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II. المقدمة 

 

)التقرير األول(  حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالمأطلقت منظمة األغذية والزراعة التقرير األول عن  .1

التقرير الثاني تمت المصادقة على  1المؤتمر التقني الدولي الرابع بشأن الموارد الوراثية النباتية.إنعقاد أثناء  1996في عام 
)التقرير الثاني( من قبل هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة  عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم

التغيرات والتطورات التي حدثت في  الضوء على التقرير الثانيسلط  .2009ة لعام )الهيئة( في دورتها العادية الثانية عشر

النباتية لألغذية  الموارد الوراثية توجهاتتقييماً لحالة  قدمو  .1996مجال الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة منذ عام 

 2أهم الفجوات واالحتياجات. والزراعة وحدد

عام في )التقرير الثالث(  حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم حوللتقرير الثالث امن المقرر أن يصدر  .2

في إطار برنامج العمل المتعدد السنوات للهيئة. سيتم تقديم مسودة التقرير الثالث للمراجعة إلى مجموعة العمل الفنية  2023

، 2022عام لالحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )مجموعة العمل( في دورتها الحادية عشرة 

خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية  سيتبع . هيكل التقرير الثالث2023لتاسعة عشرة في عام لهيئة في دورتها الو

 3.الثاني( GPA) النباتية لألغذية والزراعة

III. هدف و هيكل الدالئل اإلرشادية 

ذات الصلة إلعداد التقرير ( في اإلبالغ عن البيانات والمعلومات NFPsتهدف هذه الوثيقة إلى توجيه جهات االتصال الوطنية ) .3

 الثالث.

وفقًا للتقييمين السابقين، سيعتمد التقرير الثالث على معلومات مقدمة من الدول، مع استكمالها بالدراسات المواضيعية والتقارير  .4

 المقدمة من المراكز الدولية واإلقليمية ذات الصلة.

 :علىالتقرير الثالث لذلك سيرتكز  .5

 2014حزيران إلى  2012كانون ثاني الثانية للفترة من   بشأن تنفيذ خطة العمل العالميةالدول بيانات مقدمة من  -أ

 (؛2015)تم اإلبالغ في عام 

 تموزبشأن تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للفترة من  2020بيانات التي يتعين على البلدان تقديمها قبل نهاية عام ال -ب

 ؛2019كانون األول إلى  2014

 2019 و كانون األول 2012كانون ثاني بين خطة العمل العالمية الثانية للتقدم المحرز في تنفيذ  تلخيصيسرد  -ت

 و ؛(2020لتقارير المقرر تقديمها في والثغرات والقيود المتبقية )ا

 ومعلومات أخرى ذات صلة. مواضيعيةدراسات أساسية  -ث

، في الملحق األول من هذه الوثيقة ، كما هو موضح(اإلبالغ شكللرصد تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية ) شكل اإلبالغإن  .6

 ( أعاله.ب) 5الفقرة  علىاألسئلة التي يُطلب من البلدان اإلجابة عليها لتقديم بيانات  يسرد المؤشرات و

فترة إعداد يستعرض التقدم المحرز خالل  تلخيصياإلبالغ بسرد  أو شكل ينبغي استكمال البيانات الُمبلغ عنها من خالل نموذج .7

خطة العمل العالمية الثانية. يقدم الملحق الثاني من ل 18( لكل من األنشطة ذات األولوية الـ 2019إلى  2012التقارير الكاملة )

 ( أعاله.ت) 5المشار إليه في الفقرة  التخليصيهذه الوثيقة إرشادات حول تجميع السرد 

التكميلي، باستشارة الخبراء والمؤسسات  التخليصينموذج اإلبالغ والسرد الوطنية، قبل إكمال  اإلتصاليوصى بأن تقوم جهات  .8

 الوطنية ذات الصلة في بلدهم.

IV. تقديم تقرير البلد 

من جهات االتصال الوطنية، أتاحت منظمة األغذية والزراعة أداة اإلبالغ  التخليصيلتقديم نموذج اإلبالغ المكتمل والسرد  .9

(. يمكن WIEWSلإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )لنظام العالمي لعبر اإلنترنت 

 WIEWS أو من خالل الصفحة الرئيسية لـ( http://www.fao.org/pgrfa/) مباشرةً على الموقع اإلبالغالوصول إلى أداة 

(/http://www.fao.org/wiews/en .)كون باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانيةييجب أن لتقاريرها الدول  تقديم. 

سيتم تزويد جهات االتصال الوطنية ببيانات اعتماد )اسم مستخدم وكلمة مرور( للوصول إلى أداة إعداد التقارير. يمكنهم  .10

االتصال بأمانة مجموعة العمل إذا واجهوا أي مشكلة في اإلجابة على االستبيان عبر اإلنترنت. قد توفر جهات االتصال 

لنظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن ا و المتوفر على بوابة، ""Word ينص كمستند التخليصيالوطنية أيًضا السرد 

                                                      
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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، بما في إعداد التقارير عبر اإلنترنت تفسيرات مفصلة. توفر أداة (WIEWSالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )

 (.FAQs)المتكررة ذلك قائمة شاملة باألسئلة الشائعة 

 2015في عام الدول الذي استخدمته  النموذجالوارد في الملحق األول من هذه الوثيقة هو نسخة مبسطة من نموذج اإلبالغ  .11

يمكن العثور على البيانات المقدمة  2014.4 تموزإلى  2012 كانون ثانيلإلبالغ عن تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للفترة من 

لنظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية امسبقًا واسترجاعها من خالل أداة اإلبالغ 

 والزراعة.

تقاريرها حول تنفيذ خطة  مراجعةباإلبالغ أو إكمال، وإذا لزم األمر، قد تقوم جهات االتصال الوطنية التي لم تفعل ذلك بعد  .12

جهات االتصال الوطنية (. في الواقع ، 2014 تموزإلى  2012 ن ثانيكانوالعمل العالمية الثانية خالل فترة التنفيذ األولى )من 

 للقيام بذلك. مدعوة

 .2020 ولأكانون  31لتقديم التقارير بحلول مدعوة ، جهات االتصال الوطنية الهيئةوفقًا للجدول الزمني الذي وافقت عليه   .13

 

 

 

 

  

                                                      
4  15/15/Inf.9-CGRFA ،mm294e.pdf-http://www.fao.org/3/a.  
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 الملحق األول

العالمية الثانية للموارد الوراثية نموذج اإلبالغ عن رصد تنفيذ خطة العمل 

 النباتية لألغذية والزراعة
 GPAعن تنفيذها لخطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ) تقدم تقاريرالبلدان التي  يخدم نموذج اإلبالغ

 .2019 كانون األول 2014 تموز( بين الثاني

سؤااًل تطلب معلومات  48لخطة العمل العالمية الثانية و  18را لرصد تنفيذ األنشطة ذات األولوية الـ مؤش 58 يسرد نموذج اإلبالغ

 المؤشرات. لبلورةضرورية 

عن تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للفترة من الذي كانت تستخدمه البلدان من قبل لإلبالغ  النموذجهو نسخة مبسطة من نموذج اإلبالغ 

ومع ذلك، ألسباب فنية، تم  5السابق.نموذج اإلبالغ  من تم إيقاف ثالثة أسئلة وخمسة مؤشرات. 2014 تموزإلى  2012 كانون ثاني

 الحفاظ على الترقيم األصلي للمؤشرات واألسئلة.

كانت البيانات ذات الصلة متاحة. ما إذا ، وإذا كان األمر كذلك، و قابالً للتطبيقما مؤشر  إذا كانيطلب من نقاط االتصال الوطنية اإلبالغ 

التقييم من قبل لتقديم حكم خبير على مستوى اإلنجاز لكل مؤشر. يشار إلى هذا باسم "مدعوة باإلضافة إلى ذلك، جهات االتصال الوطنية 

من التنفيذ أو  هو "أعلى درجة 8هو "أدنى درجة من التنفيذ أو اإلنجاز" و  1، حيث 8إلى  1" ، ويتراوح من جهة االتصال الوطني

إلى التقييم من قبل جهة  يمكن الوصول المقدم وتقديم معلومات أو توضيحات إضافية.التقييم اإلنجاز". يجب أيًضا تقديم التعليقات لشرح 

غذية لنظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد الوراثية النباتية لألل من خالل 2014-2012تقارير لدورة  االتصال الوطني

 6(.WIEWSوالزراعة )

، فإنها قد تسجل فقط أمثلة توضيحية أو تقدم تقديم االستجابة/البيانات المطلوبةل في موقع يؤهلهاعندما ال تكون جهات االتصال الوطنية 

ع جهات االتصال الوطنية على التشاور مع  صندوقمالحظة توضيحية في  الجهات التعليق الخاص بالمؤشر )المؤشرات( المقابلة. تُشجَّ

أسئلة معينة على وجه الخصوص ، االستبيانمن  االنتهاءظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، قبل ، بما في ذلك المناألخرى المعنية 

 ".ات المعنيةلجها(" والتي تعني "SH") بالحروفمشار إليها 

اإلبالغ عنها في جداول، ويرد وصف هيكلها )األعمدة( بعد كل سؤال في هذا الملحق. يتم  في نموذج اإلبالغ يجبسئلة األاإلجابات على 

 عرض المعلومات المطلوبة لمعالجة المؤشر )المؤشرات( بخلفية رمادية.

كلمة ديد هذه األعمدة، ". لتحنموذج اإلبالغ الخمسة المشار إليها عبر " العامةإلى أحد الجداول  بروابطتسمح بعض األعمدة في الجداول 

في القسم األخير من هذا الملحق. وهي توفر  العامة موصوفةوصف العمود. الجداول تتبع " باإلضافة إلى اسم الجدول المشترك الرابط"

ر تفاصيل إضافية ذات صلة وبة لحساب المؤشرات، تتيح توفمطلالتي رغم أنها غير  و مخطًطا منظًما لإلبالغ عن المعلومات التكميلية

 مفيدة لتحليل تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية.

، يوصى بشدة ذلك ممكنًا أثناء إعداد التقاريراألعمدة التي يتطلب منها عمود واحد على األقل معلومات. كلما كان  و   يحدد الرمزان

 االسم العام.أو  االسم بالعاميةإلى محصول باستخدام اسمه العلمي بدالً من  اإلشارة

  

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

http://www.fao.org/wiews/data/domains/monitoring-framework/en/
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 مسح وحصر الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: 1النشاط ذو األولوية 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 عدد الموارد الوراثية النباتية لألغذية . 2 نعم/ال نعم/ال 

والزراعة )أنواع/أصناف( التي جرى 

 مسحها/حصرها

 
1-8 الوراثية موارد من الالنسبة المئوية . 3 نعم/ال نعم/ال 

النباتية لألغذية والزراعة )أنواع/أصناف( 

من بين تلك التي شملتها عملية  7المهدَّدة

 المسح/الحصر

 سؤال

التي تم  لمحاصيل واألقارب البرية للمحاصيل و النباتات الغذائية البريةا( (مسمى وحدة التصنيف)االسم العلمي أشر إلى أنواع ) .2.1

مسحها/حصرها في الموقع )بما في ذلك في المزرعة( خالل فترة التقرير وعّلم األنواع التي تم تحديدها على أنها مهددة. بالنسبة 

وتلك التي تم تحديدها على  مسحها/حصرهاالتي تم  األصناف المحلية القديمةإلى عدد أصناف المزارعين/ أشر، ألنواع المحاصيل

 أنها مهددة.

أقارب  ،أصناف محاصيل ،محاصيل ةالمهددة" أي راثية النباتية لألغذية والزراعةالموارد الو"األولوية، تعتبر  وألغراض هذا النشاط ذ: مالحظة

 .السابقةزراعتها أو تواجدها  قعامعظم موأو نباتات غذائية برية التي لم تعد تزرع أو لم تعد موجودة في الموقع فيبرية للمحاصيل 

 وصف العمود

 taxtab :الرابط     التي جرى مسحها/حصرها األنواع

 األنواع المهددة

 ال•     نعم •         

 التي تم مسحها/حصرها األصناف المحلية القديمةعدد أصناف المزارعين/

 المهدَّدة األصناف المحلية القديمةعدد أصناف المزارعين/

 اسم المنطقة )المناطق( ذات األنواع / أصناف المزارعين المهددة

 

  

                                                      
األقارب البرية  ،أصناف محاصيل ،محاصيل ةالمهددة" أي ة النباتية لألغذية والزراعةالموارد الوراثي"تعتبر ، ألغراض هذا النشاط ذي األولوية  7

 .السابقةزراعتها أو تواجدها قع اأو لم تعد موجودة في معظم مو تزرعلم تعد التي  للمحاصيل أو النباتات الغذائية البرية
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 دعم إدارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتحسينها في المزرعة: 2النشاط ذو األولوية 

االتصال التعليق من قبل جهة 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 عدد المزارعين المدعومين في أنشطة إدارة . 4 نعم/ال نعم/ال 

وتحسين الموارد الوراثية النباتية لألغذية 

 والزراعة على مستوى المزرعة

 سؤال

إدارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المنفذة خالل الفترة المشمولة بالتقرير والتي تتناول  اريعالبرامج/المش أشر إلى .1.2

 (SH) .الجهات المعنية ، أشر إلى نوع األنشطة.اختياريًا، وعدد المزارعين المشاركين. وتحسينها في المزرعة

 وصف العمود

 protab     :الرابط     المزرعةفي دارة اإلاسم برنامج/مشروع 

     protab :الرابط     (YYYY/MM) تاريخ البدء

     protab :الرابط     (YYYY/MM) االنتهاءتاريخ 

 عدد المزارعين المشاركين

 تشمل: األنشطة

 في المناطق ذات التنوع العاليأت نشأُ مواقع تجريبية  □

 عالية الخطورةفي المناطق أت نشأُ مواقع تجريبية  □

 تقييم معارف المزارعين□ 

 توصيف وتقييم األصناف المحلية□ 

 ديناميكيتها ألصناف المحلية وا مجتمعدراسات على تركيبة □ 

 تربية في المزرعةال□ 

 مضاعفة و توزيع بذور األصناف المستنبطة□ 

 تقييم استخدام األصناف المحلية وإدارتها□ 

 تقييم استخدام األصناف المحسنة وإدارتها□ 

 و تحسينها في المزرعةثية النباتية لألغذية و الزراعة دراة الموارد الورااقتصادي إل-اجتماعيتقييم □ 

 و تحسينها في المزرعةثية النباتية لألغذية و الزراعة دراة الموارد الوراإل بيئيتقييم □ 

 نشاطات أخرى
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التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 الوطنياالتصال 

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 النسبة المئوية لألراضي المزروعة . 5 نعم/ال نعم/ال 

 األصناف المحلية القديمةأصناف المزارعين/ب

 درجة كبيرة من التنوعفي أراٍض على 

 سؤال

النسبة المئوية المقدرة من األراضي و أشر إلى ، محصوللكل محصول أو مجموعة  إلى المناطق ذات التنوع العالي في البلد، أشر .2.2

 إلى إجمالي األراضي المزروعة في نهاية أو أحدث سنة من فترة التقرير. األصناف المحلية القديمةبأصناف المزارعين/المزروعة 

 تقدير.لعملية الأشر إلى المرجع )المراجع(  اختياريًا،

 وصف العمود

 اسم منطقة التنوع العالي

 محصول/مجموعة محصولاسم 

 محددة )هكتار( محصولمجموعة /محصول المساحة الكلية تحت

 األصناف المحلية القديمةالنسبة المئوية لألراضي المزروعة بأصناف المزارعين/

  (YYYY) سنة التقدير

 reftab :الرابط    المرجع 

 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 الوطنياالتصال 

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 األصناف عدد أصناف المزارعين/. 6 نعم/ال نعم/ال 

بنوك الجينات  وزعتهاالتي  المحلية القديمة

لمزارعين )إما على االوطنية أو المحلية 

 مباشرة أو عبر وسطاء(

 سؤال

المقدمة خالل الفترة المشمولة بالتقرير  األصناف المحلية القديمةأصناف المزارعين/عدد  أشر إلى لكل محصول/مجموعة محصول .3.2

 من قبل بنوك الجينات الوطنية أو المحلية للمزارعين )إما مباشرة أو عن طريق وسطاء(.

