الربية
 

 مؤشر

  عم تد  للمحاصيل والنباتات الغذائية الربيةاألقارب الربية إجراءات الصون يف املواقع الطبيعية وإدارة عدد

 من احلكومة

 

 سؤال

ألقارب الربية ليف املواقع الطبيعية واإلدارة  ونحول الص 18نشاط/مشروع/أدِخل يف اجلدول أدناه أّي ترنامج 0.2

والنباتات الربية لإلنتاج الغذائي، واملساحة املغطاة، والوحدة التصنيفية احملّددة، واملعايري املستخدةمة لمحاصيل ل

[SH] لتحديدها
 19 

 

 عمودوصف ال

 link:protab النشاط/املشروع/إسم الربنامج

 link:protab (YYYY/MM) تاريخ ال

  :منفذة تدعم من

 احلكومة      

 اضخلقطاع الا      

 البحوث الدولية( مراكز)مركز       

 األمم املتحدة( الت)وكالة       

 نظمات الغري احلكوميةملا      

                                                      
 مبشاركة منظمتكمأجري خالل فرتة التقرير  18
 معدال جزئيا CGRFA-10/04/Inf..5للوثيقة  0يف امللحق  0.2سؤال  19
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 link:aretab ونإسم منطقة الص

 ط املنطقةمن

 حممية     

 لإلسرتجاع     

 link:taxtab إسم الوحدة التصنيفية

 جمموعة الوحدة التصنيفية

 لولمحصل ب ترييقر     

 نبات غذائي تري     

 معايري التعريف

 مواضيع إضافية مغطاة

 CWR/WPF تنفيذ ممارسات اإلدارة لإلتقاء على مستوًى عاٍل من التنوع الوراثي ِل      

 اشرتاك اجملتمعات احمللية     

 تنفيذ اخلطط لتشجيع مشاركة العامة     

 املهّددة واحملفوفة تاملخاطر CWR/WPF خارج املواقع الطبيعية ِل  ونترتيبات للص     

 

 مؤشر

  موقعهايف  20ناشطة احملتفظ تها تصورةالربية الغذائية  أنواع النباتات األقارب الربية للمحاصيل وعدد 

 طبيعيال

 

 سؤال

احملتفظ  الربيةلنباتات الغذائية اتقدير األخري لعدد األقارب الربية للمحاصيل وأنواع الأدخل يف اجلدول أدناه  3.2

 [NFP]تاريخ وأي إشارة إىل تقديرها وال تبلدكم، الطبيعي اموقعهيف  ناشطةتها تصورة 

 

 وصف العمود

 الطبيعي تها تصورة ناشطة يف موقعها رلألقارب الربية للمحاصيل احملتفظ املقدعدد ال

  لنباتات الغذائية الربية احملتفظ تها تصورة ناشطة يف موقعهاالعدد املقدرل

 (YYYY/MM) تاريخ ال

 link:reftab املرجع

  

                                                      
 .تعين تأن األنواع املستهدفة تتناوهلا تشكل خاص خطة اإلدارة يف مناطق الصون" احملتفظ تها تصورة ناشطة"  20
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 دعم اجلمع املوّجه للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: 5األولوية  والنشاط ذ

 

 مؤشرات

  بعثات اجلمع املوّجه ل، وةاجلينات الوطني اجملموعات حبوزة تنوكحديد الثغرات يف لت إسرتاتيجيةوجود

 من أجل ملء الثغرات اليت مّت حتديدها

 اجلينات الوطين، واليت تستلزم مجعًا موّجهًا (تنوك) عدد جمموعات احملاصيل احملفوظة يف تنك 

 

 سؤال

اجلينات الوطين، إذا ما كانت  (تنوك) تنك حبوزةبيعية خارج املواقع الط جمموعةلكل يف اجلدول أدناه  تني 1.0

 بعثات اجلمع املوّجه من أجل ملء الثغرات اليت مّت حتديدهااجملموعة وللقيام تالثغرات يف هناك اسرتاتيجية لتحديد 

[SH]ثغرات العن لكشف لواألساليب املستخدمة 
21 

 

 وصف العمود

 link:protab ةاملوجودة خارج املواقع الطبيعي اجملموعةإسم 

 اسرتاتيجية

     ال توجد ♦     توجود لتحديد الثغرات ولبعثات اجلمع املوّجه ♦      ةتوجود لتحديد الثغرات يف اجملموع  ♦

 مطلوب اجلمع املوّجه

 ال  ♦      نعم  ♦

 

 الفجوات اليت مّت حتديدها

 املستهدفة يةلتصنيفوحدات الل غطية غري كاملةت     

 غرافية غري كاملة تغطية ج     

 معروفة ومفقودة أصناف تدائية/املزارعني أصناف     

 أصناف تارخيية مفقودة     

 

 الفجوات األخرى اليت مّت حتديدها

 الوسائل املستخدمة لتحديد الفجوات

 مقارنة املواد املخّزنة مع العمل املفّوضة ته املنّظمة     

                                                      
 معدال جزئيا CGRFA-10/04/Inf..5للوثيقة  0يف امللحق  2.7سؤال  21
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 اجع التارخييةمقارنة املواد املخّزنة مع املر     

 مقارنة املواد املخّزنة مع املراجع اجلغرافية     

 

 لوسائل األخرىا

 

 

 

 

 مؤشرات

 عدد تعثات اجلمع املوّجه يف البالد 

  الناجتة عن تعثات اجلمع املوّجه يف البالداملدخالت عدد 

 

 سؤال

غرافية حيث مّت القيام تاملهّمة، ، مقّدمًا تفاصيل حول املنطقة اجل22مجع تعثةيف اجلدول أدناه أّية  أدخل 0.0

اليت مّت تأمني صيانتها  ةمعوالوحدة التصنيفية أو احملصول، وعدد امُلدخالت اليت مّت مجعها، وعدد امُلدخالت اجمل

[SH] لألجل الطويل
 23 

 وصف العمود

 link:protab إسم تعثة اجلمع

 link:protab  (YYYY/MM) تاريخ ال

 

 link:aretab إسم منطقة اجلمع

 link:taxtab 1االذي مّت مجعه يةفيصنلتاالوحدة إسم 

 إسم احملصول الذي مّت مجعه

 عدد امُلدخالت اليت مّت مجعها

 واملأمونة يف الصيانة الطويلة األجل ةمعاجمعدد امُلدخالت ا

  

                                                      
 ة التقرير مبشاركة منظمتكمأجري خالل فرت 22
  CGRFA-10/04/Inf..5للوثيقة  0يف امللحق  1.7سؤال  23
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 خارج املوقع والتوّسع فيه املادة الوراثيةإدامة صون : 1األولوية  والنشاط ذ

 

 مؤشر

 الطبيعية قعاخارج املواملوجودة موعات اجملللمحافظة على  السنوية اجتاه القدرة 

 

 سؤال

موعات اجملعلى  ةفظاحمقدرة الربنامج الوطين لل 0211يف اجلدول أدناه عن كل سنة منذ ( حدث) أدخل 1.6

عنها كنسبة مةوية من يف تلدك من حيث املوارد البشرية واملالية والبنية التحتية معربا الطبيعية قع اخارج املواملوجودة 

 [NFP. ]0212القدرة يف عام 

 وصف العمود

 السنة

 (0212يف سنة  122) املوارد البشريةقدرة 

 (0212يف سنة  122( )التكاليف املتكررة)املوارد املالية قدرة 

 (0212يف سنة  122( )تكاليف رأس املال)املرافق قدرة 

 

 مؤشرات

 24 األجل طويلة أو األجل متوسطةيف ظّل ظروف / طبيعيةعدد احملاصيل احملفوظة خارج املواقع ال 

 األجل طويلة أو األجل متوسطةيف ظّل ظروف / عدد األنواع احملفوظة خارج املوقع 

 األجل طويلة أو األجل متوسطةيف ظّل ظروف / عدد املدخالت احملفوظة خارج املواقع الطبيعية 

 ن استنساخها اآلممّت  اليت خارج املوقع مدخالت نسبة 

 