 

 وصف العمود

 اسم محصول/مجموعة محصول

 للمزارعين سلمتالمميزة التي  األصناف المحلية القديمةعدد أصناف المزارعين/
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 عادة نظم المحاصيلستمساعدة المزارعين في حاالت الكوارث على إ :3النشاط ذو األولوية 

 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

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

 وقوع كوارثبعد 

 
1-8 النسبة المئوية من البذور المنتجة على الصعيد . 8 نعم/ال نعم/ال 

من مجموع البذور المتاحة عبر تدخالت  8المحلي

 لكوارثللالستجابة 

 سؤال

وحدة مسمى )االسم العلمي ، واسم المحصول أو يفضل وقوعها اسم المنطقة المتأثرة بالكارثة، ونوع الكارثة وتاريخهاأشرإلى  .1.3

اختياريًا، أشر  الذي أعيد تقديمه، وكمية وأصل البذور الموزعة خالل الفترة المشمولة بالتقرير وعدد األسر المستفيدة. (التصنيف

الوراثية ونوع  األصول، مصدر البذور المستخدمة تعافيمنهجية ، التقديم( المعاد تقديمه، تاريخ إعادة األصنافاسم الصنف )إلى 

 م إجراؤه لتوجيه التدخل.التقييم الذي ت
مشابهة لظروف مزارع البيئية البذور منتجة في المناطق المجاورة ذات الظروف الزراعية هي "البذور المنتجة محليًا"  :مالحظة

 المستفيدين.

 وصف العمود

 اسم منطقة الكارثة

  نوع الكارثة

 )يرجى التحديد(ى آخر  •حرب دولية •حرب اهلية  •جفاف  •إعصار  •حريق  •فيضان  •

  أنواع اخرى من الكوارث 

 (YYYY/MM) تاريخ الكارثة

 اسم المحصول 

 taxtab  :الرابط     (مسمى وحدة التصنيف)االسم العلمي 

 كمية البذور الموزعة/المتاحة

 وحدة القياس

 وحدات •طن  •كيلوغرام  •غرام  •

 نسبة البذور الموزعة/المتاحة والتي تم إنتاجها محليًا

 عدد األسر التي استفادت من مساعدات البذور

 الصنف )األصناف( الذي )التي( أُعيد إدخاله

 (YYYY/MM)تاريخ إعادة تقديمه 

 مساعدات البذور المقدمة

 من خالل توزيع البذور المباشر □

 ، معارض البذور()كوبونات( بشكل غير مباشر، من خالل نهج قائم على السوق )مثل القسائم □

 مضاعفة البذور مجتمع □

 البذورالوراثية/ المادةمصدر 

ى آخر •الوكاالت التجارية  •المزارعين  •دولي بنك بذور  •اقليمي بنك بذور  •وطني بنك بذور ا • مجتمعي بذورنك ب •

 )يرجى التحديد(

 مصادر أخرى للمادة الوراثية/للبذور

 التقييمات التي أجريت

 المزارعينلتوصيف عمل نظم البذور على مستوى  □

 لتقييم تأثير الكارثة على نظم بذور المزارعين □

 

 

 

                                                      
 المشابهة لظروف مزارع المستفيدين. البيئية يتم إنتاجها في المناطق المجاورة ذات الظروف الزراعية  8
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التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 وجود سياسات إلدارة مخاطر الكوارث من . 9 نعم/ال نعم/ال 

تشمل أجل إستعادة النظم المحصولية التي 

 أحكاماً تتناول أمن البذور

 سؤال

 نهاية في أحكاماً تتناول أمن البذورإلى ما إذا كانت هناك أي سياسة إلدارة مخاطر الكوارث الستعادة نظم المحاصيل التي تشمل  أشر .2.3
 .مع سنة النشر ادرجهمادرجها/ ، اختياريًا .التقرير إعداد فترة

 وصف العمود

 وجود السياسة

 غير موجودة •موجودة  •

 reftab :الرابط    مرجع السياسة 

 reftab :الرابط    سنة النشر 
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وإدارة األقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية في المواقع الطبيعية  الحفظتشجيع  :4النشاط ذو األولوية 

 البرية
 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 الوطنياالتصال 

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8  الوطنية للحفظلمواقع لالنسبة المئوية . 10 نعم/ال نعم/ال 

، التي تتوفر لها خطط إدارية في الموقع

تتناول األقارب البرية للمحاصيل والنباتات 

 الغذائية البرية

 سؤال

المواقع التي لديها خطط إدارة تتناول األقارب البرية للمحاصيل و النباتات  وعدد هذهفي الموقع  الوطنية للحفظمواقع الأشر إلى عدد  .1.4

 الغذائية البرية في نهاية فترة إعداد التقرير.

 وصف العمود

 في الموقع الوطنية للحفظمواقع العدد 

نباتات الغذائية البرية في نهاية التي لديها خطط إدارة تتناول األقارب البرية للمحاصيل و ال في الموقع الوطنية للحفظمواقع العدد 

 فترة إعداد التقرير
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التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 في المواقع الطبيعية  الحفظعدد إجراءات . 11 نعم/ال نعم/ال 

وإدارة األقارب البرية للمحاصيل والنباتات 

 الغذائية البرية بدعم من المؤسسات

 سؤال

في المواقع الطبيعية وإدارة األقارب البرية الحفظ إلى البرامج/المشاريع/األنشطة المنفذة خالل فترة إعداد التقرير بشأن أشر   .2.4

االسماء العلمية اختياريًا، أشر إلى المنطقة التي تم تغطيتها وتحديد  ونوع المؤسسات الداعمة. للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية

 (SH) .الجهات المعنية. والمواضيع اإلضافية التي تم تناولها( مسمى وحدة التصنيف)

 وصف العمود

 protab      :الرابط     البرامج/المشاريع/األنشطة عدد

     protab :الرابط     (YYYY/MM) تاريخ البدء

  protab :الرابط     (YYYY/MM)تاريخ االنتهاء 

 نفذت بدعم من

 وطنية( مؤسساتمؤسسة ) □

 القطاع الخاص □

 من دول اجنبية (مؤسساتمؤسسة ) □

 ( بحث دوليمراكزمركز ) □

 متحدة( امم وكاالتوكالة ) □

 غير الحكومية (منظماتمنظمة ) □

 اسم منطقة الحفظ

 المنطقةنوع 
 محمية □

 ترميم □
 taxtab :الرابط    ( مسمى وحدة التصنيف)االسم العلمي 

 مجموعة النبات

 األقارب البرية للمحاصيل □

 نباتات الغذائية البريةال □
 مواضيع إضافية

         الوراثيتنفيذ ممارسات اإلدارة للحفاظ على مستوى عاٍل من التنوع  □

 إشراك المجتمعات المحلية □

 تنفيذ خطط لتشجيع المشاركة العامة □

 المجتمعات النباتية المهددة بالخطر و المهددة بالنقراض خارج الموقع لحفظالترتيب  □
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التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 األقارب البرية للمحاصيل وأنواع عدد . 12 نعم/ال نعم/ال 

النباتات الغذائية البرية المحتفظ بها بصورة 

 في المواقع الطبيعية 9نشطة

 سؤال

أشر إلى أحدث تقدير لعدد األقارب البرية للمحاصيل، بما في ذلك جميع األنواع من دائرة الجينات الرئيسية و الثانوية باإلضافة إلى  .3.4

المستوى الثالث و التي أستخدمت سابقا في برامج التربية، و كذلك أنواع النباتات الغذائية البرية  األنواع من دائرة الجينات من

 .لتقديرهماي مرجع  اختياريًا، أشر إلى المحفوظة بنشاط في الموقع الطبيعي في البلد وسنة التقدير.

 التحديد من خالل خطة إدارة منطقة الحفظ."الحفظ بنشاط" أن األنواع المستهدفة يتم معالجتها على وجه يقصد ب:مالحظة

 وصف العمود

 مجموعة النبات

 النباتات الغذائية البرية و األقارب البرية للمحاصيل • النباتات الغذائية البرية • األقارب البرية للمحاصيل •

 الطبيعي بنشاط في الموقع العدد المقدر لألنواع المحفوظة

 (YYYY)سنة التقدير 

 reftab :الرابط    مرجع)مراجع( 

 

  

                                                      
 ، يعني أن األنواع المستهدفة يتم معالجتها على وجه التحديد من خالل خطة إدارة منطقة الحفظ.بنشاط" ظ"الحف  9
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 دعم الجمع الموجه للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة :5النشاط ذو األولوية 

 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 وجود إستراتيجية لتحديد الثغرات في .  13 نعم/ال نعم/ال 

، الوطنيك الجينات بحوزة بنالتي المجموعات 

ولبعثات الجمع المستهدفة من أجل ملء الثغرات 

 التي تّم تحديدها

 
1-8 عدد المحاصيل المحفوظة في بنك )بنوك( . 14 نعم/ال نعم/ال 

 الجينات الوطني والتي تستلزم جمعاً مستهدفاً 

 سؤال

وتحديد  ،جمعها بشكل مستهدف في نهاية فترة إعداد التقريرو التي يتطلب أشر إلى المحاصيل المحفوظة في بنك الجينات الوطني   .1.5

ما إذا كانت هناك استراتيجية لتحديد الثغرات في جمع المحصول واالضطالع ببعثات جمع مستهدفة لسد الثغرات المحددة و التي ال 

اختياريًا، أشر إلى الثغرات المكتشفة والطرق لوصول إلى بنوك الجينات الوطنية أو الدولية األخرى. يمكن تلبيتها أو ملؤها با

 (SH) الجهات المعنية المستخدمة للكشف عنها.

 وصف العمود

 مطلوب جمع المستهدفة للمحصول التالي

 ستراتيجيةإلا

 غير موجودة •جمع موجهة موجودة لتحديد الثغرات ولبعثات  • موجودة لتحديد الثغرات في المجموعة •

 الفجوات المكتشفة

 مستهدفة لفئات تصنيفية تملةكمتغطية غير  □

 تغطية جغرافية غير كاملة □

 أصناف المحلية القديمة /أصناف مزارعينفقدان  □

 فقدان أصناف تاريخية □

 برية للمحاصيلأقارب فقدان  □

 لمقاومة االجهاد الحيوي و غير الحيويتغطية غير مكتملة  □

 فجوات مكتشفة أخرى

 الطرق المستخدمة للكشف عن الثغرات

 الرسمية بأوامر المنظمةمقارنة المواد المخزنة  □

 مقارنة المواد المخزنة بالمراجع التاريخية □

  مقارنة المواد المخزنة بالمراجع الجغرافية □

 طرق أخرى
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االتصال التعليق من قبل جهة 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

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

 المستهدفة في البالد

 سؤال

االسم عدد العينات التي تم جمعها خالل بعثات الجمع المستهدفة المنفذة في البلد خالل الفترة المشمولة بالتقرير، مع تقديم  أشر إلى  .2.5

، اذكر اسم المحصول الذي تم جمعه والمنطقة الجغرافية )المناطق الجغرافية( التي تمت فيها اختياريًا .(مسمى وحدة التصنيف)العلمي 

 (SH) معنيةالجهات ال المهمة.

 وصف العمود

 اسم المحصول الذي تم جمعه

  taxtab :الرابط    للذي تم جمعه  (مسمى وحدة التصنيف)االسم العلمي 

 عدد العينات التي جمعها

 اسم المنطقة)المناطق( التي فيها الجمع
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 خارج الموقع والتوّسع فيه األصول الوراثية حفظإدامة : 6النشاط ذو األولوية 

 

 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8  ظفحفي القدرة السنوية  توجهات . 17 نعم/ال نعم/ال 

 المجموعات الموجودة خارج الموقع

 سؤال

من حيث الموارد البشرية والمالية والبنية التحتية  البلدفي  الوطني الجيناتقدرة بنك )بنوك( إلى ، ، لكل سنة من فترة التقريرأشر .1.6

 .2010معبراً عنه كنسبة مئوية من القدرة في عام 

 وصف العمود

 السنة

 (2010% في 100) قدرة الموارد البشرية

 (2010% في 100( )التكاليف المتكررةقدرة الموارد المالية )

 (2010% في 100المال( )قدرة البنية التحتية )تكاليف رأس 
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التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 عدد األنواع المحفوظة خارج الموقع في . 19 نعم/ال نعم/ال 

 ظّل ظروف متوسطة أو طويلة األجل

 
1-8 المحفوظة خارج الموقع في دخالت عدد المُ . 20 نعم/ال نعم/ال 

  ظّل ظروف متوسطة أو طويلة األجل

 (1،5،2المؤشر أهداف التنمية المستدامة)

 1-8 دخالت خارج الموقع النسبة المئوية للمُ . 21 نعم/ال نعم/ال 

 التي تّم استنساخها اآلمن

 سؤال

ظروف متوسطة أو طويلة األجل في نهاية فترة إعداد التقرير، بما في ذلك رمز ظّل أشر إلى الُمدخالت المحفوظة خارج الموقع في   .2.6

الخاص بالمعهد الحاضن، عدد  (WIEWS) النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

و بنك )بنوك( الجينات الذي يحتضن بأمان النسخ المكررة للُمدخالت ونوع  (مسمى وحدة التصنيف)االسم العلمي و الُمدخالت 

 الجمعالطول لموقع و العرض  وطإلى اسم المحصول وتاريخ االقتناء وبلد المنشأ والحالة البيولوجية وخط أشراختياريًا،  التخزين.

 لية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةومصدر الجمع/االقتناء والحالة بموجب النظام متعدد األطراف للمعاهدة الدو
 (SH) الجهات المعنية .الجهات المعنية

، استخدمت البلدان 2016منذ عام  10(.SDGمن أهداف التنمية المستدامة ) 2.5.1معلومات عن المؤشر 6,2السؤال يوفر  :مالحظة

 2.5.1هذا السؤال لتقديم تقرير سنوي عن المؤشرات الثالثة المذكورة أعاله بما في ذلك مؤشر يستبدلنموذج اإلبالغ المخصص الذي 

والتي تتوافق مع متطلبات المؤشر  الموقعبالفعل بيانات المجموعات خارج  تالبلدان التي نشر 11(.SDGمن أهداف التنمية المستدامة )

تم ، لألسباب المذكورة أعاله بعنوان اإلنترنت لتنزيل البيانات. (FAO) زراعةالخيار البديل إلبالغ منظمة األغذية واللديها  2.5.1

 النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تعطيل هذا السؤال في أداة اإلبالغ عن

(WIEWS) جهة قدمتومع ذلك، من المتوقع أن . عبر اإلنترنت ( االتصال الوطنيNFP)  لمؤشرات اوالتعليقات المرتبطة بالتقييمات

 النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل أداة اإلبالغ عن 21و  ،20 ،19

(WIEWS) عبر اإلنترنت. 

 وصف العمود

 12ترميز المعهد الحاضن

 13الُمدخل عدد

  taxtab:الرابط     14(مسمى وحدة التصنيف)االسم العلمي 

 15اسم المحصول

 16(YYYY/MM)تاريخ االقتناء 

 17بلد المنشأ

 18للُمدخل الحالة البيولوجية

صنف ( 500 •( مواد تربية/بحث 400 • األصناف المحلية القديمة( األصناف التقليدية/300 •عشبي  (200 •( بري 100 •

 وراثيا المحورةالكائنات ( 600 •متقدم/متطور 

 

  instab:الرابط     19بنك )بنوك( الجينات الذي يحتضن بأمان النسخ المكررة
 20(بالوحدة العشرية) خط عرض موقع الجمع

 21(بالوحدة العشرية) موقع الجمع طولخط 

 22مصدر الجمع/االقتناء

، و بنك ةبحثي منظمة( معهد، محطة بحثية، 40  •( سوق أو متجر30   •( مزرعة أو موئل مزروع20 • موئل بري( 10 •

  موائل مضطربة أو غير مهذبة ( عشبي،60 •( شركة بذور 50 •وراثي 

 23نوع خزن

 بذور متوسطة األجل( 12 □

 األجل( بذور طويلة 13 □

 ( حقل20 □

 في انابيب اختبارجمع ( 30 □

 الحفظ بالتبريد الشديد( 40 □

 ( على شكل مادرة وراثية )الحامض النووي الريبوزي منقوص االوكسيجن(50 □

  24الحالة بموجب النظام متعدد األطراف
  مشمول •غير مشمول  •
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 و ُمضاعفتهاقع ادخالت الموجودة خارج الموتجديد المُ : 7النشاط ذو األولوية 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 دخالت خارج الموقع التي تّم تجديدها عدد المُ . 22 نعم/ال نعم/ال 

 ُمضاعفتهاو/أو 

 
1-8 دخالت خارج الموقع التي النسبة المئوية للمُ . 23 نعم/ال نعم/ال 

 تحتاج إلى تجديد

 
1-8 دخالت خارج الموقع التي للمُ النسبة المئوية . 24 نعم/ال نعم/ال 

تحتاج إلى تجديد والتي لم تُوضع لها ميزانية 

 لتجديدها

 سؤال

الطبيعي من الموقع أو جنس محفوظ خارج ( مسمى وحدة التصنيف)االسم العلمي كل محصول أو مجموعة محاصيل أو من المفضل ل  .1.7

خالل فترة إعداد التقرير، و عدد الُمدخالت  ُمضاعفتهاعدد الُمدخالت التي تّم تجديدها و/أو أشر إلى قبل بنك )بنوك( الجينات الوطني، 