 سؤال

، مؤمتنة من ِقبةل منظمتك، ولكّل وحدة ةواقع الطبيعيامليف اجلدول أدناه لكّل جمموعة خارج ( حّدث) أدخل 0.6

تصنيفية أو حمصول، حالة العينة، واألصل اجلغرايف، وعدد امُلدخالت امُلخّزنة يف اجملموعة، وعدد امُلدخالت 

[SH] املكّررة النسخاجلينات املؤمَتنة على مثل هذه ( تنوك) تأمان يف تنوك جينات أخرى وإسم تنك ستنسخةامُل
25 

 

 وصف العمود

 link:protab الطبيعية املواقعإسم اجملموعة خارج 

                                                      
 .تشجيع تنويع اإلنتاج احملصولي وتوسيع نطاق التنّوع احملصولي من أجل الزراعة املستدامة: 12األولوية  يمذكور أيضًا يف النشاط ذ  24
 CGRFA-10/04/Inf..5للوثيقة  0يف امللحق  0.0سؤال   25
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 link:taxtab إسم الوحدة التصنيفية

 إسم احملصول

 ةامُلدخلالعينة حالة 

صنف  ♦     خمزون وراثي /طفرة ♦     ساللة مرّتي  ♦      صنف تدائي/صنف تقليدي ♦     عشيّب  ♦     تري  ♦

      حمّسن/متقّدم

 األصل اجلغرايف

 عدد امُلدخالت

 أمان يف تنوك جينات أخرىستنسخة تاملعدد امُلدخالت 
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 وإكثارها خارج املوقع املوجودةجتديد املدخالت  :7األولوية  والنشاط ذ

 

 مؤشرات

 ضعت هلا ميزانية لتجديدهااليت ُوو اليت حتتاج إىل جتديد خارج املوقع دخالتامل نسبة 

 أو إكثارها/واليت مّت جتديدها  خارج املوقع دخالتامل عدد 

 اليت حتتاج إىل جتديد خارج املوقع دخالتامل نسبة 

 
 سؤال

 أولوية حالةموعات خارج املوقع اخلاص تك، اجملحمصول حمتفظ ته يف يف اجلدول أدناه لكّل  أدخل 1.7

تجديد، ونسبة هذه تطلب الت خالت اليتدعدد املوا، هراكثإأو /و مسبقا هاديدجت خالت اليت متدعدد املوتجديد، ال

[SH]ها هلا ميزانية لتجديدضعت واليت املدخالت 
 26 

 وصف العمود

 جمموعة احملاصيل/إسم احملصول

 التجديد حالة أولوية

 األولويات وِضعت واألنشطة جارية ♦     األولويات وِضعت ولكن مل يتّم القيام تأّي نشاط  ♦     األولويات مل توضع  ♦

     

 مسبقا أو إكثارها/وعدد امُلدخالت اليت مّت جتديدهًا 

 عدد امُلدخالت اليت حتتاج إىل جتديد

 هاتجديدلهلا ميزانية ضعت نسبة املدخالت اليت و

 

  

                                                      
 معدال جزئيا CGRFA-10/04/Inf..5للوثيقة  0يف امللحق  1.6سؤال  26
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 استخدامها تيسريل تطويرهاالتوسع يف توصيف جمموعات فرعية حمددة وتقييمها وزيادة : 8األولوية  والنشاط ذ

 

 مؤشر

  تالنسبة إىل اجملموعات خارج  ةمدخل عينة يف كل توصيفها ىجر اليت سمات املرفولوجيةالعدد متوسط

 الطبيعية قعاوامل

 سؤال

عدد جمموعة حماصيل /، أو وحدة تصنيفية، أو حمصولخارج املوقع إاجلدول أدناه، لكّل جمموعة يف أدخل 1.8

 [SH]  احنرافه القياسيو عينة مدخلةكل تالنسبة ل املوّصفة ت املرفولوجيةاسمومتوسط عدد ال مُلدخالتا

 

 وصف العمود

 link:protab الطبيعية املواقعإسم اجملموعة خارج 

 link:taxtab إسم الوحدة التصنيفية

 جمموعة احملاصيل/إسم احملصول

 مُلدخالتا عدد

 ةمدخلة عينتالتسبة لكل  املوّصفة املرفولوجيةسمات لمتوسط عدد ا

  حنراف القياسياال

 

 مؤشر

 عدد املطبوعات عن تقييم املادة الوراثية والتوصيف اجلزيةي 

 

 سؤال

 سماتلاعلى الوامسات اجلزيةية وعلى تقييم اعتمادا توصيف حول ال 27مطبوعاجلدول أدناه أي  يف أدخل 0.8

. املوقع يف البالد املصونة خارجلمادة الوراثية ل أحيائيةوالالإلجهادات األحيائية االزراعية والكيميائية احليوية وكذلك 

[SH] 

 

                                                      
 أجري خالل فرتة التقرير مبشاركة منظمتكم 27
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 وصف العمود

 link:reftab  املرجع

 املوضوع

 ف اعتمادًا على الوامسات اجلزيةيةيوصتال     

 ات الزراعيةسملا يمقّيت     

 احليوية-ات الكيميائيةسملا يمقّيت     

 إلجهادات الالأحيائيةا يمقّيت     

 جهادات األحيائيةإلا يمقّيت     

 

 

 مؤشر

 نشرهااليت جرى السمات د اجملموعات الفرعية احملددة عد 

 

 سؤال

عدد جمموعة حماصيل /، أو وحدة تصنيفية، أو حمصولخارج املوقع أدناه، لكّل جمموعة اجلدول يف أدخل 3.8

 [SH] نشرها اليت جرى  سماتالاجملموعات الفرعية احملددة 

 

 وصف العمود

 link:reftab الطبيعيةت املوجودة خارج املواقع اسم اجملموعا

 link:taxtab اسم الوحدة التصنيفية

 اصيلجمموعة احمل/اسم احملصول

 نشرهااليت جرى  سماتالاجملموعات الفرعية احملددة عدد 

 link:reftab  املرجع
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 مؤشر

  لوراثيةاملادة ااجلينات إىل مستخدمي  اليت جرى توزيعها من جانب تنوكاملدخالت عدد 

  املادة الوراثيةعدد العينات اليت جرى توزيعها من جانب تنوك  اجلينات إىل مستخدمي 

 

 ؤالس

عدد جمموعة حماصيل /، أو وحدة تصنيفية، أو حمصولخارج املوقع أدناه، لكّل جمموعة اجلدول يف أدخل 2.8

 [SH] .اليت وزعها تنك اجلينات ملختلف فةات املستفيديندخالت وعدد العينات امل

 

 وصف العمود

 link:protab خارج املوقع إسم اجملموعة 

 link:taxtab إسم الوحدة التصنيفية

 جمموعة احملاصيل/إسم احملصول

 ملراكز البحوث الزراعية الوطنيةعدد امُلدخالت اليت مّت توزيعها 

 ملراكز البحوث الزراعية الوطنية اليت مّت توزيعها عيناتعدد ال

  للقطاع اخلاص مّت توزيعها عدد امُلدخالت اليت

 للقطاع اخلاص  اليت مّت توزيعهاّ  عيناتعدد ال

 للمزارعني أو املنظمات الغري احلكوميةعدد امُلدخالت اليت مّت توزيعها 

 للمزارعني أو املنظمات الغري احلكوميةاليت مّت توزيعها  عيناتعدد ال

 لآلخرينعدد امُلدخالت اليت مّت توزيعها 

 لآلخريناليت مّت توزيعها  تعيناعدد ال

 يةأجنب جلهات معنية عدد امُلدخالت اليت مّت توزيعها

 جلهات معنية أجنبية اليت مّت توزيعها عيناتعدد ال
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 النباتات، وحتسينها الوراثي، وتوسيع نطاق قاعدتها  تربية دعم اجلهود يف جماالت: 9األولوية  والنشاط ذ

 

 مؤشر

  الرتتية وما قبل الرتتية عامة ناشطة تشأن ترامج ذاتعدد احملاصيل 

 

 أسةلة

احملصول، التحسينات املستهدفة /، اجملموعة التصنيفية28حماصيلأدناه لكل ترنامج ترتية  اجلدول يف أدخل 1.9

( النظم)أو النظام /اإليكولوجية الزراعية و( املناطق)، املنطقة (صائصاخل) صيصةاخلأو  (السمات) السمةمن حيث 

ي الذي ينطبق عليه التحسني، وتوفري التقديرات من حيث أهمية التحسني من ناحية األمن الغذائي ومصدر الزراع

، عدد املوظفني املهنيني املعنيني، املنتج التشاركية يف جمال الرتتية املنجزة املادة الوراثية، ومنط األنشطة( مصادر)

[SH]الذي مت حتقيقه حتى اآلن وسنة اإلجناز( املنتجات)
 29 

 

 وصف العمود

 link:protab النشاط/املشروع/إسم الربنامج

 link:protab (YYYY/MM) تاريخ ال

 link:taxtab إسم الوحدة التصنيفية

 إسم احملصول

 املتناولة (اخلصائص)صيصة اخل(/السمات)السمة 

 (تحسنيالذي ينطبق عليه ال)الزراعي ( النظم)النظام /الزراعية اإليكولوجية( املناطق)املنطقة 

 النظام الزراعي احملدد/األهمية التقديرية للتحسني من حيث األمن الغذائي يف املنطقة الزراعية اإليكولوجية احملددة

      عاٍل ♦     متوسط  ♦     حمدود  ♦

 مصدر املادة الوراثية

 تنك جيين حملي     

 تنك جيين قطري     

 دولية/شبكة إقليمية     

 CGIAR اتع جلماعةتنك جيين ت     

 منظمة عامة من تلد متقدم     

 منظمة عامة من تلٍد ناٍم     
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 القطاع اخلاص     

 : الرتتية التشاركية أتاحت الفرصة ملساهمة املزارعني يف

 حتديد األولويات يف جمال الرتتية     

 (صنافلأل اركيالتش نتقاءاإل)اإلنتقاء من سالالت متقدمة وثاتتة أو أصناف حمسنة      

 اإلنتقاء من عشائر منعزلة     

 األتاء أو حتديد /التهجني و     

 املشاركني عدد املوظفني املهنيني

 حصيلة اإلنتاج

 سنة احلصيلة املنتجة

 

حدد النمط و( مبا فيه توسيع القاعدة)لتعزيز الصفات الوراثية  30نشاط/مشروع/أدناه أي ترنامج اجلدول يف أدخل 0.9

التفاصيل اخلاصة مبواد البدء وطرق حتديد التنوع فيها ووضح إذا ما كانت األشطة واب الداعية لكل نشاط، واألسب

[SH] تتضمن مزارعني
 31 

 

 وصف العمود

 link:protab النشاط/املشروع/إسم الربنامج

 link:protab (YYYY/MM) اريخ تال

 link:taxtab إسم الوحدة التصنيفية

 منط النشاط

 خاصة مساتالصفات الوراثية عن طريق إدماج  تعزيز     

 حتسني العشائر من خالل الدمج أو عمليات نوسيع القاعدة     

 منط األنشطة األخرى

 األسباب الداعية إىل إدراج النشاط

 الرتتية زيادة قليلة يف ترنامج      

 احلالية الرتتية اخلاصة غري متوفرة يف مواد  سمةال     

 ى وجود قاعدة وراثية ضيقةدليل عل     

 األسباب الداعية األخرى إىل إدراج النشاط
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 عن طريقمّت إجراء تقييم التنوع الوراثي 

 الوامسات اجلزيةية     

 دراسات األنساب     

 األساليب األخرى     

 مل يتّم إجراء أّي تقييم     

 مواد البدء

 بدائيةال األصناف /األصناف     

 ف احملسنة املستخدمة يف تلدكاألصنا     

 األصناف الغريبة     

 األقارب الربية     

 املزارعني ةركاشم

 حتديد األولويات     

 تنفيذ الربنامج     

 

 مؤشر

  احملاصيل العامني والناشطني  مرتيعدد 

 سؤال

احملاصيل املختلفة وحدد  تالنسبة جملموعات احملاصيل العامني والناشطني مرتيعدد أدناه  اجلدول يف أدخل 3.9

  [NFP]مصدر املعلومات والسنة 
 

 وصف العمود

 اصيلجمموعة احمل

 حبوب     

 تقوليات حبية     

 جذور ودرنات     

 فواكه     

 خضراوات     

 أعالف     

 نباتات ليفية     

 النباتات الزيتية     

 النباتات السكرية     
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 أخرىجمموعة احملاصيل 

 احملاصيل العامني والناشطني مرتي عدد

 link:reftab  املراجع

 املعلومة سنة

 

 

 مؤشر

  32إطالقهاعدد األصناف اجلديدة اليت جرى 

 

 دعم إنتاج وتوزيع البذور: 10 ةاالولوي يذمن فضلك انظر النشاط 

 

 

  

                                                      
 .دعم إنتاج البذور وتوزيعها: 10األولوية  يمذكور أيضًا يف النشاط ذ  32
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 هذا التنويع تشجيع الزراعة املستدامة بتنويع إنتاج احملاصيل والتوسع يف: 11األولوية  والنشاط ذ

 

 مؤشر

 
 عدم التجانس الوراثي يف أنواع احملاصيل والتنّوع داخل النظام النشاطات لزيادة /املشاريع/عدد الربامج

 اإليكولوجي الزراعي

 

 سؤال

اصيل ذي صلة تتقييم أو حتسني التنوع ضمن وفيما تني احمل 33نشاط/مشروع/أدناه أّي ترناج اجلدول يف أدخل 1.12

[SH] ات ذات صلةعوطبواملواضيع املغطاة وإىل أّية م( احملاصيل)صيل، مشريًا إىل احملصول أو إنتاج احملا
 34 

 

  وصف العمود

 link:protab النشاط/املشروع/إسم الربنامج

 link:taxtab 1إسم الوحدة التصنيفية

  إسم احملصول

 ااةغطاملواضيع امل

 رصد التنوع ضمن األنواع يف احملاصيل/تقييم     

 زيادة التنوع ضمن األنواع يف احملاصيل     

 رصد التنوع يف النظم الزراعية/تقييم     

 زيادة التنوع يف النظم الزراعية     

 مطّبقة ةأساليب التنوع تشاركي     

 link:reftab املرجع
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 مؤشر

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

 

 سؤال

نطقة ، مشريًا إىل امل35ي الزراعةإلدخل الذي أ أو نوع تري/و صول جديداجلدول أدناه أّي حم يف لأدخ 0.12

 [NFP]  رئيسيةلالزراعية ا( املناطق)

 

 وصف العمود

 link:protab صول اجلديدإسم احمل

 link:taxtab إسم الوحدة التصنيفية

 link aretab الزراعية اارئيسةة (املناطق) نطقةإسم امل

 

 راتمؤش

 اليت جري تسليمها من جانب تنوك اجلينات الوطنية واحمللية إىل  البدائيةاألصناف  /عدد أصناف املزارعني

 36(مباشرة أو عرب وسطاء تصورة إّما)املزارعني 

 

داخل املزرعة  دعم إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: 0 ةاألولوي يذمن فضلك انظر النشاط 

 .وتنميتها

 
  37 ة األجلطويلأو  ةملتوسط ظروفيف ظل  خارج املوقععدد احملاصيل احملفوظة 

 

  .إدامة صون املادة الوراثية خارج املوقع والتوّسع فيه استدامة: 6 ةاألولوي يذمن فضلك انظر النشاط 

 

  

                                                      
 خالل فرتة التقرير 35
 .إدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة داخل املزرعة وتنميتهادعم : 0األولوية  يمذكور أيضًا يف النشاط ذ  36
 .والتوّسع فيه خارج املوقع املادة الوراثيةإدامة صون : 6األولوية  يمذكور أيضًا يف النشاط ذ  37
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 األصناف /رعنيتشجيع تنمية وتسويق مجيع األصناف، ويف املقام األول أصناف املزا: 11األولوية  وذ النشاط