 الجهات المعنية خالل فترة إعداد التقرير. لتجديدها لها ميزانية و ال توجدالتي تحتاج إلى تجديد، وعدد الُمدخالت التي تحتاج إلى تجديد 

(SH) 

 

البذور إنبات ختبار إمن المفترض أنه من أجل تحديد احتياجات التجديد، يتم إجراء اختبار جودة للمواد المحفوظة، وخاصة  :مالحظة

 ، بشكل دوري بواسطة بنك )بنوك( الجينات الوطني.االعتيادية

 وصف العمود

 اسم المحصول/مجموعة محصول

 taxtab :الرابط     جنسالأو  (مسمى وحدة التصنيف)العلمي االسم 

 إجمالي عدد الُمدخالت في بنك )بنوك( الجينات الوطنية

 ُمضاعفتهاعدد الُمدخالت التي تّم تجديدها و/أو 

 عدد الُمدخالت التي تحتاج إلى تجديد

 عدد الُمدخالت التي تحتاج إلى تجديد والتي لم تُوضع لها ميزانية لتجديدها

  

                                                      
10  01_PGR.pdf-05-02-leadmin/user_upload/wiews/docs/Metadatahttp://www.fao.org/fi 
11  table_EN.docxhttp://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wiews/docs/SDG_251_data_requirement_sheet_ 
  Crop Passport Descriptors (MCPD) V.2-(INSTCODE) of FAO/Bioversity Multi .1 رقم واصفاليتوافق مع   12
 of FAO/Bioversity MCPD V.2 (ACCENUMB). 2 رقم واصفاليتوافق مع   13
 8، و )SPECIES( 6، و )GENUS( 5الواصفات  يتوافق مع تسلسل( الكامل بدون مؤلف او مسمي، مسمى وحدة التصنيفاالسم العلمي )  14

(SUBTAXA)  لFAO/Bioversity MCPD V.2. 
 of FAO/Bioversity MCPD V.2 (CROPNAME). 10 واصفاليتوافق مع   15
 of FAO/Bioversity MCPD V.2 (ACQDATE). 12 واصفاليتوافق مع   16
  V.2(ORIGCTY) of FAO/Bioversity MCPD. 13 واصفاليتوافق مع   17
 of FAO/Bioversity MCPD V.2 (SAMPSTAT). 19 واصفاليتوافق مع   18
 of FAO/Bioversity MCPD V.2 (DUPLSITE). 25 واصفاليتوافق مع   19
 )of FAO/Bioversity MCPD V.2DECLATITUDE (. 15,1 واصفاليتوافق مع   20
 )MCPD V.2) of FAO/Bioversity ITUDEONGDECL. 15,3 واصفاليتوافق مع   21
 )of FAO/Bioversity MCPD V.2COLLSRC (. 21 واصفاليتوافق مع   22
 of FAO/Bioversity MCPD V.2 (STORAGE). 26 واصفاليتوافق مع   23
 of FAO/Bioversity MCPD V.2 (MLSSTAT). 27 واصفاليتوافق 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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تقييم والتطوير اإلضافي لمجموعات فرعية محددة لتيسير التوصيف والفي توسع ال: 8النشاط ذو األولوية 

 هاستخدامإ

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 المورفولوجية التي  متوسط عدد السمات. 25 نعم/ال نعم/ال 

من المجموعات  دخلعينة مُ كل لجرى توصيفها 

 خارج الموقع

 سؤال

السمات خارج الموقع في ظل ظروف متوسطة أو طويلة األجل وعدد الُمدخالت التي جرى توصيفها و حفضها أشر إلى   .1.8

 (SH) الجهات المعنية .التي جرى توصيفهاالمورفولوجية 

 يجب إدراجها هنا أيضا. (6,2)انظر سؤال  1،5،2المؤشر( SDGهداف التنمية المستدامة )التي ذكرت أل الُمدخالت :مالحظة

 وصف العمود

 25ترميز المعهد الحاضن

 26رقم الُمدخل

  taxtab:الرابط     27(مسمى وحدة التصنيف)االسم العلمي 

 لتي جرى توصيفهااالمورفولوجية السمات عدد 
 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 الوطنياالتصال 

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 نشورات عن تقييم األصول الوراثية و معدد ال. 26 نعم/ال نعم/ال 

 ً  توصيفها جزيئيا

 سؤال

تقييم السمات الزراعية والكيميائية الحيوية، على والمعلمات الوراثية، عدد المنشورات المتعلقة بالتوصيف على أساس  أشر إلى  .2.8

صول الوراثية المحفوظة خارج الموقع الطبيعي في الدولة، والتي تم إنتاجها خالل الى اإلجهاد الحيوي و غير الحيوي لألبإالضافة 

 .الوطني)بنوك( الجينات بنك به بلغ الجينات الوطني و متلقي األصول الوراثية، كما أُ )بنوك( فترة إعداد التقرير من قبل بنك 
 (SH) ات المعنيةالجه أدرج المراجع.اختياريًا، 

 وصف العمود

 الوطني)بنوك( الجينات بنك المنتجة من قبل  عدد المنشورات
 الوطني)بنوك( الجينات بنك و مبلغ عنها ل متلقي األصول الوراثية المنتجة من قبل عدد المنشورات

 reftab :الرابط    المراجع 

 

 

                                                      
  op Passport Descriptors (MCPD) V.2Cr-(INSTCODE) of FAO/Bioversity Multi.1 رقم واصفاليتوافق مع   25
 of FAO/Bioversity MCPD V.2 (ACCENUMB). 2 رقم واصفاليتوافق مع   26
 ( الكامل بدون مؤلف او مسمي.مسمى وحدة التصنيفاالسم العلمي )  27
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التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

 التقييم من قبل جهة

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 عدد المجموعات الفرعية المحددة السمات . 27 نعم/ال نعم/ال 

 التي جرى توثيقها

 سؤال

عدد ، محفوظ في بنك )بنوك( الجينات الوطنية أشر إلى (مسمى وحدة التصنيف)اسم علمي لكل محصول، أو يفضل أن يكون لكل   .3.8

أشر الى المراجع. الجهات المعنية  اختياريًا،ر. خالل فترة إعداد التقري الفرعية المحددة السمات التي جرى توثيقهاالمجموعات 

(SH) 

 وصف العمود

      اسم المحصول 

    taxtab  :الرابط    ( مسمى وحدة التصنيف)علمي السم اال

 عدد المجموعات الفرعية المحددة السمات التي جرى توثيقها

 reftab :الرابط    المراجع 
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التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 عدد الُمدخالت التي جرى توزيعها من قبل . 28 نعم/ال نعم/ال 

 بنوك الجينات إلى مستخدمي األصول الوراثية

 
1-8 عدد العينات التي جرى توزيعها من قبل بنوك . 29 نعم/ال نعم/ال 

 الجينات إلى مستخدمي األصول الوراثية

 سؤال

بنك أشر إلى عدد الُمدخالت وعدد العينات التي وزعها (، مسمى وحدة التصنيف)اسم علمي لكل محصول أو مجموعة محصول أو   .4.8

أشر إلى الكميات الموزعة على الفئات المختلفة من المستفيدين.  اختيارًيا، خالل الفترة المشمولة بالتقرير.)بنوك( الجينات الوطنية 

 (SHالجهات المعنية )

 وصف العمود

      اسم المحصول/مجموعة محصول 

    taxtab  :الرابط     (مسمى وحدة التصنيف)علمي السم اال

 28بنك )بنوك( الجينات الوطنيوزعها  إجمالي عدد الُمدخالت التي

 لمراكز الوطنية للبحوث الزراعيةعلى ات الُمدخالت التي وزععدد 

 لقطاع الخاصعلى ا تعدد الُمدخالت التي وزع

 المنظمات غير الحكوميةلمزارعين و على ات عدد الُمدخالت التي وزع

 )وطني، مثال: الجامعات( خرينآلعلى ات عدد الُمدخالت التي وزع

 المعنية األجنبيةلجهات على ات عدد الُمدخالت التي وزع

 جهات غير معروفةعلى ت عدد الُمدخالت التي وزع

 29بنك )بنوك( الجينات الوطنيوزعها  العينات التيإجمالي عدد 

 لمراكز الوطنية للبحوث الزراعيةعلى ات عدد العينات التي وزع

 لقطاع الخاصعلى ا تعدد العينات التي وزع

 المنظمات غير الحكوميةلمزارعين و على ات عدد العينات التي وزع

 )وطني، مثال: الجامعات( خرينآلعلى ات عدد العينات التي وزع

 جهات المعنية األجنبيةعلى الت عدد العينات التي وزع

 جهات غير معروفةعلى ت عدد العينات التي وزع

  

                                                      
 هنا. الكمية المذكورةقد ال يساوي إجمالي  في األعمدة الستة التالية الكمياتمجموع  28 

 هنا. الكمية المذكورةيساوي إجمالي  يجب أن في األعمدة الستة التالية الكمياتمجموع   29
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 دعم الجهود في مجاالت تربية النباتات وتحسينها الوراثي وتوسيع نطاق قاعدتها :9النشاط ذو األولوية 

 الوراثية

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 لتربية نشطة لبرامج التي لها عدد المحاصيل . 30 نعم/ال نعم/ال 

 عامفي القطاع ال قبل التربيةوما 

 
1-8 لتربية لبرامج نشطة التي لها عدد المحاصيل . 31 نعم/ال نعم/ال 

 في القطاع الخاص وما قبل التربية

 
1-8 عدد أنشطة التربية الموجهة إلى صغار . 32 نعم/ال نعم/ال 

و  ،المزارعين، القرى أو المجتمعات التقليدية

 الزراعة العضوية

 سؤال

التي تم استخدامها بواسطة برامج التربية خالل فترة إعداد  (مسمى وحدة التصنيفاالسماء العلمية للموارد الوراثية ) إلىأشر   .1.9

 ،ما إذا كانت موجهة على وجه التحديد إلى صغار المزارعين بينحدد ما إذا كانت هذه البرامج عامة و/أو خاصة،  التقرير.

اسم أشر إلى  اختياريًا، لزراعة العضوية.لالتقليدية و/أو  األصناف المحلية القديمةوالمجتمعات التي تستخدم أصناف المزارعين/

أو النظام و/ البيئة ، والمنطقة )المناطق( الزراعية)الخصائص( اصيةسمات( أو الخ)ال ة، وأهداف التحسين من حيث السمالمحصول

، وتفصيل مصدر )مصادر( التحسن من حيث األمن الغذائي، مع توفير تقدير ألهمية التي ينطبق عليها التحسين زراعي)النظم( ال

 تحقق ذي)النواتج( ال اتج، والنالمشاركين المحترفين، وعدد الموظفين طة التربية التشاركية التي أجريت، ونوع أنشالوراثية األصول

 (SH) الجهات المعنية حتى اآلن وسنة اإلنجاز.

 وصف العمود

  taxtab :الرابط     االسم العلمي )مسمى وحدة التصنيف(

 اسم المحصول

 البرنامج مدعوم من

 عام و خاص •خاص  •عام  •

 أنشطة التربية موجهة ل

 صغار المزارعين □

 التقليدية األصناف المحلية القديمةالتي تستخدم أصناف المزارعين/القرى أو المجتمعات  □

 الزراعة العضوية □

 التي تم التطرق لها )الخصائص( اصية)السمات( أو الخ ةالسم

 (التي ينطبق عليها التحسين)النظام )النظم( الزراعي /البيئة المنطقة )المناطق( الزراعية

 المحددالنظام الزراعي /البيئة األهمية المقدرة للتحسين فيما يتعلق باألمن الغذائي لنظام المنطقة الزراعية

      عالي •متوسط   •محدد •

 مصدر )مصادر( األصول الوراثية

 بنك جينات محلي  □

 بنك جينات وطني  □

 شبكة إقليمية/دولية  □

 المجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية مراكزبنك جينات تابع ل  □

 منظمة عامة من دولة متقدمة  □

 منظمة عامة من دولة نامية  □

 القطاع الخاص  □

 :التربية التشاركية تشارك المزارعين في

 تحديد أولويات التربية  □

 (تشاركيا)انتخاب الصنف  النهائيةسالالت أو من األصناف االختيار من   □

 االختيار من المجموعات المنعزلة  □

 و/أو تحديد اآلباءإجراء التزاوج   □

 المشاركين المحترفينعدد الموظفين 

 المنتجةالنتائج 
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الوراثي )بما في ذلك توسيع  التحسينالتي استهدفتها برامج  (مسمى وحدة التصنيفاالسماء العلمية للموارد الوراثية )ر إلى أش  .2.9

األساس المنطقي و ونوع  ،حدد اسم المحصول اختياريًا،أو خاصة. ما إذا كانت هذه البرامج عامة و/ القاعدة( خالل فترة التقرير. حدد

 (SHالجهات المعنية ) ، ونوع مشاركة المزارعين.ية واألساليب لتقييم التنوع فيها، وتفاصيل المواد األولالمتخذةلألنشطة 

 وصف العمود

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

 البرنامج مدعوم من

 عام و خاص •خاص  •عام  •

 نوع النشاط

 التحسين الوراثي عن طريق إدماج سمة معينة □

 توسيع القاعدةأو دماج اإلعن طريق المجتمع النباتي تحسين  □

 نوع آخر من النشاط

 األساس المنطقي للنشاط

 ضعيف في برنامج التربية عائد □

 سمة محددة غير متوفرة في مواد التربية الحالية □

 وراثية ضيقةالقاعدة أن ال دليل على □

 منطقية اخرى للنشاطأسس 

 تم من خاللالوراثي تقييم التنوع 

 المعلمات الوراثية □

 دراسات النسب  □

 أساليب أخرى □

 ال يوجد تقييم □

 المواد األولية

 األصناف المحلية القديمةاألصناف المحلية/ □

 المستخدمة في البالد المحسنة األصناف □

 الغريبة ألصنافا □

 األقارب البرية □

 المزارعينإشراك 

 تحديد األولويات □

 تنفيذ البرنامج □
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التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 في القطاع  عدد مربي المحاصيل الناشطين. 33 نعم/ال نعم/ال 

 العام

 
1-8 في القطاع  المحاصيل الناشطينعدد مربي . 43 نعم/ال نعم/ال 

 الخاص

 سؤال

 سنة المعلومات. محدداً عدد مربي المحاصيل النشطين من القطاعين العام والخاص لمجموعات المحاصيل المختلفة أشر إلى   .3.9

 .أشر إلى مصدر المعلوماتاختياريًا، 

 المشمولة بالتقرير.من سنوات الفترة ما يمكن يجب أن تكون ضمن أو أقرب  سنة المعلومات :مالحظة

 وصف العمود

  المحاصيلمجموعة 

 الحبوب □

 حبوب البقوليات □

 الجذور والدرنات □

 الفواكة □

 الخضروات □

 األعالف □

 األلياف نباتات □

 النباتات الزيتية □

 النباتات السكرية □

 المنبهةالنباتات  □

 الطبية، العطرية، و بناتات التوابلالنباتات  □

  أخرىمحاصيل مجموعة 

  في القطاع العام عدد مربي المحاصيل الناشطين

 في القطاع الخاص عدد مربي المحاصيل الناشطين

  سنة المعلومة

 reftab :الرابط    المرجع 

 

 

  



 25 

 

 مستدامةزراعة لتشجيع تنويع اإلنتاج المحصولى وتوسيع نطاق التنوع المحصولي : 10النشاط ذو األولوية 
 

االتصال التعليق من قبل جهة 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 ريع/النشاطات لزيادة . عدد البرامج/المشا35 نعم/ال نعم/ال 

 المحاصيلم إنتاج نواع في نظاألالتنوع بين 

 سؤال

تنوع بين أنظمة اإلنتاج إعداد التقرير والمتعلقة بزيادة الالبرامج/المشروعات/األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة أشر إلى  .1.10

، اختياريًا .(مسمى وحدة التصنيفاألسماء العلمي )/االسم)المحاصيل( المستهدف أو يفضل أن يكون  صولالمحصولي، وتحديد المح

 (SHالجهات المعنية )الموضوعات التي تمت تغطيتها وأي منشور ذي صلة. أشر إلى 

 وصف العمود

 protab         :الرابط     اسم البرنامج/المشروع/النشاط

 protab :الرابط     (YYYY/MM) تاريخ البدء

  protab :الرابط     (YYYY/MM) تاريخ االنتهاء

   المستهدف)المحاصيل( اسم المحصول 

 taxtab  :الرابط    ( المستهدف مسمى وحدة التصنيفاألسماء العلمي )/االسم

 المغطاةالمواضيع 

 تقييم/مراقبة التنوع داخل المحاصيل □

 في المحاصيل الداخليزيادة التنوع  □

 في النظم الزراعية المحصولتقييم/مراقبة تنوع  □

 زيادة تنوع المحصول في النظم الزراعية □

 موضوعات أخرى

 reftab :الرابط    المرجع 

 