 واألنواع غري املستخدمة على النحو األمثل البدائية

 مؤشر

 النشاطات اليت تشّجع تنمية وتسويق مجيع األصناف، ويف املقام األول أصناف / املشاريع/عدد الربامج

 واألنواع غري املستخدمة على النحو األمثل  البدائية األصناف /املزارعني

 سؤال

سيما أصناف المجبع األصناف، ذي صلة تتطوير  38نشاط/مشروع/ناه أّي ترنامجأد اجلدول يف أدخل 1.11

أو  تصنيفية وحدة ألنواع القليلة االستخدام أو إدارتها جتاريًا، مشريًا، لكّلاحملاصيل أو اوااألصناف البدائية /رعنيااملز

[SH]  طق اجلغرافية، واملواضيع املغطاةا، إىل املراجع، واملنحمصول
 39 

 عمودوصف ال

 link:protab النشاط/املشروع/إسم الربنامج

 الفةة املستهدفة

 ألصناف مجيع     

 ةبدائياألصناف ال/ أصناف املزارعني     

 ألنواع القليلة االستخدامااو  اصيلاحمل     

 link:taxtab إسم الوحدة التصنيفية

  إسم احملصول

 link:reftab املرجع

 link:aretab جماالت االهتمام

 املواضيع املغطاة

 البحث     

 حتسني احملاصيل     

 توزيع البذور     

 حتسني التصنيع     

 تطوير السوق     

 التوعية العامة     

 تغريات السياسة     

 املواضيع األخرى املغطاة

                                                      
 أجري خالل فرتة التقرير مبشاركة منظمتكم 38
 معدال جزئيا CGRFA-10/04/Inf..5للوثيقة  0يف امللحق  0.10سؤال  39
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 مؤشر

 دمة على النحو األمثل األصناف البدائية واألنواع غري املستخ/العدد الذي مّت حتديده من أصناف املزارعني

 واليت هلا إمكانية كبرية للتسويق  

 

 ةلةسأ

ذات  بدائيةألصناف الا/أصناف املزارعني عددأدناه لكّل وحدة تصنيفية أو حمصول مناسب،  اجلدول يف أدخل 0.11

 [SH]  حتديدها حتى اآلناليت مّت للتسويق اإلمكانية الكبرية 

 

 وصف العمود

 link:taxtab إسم الوحدة التصنيفية

 إسم احملصول

 حتديدهااليت مّت  للتسويقالكبرية ذات اإلمكانية  البدائية صنافاأل/زارعنيعدد أصناف امل

 

، اآلن ىحت اليت مّت حتديدها للتسويقالكبرية قليلة االستخدام ذات اإلمكانية  األنواعأدناه  اجلدول يف أدخل 3.11

التقّدم الذي مّت إحرازه حتى اآلن تاجتاه تطويرها واستخدامها امُلستدام يف  ورّتبها من حيث األولوية، وقّدم تفصياًل حول

[NFP]. البلد
 40 

 

 وصف العمود

 link:taxtab إسم الوحدة التصنيفية

 إسم احملصول

 األولوية تالنسبة للبلد

      عالية ♦     عالية -متوسطة ♦     متوسطة  ♦     متوسطة -ضعيفة ♦     ضعيفة  ♦

                                                      
  CGRFA-10/04/Inf..5للوثيقة  0يف امللحق  1.10سؤال  40
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 ع اجلغرايفزيط التووضع خرائ

     تعض األنشطة لقائمة  ♦     ها شروع فياألنشطة خمططة ولكن مل يتّم ال ♦     مل يتّم ختطيط أي نشاط  ♦

      األنشطة ُمنجةزة ♦     األنشطة متقّدمة جدًا  ♦

 التقييم/التوصيف

     تعض األنشطة قائمة  ♦      اهشروع فيالاألنشطة خمططة ولكن مل يتّم  ♦     مل يتّم ختطيط أّي نشاط  ♦

      األنشطة ُمنجةزة ♦     األنشطة متقّدمة جدًا  ♦

 حتسني احملصول

     تعض األنشطة قائمة  ♦      هاشروع فيالاألنشطة خمططة ولكن مل يتّم  ♦     مل يتّم ختطيط أي نشاط  ♦

      األنشطة ُمنجةزة ♦     األنشطة متقّدمة جدًا  ♦

 تعد احلصاد اعمليات م

     تعض األنشطة قائمة  ♦      هاشروع فيالاألنشطة خمططة ولكن مل يتّم  ♦     مل يتّم ختطيط أّي نشاط  ♦

      األنشطة ُمنجةزة ♦     األنشطة متقّدمة جدًا  ♦

 التسويق

     نشطة قائمة تعض األ ♦      هاشروع فيالاألنشطة خمططة ولكن مل يتّم  ♦     مل يتّم ختطيط أي نشاط  ♦

      األنشطة ُمنجةزة ♦     األنشطة متقدمة جدًا  ♦

 نباتمواد اإل/إكثار البذور

     تعض األنشطة قائمة  ♦      هاشروع فيالاألنشطة خمططة ولكن مل يتّم  ♦     مل يتّم ختطيط أي نشاط  ♦

      األنشطة ُمنجةزة ♦     األنشطة متقدمة جدًا  ♦

 التوثيق يف نظم املعلومات

     قائمة تعض األنشطة  ♦      هاشروع فيال األنشطة خمططة ولكن مل يتّم ♦     مل يتّم ختطيط أي نشاط  ♦

      األنشطة ُمنجةزة ♦     األنشطة متقدمة جدًا  ♦
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 مؤشر

  نواع غري املستخدمة واأل البدائيةاألصناف /تشّجع تنمية وتسويق أصناف املزارعنيوطنية وجود سياسات

 على النحو األمثل

 

 سؤال

تشجيع لموجود ( مبا يف ذلك االسرتاتيجيات) قطري قانوني/سياسي إطار عمل أي أدناه اجلدول يف أدخل 2.11

 [NFP]ألنواع القليلة االستخدام واستغالهلا جتاريًا او البدائيةاألصناف /أصناف املزارعني تطوير

 

 دوصف العمو

 link:reftab (تمبا فيه اإلسرتاتيجيا)قانوني /إطار عمل سياسي

 link:reftab غام النشر

 موضوع الرتويج

 واستغالهلا جتاريًا األصناف البدائية/أصناف املزارعني تطوير     

 ألنواع القليلة االستخدام واستغالهلا جتاريًااتطوير     
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 وتوزيعها بذوردعم إنتاج ال: 12األولوية  وذ النشاط

 

 مؤشر

  41إطالقهاعدد األصناف اجلديدة اليت جرى 

 

 سؤال

حني )أصلها، وسنة التسجيل و طرازها حمّددًا ،42إطالقهااليت جرى األصناف مجيع  أدناه اجلدول يف أدخل 1.10

[NFP] اإليكولوجية املستهدفة، والصفات اهلامةالزراعية ( البيةات)، والبيةة طالقواإل( ينطبق
 43 

 

 وصف العمود

 إسم احملصول

 link:cultab إسم الصنف

 النمط

      صنف حمّسن ♦      تدائيصنف / املزارعصنف  ♦

 األصل

      مّت إدخاله من خارج البالد ♦     قطري  ♦

 عام التسجيل

 طالقاالعام 

 الزراعية اإليكولوجية املستهدفة( البيةات)البيةة 

 صفات هامة

 

 

                                                      
 .دعم اجلهود يف جماالت استيالد النباتات وحتسينها الوراثي وتوسيع نطاق قاعدتها: 9األولوية  يمذكور أيضًا يف النشاط ذ  41
 خالل فرتة التقرير 42
 جزئيا مبسطا CGRFA-10/04/Inf..5للوثيقة  0يف امللحق  7.13سؤال  43
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 مؤشر

 املسّجلة/عدد مؤسسات البذور الرمسية 

 

 سؤال

 [NFP].والسنة ات لد، حمددا مصدر املعلومباملسجلة يف ال/الرمسية البذور عدد شركات أدناه اجلدول يف أدخل 0.10

 

 دوصف العمو

 املسجلة/الرمسيةالبذور عدد شركات 

 link:reftab المرجع

 link:reftab غام النشر

 

 

 مؤشر

  ةموع املساحة لكّل من احملاصيل اخلمسيف املائة من جم 82عدد األصناف األكثر شعبية اليت متّثل معًا 

 املزروعة على النطاق األوسع

 

 سؤال

 األصناف عدد األخرية، وللسنةنطاق  وسعأ على املزروعة ةاخلمس احملاصيل من لكل ،أدناه اجلدول يف أدخل 3.10

 [NFP]. ملتاحةا الصلة ذات اإلحصاءات مع، احملصولية املساحة إمجالي من %82 واليت متثل معا شعبية األكثر

 

 دوصف العمو

 إسم احملصول

 مساحة احملصول إمجاليمن  %82أقل عدد من األصناف يف 
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 مؤشر

  نطاقأوسع نسبة املساحة اليت ميّدها قطاع البذور الرمسي تبذور احملاصيل اخلمسة املزروعة على 

 سؤال

املساحة  ، األخرية وللسنةنطاق  وسعأ على املزروعة ةاخلمس احملاصيل من لكل ،أدناه اجلدول يف أدخل 2.10

 مع ،معدل البذارمتوسط و املومسة، وكمية إنتاج البذور ةصدروامل ةوردملستاالبذور ، وكميات ةدوصاحملالكلية 

 [NFP]. املتاحة الصلة ذات اإلحصاءات

 

 دوصف العمو

 السنة

 إسم احملصول

 (هكتار)ة دوصاحملاملساحة إمجالي 

 (طن)استرياد البذور 

 (طن)لبذور تصدير ا

 (طن) املومسةإنتاج البذور 

 ( ه/كج) معدل البذارمتوسط 

 

 مؤشر

 وجود سياسة وطنية للبذور وقانون خاص تالبذور 

 

 سؤال

( قوانني)قانون تالقطرية للبذور و( السياسات)املتعلقة تالسياسة ( املراجع)املرجع  أدناه اجلدول يف أدخل 0.10

 [NFP] لبذورا

 

 دوصف العمو

 link:reftab املرجع

  link:reftab غام النشر
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 بناء الربامج الوطنية وتعزيزها: 13األولوية  وذ  النشاط

 

 مؤشر

  اخلاصة سرتاتيجياتالأو ا/ألنشطة وليعمل كآلية تنسيق ( وما إىل ذلكوكالة، جلنة، )وجود كيان وطين 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ت

 

 سؤال

الذي يعمل كُمنشأة حكومية مسؤولة عن تنسيق ( وكالة، جلنة، إخل)أدناه الكيان القطري  اجلدول يف أدخل 1.13

، ةاملمثَّل اجلهات املعنيةيف البلد، حمّددًا عام التأسيس، واملهمة املّكلف تها، وفةات  PGRFA أو تسهيل أنشطة/و

[NFP] وتواتر االجتماعات
 44 

 

 وصف العمود

 link:instab إسم الكيان

 أسيسعام الت

 عام أحدث إعادة إنشاء

 تكليف مبهام إضافية

 موارد وراثية حةرةجية     

 موارد وراثية حيوانية     

 وصف األهداف

 تواتر االجتماعات

تشكل  ♦     كل ثالثة أعوام  ♦     كل عامةْين  ♦     سنوي  ♦     مّرتان يف العام  ♦     فصلي خالل عاٍم واحد  ♦

       ذلكغري ♦     غري نظامي 

 (YYYY/MM)  تاريخ آخر اجتماع
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 الشركاء املشاركون

 مرّتو نبات     

 مزارعون     

 قطاع خاص     

 منظمات غري حكومية     

 جامعات     

 ةك جينات قطريوتن     

 عيةمتجممنظمات      

 وزارة الزراعة     

 وزارة البيةة     

 الشركاء املشاركون اآلخرون

 

 

 مؤشر

  وطنية معيَّنة رمسيًا أو منسق للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  اتصالنقطة وجود 

 

 سؤال

  PGRFAل القطري أو املنسق  نقطة االتصال الوطنيةوعنوان  لقب، وموقع، وإسم  أدناه اجلدول يف أدخل 0.13

  [NFP]  الذي مّت تعيينه رمسيًا

 

 وصف العمود

 link:pertab املنسق/النقطة االتصإسم الشخص 

 (YYYY/MM)  تاريخ التعيني
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 مؤشر

 وجود إطار للسياسات احلكومية واسرتاتيجيات لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها 

 

 سؤال

 PGRFA [NFP]صون واستخدام ل يةحكوم اتاسرتاتيجيسياسي و إطار عمل أي أدناه اجلدول يف أدخل  3.13

 

 دالعمووصف 

 link:reftab املرجع 

 link:reftab غام النشر

 

 

 مؤشر

  وجود آلية وطنية لتبادل املعلومات تشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 

 سؤال

 اجلهات املعنية موجودة موضحا عدد  PGRFA آلية وطنية لتبادل املعلومات تشأنأي أدناه  اجلدول يف أدخل  2.13

 [NFP] ةاملساهم

 

 دوصف العمو

 link:reftab املرجع 

 link:reftab غام النشر

  املساهمة اجلهات املعنية  عدد
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 تشجيع وتعزيز شبكات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: 11األولوية  وذ النشاط

 
 مؤشر

 العضوية يف شبكة إقليمية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 

 لسؤا

[NFP] عّد البلد عضوًا فيهاُياليت  PGRFA ًةإقليمي أدناه شبكات عمل اجلدول يف أدخل  1.12
 45 

 

 وصف العمود

 link:instab إسم شبكة العمل

 

 مؤشر

  فيها تكون اجلهات املعنية القطرية عضوا عدد شبكات حتسني احملاصيل اليت 

 

 سؤال

 [SH] فيهاعضوا  تكون اجلهات املعنية القطريةل اليت حتسني احملاصيأدناه شبكات  اجلدول يف أدخل  0.12

 

 وصف العمود

 link:instab إسم شبكة العمل

 

 مؤشر

  يف إطار الشبكات املطبوعات اليت تنتجها اجلهات املعنية القطريةعدد 

 

 سؤال

 [SH] يف إطار الشبكات 46أنتجمطبوع أي أدناه  اجلدول يف أدخل  3.12

 وصف العمود

  link:instab ملرجعإ
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 بناء نظم شاملة للمعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزها: 15األولوية  وذ النشاط

 

 مؤشر

  واملوّثقة يف نظام معلومات متاح للجميعاملوقعيف لمحاصيل احملتفظ تها األقارب الربية لعدد ، 

 

 سؤال

واملوّثقة يف نظام معلومات  ةقع الطبيعياة يف املوناملصا لمحاصيلل ربيةال ألقاربعدد ا أدناه اجلدول يف أدخل  1.10

 [NFP] نظام معلوماتاسم وعنوان ، حمددا عدد املواقع احملفوظة فيها ومتاح للجميع

 

 وصف العمود

 لمحاصيلل الربية ألقاربعدد ا

 عدد مواقع الصون

 link:systab  نظام معلومات

 link:systab االنرتنتعنوان النظام على شبكة 
 

 مؤشر

 املزروعة داخل املزرعة، واملوّثقة يف نظام معلومات متاح للجميع البدائيةاألصناف /عدد أصناف املزارعني 

 

 سؤال

املزروعة داخل املزرعة، واملوّثقة يف نظام  البدائيةصناف األ/عدد أصناف املزارعني أدناه اجلدول يف أدخل  0.10

لنسبة منها اليت مت نشر وصفها وتيانات توزيعها احلغرايف، واسم وعنوان نظام ، حمددا امعلومات متاح للجميع

 [NFP]املعلومات  

 