 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

جهة التقييم من قبل 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 عدد المحاصيل الجديدة والمحاصيل التي أعيد . 36 نعم/ال نعم/ال 

 واألنواع البرية المستأنسة حديثًا دخالهاإ

 سؤال

الخارج، واألنواع البرية لمحصول )المحاصيل( الجديد الذي تم إدخاله من ( لمسمى وحدة التصنيف)االسم العلمي إلى أشر  .2.10

 والتي تم الحصول عليها من بنك الجينات، خالل الفترة المشمولة بالتقرير. اوالمحاصيل التي أعيد إدخاله ،المستأنسة حديثًا
 الزراعة الرئيسية.)مناطق( اختياريًا، اذكر اسم المحصول ومنطقة 

 وصف العمود

 اسم المحصول

  taxtab :الرابط    ( مسمى وحدة التصنيف)االسم العلمي 

 مصدر التنويع

  مستأنس نوع بري •محصول معاد إدخاله  •محصول مدخل حديثا  •

 الزراعة الرئيسية )مناطق( اسم منطقة
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األصناف وتسويق جميع األصناف، وفي المقام األول أصناف المزارعين/ تطويرتشجيع : 11النشاط ذو األولوية 

 30المهملة نواعاألو المحلية القديمة

 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 1-8  تطويروجود سياسات وطنية تشّجع على . 37 نعم/ال نعم/ال 

األصناف المحلية وتسويق أصناف المزارعين/

 المهملة نواعاألو القديمة

 سؤال

أصناف قانوني )بما في ذلك االستراتيجيات( لتشجيع تطوير وتسويق /سياسيأي إطار وطني  إذا كان هناكما أشر إلى  .1.11

مع سنة النشر  معا ضعهمضعها/ اختياريًا، .نهاية الفترة المشمولة بالتقريرمع  المهملة نواعاألو األصناف المحلية القديمةالمزارعين/

 .تشجيعهوالموضوع الذي تم 

 وصف العمود

 السياسة وجود

 غير موجودة •موجودة  •

 reftab     :الرابط     مرجع السياسة/اإلطار القانوني )بما في ذلك االستراتيجيات(

  reftab     :الرابط    سنة النشر 

 موضوع الترويج

 األصناف المحلية القديمةوتسويق أصناف المزارعين/ تطوير □

 المهملة نواعاألوتسويق و تطوير □

 

 

  

                                                      
 12للنشاط ذو األولوية  40المهملة. المؤشر  األنواععلى أصناف المزارعين/األصناف المحلية القديمة تركز مؤشرات هذا النشاط ذو األولوية   30

 على جميع األصناف.تركز  12.1والسؤال المرتبط به 
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التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 عدد البرامج/المشاريع/النشاطات التي تشّجع . 38 نعم/ال نعم/ال 

األصناف وتسويق أصناف المزارعين/ تطويرعلى 

 المهملة نواعاألو المحلية القديمة

 سؤال

أصناف تطوير وتسويق  لتشجيعإلى البرامج/المشاريع/ األنشطة التي تم تنفيذها خالل الفترة المشمولة بالتقرير أشر  .2.11

( مسمى وحدة التصنيف)االسم العلمي ، مع اإلشارة إلى المهملة نواعاألالمحاصيل و و األصناف المحلية القديمةالمزارعين/

الجهات المعنية ، يرجى اإلشارة إلى اسم المحصول والمراجع والمناطق الجغرافية والمواضيع التي تمت تغطيتها. اختياريًا المستهدف.

(SH) 

 وصف العمود

 protab         :الرابط     اسم البرنامج/المشروع/النشاط

 protab :الرابط     (YYYY/MM) تاريخ البدء

 protab :الرابط     (YYYY/MM) تاريخ االنتهاء

 الهدف

 كل األصناف □

 األصناف المحلية القديمةأصناف المزارعين/ □

 المهملةأو األنواع  المحاصيل □

 taxtab :الرابط    ( مسمى وحدة التصنيف)االسم العلمي 

 اسم المحصول

 reftab :الرابط    المرجع 

 مجاالت االهتمام

 المواضيع المغطاة
 البحث □
 تحسين المحصول □
 البذورتوزيع  □

 المعالجةطرق تحسين  □

 تطوير السوق □
 توعية العامة □

 تغييرات السياسة □

 موضوعات أخرى
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التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 العدد الذي تّم تحديده من أصناف . 39 نعم/ال نعم/ال 

 نواعاألو األصناف المحلية القديمةالمزارعين/

 والتي لها إمكانية تسويق  المهملة

 سؤال

 األصناف المحلية القديمةأصناف المزارعين/ العدد الذي تّم تحديده منذات صلة، ( مسمى وحدة التصنيف)اسم علمي لكل أشر  .3.11

 والمراجع. صولاسم المحإلى أشر . اختياريًا، خالل فترة التقرير والتي لها إمكانية تسويق

 وصف العمود

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

 والتي لها إمكانية تسويق  األصناف المحلية القديمةالعدد الذي تّم تحديده من أصناف المزارعين/

 reftab :الرابط    المرجع )المراجع( 

 

 

و ، إلى اسم المحصولأشر  اختياريًا، خالل فترة إعداد التقرير.لها إمكانية تسويق والتي التي تم تحديدها  المهملة نواعاألإلى أشر  .4.11

 مستدام في البلد.بشكل واستخدامها  تطويرهامن حيث األولوية وتفصيل التقدم المحرز حتى اآلن نحو  المهملة نواعاأل رتب

 وصف العمود

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

 ولوية للبلداأل

 عالية •عالية -متوسطة •متوسطة  •متوسطة -ةمنخفض •ة منخفض •

 خرائط التوزيع الجغرافي

األنشطة  •متقدمة بشكل جيد األنشطة  •جارية بعض األنشطة  •األنشطة مخطط لها ولكن لم تبدأ  •ال يوجد نشاط مخطط له  •

 مكتملة

 تقييمالتوصيف/ال

األنشطة  •األنشطة متقدمة بشكل جيد  •بعض األنشطة جارية  •األنشطة مخطط لها ولكن لم تبدأ  •ال يوجد نشاط مخطط له  •

 مكتملة

 صولتحسين المح

األنشطة  •األنشطة متقدمة بشكل جيد  •بعض األنشطة جارية  •األنشطة مخطط لها ولكن لم تبدأ  •ال يوجد نشاط مخطط له  •

 مكتملة

 ما بعد الحصاد عمليات

األنشطة  •األنشطة متقدمة بشكل جيد  •بعض األنشطة جارية  •األنشطة مخطط لها ولكن لم تبدأ  •ال يوجد نشاط مخطط له  •

 مكتملة

 التسويق

األنشطة  •األنشطة متقدمة بشكل جيد  •بعض األنشطة جارية  •األنشطة مخطط لها ولكن لم تبدأ  •ال يوجد نشاط مخطط له  •

 مكتملة

 مواد الزراعة النباتية )مواد التكاثر الخضري( مضاعفة البذور/

األنشطة  •األنشطة متقدمة بشكل جيد  •بعض األنشطة جارية  •األنشطة مخطط لها ولكن لم تبدأ  •ال يوجد نشاط مخطط له  •

 مكتملة

 التوثيق في نظم المعلومات

األنشطة  • األنشطة متقدمة بشكل جيد •بعض األنشطة جارية  •األنشطة مخطط لها ولكن لم تبدأ  •ال يوجد نشاط مخطط له  •

 مكتملة

 reftab :الرابط    المرجع )المراجع( 
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 دعم إنتاج البذور وتوزيعه :12النشاط ذو األولوية 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8  اإطالقه تم عدد األصناف الجديدة التي . 40 نعم/ال نعم/ال 

 سؤال

 (مسمى وحدة التصنيف)االسم العلمي ، مع تحديد د خالل الفترة المشمولة بالتقريرفي البل إطالقها أشر إلى جميع األصناف التي تم  .1.12

شخص المربي، النوع، ال(، منظمة التربية، إذا كان قابل للتطبيقسنة التسجيل )أشر إلى  لكل صنف،اختياريًا،  .اإلطالقوسنة  المحصول

 المستهدفة، الخصائص المهمة والنسب. البيئية ( الزراعيةات، البيئة )البيئالمنشأ

 وصف العمود

 taxtab :الرابط     (مسمى وحدة التصنيف)االسم العلمي 

 اسم المحصول

 اسم الصنف

 اإلطالقسنة 

 سنة التسجيل

 instab :الرابط     منظمة التربية

 pertab :الرابط    الشخص المربي 

 النوع

 صنف محسن • األصناف المحلية القديمةأصناف المزارعين/ •

 منشأال

 مدخل من الخاترج •وطني  •

 المستهدفة البيئية الزراعية( اتالبيئة )البيئ

 خصائص مهمة

 النسب

 31مالحظات

 
 

  

                                                      
 (.cultabالسابق ) األصنافجدول في  مالحظةكافة المعلومات الموجودة في العمود  تشمل لمالحظاتا  31
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التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

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

 سؤال

إلى مصدر أشر  اختياريًا، المعلومات.، مع تحديد سنة البلدمؤسسات البذور الرسمية/المسجلة في لالعدد األكثر حداثة  أشر إلى  .2.12

 المعلومات.

 وصف العمود

 عدد مؤسسات البذور الرسمية/المسّجلة

 سنة المعلومات

 reftab :الرابط    المرجع 

 

 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8  %80ألصناف التي تمثّل معاً من اأقل عدد . 42 نعم/ال نعم/ال 

المحاصيل الخمسة  من مجموع المساحة لكّل من

 سعاوالمزروعة على نطاق 

 سؤال

إلى أقل عدد من أشر ، إحصاءات ذات صلةتتوفر فيها سنة أو أحدث على نطاق واسع وآلخر  المزروعةلكل من المحاصيل الخمسة  .3.12

 .،صول٪ من إجمالي مساحة المح 80األصناف التي تمثل مجتمعة 

 وصف العمود

 السنة

 اسم المحصول 

  taxtab :الرابط    ( مسمى وحدة التصنيف)االسم العلمي 

 الكلية للمحصولمن المساحة  %80 فيألصناف من اأقل عدد 

 )هكتار( حصولإجمالي مساحة الم
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التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 نسبة المساحة المستفيدة من بذور مستوفية . 43 نعم/ال نعم/ال 

قطاع البذور الرسمي  الجودة في لمعايير

 على نطاق المزروعةالخمسة الحولية لمحاصيل ل

 واسع

 سؤال

نطاق واسع وآلخر أو أحدث سنة تتوفر فيها إحصاءات ذات صلة، أشر إلى لكل واحد من المحاصيل الحولية الخمسة المزروعة على  .4.12

االسم العلمي )مسمى وحدة التصنيف( للمحصول، وإجمالي المساحة المحصودة، والنسبة المئوية المقدرة للمساحة المزودة بالبذور 

 .ولإلى اسم المحص أشر، اختياريًا المستوفية لمعايير الجودة في قطاع البذور الرسمي.

 وصف العمود

 السنة

 taxtab :الرابط     للمحصول الحولي (مسمى وحدة التصنيف)االسم العلمي 

 الحولياسم المحصول 

 )هكتار( المساحة الكلية المحصودة

 لمعايير قطاع البذور الرسمي ةمستوفيالنسبة المساحة المزودة بالبذور 

 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

جهة التقييم من قبل 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

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

 سؤال

 .نهاية فترة التقريرمع ما إذا كانت السياسة )السياسات( الوطنية للبذور و/أو القانون )القوانين( الوطنية للبذور موجودة، أشر إلى  .5.12

  سنة النشر.( معاً مع ضعهم)اختياريًا، ضعها 

 وصف العمود

 وجود سياسة/ قانون

 غير موجودة•موجودة  •

 reftab   :الرابط     قانون البذورمرجع سياسة/

 reftab :الرابط    سنة النشر 
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 بناء البرامج الوطنية وتعزيزها :13النشاط ذو األولوية 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 ، لجنةعلى سبيل المثال: وجود كيان وطني ). 45 نعم/ال نعم/ال 

( يعمل كآلية تنسيق لألنشطة و/أو مجلسهيئة، 

الوراثية النباتية  بالموارد االستراتيجيات الخاصة 

 لألغذية والزراعة

 سؤال

مجلس( يعمل كهيكل حوكمة مسؤول عن تنسيق و/أو تسهيل ، هيئة، لجنة على سبيل المثال:ما إذا كان هناك كيان وطني ) أشر إلى .1.13

اسمه وسنة التأسيس وإعادة  أشر إلىاختياريًا،  .بحلول نهاية فترة التقرير في البلد أنشطة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 االجتماعات. مدى تكراروبه الممثلة الجهات المعنية وفئات  الموارد الوراثية األخرى وأهدافهبتحكم ي انالهيكلة، وإذا ك

 وصف العمود

 وجود كيان وطني

 غير موجود   •موجود  •

 instab :الرابط    اسم الكيان 

 (YYYY) سنة التأسيس

 (YYYY) سنة أحدث إعادة الهيكلة

 مسؤوليات إضافية

 الوراثية الحرجيةالموارد  □
 الحيوانيةالموارد الوراثية  □
 الموارد الوراثية المائية □

 اتالالفقاريو  لكائنات الحية الدقيقةل الموارد الوراثية □

 وصف األهداف

 االجتماعات مدى تكرار

 غير ذلك • غير منتظم • كل ثالث سنوات • كل عامين • سنوي •مرتين في السنة  • كل ثالثة أشهر •

 (YYYY/MM) االجتماع األخير تاريخ

 الشركاء المشاركون

 المربون □
 المزارعين □
 القطاع الخاص □

 المنظمات غير الحكومية □

 الجامعات □
 بنوك الجينات الوطنية □
 المنظمات المجتمعية □

 وزارة الزراعة  □

 وزارة البيئة  □

 وزارة الثروة السمكية  □

 شركاء مشاركون آخرون
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جهة االتصال التعليق من قبل 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8  أو منسق معيَّنوجود جهة اتصال وطنية . 46 نعم/ال نعم/ال 

رسمياً للموارد الوراثية النباتية لألغذية 

 والزراعة

 سؤال

بحلول   لبرنامج الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةرسمياً وطنية أو منسق  اتصالإلى ما إذا كان قد تم تعيين جهة  أشر .2.13

 .و اسم المنظمة و تاريخ التعيين اإللكترونيأشر إلى االسم، اللقب، المنصب، عنوان البريد اختياريًا،  نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.

 وصف العمود

 وجود جهة اتصال وطنية

 ةغير موجود • موجودة •

 pertab :الرابط     اسم جهة اإلتصال/منسق

 pertab :الرابط     لقبال

 pertab :الرابط     المنصب

 pertab :الرابط     عنوان البريد اإللكتروني

 pertab :الرابط     اسم المنظمة

 (YYYY/MM) تاريخ التعيين

 

 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

 التقييم من قبل جهة

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 وجود إطار للسياسات الحكومية . 47 نعم/ال نعم/ال 

لموارد الوراثية النباتية ا لحفظواستراتيجيات 

 واستخدامها لألغذية والزراعة

 سؤال

فترة إعداد التقرير لحفظ الموارد الوراثية النباتية هناك أي إطار واستراتيجية للسياسة الحكومية بحلول نهاية  ما إذا كانأشرإلى  .3.13

 المرجع )المراجع(، وسنة )سنوات( النشر.أشر إلى اختيارًيا،  لألغذية والزراعة واستخدامها.

 وصف العمود

 حكومية ةاستراتيجية/وجود سياس

 غير موجودة •موجودة  •

 reftab :الرابط     واالستراتيجية اسةإطار السيمرجع 

 reftab :الرابط    سنة النشر 
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التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8  وجود آلية وطنية لتبادل المعلومات بشأن. 48 نعم/ال نعم/ال 

   الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 سؤال

 ما إذا كانت هناك آلية وطنية لتبادل المعلومات بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، بحلول نهاية فترة التقرير. أشر إلى .4.13
 المرجع )المراجع(، وسنة )سنوات( النشر وعدد الجهات المعنية المساهمة.أشر إلى اختياريًا، 

 وصف العمود

 وجود آلية وطنية لتبادل المعلومات

 غير موجودة •ودة موج •

 reftab :الرابط    المرجع 

 reftab :الرابط    سنة النشر 

 عدد الجهات المعنية المساهمة
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 تشجيع وتعزيز شبكات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة :14النشاط ذو األولوية 

 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 الوطنياالتصال 

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 العضوية في شبكة إقليمية للموارد الوراثية . 49 نعم/ال نعم/ال 

 النباتية لألغذية والزراعة

 سؤال

نهاية الفترة  ها فيكانت البلد عضواً في إلى أي شبكة )شبكات( إقليمية تابعة لبرنامج الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أشر .1.14

 المشمولة بالتقرير.