 وصف العمود

 البدائية األصناف/أصناف املزارعنيعدد 

 توصيف مرفولوجيهلا اليت  البدائيةاألصناف /أصناف املزارعنينسبة 

 عيتوصيف زراهلا اليت  البدائية األصناف/أصناف املزارعنينسبة 

 اليت هلا تيانات التوزيع احلغرايف البدائية األصناف/أصناف املزارعنينسبة 

 link:systab  علوماتاملنظام 

 link:systab االنرتنتعنوان النظام على شبكة 
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 مؤشر

  يف نظام معلومات متاح للجميعوّثقة املمن جمموعات خارج املوقع  املدخالت عدد 

 

 سؤال

يف نظام معلومات وّثقة املاملدخالت من جمموعات خارج املوقع يف حوزة منظمتكم وعدد ه أدنا اجلدول يف أدخل  3.10

 [SH]، حمددا النسبة منها اليت مت نشر تيانات توصيفها وتقييمها، واسم وعنوان نظام املعلومات  متاح للجميع

 

 وصف العمود

 link:protab اسم جمموعة خارج املوقع

 عدد املدخالت املوثقة 

 توصيف تتوفر على تيانات الاليت ملدخالت انسبة 

 نسبة املدخالت اليت تتوفر على تيانات التقييم

 link:systab  علوماتاملنظام 

 link:systab االنرتنتعنوان النظام على شبكة 
 

 مؤشر

  وموّثقة يف نظام معلومات متاح للجميععدد األصناف اليت مّت إطالقها 

 

 سؤال

 

، حمددا اسم عدد األصناف اليت مّت إطالقها وموّثقة يف نظام معلومات متاح للجميع اهأدن اجلدول يف أدخل  2.10

 [NFP]وعنوان نظام املعلومات  

 

 وصف العمود

 صناف اليت مّت إطالقهاعدد األ

 املعلومات املنشورة تضم

 النسب     

 الوصف الزراعي     

 مصدر البذور     

 link:systab  علوماتاملنظام 

 link:systab االنرتنتالنظام على شبكة عنوان 
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 مؤشر

 إقليمية تشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تكون متاحة للجميع/املشاركة يف نظم معلومات دولية 

 

 سؤال

كون ي إقليمية تشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة/معلومات دولية امنظ أيأدناه  اجلدول يف أدخل  0.10

 [SH] ديثاتالتح تواتر، حمددا واليت تساهم فيه منظمتكم تاملعلومات للجميع امتاح

 

 وصف العمود

 إقليمي/م معلومات دوليانظ

 التحديثات تواتر

 أو أكثركل عامةْين  ♦     سنوي  ♦      شهري ♦      يومي ♦
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من تآكل املوارد الوراثية  التقليل إىل أدنى حدو استحداث نظم لرصد وصون تنّوعها الوراثي: 11األولوية  وذ النشاط

 النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزها

 

 مؤشرات

  47 احلصر/املسح ةمن تني تلك اليت مشلتها عمليالنباتية لألغذية والزراعة املهدَّدة  ةاملوارد الوراثينسبة 

 

 باتية لألغذية والزراعةمسح وحصر املوارد الوراثية الن: 1األولوية  يمن فضلك انظر النشاط ذ

 
 من التآكل الوراثي التقليل إىل أدنى حدوجود نظم وطنية لرصد التنّوع الوراثي وصونه، و 

 

 ؤالس

شر إىل عدد أوأدخل يف اجلدول أدناه أي نظام وطين لرصد ومحاية التنوع اجليين واحلد من التآكل الوراثي   1.16

 [NFP] ةاملساهماجلهات املعنية 

 

 دوصف العمو

 link:reftab املرجع 

 link:reftab غام النشر

  ةاملساهماجلهات املعنية  عدد

 
 مؤشر

 التقليل إىل أدنى عدد اإلجراءات العالجية الناجتة عن النظم الوطنية القائمة لرصد وصون التنّوع الوراثي و

 من التآكل الوراثي حد

 

 ؤالس

 اجليينن النظم الوطنية القائمة لرصد ومحاية التنوع الناجم ع 48عالجيأي إجراء أدخل يف اجلدول أدناه   0.16

 [NFP. ]الوراثي التآكلواحلد من 

 

 دوصف العمو

 link:protab عالجيإجراء 

  

                                                      
 .مسح وحصر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: 1األولوية  يمذكور أيضًا يف النشاط ذ  47
 التقريرأجري خالل فرتة  48
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 بناء قدرات املوارد البشرية وتعزيزها: 17األولوية  وذ النشاط

 

 مؤشر

  صون ت متعلقةجوانب  ، واجلامعي، والثانوي وترامج تدريب تتضمنما تعد الّتخرجوجود ترامج التعليم

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام

 

 سؤال

اجلامعية املرحلة والتخرج  ما تعد مرحلةيف ربامج تعليمية وتدريبية ل 49ىل توافر يف تلدكمإأدناه  يف اجلدولشر أ  1.17

 [NFP]املستدام  هاوااستخدام PGRFA تتضمن جوانب متعلقة تصونالثانوية و

 

 دوصف العمو

 :املستدام هاواستخدام PGRFA تتضمن جوانب متعلقة تصونترامج تعليمية وتدريبية 

  التخرج ما تعدوجودة يف مرحلة  م     

 اجلامعيةاملرحلة وجودة يف م     

 الثانويةاملرحلة  وجودة يفم     

 

 مؤشر

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ال صون يف جم نسبة املوظفني الذين مّت حتسني مهاراتهم

 واستخدامها 

 

 سؤال

املوارد الوراثية يف جمال صون  نيملتكم العاأدناه العدد اإلمجالي للموظفني الفنيني يف مؤسس يف اجلدولدخل أ  0.17

 [SH. ]هممهارات 50سنيحتالنباتية واستخدامها وعدد أولةك الذين مت 

 

 دوصف العمو

 PGRFAيف جمال  نيملالعااإلمجالي للموظفني الفنيني العدد 

 (PhD)احلاصلني على الدكتوراة  PGRFAيف جمال  نيملالعاعدد ا الفنيني 

 (MSc) اجسترياحلاصلني على امل PGRFAيف جمال  نيملالعاعدد ا الفنيني 

 اظراتقصرية ومنذين شاركو يف دورات تدريبية ال PGRFAيف جمال  نيملالعاعدد ا الفنيني 

  

                                                      
 خالل فرتة التقرير 49
 خالل فرتة التقرير 50
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 تشجيع وتعزيز الوعي العام بشأن أهمية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: 18األولوية  وذ النشاط

 

 مؤشرات

 تشّجع صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها العامة وجود ترنامج للتوعية 

  ةنامج التوعية العاماملشاركة يف تنفيذ تراجلهات املعنية عدد جمموعات 

 

 سؤال

موجود يف البالد،  هاواستخدام PGRFA شّجع صونيترنامج للتوعية العامة إذا كان  أدناه اجلدول يف أشر  1.18

 [NFP]يف تنفيذه  ةاملشاركاجلهات املعنية وإذا كان األمر كذلك، تشري إىل جمموعات 

 وصف العمود

  PGRFA يتعلق ب ترنامج للتوعية العامة اسم 

 غري موحود ♦      موجود  ♦

 ةاملشاركاجلهات املعنية جمموعات 

 مرّتو نبات     

 مزارعون     

 قطاع خاص     

 منظمات غري حكومية     

 جامعات     

 ةك جينات قطريوتن     

 (عيةمتجم)منظمات مشرتكة      

 وزارة الزراعة     

 وزارة البيةة     

 مشاركة ىخرجمموعات أ

 

 

  



CCGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.1 46 

 مؤشر

 عدد أنواع املنتجات اليت جرى تطويرها لرفع مستوى الوعي العام 

 

 سؤال

، ووسائل اإلعالم امُلستخدمة، واجلمهور امُلستهدف، 51املطّورةأِشر يف اجلدول أدناه إىل طراز املنتجات   0.18

PGRFA  [SH]واملواضيع املغطاة يف خلق الوعي تقيمة
 52 

 

 وصف العمود

 املنتجات املطّورة

 تصرية-منتجات مسعية     

 لوحات عرض وُملصقات     

 نشرات احلقائق اهلامة     

 صحف     

 (أدِخل املراجع أدناه)تقارير      

 (أدِخل املراجع أدناه)جمالت      

 (أدخل املراجع أدناه WWW) صفحات الشبكة العاملية     

 أدوات(/قمصان تي شريت، قلنسوات، حقائب، إخل)كماليات      

 وسائل اإلعالم املستخدمة

 صحافة     

 تلفزيون     

 راديو     

 إنرتنت     

 معارض تنّوع     

 مؤمترات     

 مناسبات تثقيفية     
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  CGRFA-10/04/Inf..5للوثيقة  0يف امللحق  6.02سؤال  52



47 CCGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.1 

 اجلماهري امُلستهدفة

 صانعو السياسة     

 علماء     

 عمال إرشاد     

 مزارعون     

 تالميذ مدارس     

 عامة الشعب     

 املواضيع املشمولة

 كجزٍء من التنوع احليوي PGRFA أهمية     

 دور املزارعني     

 السياسة القطرية     

 التثقيف البيةي     

 link:reftab املرجع
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 املرفق الثاني
 

 املشرتكةاجلداول : صيغة إعداد التقارير

 

لتخزين معلومات مفصلة عن تسعة كيانات خمتلفة،  ويستخدم كل جدول. تسعة جداول مشرتكةلوصفا  0يتضمن املرفق 

، يفيةصنوالوحدات التاألنشطة، /املشاريع/والربامج تهم، واألشخاص الذين ميكن االتصال ،املنظمات :وهي

 إليها ريشينشورة، واالتفاقات، واليت املغري /ةرونشاملواملراجع أصناف، واملناطق اجلغرافية، ونظم املعلومات، واأل

 (.1ق رفامل) صيغة إعداد التقارير طوالن اجلداول العديد م

. األوىلخطة العمل العاملية لرصد  (NISMs)قبل آلية تبادل املعلومات الوطنية وقد استخدمت هذه اجلداول املشرتكة من 

انظر ) ملنقحا املنظمة متاحة للبلدان من خالل نظام معلومات املوجودة يف 53تسعةالالكيانات املتعلقة تاملعلومات كون ستو

 (.يف هذه الوثيقة 0الفقرة 
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على معلومات اتصال مباشر حول املعاهد، واملنظمات، وشبكات العمل،  (instab) 'جدول املنظمة'توي حي

لبناء تسلسل هرمي تني أتواب  'املنظمة األصل'وُيستخدم حقل . تاإلضافة إىل األقسام أو البنى الثانوية ضمنها

 .اجلدول

 وصف العمود

 إسم املنظمة

 اإلسم املختصر للمنظمة

 WIEWS رمز

 املنظمة األصل

 العنوان

 الرمز الربيدي

 املدينة

 البلد

 اهلاتف

 الفاكس

 عنوان الربيد اإللكرتوني

 عنوان املوقع على الشبكة العاملية

 الوضع االعتباري للمنظمة

األمم  ♦     خاصة ♦      كوميةشبه ح ♦      إقليمية ♦      دولية ♦      غري حكومية ♦      حكومية ♦

 اجلماعة اإلستشارية للبحوث الزراعية الدولية ♦      املتحدة
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 فةات دةْور املنظمة

 جمموعات طويلة األجل)تنك جيين      

 جمموعات متوسطة األجل)تنك جيين      

 جمموعات قصرية األجل)تنك جيين      

 حديقة نباتية     

 مرّتي     

 ة عملشبك     

 جمتمع حملي     

 تعليمي     

 منتج تذور     

 مؤّمن تذور     

 جمتمع امُلزارع     

 البحث     

 عامل اإلرشاد     

 الناشر     

 املخترب     

 السياسة/إلدارةا     
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شخاص ويكون األ. على معلومات اتصال مباشر حول األشخاص (pertab) 'جدول مسؤول االرتباط'حيتوي 

ويتّم ختزين اهلواتف الشخصية . عادًة مرتبطني تاملنظمات يف جدول املنظمات، حيث يتّم ختزين عناوين الربيد

 .وعناوين الربيد اإللكرتوني يف هذا اجلدول

 وصف العمود

 عائلياإلسم ال

 اللقب

 الشخصياإلسم 

 املنصب

 تلد اإلقامة

 عنوان الربيد اإللكرتوني

 اهلاتف

 املنظمة

 

 

. تياناٍت حول الربامج، واملشروعات، واألنشطة، واخلطط، والدورات، إخل (protab) 'جدول املشروع'جيمع 

 ويدّل حقٌل ُمشار إليه تعلم إىل املضمون وخيدم مايتعّلق تالتحليل وتصفية امُلدخالت اليت تنتمي إىل أسةلة خمتلفة

 وصف العمود

 اإلسم

 الرمز/االختصار

 نمط ال

 دورة قصرية ♦      أكادميية ♦      ندوة ♦      حلقة حبث ♦       نشاط ♦      وعمشر ♦      ترنامج ♦

 غري قاتل للتطبيق ♦     



CCGRFA/WG-PGR-6/12/Inf.1 54 

 احلالة

 منجز ♦      (مستمر)جار  ♦      متت املوافقة عليه ♦      مت اقرتاحه ♦

  (YYYY/MM) تاريخ البدء

  (YYYY/MM) تاريخ االنتهاء

 نشاط ال/صلاأل شروعامل

 الوصف

 ملنّسقا

 املنظمة املنسِّقة

 املشاركون

 املنظمات املشاركة

 البلدان املشاركة

 الشبكات ذات الصلة

 مقدار امليزانية

 وحدة عملة امليزانية

 منط امليزانية

 اجملموع ♦      سنوي ♦

 فةات موارد التمويل

 املنظمة املنسقة     

 املنظمات املشاركة     

 الربنامج القطري     

 ات العمل ذات الصلةشبك     

 موارد التمويل
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 اجملال

 دولي ♦       إقليمي ♦      قطري ♦     حملي  ♦      مؤسساتي ♦

 خلطة العمل العاملية الثانية من قبل األنشطة ذات األولوية املتناولة االتاجمل

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مسح وحصر     

  املزرعةوحتسينها يف  د الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاملوار دعم إدارة     

 مساعدة املزارعني يف حاالت الكوارث     

 الربية يف مواقعها الطبيعية الغذائية لمحاصيل والنباتات لالربية قارب ون وإدارة األتشجيع ص     

 عةللموارد الوراثية النباتية لألغذية والزرا املو جهمع دعم اجل     

 املتواجدة والتوسع فيها واقع الطبيعيةاملة خارج وداجملموعات املوجصون ادامة       

 وإكثارها واقع الطبيعيةاملخارج وجودة ت املدخالجتديد امل     

 الفرعية احملددة  موعاتواجملتقييم التوصيف ويف السع التو     

 تهاقاعدنطاق الوراثي وتوسيع  يف جماالت ترتية النباتات وحتسينها دعم اجلهود     

 الزراعة امُلستدامةالتنوع احملصولي من أجل  نطاقوتوسيع تنويع احملاصيل تشجيع      

واألنواع األصناف البدائية /وتسويق مجيع األصناف ويف املقام األول أصناف املزارعنيوير طتشجيع ت     

 ة على النحو األمثلستخدماملغري 

 هاوتوزيع بذوردعم إنتاج ال     

 وتعزيزهاقطرية الربامج التناء      

  وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةشبكات املوتعزيز تشجيع      

 موارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزهالة لنظم معلومات شاملتناء      

 رد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةوتعزيز وصون التنوع الوراثي وتقليل تآكل املواتطوير      

 تناء قدرات املوارد البشرية وتعزيزها     

 شأن أهمية املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالوعي العام تتشجيع وتعزيز      
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 خلطة العمل العاملية من قبل األنشطة ذات األولوية املتناولة االتاجمل

 مسح وحصر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة     

 يف املزرعة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةإدارة دعم       

  الكوارث مساعدة املزارعني يف حاالت     

 الربية يف مواقعها الطبيعية  الغذائية والنباتاتاألنواع الربية للمحاصيل  تشجيع صيانة      