 وصف العمود

 عضو في شبكة إقليمية

 ال •نعم  •

 instab :الرابط     اسم الشبكة

 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 فيها عدد شبكات تحسين المحاصيل التي . 50 نعم/ال نعم/ال 

أعضاءالجهات المعنية الوطنية   

 سؤال

 (SHالجهات المعنية ) نهاية فترة التقرير.ها في أعضاء فيالجهات المعنية الوطنية  تأي من شبكات تحسين المحاصيل كان أشرإلى .2.14

  وصف العمود

 عضو في شبكة تحسين

 ال •نعم  •

 instab :الرابط    اسم الشبكة 

 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 الجهات المعنية ها تنتجأالتي  المنشوراتعدد : 51 نعم/ال نعم/ال 

 في إطار الشبكاتالوطنية 

 سؤال

 التقرير في إطار شبكات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. المنشورات التي أصدرتها مؤسستك خالل فترة إعدادأشر إلى  .3.14
 (SHالجهات المعنية )

 وصف العمود

 المنشورات المنتجة

 ال •نعم  •

 reftab :الرابط    اسم الشبكة 

 
  



36   

 

 وتعزيزها بناء نظم معلومات شاملة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة :15النشاط ذو األولوية 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 األقارب البرية للمحاصيل  مجتمعاتعدد . 52 نعم/ال نعم/ال 

المحتفظ بها في المواقع الطبيعية والموثّقة في 

 نظام معلومات متاح للجميع

 سؤال

نهاية  فيفي نظام معلومات متاح للجمهور  افي الموقع وتوثيقه اتم حفظه تياألقارب البرية للمحاصيل المجتمعات إلى عدد  أشر .1.15

 للمجتمعاتالنسبة المئوية  أشر إلىاختياريًا،  ، مع تحديد اسم نظام المعلومات وعنوانه على اإلنترنت.الفترة المشمولة بالتقرير

 .جغرافيات توزيع بيان الديه تيال الموصوفة

 وصف العمود

 األقارب البرية للمحاصيلمجتمعات عدد 

 الموصوفةللمجتمعات النسبة المئوية 

 جغرافيبيانات توزيع  الديه تيالللمجتمعات النسبة المئوية 

 نظام معلومات

 عنوان الموقع اإلكتروني للنظام

 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 األصناف المحلية عدد أصناف المزارعين/. 53 نعم/ال نعم/ال 

المزروعة داخل المزرعة والموثّقة في  القديمة

 نظام معلومات متاح للجميع

 سؤال

في  وتوثيقها في نظام معلومات متاح للجمهورالتي تمت زراعتها  األصناف المحلية القديمةأصناف المزارعين/إلى عدد  أشر .2.15

النسبة المئوية  أشر إلىاختياريًا،  ، وتحديد اسم نظام المعلومات وعنوانه على اإلنترنت.نهاية الفترة المشمولة بالتقرير المزرعة مع

 .منشورة توزيع جغرافيو وصف بيانات مع لهذه األصناف 

 وصف العمود

 المحلية القديمةاألصناف عدد أصناف المزارعين/

 )المظهر الخارجي( وصف المورفولوجيالمع  األصناف المحلية القديمةصناف المزارعين/أل النسبة المئوية

 ذات الوصف الزراعي األصناف المحلية القديمةصناف المزارعين/أل النسبة المئوية

 جغرافيبيانات توزيع  لها تيال األصناف المحلية القديمةصناف المزارعين/أل النسبة المئوية

 نظام معلومات

  عنوان الموقع اإلكتروني للنظام
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التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8  نعم/ال نعم/ال 

دخالت في مجموعات خارج الموقع عدد المُ  .54

 معلومات متاح للجميعالموثّقة في نظام 

 سؤال

، وحدد اسم خارج الموقع وتوثيقها في نظام معلومات متاح للجمهور في نهاية فترة التقريردخالت التي تم حفظها عدد المُ أشر إلى  .3.15

الجهات  منشورة.ات توصيف وتقييم بيان التي لهادخالت لمُ لالنسبة المئوية  أشر إلىاختياريا،  نظام المعلومات وعنوانه على اإلنترنت.

 (SHالمعنية )

 وصف العمود

 32ترميز المعهد الحاضن
 33دخالتالمُ عدد 

 توصيفبيانات التي لها  دخالتلمُ لالنسبة المئوية 

 تقييمبيانات  التي لها دخالتلمُ لالنسبة المئوية 

 نظام معلومات

 عنوان الموقع اإلكتروني للنظام

 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

من قبل جهة التقييم 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 الموثّقة في و عدد األصناف التي تّم إطالقها . 55 نعم/ال نعم/ال 

 نظام معلومات متاح للجميع

 سؤال

نظام معلومات متاح  ، بحلول نهاية فترة التقرير، من خالل إجراء رسمي وتم توثيقها فيطالقهاعدد األصناف التي تم إأشر إلى  .4.15

 .نوع المعلومات المنشورة أشر إلىاختياريًا،  للجمهور، وحدد اسم نظام المعلومات وعنوانه على اإلنترنت.

 وصف العمود

 طالقهاتم إ األصنافعدد 

 المعلومات المنشورة تشمل

 النسب  □
 الوصف الزراعي  □
 مصدر البذور  □

 نظام معلومات

  للنظامعنوان الموقع اإلكتروني 

 

                                                      
  of FAO/Bioversity MCPD V.2 (INSTCODE).1 رقم واصفاليتوافق مع   32
 لنفس بنك الجينات. 6.2السؤال  تحتسجالت تيساوي أو يقل عن عدد ال  33
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التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8  المشاركة في نظم معلومات دولية/إقليمية. 56 نعم/ال نعم/ال 

 لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةل

  متاحة للجميع

 سؤال

لموارد الوراثية النباتية لمعلومات إلى نظام معلومات بحدد ما إذا كانت مؤسستك قد ساهمت، بحلول نهاية فترة إعداد التقرير،  .5.15

الجهات المعنية  نظام المعلومات وتكرار التحديثات. أشر إلىإذا كان كذلك، اختياريًا،  .دولي/إقليمي متاح للجميع لألغذية والزراعة

(SH) 

 

 وصف العمود

 دولي/إقليمي متاح للجميع لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةلساهم في نظام معلومات 
 ال •  نعم •

 إقليمينظام معلومات دولي/ا

 تكرار التحديثات

 كل ثالث سنوات أو أكثر •كل عامين  •سنوي  •شهري  •يومي  •
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الوراثي وتقليل تآكل الموارد الوراثية النباتية استحداث نظم لرصد وصون التنّوع : 16النشاط ذو األولوية 

 وتعزيزها لألغذية والزراعة

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 آليات وطنية لرصد التنّوع الوراثي /وجود نظم. 57 نعم/ال نعم/ال 

من التآكل الوراثي تقليلالوصونه و  

 سؤال

وتقليل التآكل الوراثي التنوع  و صونما إذا كان، بحلول نهاية فترة إعداد التقرير، يوجد أي نظام أو آلية وطنية لرصد أشر إلى  .1.16

 واإلجراءات التصحيحية المتخذة. الجهات المعنية المساهمينمرجع النظام/اآللية وسنة النشر وعدد  أشر إلىاختياريًا،  .الوراثي

 وصف العمود

 آلية وطنية/نظاموجود 

 غير موجود •موجود  •

 reftab :الرابط     مرجع النظام/اآللية

 reftab :الرابط     سنة النشر

 الجهات المعنية المساهمينعدد 

 protab :الرابط     اإلجراءات التصحيحية المتخذة
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 بناء قدرات الموارد البشرية وتعزيزها :17النشاط ذو األولوية 

 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 تعليمية على مستوى الدراسات وجود برامج . 59 نعم/ال نعم/ال 

 ةثانويو ال االولى الجامعيةالشهادة العليا و 

 بحفظوبرامج تدريب تتضمن جوانب متعلقة 

 لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةا

 واستخدامها على نحو مستدام

 سؤال

وبرامج تدريب  ةثانويو ال االولى الجامعيةالشهادة على مستوى الدراسات العليا و برامج تعليمية  ةما إذا كانت هناك أيأشر إلى  .1.17

نهاية الفترة مع ، في البلد واستخدامها على نحو مستدام  لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةا بحفظ تتضمن جوانب متعلقة 

 المشمولة بالتقرير.

 وصف العمود

 واستخدامها على نحو مستدام  لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةا تتضمن جوانب متعلقة بصون ةتدريبو برامج تعليمية 
 مستوى الدراسات العلياموجود على  □

 الشهادة الجامعية االولىموجود على مستوى  □

 المدرسة الثانويةموجود على مستوى  □

 غير موجودة □

 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 النسبة المئوية للموظفين الذين تّم تحسين . 60 نعم/ال نعم/ال 

لموارد الوراثية النباتية ا حقظمهاراتهم في مجال 

 واستخدامها  لألغذية والزراعة

 سؤال

 إجمالي عدد الموظفين المحترفين في مؤسستك الذين يعملون في مجال حفظ الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةأشر إلى  .2.17

 (SHالجهات المعنية ) خالل فترة التقرير. أيضا تّم تحسين مهاراتهمواستخدامها في نهاية فترة إعداد التقرير، وعدد الذين 

 وصف العمود

  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةإجمالي عدد المحترفين في مجال 

  ممن اكمل برنامج دكتوراة غذية والزراعةالموارد الوراثية النباتية لألإجمالي عدد المحترفين في مجال 

  ممن اكمل برنامج ماجستير الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةإجمالي عدد المحترفين في مجال 

  دورات قصيرة وندواتممن حضر  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةإجمالي عدد المحترفين في مجال 
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 تشجيع وتعزيز الوعي العام بشأن أهمية الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة :18األولوية النشاط ذو 

 

التعليق من قبل جهة االتصال 

 الوطني

التقييم من قبل جهة 

 االتصال الوطني

 مؤشرات قابل للتطبيق البيانات متوفرة

 
1-8 على شّجع توجود برنامج للتوعية العامة . 61 نعم/ال نعم/ال 

 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حفظ

 واستخدامها

 
1-8 المشاركة في  الجهات المعنيةعدد مجموعات . 62 نعم/ال نعم/ال 

 تنفيذ برنامج التوعية العامة

 سؤال

الوراثية النباتية لألغذية  المواردحفظ شجع على ت العامةبرنامج لتوعية  هنالك أية، ا كان، بحلول نهاية فترة التقريرإلى ما إذأشر  .1.18

البرامج/  أشر إلىاختياريًا،  في تنفيذه. ةالمشاركمجموعات الجهات المعنية واستخدامها في البلد، وتحديد  والزراعة

التقرير  استخدامها المستدام التي بدأت خالل فترة إعدادو  المشروعات/األنشطة المتعلقة بحفظ الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 و نشأت نتيجة لبرنامج التوعية العامة.

 وصف العمود

 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالمتعلقة ببرنامج التوعية العامة 

 غير موجودة •موجودة  •

  ةالمشاركمجموعات الجهات المعنية 
 بنوك الجينات الوطنية □

 المزارعين □

 المنظمات المجتمعية □

 المنظمات غير الحكومية □

 مربو النبات □

 الخاصالبذور قطاع  □

 الجامعات و المدارس □

 وزراة الزراعة □

 وزارة البيئة □

  مجموعة )مجموعات( مشاركة أخرى

 protab :الرابط     الناتجة األنشطةالبرامج/ المشاريع/
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 اإلبالغ: الجداول المشتركة نموذج
 

يحتوي هذا القسم على وصف لخمسة جداول مشتركة. يستخدم كل جدول لتخزين المعلومات التفصيلية حول الكيانات المختلفة، أي 

والمراجع  (مسمى وحدة التصنيفة )سماء العلمياأل، والبرامج/المشاريع/األنشطة، المعنين )المتصل بهم(المنظمات، واألشخاص 

 اإلبالغ المنقح. نموذجكن اإلشارة إليها في اإلجابات على العديد من األسئلة خالل المنشورة/غير المنشورة، والتي يم

بشأن الكيانات المذكورة أعاله للبلدان ستكون متاحة من خالل أداة اإلبالغ  (FAOمنظمة األغذية والزراعة )المعلومات المتوفرة لدى 

 ( على اإلنترنت.WIEWS) الوراثية النباتية لألغذية والزراعةلنظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد ل

أو  االقسام( يحتوي على معلومات االتصال الخاصة بالمعاهد والمؤسسات والشبكات، باإلضافة إلى instab" )ات"جدول المنظم

 األصل" إلنشاء تسلسالت هرمية بين إدخاالت الجدول. المنظمةالهياكل التابعة لها. يُستخدم العمود "

 وصف العمود

 اسم المنظمة

 المنظمةاسم اختصار 

 (WIEWSالنظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )ترميز المعهد على 

 instab :الرابط     األصل المنظمة

 العنوان

 الرمز البريدي

 المدينة

 الدولة

 التلفون

 الفاكس

 عنوان البريد اإللكتروني

 عنوان المنظمة على االنترنت

 (بالوحدة العشريةخط العرض )

 (بالوحدة العشريةخط الطول )

 حالة سلطة المنظمة

 CGIAR •أمم متجدة  •خاصة  • شبه الحكومية •إقليمية  •دولية  •غير حكومية  •حكومية  •

 فئات دور المنظمة

 (مجموعات طويلة األجلبنك جينات ) □

 (األجل متوسطةمجموعات بنك جينات ) □

 (األجل قصيرةمجموعات بنك جينات ) □

 حديقة نباتية □

 مربي □

 شبكة □

 مجتمع □

 تربوي □

 منتج بذور □

 مزود بذور □

 مزارعينمجتمع  □

 بحث □

 مرشد □

 ناشر □

 مختبر □

 إدارة/سياسة □
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األشخاص، بما في ذلك الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني. عن ( يحتوي على معلومات pertab" )المعنين )المتصل بهم(واألشخاص "جدول 

 ، حيث يتم تخزين عنوان البريد.المنظمةفي جدول بمنظمات عادةً ما يرتبط األشخاص 

 وصف العمود

 اسم العائلة

 اللقب

 االسم االول

 المنصب

 بلد اإلقامة

 اإللكترونيعنوان البريد 

 التلفون

 instab :الرابط     المنظمة

 

إلى السياق  بعلمعمود ، إلخ. يشير و مساقات( يقوم بجمع البيانات حول البرامج، والمشاريع، واألنشطة، والخطط، protab" )اريع"جدول المش

 مختلفة. اتذات أولوية طنشأالتي تنتمي إلى مجاالت البيانات المدخلة ويعمل على تحليل وتصفية 

 وصف العمود

 اسم

 مختصر/رمز

 نوع

 ال ينطبق •دورة قصيرة  •مساق أكاديمي  •مؤتمر  •ندوة  •ورشة عمل  •نشاط  •مشروع  •برنامج  •

 الحالة

 مكتمل • جاري التنفيذ •موافق عليه  •مقترح  •

 (YYYY/MM)تاريخ البدء 

 (YYYY/MM)تاريخ االنتهاء 

 protab     :الرابط    المشروع/النشاط األصل 

 الوصف

   pertab :الرابط    المنسق 

 instab :الرابط    منظمة المنسق 

    pertab :الرابط    المشاركين 

 instab :الرابط    المنظمات المشاركة 

 الدول المشاركة

 instab :الرابط     الشبكات المرتبطة

 قيمة الميزانية

 وحدات عملة الميزانية

 نوع الميزانية

  كامل •سنوي  •

 

 )مستمر على الصفحة التالية(
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 فئات مصادر التمويل

 منظمة التنسيق □

 المنظمات المشاركة □

 برنامج وطني □

 الشبكات المرتبطة □

 instab :الرابط     مصادر التمويل

 نطاقال

 دولي •إقليمي  •وطني  •محلي  • مؤسسي •

 المتناولةاألنشطة ذات األولوية لخطة العمل العالمية الثانية 

 مسح وحصر الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة □

 وتحسينها في المزرعة دعم إدارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة □

 مساعدة المزارعين في حاالت الكوارث  □

 األقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية في المواقع الطبيعية حفظتشجيع  □

 دعم الجمع الموجه للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة □

 خارج الموقع والتوّسع فيه الحفظإدامة  □

 و ُمضاعفتهاتجديد الُمدخالت الموجودة خارج المواقع  □

 التوسع في التوصيف والتقييم والتطوير اإلضافي لمجموعات فرعية محددة □

 الوراثية دعم الجهود في مجاالت تربية النباتات وتحسينها الوراثي وتوسيع نطاق قاعدتها □

 زراعة مستدامةلتشجيع تنويع اإلنتاج المحصولى وتوسيع نطاق التنوع المحصولي  □

 المهملة نواعاألو األصناف المحلية القديمةتشجيع تطوير وتسويق جميع األصناف، وفي المقام األول أصناف المزارعين/ □

 دعم إنتاج البذور وتوزيعه □

 بناء البرامج الوطنية وتعزيزها □

 تشجيع وتعزيز شبكات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة □

 وتعزيزها بناء نظم معلومات شاملة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة □

 صون التنّوع الوراثي وتقليل تآكل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزهالاستحداث نظم  □

 بناء قدرات الموارد البشرية وتعزيزها □

 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتشجيع وتعزيز الوعي العام بشأن أهمية  □

  

 

 .المؤلفين )المسمين(و عن نباتات العلمية للسماء األبيانات عن  ( يحتوي على taxtabاألصناف"  ) "جدول

 وصف العمود

 االسم العلمي أو مسمى وحدة التصنيف

 اسم المسمي او المؤلف

 العائلة النباتية او الفصيلة

 الحكم التصنيفي

 taxatab:الرابط     التصنيف المفضلاسم 
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للسماح بمعالجة أسهل باستخدام أدوات  BibTex( لجمع البيانات عن المراجع. يتبع الهيكل معيار reftabيستخدم "جدول المراجع" )

BibTex على  موقع الكتروني، مثل يكون المرجع مستنًدا إلكترونيًا . يمكن أنمعياريمراجع في شكل على سبيل المثال إلنتاج قوائم  ،الحالية

 اإلنترنت.