 استدامة اجملموعات خارج املواقع الطبيعية     

 جتديد اجملموعات املهّددة خارج املواقع الطبيعية     

 ة النباتية لألغذية والزراعةدعم اجلمع املخطط واملستهدف للموارد الوراثي     

 توسيع أنشطة الصيانة خارج املواقع الطبيعية     

 توسيع توصيف اجملموعات األساسية وتقييمها وعددها      

 زيادة جهود التحسني الوراثي وتوسيع القاعدة     

 تشجيع الزراعة املستدامة      

 غري املستخدمة تصورة كاملة واستغالهلا جتاريًا تشجيع تطوير األنواع     

 دعم إنتاج وتوزيع البذور     

 'الغنية تالتنّوع'نواع احمللية واملنتجات أللجديدة تطوير أسواق      

 وضع ترامج قطرية قوية     

 تشجيع شبكات املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة     

 إنشاء نظم معلومات شاملة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة     

 تطوير نظم الرصد واإلنذار املبكر عن فقدان املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة     

 توسيع وحتسني التثقيف والتدريب     

 تشجيع التوعية العامة تقيمة حفظ واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها     
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 تياناٍت حول األمساء العلمية للنباتات ومستنداتها على (taxtab) 'جدول الوحدة التصنيفية'حيتوي 

 وصف العمود

 إسم الوحدة التصنيفية

 إسم املستند

 الفصيلة النباتية

 احلالة التصنيفية

 link:taxtab يةفيصنالتوحدة اإلسم املفّضل لل

 

 

 على تياناٍت حول األصناف املزروعة، ونسلها، وأصلها (cultab) 'جدول األصناف'حيتوي 

 لعمودوصف ا

 إسم الوحدة التصنيفية

 إسم الصنف

 املنظمة املرّتية

 الشخص املرّتي

 هوية صنف املرّتي

 النسب

 مالحظة

 اإلسم املفّضل للصنف
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وليست هناك حماولة . لتخزين تياناٍت حول مناطق جغرافية ضمن البلدان (aretab) 'جدول املنطقة'ُيستخدم 

وإذا مامّت إدخال خطوط الطول وخطوط . املطلوب هو إسم املنطقةفاحلقل الوحيد -ليكون وصف املنطقة كاماًل

. العرض، فيجب أن تشري إىل نقطة مركزية ضمن املنطقة، واليت ميكن أن ُتستخدم لتقسيم األراضي على خريطة

ومن املمكن إدخال تلدان تأكملها أو حتى . وُيعّد حقل مساحة املنطقة مفيدًا للغرض نفسه، ولكنه غري مطلوب

 .اطق جغرافية أكرب ضمن جدول املنطقة، ولكن مل تتّم أّية حماولة لبناء التسلسل اهلرمي تني مثل هذه املناطقمن

 وصف العمود

 إسم املنطقة

 حجم املنطقة

 وحدات احلجم

  آكرات ♦      أميال مرتعة ♦      هكتارات ♦      كيلومرتات مرتعة ♦

 خط الطول

 خط العرض

 ولةاجملتمعات احمللية املشم

 

 

على تيانات حول ترامج نظام املعلومات املستخدمة لتخزين،  (systab) 'جدول نظام املعلومات'حيتوي 

 PGRFA وإدارة، وحتليل تيانات

 وصف العمود

 إسم النظام

 اإلختصار

 (YYYY/MM) الصدار آخر تاريخ ا

 آخر نص
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 تغطية النظام

 يف املوقع الطبيعي     

 (حمصول وحيد)خارج املوقع الطبيعي      

 (متعّدد احملاصيل)خارج املوقع الطبيعي      

 منط البيانات

 تيانات ماورائية ♦     تفاصيل كاملة  ♦

 كفاءات النظام

  إدارة تيانات املعامالت     

 إدارة تيانات إجازة املرور     

 إدارة تيانات احلصر     

 إدارة تيانات مراقبة اجلودة     

 نات التجديدإدارة تيا     

 تقييم البيانات/إدارة توصيف     

 إدارة تيانات الصنف     

 إدارة املرادفات التصنيفية     

 إدارة البيانات حول املنظمات     

 إدارة البيانات حول األشخاص الصلة     

 إدارة املراجع     

  (GIS) إدارة البيانات ذات املرجع اجلغرايف     

 لبيانات البيةية احمليطةإدارة ا     

 إدارة البيانات البيةية من حيث العالقة تني الكائنات احلية وتيةتها     
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 صالحية النظام لالستخدام

 (مرتكز على الشبكة)متعّدد املستخِدمني  ♦     ( مستقّل)مستخِدم وحيد  ♦

 الكفاءات احملّدثة

  الكتاتة/للقراءة ♦      للقراءة فقط ♦

 توّفر النظام

 غري متاح ♦     غري جماني  ♦      جماني، مورد مغلق ♦      جماني، مورد مفتوح ♦

 حمّرك قاعدة البيانات

 مرتكز على ترنامج ♦      DB2 مرتكز على ترنامج ♦      SQL مرتكز على ترنامج ♦

AceDB      ♦ مرتكز على ترنامج Xbase     ♦ إمكانية استعمال ترنامج MS       ♦ كغري ذل 

 التعامل مع الزتون

       Windows خاص تربنامج ♦      Java مرتكز على ترنامج ♦      مرتكز على التصّفح ♦

 ذلك غري ♦      Unix خاص تربنامج ♦      MacIntosh خاص تربنامج ♦

 الصالت مع نظم معلومات قطرية أخرى

 خمزون البذور     

 مرّتو النبات     

 اتية ذات املرجع اجلغرايفالتوّزعات النب     

 نظم املراجع التصنيفية     

 غري ذلك     

 عنوان املوقع على الشبكة العاملية
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 BibTex وتّتبع البنية معيار. جلمع البيانات حول املراجع املنشورة  (reftab)'جدول املراجع'ُيستخدم 

اج، على سبيل املثال، قوائم تاملراجع يف املتواجدة، إلنت BibTex تغية السماح تاملعاجلة األسهل تأدوات

 .وميكن أن يكون املرجع عبارة عن وثيقة إلكرتونية، من قبيل موقع على شبكة اإلنرتنت. صيغٍة قياسية

 وصف العمود

 العنوان

 املؤلف

 منط املرجع

أطروحة  ♦      أطروحة ماجستري ♦      يف وقائع مؤمتر ♦      يف كتاب ♦      كتّيب ♦     مقالة  ♦

      فهرس ♦      وقائع مؤمتر ♦      كتاب ♦      تقرير فين ♦      كتّيب يدوي ♦      دكتوراه

      قانون ♦      مشروع قانون ♦      مسودة قانون ♦      صفحة ويب ♦      غري منشور ♦      متنّوع ♦

 لوائح تنظيمية  ♦

 جملة

 عام النشر

 اجملّلد

 العدد

 صفحاتمعّدل ال/صفحات

 وقائع مؤمتر/عنوان الكتاب

 حمّرر

 إصدار

 سلسلة

 اللغة

 الناشر

 املكان
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 الرقم القياسي العاملي للكتاب

 الرقم القياسي العاملي للسلسلة

 عنوان املوقع على الشبكة العاملية

 ملّخص

 املرجع اإلسنادي

 

 

 ملتعّددة األطرافعلى تياناٍت حول االتفاقيات الثنائية وا (agrtab) 'جدول االتفاقيات'حيتوي 

 وصف العمود

 إسم االتفاقية

 اإلسم املختصر لالتفاقية

 االتفاقية األصل

 األطراف األخرى

 منط االتفاقية

اتفاقية متعّددة  ♦      اتفاقية قطرية/معاهدة ♦      اتفاقية إقليمية/معاهدة ♦     دولية / اتفاقية/معاهدة ♦

  مذّكرة تفاهم ♦      افاتفاقية ثنائية األطر ♦      األطراف أخرى

 (YYYY/MM)  تاريخ التوقيع

 (YYYY/MM)  تاريخ التصديق

 (YYYY/MM)  صاحلة لغاية

 

 

 