 وصف العمود

 عنوان

 مؤلف

 نوع المرجع

 دليل • أرشيف •كتاب  •تقرير فني  • كتاب تعليمات •دكتوراة  أطروحة •ماجستير  أطروحة • في أرشيف •في كتاب  • كتيب • مقالة •

 نظام  •قانون  • وثيقة • مشروع قانون •صفحة إلكترونية على اإلنترنت  •غير منشور  •متفرقات  •

 مجلة

 سنة النشر

 مجلد

 عدد

 نطاق الصفحاتالصفحات/

 أرشيفعنوان الكتاب/

 محرر

 طبعة

 سلسلة

 اللغة

 موقع

ISBN 

ISSN 

 عنوان الموقع اإللكتروني

 ملخص

 reftab:الرابط    نقطة المرجعية 
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 الملحق الثاني

التلخيصيسرد ال   

وضع سياق للمعلومات والبيانات  لجهة االتصال الوطنيإلبالغ. وهو يتيح االمعلومات المقدمة في سياق دورتي  التلخيصييكمل السرد 

وتحديد الفجوات واالحتياجات فيما يتعلق باألنشطة  الرئيسية التوجهاتاإلنجازات والتغييرات ولتعكس و  شكل اإلبالغالمقدمة من خالل 

 .المختلفة ذات األولوية

 :لخطة العمل العالمية الثانية 18لكل من األنشطة ذات األولوية الـ  التالي لتلخيصجهات االتصال الوطني مدعوة 

 ؛اإلنجازات الرئيسية خالل الفترة المشمولة بالتقرير (1)

 ؛خالل فترة التقرير التوجهاتالتغييرات و (2)

 و  الممكنة؛ التصحيحيةاإلجراءات الفجوات واالحتياجات/ (3)

 معلومات إضافية لم يتم التقاطها بواسطة األقسام الثالثة المذكورة أعاله. (4)

 

 لنظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةلمن خالل أداة اإلبالغ يجب توفير المعلومات عبر اإلنترنت 

(WIEWS)  أو في مستند( نصيword) النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية ، والذي يتوفر على بوابة

 .(WIEWS) والزراعة

 الوطنيةيتضمن إرشادات حول المعلومات التي يطلب من جهات االتصال الوطنية تقديمها. جهات االتصال  التلخيصيكل قسم من السرد 

المعلومات والتفاصيل التي تراها ضرورية لتوفير صورة شاملة لحالة الحفظ واالستعمال المستدام للموارد ضافة مزيد من إل مدعوة

 .بلدانهمفي   الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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 الفصل االول. الحفظ في الموقع

 مسح وحصر الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: 1النشاط ذو األولوية 

و إدارة فعالة شرطا أساسيا لتطوير وتنفيذ استراتيجيات الزمن وتوزيعه وتطوره بمرور الموجودة حاليا تعد معرفة تنوع المحاصيل 

المفردة و . يتم استخدام هذه المعرفة لرصد التغيرات في التنوع وتجميع المعلومات حول األنواع الوراثيللمحاصيل وتنوعها  كفؤة

 .المجتمع النباتي

 

 2012إنجازات رئيسية منذ كانون ثاني 

في الموقع )بما  لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاحصر /مسحبيما يتعلق يرجى تلخيص اإلنجازات الرئيسية ف .1.1

 .التي تم اتخاذها في ذلك على مستوى المزرعة(

 2012تغييرات وتوجهات منذ كانون ثاني 

 : نقاط التفكر

، والمحركات المحددة لتي أثرت على حالة تهديد األنواعالتي لوحظت في المناطق الجغرافية االتغييرات الهامة  .2.1

 للتغييرات في تلك المناطق.

 في ثراء األنواع )عدد األنواع( ووفرة األنواع )عدد األفراد لكل نوع( في بلدك. توجهو/أو  رئيسيمالحظات أي تغيير  .3.1

الحاجة إلى زيادة على ة النباتية لألغذية والزراعة في العالم سلط الضوء التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثي .4.1

التمويل والموارد البشرية والمعارف والتنسيق في مسح وحصر الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. قد ترغب 

 كذلك، إلى أي مدى. في توضيح ما إذا كان من الممكن معالجة ذلك خالل هذه الفترة الزمنية، وإذا كان األمر

 2019فجوات واحتياجات اعتبارا من ديسمبر 

من حيث تغطية األنواع  الحصرو يرجى اإلبالغ عن الفجوات واالحتياجات الرئيسية الحالية فيما يتعلق بالمسح  .5.1

 والقدرة والتمويل. والترتيبات التنظيمية، والمعرفة والمناطق، والمنهجيات، والتنسيق

 إذا توفرتمعلومات إضافية ذات صلة، 

 : نقاط التفكر

اإلجراءات المتخذة )مثل الجمع الموجه للمواد المهددة؛ مراجعة خطة اإلدارة لمناطق الحفظ من أجل تحسين معالجة  .6.1

حالة في هامة االحتياجات من الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة( في الحاالت التي لوحظت فيها تغييرات 

 -1,2)أنظر سؤال  .الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

http://www.fao.org/pgrfa/answers/listByCountry?questionId=2).34  يمكنك أيًضا الرجوع إلى المعلومات

 األنشطة ذات األولوية واألقسام األخرى. تحت ذات الصلة المقدمة

يجري تحديدها بعد تحديد  التي تم تحديدها أو ةالمستقبليلإلجراءات االستراتيجية  التعليماتو األولويات .7.1

 االحتياجات.الفجوات/

 

  

                                                      
لمحاصيل واألقارب البرية للمحاصيل و النباتات الغذائية ا( (مسمى وحدة التصنيف)أشر إلى أنواع )االسم العلمي في الملحق االول.  1,2السؤال   34

ألنواع  التي تم مسحها/حصرها في الموقع )بما في ذلك في المزرعة( خالل فترة التقرير وعلّم األنواع التي تم تحديدها على أنها مهددة. بالنسبة البرية

 وتلك التي تم تحديدها على أنها مهددة. مسحها/حصرهاإلى عدد أصناف المزارعين/األصناف المحلية القديمة التي تم  أشرالمحاصيل، 

http://www.fao.org/pgrfa/answers/listByCountry?questionId=2)7
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  المزرعةوتحسينها في  دعم إدارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: 2النشاط ذو األولوية 

إدارة الموارد الوراثية التنوع النباتي الموجود في المزرعة يشكل عنصرا محوريا في استراتيجيات المزارعين لكسب الرزق و التنمية. 

 تعزز، المهملة و المحاصيل األصناف المحلية القديمةأصناف المزارعين/بما فيها  النباتية لألغذية والزراعة وتحسينها في المزرعة

 اوغير الحيوي في البيئات المتغيرة.لإلجهاد الحيوي  اصيلمرونة نظم المح

 

 2012إنجازات رئيسية منذ كانون ثاني 

الخاصة بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  ةباإلدارة في المزارع يرجى تلخيص اإلنجازات الرئيسية فيما يتعلق .1.2

 .صولوأنشطة تحسين المح

 2012وتوجهات منذ كانون ثاني تغييرات 

 : نقاط التفكر

ذات الصلة فيما يتعلق بعدد ونوع األنشطة التي تدعم اإلدارة في المزرعة للموارد الوراثية  التوجهاتالتغييرات و/أو  .2.2

-2,1)أنظر سؤال  2,1النباتية لألغذية والزراعة وتحسين المحصول على النحو المشار إليه في السؤال 

http://www.fao.org/pgrfa/answers/listByCountry?questionId=3.)35  وقد تشمل هذه أيًضا مبادرات، مثل

 حوافز السوق، وجهود التوعية والسياسات الداعمة.

للمزارعين الذين يضطلعون بإدارة الموارد الوراثية  يلتكوين الجنس( عدد، ومتوسط العمر وا1في: ) هامةتغييرات  .3.2

وتحسين أصناف  ة( تغطية المناطق الجغرافية التي تمارس فيها إدارة المزارع2النباتية لألغذية والزراعة وتحسينها؛ )

 .المهملة و المحاصيل األصناف المحلية القديمةالمزارعين/

الموزعة على المزارعين عن طريق بنوك الجينات  األصناف المحلية القديمةأو  التغييرات في عدد أصناف المزارعين .4.2

 الوطنية أو المحلية، بما في ذلك بنوك الجينات المجتمعية.

 في المزرعة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةكيف أثرت إستجابة المزارعين للتغيرات المناخية على إدارة  .5.2

 التي لوحظت. التوجهاتوما هي ، وتحسينها

 2019فجوات واحتياجات اعتبارا من ديسمبر 

يرجى اإلبالغ عن الفجوات واالحتياجات الرئيسية الحالية فيما يتعلق بإدارة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  .6.2

 في بلدك.في المزرعة وتحسينها 

 إذا توفرتمعلومات إضافية ذات صلة، 

 : نقاط التفكر

لمعالجة الثغرات و/أو االحتياجات المحددة في التقرير األخير، بما في ذلك  2012 كانون ثانياإلجراءات المتخذة منذ  .7.2

  .و استراتيجياتسياسات تعليمات ل تطوير

 المقبل.تحديد األولويات لدعم اإلدارة في المزرعة وتحسين الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على مدار العقد  .8.2

 

  

                                                      
إدارة الموارد الوراثية النباتية المنفذة خالل الفترة المشمولة بالتقرير والتي تتناول  اريعالبرامج/المش في الملحق االول.  أشر إلى 2,1السؤال   35

 ، وعدد المزارعين المشاركين.والزراعة وتحسينها في المزرعةلألغذية 

http://www.fao.org/pgrfa/answers/listByCountry?questionId=3
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 عادة نظم المحاصيلستمساعدة المزارعين في حاالت الكوارث على إ :3النشاط ذو األولوية 

مواد و يعد الوصول إلى كميات كافية من البذور  مرونة أنظمة المحاصيل.ل تشكل تحديا الكوارث الطبيعية والنزاعات األهلية غالبًا ما 

شار إليها ، والتي يالتي يزرعها ويفضلها المزارعونذات النوعية الجيدة ألصناف المحاصيل  الزراعة النباتية )مواد التكاثر الخضري(

 ، أحد العناصر األساسية الستعادة وصيانة نظم المحاصيل بعد حاالت الكوارث مباشرةً.أيًضا باسم أمن البذور

 

 2012إنجازات رئيسية منذ كانون ثاني 

 بمساعدة المزارعين في حاالت الكوارث الستعادة نظم المحاصيل. يتعلقيرجى تلخيص اإلنجازات الرئيسية فيما  .1.3

 2012تغييرات وتوجهات منذ كانون ثاني 

 : نقاط التفكر

 المتأثرة بالكوارث بعد استعادتها.التغيرات في تنوع المحاصيل و التي لوحظت في نظم المحاصيل  .2.3

 .المحاصيل بعد حاالت الكوارث خالل هذه الفترةآليات مساعدة المزارعين الستعادة نظم في تحسين ال .3.3

 المحصولومجموعات المحاصيل/ مواد الزراعة النباتية )مواد التكاثر الخضري(تأثير الكوارث على توافر البذور/ .4.3

 األكثر تضررا.

 2019فجوات واحتياجات اعتبارا من ديسمبر 

ث الستعادة فيما يتعلق بمساعدة المزارعين في حاالت الكواريرجى اإلبالغ عن الفجوات واالحتياجات الرئيسية الحالية  .5.3

 .نظم المحاصيل في بلدك

 إذا توفرتمعلومات إضافية ذات صلة، 

 : نقاط التفكر

 مواد الزراعة النباتية )مواد التكاثر الخضري(لمعالجة نقص البذور/ تصحيحيةإذا وكيف اتخذت البالد إجراءات  .6.3

 للمجتمعات المحلية.

على  في مساعدة المزارعين في بلدك الذي لعبه نظام المحافظة على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالدور  .7.3

 استعادة نظم المحاصيل بعد حاالت الكوارث وكيفية تنفيذها.

، وإذا كان بعد حاالت الكوارث البذور بشكل آمنب التزودأو حاصيل و/مدى كفاية السياسات الحالية الستعادة نظم الم .8.3

 .ستعادةاالفي  بنك الجينات الوطنيلهناك دور واضح 
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 وإدارة األقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية في المواقع الطبيعية حفظتشجيع  :4النشاط ذو األولوية 

الطبيعية على موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة، بما في ذلك األقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية  البيئيةتحتوي النظم 

حفظ األقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية في الموقع، في تمن الناحية المثالية،  .البرية النادرة والموطنة والمهددة

، في كثير من األحيان ال تعالج خطط اإلدارة للمناطق ومع ذلك أن تتطور في ظل ظروف طبيعية.المناطق المحمية، حيث يمكن 

 التدهور والتدمير. تحت تهديد، والعديد من المناطق المحمية لهذه األنواع الوراثيالمحمية على وجه التحديد التنوع 

 2012إنجازات رئيسية منذ كانون ثاني 

وإدارة األقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية في  بحفظيرجى تلخيص اإلنجازات الرئيسية فيما يتعلق  .1.4

 .المواقع الطبيعية

 2012تغييرات وتوجهات منذ كانون ثاني 

 : نقاط التفكر

األقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية المحفوظة بنشاط  مجتمعالتغييرات ذات الصلة في عدد األنواع وحجم  .2.4

 في الموقع.

فيما يتعلق بعدد مواقع الحفظ في الموقع مع وجود خطط إدارة تتناول على وجه التحديد األقارب البرية  التوجهات .3.4

-1،4)أنظر سؤال للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية والنسبة المئوية لهذه المواقع من اإلجمالي 

http://www.fao.org/pgrfa/answers/listByCountry?questionId=3).36 

 تغيير ذو صلة في السياسات والتشريعات واإلجراءات الخاصة بإنشاء المناطق المحمية مع خطط إدارة نشطة لألقارب .4.4

 ، لجمعها ولتنسيق وطني أفضل لهذه الجهود.والنباتات الغذائية البريةالبرية للمحاصيل 

 العلمية لحفظ وإدارة األقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية./الفنيةو التغيير ذو الصلة في القدرات المالية  .5.4

 2019فجوات واحتياجات اعتبارا من ديسمبر 

يرجى اإلبالغ عن الثغرات واالحتياجات الرئيسية الحالية فيما يتعلق بالحفظ في الموقع وإدارة األقارب البرية للمحاصيل  .6.4

 في بلدك. والنباتات الغذائية البرية

 إذا توفرت، معلومات إضافية ذات صلة

 : نقاط التفكر

 .والنباتات الغذائية البريةالمنهجيات الرئيسية المستخدمة للرصد في الموقع لألقارب البرية للمحاصيل  .7.4

، في الموقع الطبيعي في بنوك الجينات المحفوظةوحفظ األقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية  جمع .8.4

األقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية )في الموقع  بوجودومستوى إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة 

 المعنيين. للجهات المعنيةالطبيعي وخارجه( 

فيما يتعلق بالحفظ في الموقع لألقارب البرية  2012 كانون ثانيمنذ  ووجهتأو المشكالت المنهجية التي القيود و/ .9.4

 للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية.

 التصحيحية المتخذة لمعالجة هذه القيود و/أو المشاكل، إذا لم يتم اإلبالغ عنها أعاله.اإلجراءات  .10.4

 

  

                                                      
وعدد هذه المواقع التي لديها خطط إدارة تتناول األقارب البرية في الموقع  الوطنية للحفظمواقع الأشر إلى عدد في الملحق االول.  4,1السؤال   36

 للمحاصيل و النباتات الغذائية البرية في نهاية فترة إعداد التقرير.

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

 دعم الجمع الموجه للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة :5النشاط ذو األولوية 

المجموعات خارج الموقع القوى المحركة الرئيسية للقيام بعمليات  لخسارة الوشيكة وفرص االستخدام وسد الفجوات فياتشكل مخاطر 

على الرغم من أن العديد من المحاصيل الرئيسية تم جمعها جيدًا بشكل عام،  جمع مستهدفة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 الثانوية، والمحاصيل مية، والمحاصيل اإلقليالغذائية البريةوالنباتات ، األقارب البرية للمحاصيلمجموعات  .موجودة الفجواتتزال ما 

معرًضا بشكل خاص لتغير المناخ حتى عند حفظه قد يكون النباتات من مجموعات ال لهذهالتنوع الحالي  أقل اكتماالً بكثير.والمهملة 

 وإدارته بشكل مناسب في الموقع/في المزرعة.

 

 2012إنجازات رئيسية منذ كانون ثاني 

،على سبيل الجمع الموجه للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةبيرجى تلخيص اإلنجازات الرئيسية فيما يتعلق  .1.5

المحددة في المجموعات خارج الموقع الطبيعي، أو إنقاذ األنواع المهددة أو منع التآكل  الفجواتأو إزالة  المثال، إنقاص

 الجمع في الوقت المناسب ، إلخ.الوراثي لألنواع ذات األولوية من خالل 

 2012تغييرات وتوجهات منذ كانون ثاني 

 :نقاط التفكر

الحالي مع تلك الواردة  البلدتقرير والتي تم اإلبالغ عنها في  عن الجمععند مقارنة النتائج مهمة ال التوجهاتتغييرات وال .2.5

 السابق. البلدتقرير في 

لتغير المناخ، والذي تم تسليط في الموقع لالستعداد ألقارب البرية للمحاصيل والمحاصيل الثانوية ا حفظجمع و في زيادةال .3.5

 الضوء عليه كحاجة في التقرير الثاني.

 2019فجوات واحتياجات اعتبارا من ديسمبر 

 في بلدك. الجمع الموجهبيرجى اإلبالغ عن الثغرات واالحتياجات الرئيسية الحالية فيما يتعلق  .4.5

 : نقاط التفكر

 .قارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية البريةلأل الموجهجمع الحاليًا للقيام ب المتوفرةالقدرة الفنية  .5.5

قارب األالجينات الوطنية وسلطات المناطق المحمية في الموقع والمؤسسات األكاديمية في جمع  )بنوك( التعاون بين بنك .6.5

 التي تتأثر/قد تتأثر بتغير المناخ. الغذائية البريةالبرية للمحاصيل والنباتات 

 إذا توفرتمعلومات إضافية ذات صلة، 

 : نقاط التفكر

 .2012في بلدك منذ عام  الموجهجمع الأثناء تنفيذ عملية ب ووجهتالفجوات أو القيود أو المشكالت الرئيسية التي  .7.5

 .2012في بلدك منذ عام  األصول الوراثيةالدول الشريكة و/أو المعاهد اإلقليمية أو الدولية التي شاركت في جمع  .8.5
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 خارج الموقع والتوّسع فيه األصول الوراثية حفظإدامة : 6النشاط ذو األولوية 

نواع الغذائية األو المهملةمدفوًعا بالطلب المتزايد على التنويع، من الضروري توسيع نطاق الحفظ خارج الموقع الطبيعي للمحاصيل 

الحبوب أو  من حفظخارج الموضع الطبيعي أكثر صعوبة حفظها كون يواألعالف واألقارب البرية للمحاصيل، والتي غالباً ما  البرية

البقوليات. يهدف هذا النشاط ذو األولوية إلى ضمان تطوير نظام رشيد وفعال وموّجه نحو األهداف ومستدام للحفظ خارج الموقع 

 .خضرياالتي تتكاثر  األنواع و لكل من البذور و االستخدامالطبيعي 

 

 2012إنجازات رئيسية منذ كانون ثاني 

خارج الموقع في البلد، بما في ذلك تلك  األصول الوراثيةبالحفظ الشامل  فيما يتعلقيرجى تلخيص اإلنجازات الرئيسية  .1.6

)مثل الحدائق النباتية،  النطاق المباشر للبرنامج الوطني للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة "خارجالتي تقع "

 (.المتحفومجموعات 

 2012تغييرات وتوجهات منذ كانون ثاني 

 : التفكرنقاط 

تلك الواردة في التقرير الثاني مهمة عند مقارنة النتائج الحالية للحفظ خارج الموقع الطبيعي مع ال التوجهاتتغييرات وال .2.6

هداف التنمية المستدامة أل 1،5،2المؤشرو  لخطة العمل العالمية الثانيةأو مع تلك المذكورة في دورة اإلبالغ األولى و/

(SDG). 

تخزين  ألجل متوسط، ، أي تخزين البذوربُمدخالتكالتغييرات المهمة التي الحظتها فيما يتعلق بـ "نوع التخزين" الخاص  .3.6

على شكل مادرة وراثية )الحامض بالتبريد، الحفظ ، انابيب اختبارفي ، جمع ي، بنك الجينات الحقلألجل طويلالبذور 

 .النووي الريبوزي منقوص االوكسيجن(

و التضاعف غير المقصود لألصول الوراثية التغييرات الهامة التي الحظتها فيما يتعلق بمستويات األمان في التضاعف  .4.6

ً من المحاصيل  لعدد التضاعفبالرغم من وجود مستويات عالية من أنه ُالتقرير الثاني ذكر المحفوضة.  ، وبخاصة عالميا

المهمة دخالت المُ سخ بشكل غير مقصود بينما بقي العديد من المحاصيل و المحاصيل األساسية، تضاعفت الكثير من هذه الن

غير مضاعفة بشكل كاٍف يضمن تأمينها. ويبلغ هذا الخطر أشده في حالة األنواع ذات التكاثر الخضري وتلك ذات البذور 

  .العنيدة

 2019فجوات واحتياجات اعتبارا من ديسمبر 

 : نقاط التفكر

 في بلدك.الطبيعي الفجوات واالحتياجات الرئيسية الحالية فيما يتعلق بالحفظ خارج الموقع  .5.6

مجموعاتك  ترشيد، على سبيل المثال حفظ خارج الموقع الطبيعي في بلدكالقدرة على ال ناحيةاالحتياجات واألولويات من  .6.6

؛ تحسين إدارة المرافق؛ تقاسم عبء تكاليف الحفظة مشاركة ، بما في ذلك: إمكانين خالل التعاون اإلقليمي والدوليم

 مسببات األمراض.على  هااختبارجرى ؛ وتطوير مجموعات التكاليف؛ تقنيات الحفظ منخفضة الوراثية األصول

 إذا توفرتمعلومات إضافية ذات صلة، 

  : نقاط التفكر

 واإلجراءات التصحيحية المتخذة. 2012الطبيعي في بلدك منذ عام  الموقعتتعلق بالحفظ خارج  جديةأو قيود  مسائل .7.6

الجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين اإلدارة في المزرعة والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في  .8.6

 من جهة والحفظ خارج الموقع الطبيعي من جهة أخرى.الطبيعي الموقع 

الوراثية المحفوظة والمشاركة في  أصولكفي إدارة بك لتوثيق والمعلومات ببنك الجينات الخاص كفاءة وفعالية نظام ا .9.6

 نظام معلومات إقليمي.

والتي تواجه صعوبة في اتباع اإلرشادات الخاصة بأنشطة الحفظ الخاصة بمعايير الطبيعي مجاالت الحفظ خارج الموقع  .10.6

 .37ة والزراعةبنك الجينات للموارد الوراثية النباتية لألغذي

  

                                                      
: متاح على اإلنترنت من. روما. معايير بنوك الجينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 2014منظمة األغذية و الزراعة.   37

i3704e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

http://www.fao.org/3/a-i3704e.pdf
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 و ُمضاعفتهادخالت الموجودة خارج المواقع تجديد المُ : 7النشاط ذو األولوية 

حية )القدرة على  نهاية إلى تجديد لضمان استمرار بقائهاالالطبيعي، تحتاج البذور في الموقع ظروف التخزين المثلى خارج  تحتحتى 

خارج الموقع من أجل تلبية احتياجات الحفظ والتوزيع الُمدخالت  مضاعفةتجديد و. ينصب تركيز هذا النشاط ذو األولوية على اإلنبات(

 .اآلمن التضاعفو 

 

 2012إنجازات رئيسية منذ كانون ثاني 

 .و ُمضاعفتهادخالت الموجودة خارج المواقع تجديد المُ بيرجى تلخيص اإلنجازات الرئيسية فيما يتعلق  .1.7

 2012تغييرات وتوجهات منذ كانون ثاني 

مع تلك الواردة في التقرير الحالي في التقرير القطري مضاعفة تغييرات واتجاهات هامة عند مقارنة نتائج التجديد/ال .2.7

 األول و/أو الثاني.

 2019فجوات واحتياجات اعتبارا من ديسمبر 

الطبيعي الموقع خارج دخالت المُ بتجديد ومضاعفة  يرجى اإلبالغ عن الثغرات واالحتياجات الرئيسية الحالية فيما يتعلق .3.7

في منشآت  مضاعفتها/هافي تجديدالتي تواجه إشكالية في بلدك، بما في ذلك تلك المحاصيل أو مجموعات المحاصيل 

 بلدك.

 إذا توفرتمعلومات إضافية ذات صلة، 

 : نقاط التفكر

، هما شرطان على اإلنباتقابلية والبذور مخزون و لتعامل مع على االمعمول به الرصد  نظامات أو إجراء قدرةمدى  .4.7

، الصحة( والكمية القدرة على اإلنباتمراقبة الجودة ) تكرار عمليات. يتضمن ذلك مضمونمسبقان أساسيان لحفظ آمن و

نظام قدرة مجموعاتك خارج الموقع الطبيعي ودخل( لمجموعتك/لكل مُ شتالت الوعدد البذور/النباتات/دخالت المُ )عدد 

عدد ( والكمية )، الصحةالقدرة على اإلنباتالجودة ) بيانات معلومات بنك الجينات المعمول به للربطإدارة 

 .مضاعفةالو ( مع الحاجة إلى التجديد دخللكل مُ شتالت البذور/النباتات/ال

 .مضاعفةالو ممارسات اإلدارة المتبعة لمنع التآكل الوراثي في مجموعاتك أثناء التجديد  .5.7

البلد(، على سبيل المثال في إطار شبكة إقليمية أو عالمية، بالنظر إلى  أو خارج وك الجينات األخرى )داخلالتعاون مع بن .6.7

 الوراثية يتطلب ظروف بيئية مالئمة قد ال تتوافق مع الظروف المحلية.األصول  ومضاعفةتجديد أن حقيقة 

تنوع الأو  دخالتالمُ في الوقت المناسب للحيلولة دون فقدان  مضاعفةالرئ" في حالة عدم إمكانية التجديد/وجود "خطة طوا .7.7

 .دخالتالمُ داخل  الهام

 للعقد القادم. المحددة مضاعفةالأولويات التجديد/ .8.7
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 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالفصل الثالث. االستخدام المستدام 

 هاستخدامإتقييم والتطوير اإلضافي لمجموعات فرعية محددة لتيسير التوصيف وفي التوسع : ال8النشاط ذو األولوية 

و للمجموعات. يتناول هذا النشاط ذو األولوية تحسين  فعاليةيمكن أن يشجع التوصيف والتقييم المحسنان على استخدام أكبر وأكثر 

الجينات، بما في ذلك من خالل نظم المعلومات الجودة والوصول إليها عبر مجموعات بنوك توصيف و تقييم بيانات  تبادل تسهيل

 الوطنية واإلقليمية والعالمية.

 

 2012إنجازات رئيسية منذ كانون ثاني 

لموارد الوراثية النباتية لألغذية اوالجزيئي( وتقييم  المرفولوجيتوصيف )اليرجى وصف اإلنجازات الرئيسية في  .1.8

 .ذات خصائص محددةالموقع الطبيعي وتطوير مجموعات فرعية  الموجودة خارجوالزراعة 

 2012تغييرات وتوجهات منذ كانون ثاني 

الوراثية للمجموعات المحفوظة خارج الموقع  األصولالرئيسية فيما يتعلق بتوصيف وتقييم  التوجهاتالتغييرات و .2.8

 الطبيعي في البلد، بما في ذلك عدد الواصفات المستخدمة و/أو الصفات التي تم تقييمها.

 .ذات خصائص محددةالرئيسية في تطوير مجموعات فرعية  التوجهاتالتغييرات و .3.8

 2019فجوات واحتياجات اعتبارا من ديسمبر 

 األصول الوراثيةدخالت واالحتياجات الرئيسية الحالية فيما يتعلق بتوصيف وتقييم وتوزيع مُ يرجى اإلبالغ عن الثغرات  .4.8

 بيانات توصيف كافية.غير المتوفر لها في بلدك، مع تسليط الضوء أيًضا على المحاصيل أو مجموعات األجناس 

 إذا توفرتمعلومات إضافية ذات صلة، 

 : نقاط التفكر

األقارب البرية للمحاصيل واألنواع األخذ بعين االعتبار األنواع/المحاصيل ذات الصلة، مع و تقييم حالة توصيف  .5.8

 .المهملة

الوراثية الناتجة عن تحديد  األصولحديثًا عن التوصيف/التقييم وتحسين استخدام  الناتجةإمكانية الوصول إلى البيانات  .6.8

 المجموعات الفرعية للمجموعات.

والتعاون مع مربي النباتات وأخصائيي األمراض وأخصائيي الفيروسات، وما  مضاعفةجديد والالتجمع التقييم مع أنشطة  .7.8

 .األصول الوراثيةإلى ذلك أو معاهد أخرى لتقييم 

الجزيئية المطبقة لوصف و/أو تقييم المجموعات، وتحديد المجموعات الفرعية للمجموعة ودرجة التوصيف  التقانات .8.8

 عاتها الفرعية مقارنة بدرجة توصيفها المورفولوجي.الجزيئي للمجموعات و/أو مجمو

الوراثية في بلدك والقضايا العامة أو القيود التي تؤثر على مستوى استخدام الموارد الوراثية األصول تسهيل استخدام  .9.8

 المحفوظة في بنوك الجينات في برنامجك الوطني.

 األصولتوزيع ل( للمعاهدة الدولية MLSوتقاسم المنافع ) للوصولتأثير مشاركتك الفعالة في النظام المتعدد األطراف  .10.8

 الوراثية.

، حسبما ورد في التقرير التي تم تناولها الوراثيةاألصول الفجوات واالحتياجات فيما يتعلق بتوصيف وتقييم وتوزيع  .11.8

 القطري السابق.

 .للعقد القادم المحددةولويات األ .12.8
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 دعم الجهود في مجاالت تربية النباتات وتحسينها الوراثي وتوسيع نطاق قاعدتها :9النشاط ذو األولوية 

على حد سواء لتحديد أليالت محددة مفيدة لتطوير أصناف تتكيف مع الظروف واالحتياجات األصول الوراثية يمكن استخدام مجموعات 

التربية و ما قبل البشرية والبنية التحتية المعززة ضرورية لبرامج  تاالجديدة، وتوسيع القاعدة الجينية الشاملة لبرامج التربية. تعد القدر

الالزمة للتكيف  لإلجهادات الحيوية و غير الحيويةوالتي تهدف في نهاية المطاف إلى تقديم أصناف ذات قدرة تحمل معززة  الفعالة التربية

 مع تغير المناخ ولتحسين التغذية ودعم التنويع.

 

 2012كانون ثاني إنجازات رئيسية منذ 

في بلدك وتقديم  تربية النباتات وتحسينها الوراثي وتوسيع نطاق قاعدتهابيرجى تلخيص اإلنجازات الرئيسية فيما يتعلق  .1.9

 .قصة نجاح أو اثنتين لتوضيحها

 2012تغييرات وتوجهات منذ كانون ثاني 

 .في بلدك وتحسينها الوراثي وتوسيع نطاق قاعدتهاتربية النباتات بفيما يتعلق  الرئيسية التوجهاتالتغييرات و .2.9

 : نقاط التفكر

عند مقارنة الوضع الحالي لعدد المحاصيل مع أنشطة التربية العامة و/أو الخاصة النشطة وعدد التي حدثت التغييرات  .3.9

المذكور في التقرير القطري السابق و/أو في  الوضعمع أنشطة التربية الموجهة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة 

 .لخطة العمل العالمية الثانيةدورة اإلبالغ األولى 

المستخدمة في أنشطة الُمدخالت في القطاعين العام والخاص، وعدد التربية الموارد البشرية على  اتفي قدر التوجهات .4.9

 التربية وعدد األصناف المحسنة الناتجة عنها.

 2019اعتبارا من ديسمبر  فجوات واحتياجات

تربية النباتات وتحسينها الوراثي وتوسيع بأنشطة  يرجى اإلبالغ عن الثغرات واالحتياجات الرئيسية الحالية فيما يتعلق .5.9

 .في بلدك نطاق قاعدتها

 إذا توفرتمعلومات إضافية ذات صلة، 

 : نقاط التفكر

 لتلبية مطالب المزارعين، واالعتماد على مربين ومؤسسات تربيةمستويات قدرة وأنشطة التربية العامة و/أو الخاصة  .6.9

 .أجنبية

دور بنوك الجينات في بلدك فيما يتعلق ببرامج التربية بشكل عام، ودرجة مشاركتها في األنشطة و/أو المساهمة من حيث  .7.9

 المقدم لبرامج التربية. الوراثيالتنوع 

و/أو التوسع في التحسين الوراثي  ترتيبات تعاونية بشأن تربية النباتات،المشاركة في أي مشاريع وطنية/إقليمية أو  .8.9

 رئيسية. محصوللمحاصيل أو مجموعات  الوراثية قاعدةال

من جديدة  صفاتكوسيلة إلدخال و في التقرير الثاني كعنصر مساعد لتربية النباتات، االعتراف بما قبل التربية تم  .9.9

قارب البرية. هل كان هذا نشاًطا رئيسيًا لبلدك؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فكيف يوسع األمن  و ةكيفمتغير مجتمعات نباتية 

 برنامج التربية قاعدته الوراثية؟

 برامج التربية في بلدك. قبلالحيوية النباتية من  التقاناتمدى تطبيق  .10.9

ة في سلسلة اإلنتاج والتحول مع مختلف الجهات الفاعل قرباألصناف، يطلب من المربين العمل عن  تبنيمن أجل زيادة  .11.9

لتقييم احتياجاتهم ومتطلباتهم من أجل تحديد أولويات التربية. هل هناك عملية لتحديد أولويات التربية في بلدك، إذا كان 

 األمر كذلك صفها؟

 محددة للعقد القادم.ال لمحاصيل أو مجموعة من المحاصيل المقررةاألولويات  .12.9
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 زراعة مستدامةلتشجيع تنويع اإلنتاج المحصولى وتوسيع نطاق التنوع المحصولي : 10النشاط ذو األولوية 

ويمكن أن تكون  المرونة و القدرة على التكيفالنظم الزراعية التي تعتمد بشدة على عدد محدود من أصناف وأنواع المحاصيل تفتقر إلى 

عرضة لخسائر المحصول بسبب اآلفات واألمراض. التحديات الجديدة التي تواجه الزراعة تشير إلى الحاجة إلى إدخال المزيد من تنوع 

 واألنواع في نظم اإلنتاج لدعم االستدامة الزراعية. المحصول

 

 2012إنجازات رئيسية منذ كانون ثاني 

تنويع اإلنتاج المحصولى وتوسيع نطاق التنوع المحصولي من أجل بيرجى تلخيص اإلنجازات الرئيسية فيما يتعلق  .1.10

 .وتقديم قصة أو اثنتين من قصص النجاح لتوضيحها الزراعة المستدامة

 2012تغييرات وتوجهات منذ كانون ثاني 

المذكور في التقرير القطري  الوضعمع الرئيسية فيما يتعلق بالوضع الحالي لتنويع المحاصيل  التوجهاتالتغييرات و .2.10

 .لخطة العمل العالمية الثانيةالسابق و/أو في دورة اإلبالغ األولى 

نتيجة لتغير المناخ. مالحظة: أشار كالتغيرات في مستويات التنوع المزروع خالل الفترة المشمولة بالتقرير، وخاصة  .3.10

وسيلة للحد من داخل أنظمة اإلنتاج ك الوراثيالتقرير الثاني إلى أنه يتم إيالء المزيد من االهتمام لزيادة مستويات التنوع 

 ، ال سيما في ضوء اآلثار المتوقعة لتغير المناخ.المخاطر

 2019فجوات واحتياجات اعتبارا من ديسمبر 

 ع وتوسيع نطاق تنوع المحاصيل.يو/أو االحتياجات الحالية الموجودة في البلد فيما يتعلق بتنو اذكر الفجوات .4.10

 إذا توفرتمعلومات إضافية ذات صلة، 

 :نقاط التفكر

من أجل الزراعة المستدامة في إطار االستراتيجية  المحصولتنوع نطاق و/أو توسيع  المحصولتشجيع تنويع إنتاج  .5.10

 الوطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

وتوسيع  المحصولفي المشاريع اإلقليمية أو العالمية التي تتناول تنويع إنتاج الخاص بك مشاركة ودور بنك الجينات  .6.10

 من أجل الزراعة المستدامة. المحصولنطاق تنوع 

 والمنظمات غير الحكومية في البرامج التي تعزز التنوع.العامة مشاركة  .7.10

 في البالد. المحصولالدوافع الرئيسية لتشجيع تنويع  .8.10

 الوراثيالتنوع  نطاق فيما يتعلق بالمحاصيل و/أو المناطق في البلد لتنويع و/أو توسيع المقررةاألولويات و/أو األهداف  .9.10

 سواء في الماضي أو في المستقبل.
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 األصناف المحلية القديمةوتسويق جميع األصناف، وفي المقام األول أصناف المزارعين/ تطويرتشجيع : 11النشاط ذو األولوية 

 المهملة األنواع

لمحلية االمجتمعات و و السكان األصليينيسود عدد قليل من المحاصيل الرئيسية في نظم اإلنتاج التجاري. ومع ذلك ، يستخدم المزارعون 

، لتلبية من المحاصيل الرئيسية والثانوية في كل األصناف المحلية القديمةأصناف المزارعين/، بما في ذلك العديد من األنواع األخرى

األصناف المحلية صناف المزارعين/ألالطلبات المحلية على الغذاء واأللياف والدواء. من أجل الحصول على القيمة السوقية المحتملة 

 في المراحل المختلفة لسلسلة اإلنتاج. الذين لهم مصلحةجهود األفراد والمؤسسات  التكامل بين، هناك حاجة إلى المهملة نواعاألو القديمة

 

 2012إنجازات رئيسية منذ كانون ثاني 

 نواعاألو األصناف المحلية القديمةأصناف المزارعين/يرجى تلخيص اإلنجازات الرئيسية فيما يتعلق بتطوير وتسويق  .1.11

 وتقديم قصة نجاح أو اثنتين لتوضيحها. المهملة

 2012تغييرات وتوجهات منذ كانون ثاني 

 :نقاط التفكر

هامة خالل الفترة المشمولة بالتقرير تتعلق بالسياسات الوطنية التي تشجع على تطوير وتسويق و توجهات تغييرات  .2.11

-11,1)انظر سؤال  المهملة نواعاألأصناف المزارعين  و

http://www.fao.org/pgrfa//answers/listByCountry?questionId=25). 

 .األصناف المحلية القديمةأصناف المزارعين/هامة في تطوير وتسويق  و توجهاتتغييرات  .3.11

 .المهملة نواعاألوفي تطوير وتسويق هام  توجهاتتغيير أو  .4.11

 2019فجوات واحتياجات اعتبارا من ديسمبر 

 نواعاألويرجى اإلبالغ عن الفجوات واالحتياجات الرئيسية الحالية فيما يتعلق بتطوير وتسويق أصناف المزارعين  .5.11

؛ لألغذية والزراعة لموارد الوراثية النباتيةاف أو تقييم يوصت ،. على سبيل المثال ، الثغرات الموجودة في: توثيقالمهملة

، التقليدية المعارفما بعد الحصاد؛ في التسويق؛ العمل مع  عمليات؛ اإلرشاد الزراعي؛ المحصولاالستخدام في تربية 

 إلخ.

 إذا توفرتمعلومات إضافية ذات صلة، 

 :نقاط التفكر

في  المهملة نواعاألو المحلية القديمةاألصناف صناف المزارعين/ألعن األهمية االقتصادية الشاملة  المتوفرةالبيانات  .6.11

 بلدكم.

 المهملة نواعاألو األصناف المحلية القديمةصناف المزارعين/ألفي الترويج  الموجودةفعالية السياسات/اإلطار القانوني  .7.11

 والمتطلبات المحددة لتسويق األصناف لهذه المحاصيل الموجودة في البلد.

 لتسويق.التطوير ونية لأكبر إمكا ذاتفي بلدك المهملة األنواع الثالثة  .8.11

 المهملة نواعاألو األصناف المحلية القديمةأصناف المزارعين/فيما يتعلق بتطوير وتسويق  جدية واجهتهاقيود أو مشاكل  .9.11

 واإلجراءات التصحيحية المتخذة.

 للعقد القادم. المقررةاألولويات  .10.11
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 دعم إنتاج البذور وتوزيعه: 12النشاط ذو األولوية 

مواد الزراعة النباتية )مواد التكاثر و األصناف واستخدام بذور  ألنسبالمزارعين  اعتمادجب أن تكون هناك نظم بذور فعالة لضمان ي

من  الموجودةبكمية ونوعية كافية، في الوقت المناسب وبتكاليف معقولة. هناك حاجة إلى نُُهج متكاملة تعزز نظم البذور  الخضري(

 كون مفيدة لألنظمة الزراعية المتنوعة.ستصناف المحاصيل والتي ألعالية الجودة بذور أجل إنتاج وإتاحة 

 

 2012إنجازات رئيسية منذ كانون ثاني 

  في بلدك. إنتاج البذور وتوزيعهبيرجى تلخيص اإلنجازات الرئيسية فيما يتعلق  .1.12

 2012تغييرات وتوجهات منذ كانون ثاني 

 هامة خالل الفترة المشمولة بالتقرير في: و توجهاتتغييرات  .2.12

o ؛األنواع الرئيسية المزروعة في البلد 

o  ؛(40)مؤشر  المطلقةعدد األصناف الجديدة 

o  (؛41عدد مؤسسات إنتاج البذور النشطة )مؤشر  

o  في القطاع الرسمي والنسب المئوية للمناطق المحصولية المزروعةذو الجودة العالية كمية إنتاج البذور 

 ؛(43بالبذور عالية الجودة )مؤشر 

o و (؛42)مؤشر المحاصيل أنظمة زراعة  حساسية 

o  (.44)مؤشر البذور سياسات وقوانين 

 2019فجوات واحتياجات اعتبارا من ديسمبر 

فيما الموجودة في نظام )نظم( إنتاج البذور وتوزيعها الحاليين يرجى اإلبالغ عن الثغرات واالحتياجات الرئيسية الحالية  .3.12

 يتعلق بما يلي:

o و توفر بذور جيدة النوعية لمجموعة واسعة من األصناف والمحاصيل؛ 

o .سياسات و قوانين البذور الوطنية 

 إذا توفرتمعلومات إضافية ذات صلة، 

 : نقاط التفكر

 .البلدالتعايش بين نظم البذور الرسمية وغير الرسمية في  .4.12

لبذور( لتشجيع تنويع المحاصيل في نظم لتغييرات وتكييف اإلطار القانوني )سياسة أو قانون أو الوثائق التنظيمية  .5.12

 اإلنتاج.

 مستوى تبني المزارعين لألصاف المطورة المطلقة. .6.12
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 بناء قدرات مؤسسية و بشرية مستدامة. الرابعالفصل 

 وتعزيزهابناء البرامج الوطنية  :13النشاط ذو األولوية 

 الصلبةواستراتيجيات الدعم وخطط العمل  ،توفر البرامج الوطنية الفعالة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة السياسات التمكينية

، وتحديد وتعزيز الروابط هداف محددة جيدًا وأولويات واضحة، وتخصيص الموارد، وتوزيع األدوار والمسؤولياتالضرورية لوضع أ

 .ذو الصلةالجهات المعنية جميع بين 

 

 2012إنجازات رئيسية منذ كانون ثاني 

 السياسة في  و توافقوتنفيذ تطوير يرجى وصف اإلنجازات الرئيسية في بناء وتعزيز البرامج الوطنية بما في ذلك  .1.13

 المؤسسي. )أطر( واإلطار

 2012تغييرات وتوجهات منذ كانون ثاني 

 

 كلها(، تكوينها، إلخ.ايتعلق بالبرنامج )البرامج( الوطني، بما في ذلك هيكلها )هيفيما رئيسية تغييرات  .2.13

من القطاعات األخرى )مثل البيئة والحراج والتعليم  الجهات و المؤسسات الخاصة، تغييرات في التعاون بين المؤسسات .3.13

المؤسسات اإلقليمية أو الدولية لتيسير  من( دعمالأو )وما إلى ذلك( في إطار البرنامج الوطني، بما في ذلك الروابط مع 

 .بتناسقتحديد األولويات و جمع األموال و  ،التخطيط الوطني المنتظم

 2019فجوات واحتياجات اعتبارا من ديسمبر 

 بتطوير أو تعزيز البرنامج الوطني. يرجى اإلبالغ عن الثغرات واالحتياجات الرئيسية الحالية فيما يتعلق .4.13

 إذا توفرتمعلومات إضافية ذات صلة، 

 :نقاط التفكر

وذكر التقرير الثاني أن العديد من البلدان ال تزال تفتقر إلى االستراتيجيات و/أو خطط العمل الوطنية إلدارة التنوع، أو  .5.13

 م معالجة هذا في بلدك؟تكيف  ، فإنها ال تنفذها بالكامل.كان لديهمإذا 

ة عارضسياسات وتشريعات وطنية مناسبة وغير مت تطويرلدعا التقرير الثاني إلى إيالء اهتمام أكبر في العديد من البلدان  .6.13

الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، بما في ذلك مجاالت مثل و تبادل و استخدام ومتكاملة فيما يتعلق بحفظ 

احتياجات  األخذ بعين اإلعتبارمع اإلحيائية الفكرية، حقوق المزارعين والسالمة  الصحة النباتية وحماية الملكية قوانين

 . كيف تم معالجة هذا في بلدك؟الجهات المعنيةواهتمامات جميع 

 لتعزيز البرامج الوطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العقد المقبل. المقررةاألولويات  .7.13
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 : تشجيع وتعزيز شبكات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة14 النشاط ذو األولوية

العلمية  و النقاشات ،المعلومات ونقل التكنولوجيالتشارك تسهل الشبكات تبادل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتوفر منصة 

 .لبرامج الوطنيةتقديم المساندة لالسياسات، وكذلك و تطوير والتعاون البحثي. يمكن أن تساعد الشبكات في تحديد أولويات العمل 

 

 2012إنجازات رئيسية منذ كانون ثاني 

بما ، تشجيع وتعزيز شبكات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةبيرجى تلخيص اإلنجازات الرئيسية فيما يتعلق  .1.14

 .في ذلك الشبكات المواضيعية

 2012ثاني تغييرات وتوجهات منذ كانون 

الموارد الوراثية النباتية لألغذية شبكات  مشاركتك فيلالرئيسية عند مقارنة الوضع الحالي  التوجهاتالتغييرات و .2.14

المذكور في التقرير القطري السابق و/أو في دورة اإلبالغ  الوضعوشبكات تحسين المحاصيل اإلقليمية مع والزراعة 

 .لخطة العمل العالمية الثانيةاألولى 

 2019فجوات واحتياجات اعتبارا من ديسمبر 

الموارد الوراثية النباتية بشبكات  فيما يتعلقالتي تم مالحظتها يرجى اإلبالغ عن الثغرات واالحتياجات الرئيسية الحالية  .3.14

التي تؤثر على المشاركة  المسائل، بما في ذلك لوطنية أو اإلقليمية أو العالميةاوشبكات التحسين  لألغذية والزراعة

 الفعالة لبلدك.

 إذا توفرتمعلومات إضافية ذات صلة، 

 : نقاط التفكر

وفعاليتها  ،اإلقليمية المحاصيلتحسين شبكات الحديثة مع شبكات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و الخبرات .4.14

 والفوائد الرئيسية المستمدة منها.
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 بناء نظم معلومات شاملة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزها :15النشاط ذو األولوية 

 الموارد الوراثية النباتية لألغذية حفظصنع القرارات بطريقة شفافة ورشيدة في مجال عملية  أن تسهلها موثوقة يمكنالمعلومات ال
ا محوريًا في حفظ الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تلعب إدارة المعلومات دورً . مستدامبشكل والزراعة واستخدامها 

يجب أن يعترف نظام المعلومات  جمع ومعالجة ونشر المعلومات من خالل منصات وطنية أو إقليمية أو عالمية. تقتضي يوه واستخدامها.

التقليدية وأن يدمجها مع المعرفة العلمية الحديثة لتطوير أفضل نهج لحفظ واستخدام  )معارف السكان األصليين( الشامل بالمعارف األصلية

 الموقع الطبيعي.داخل خارج و ةتنوع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المحفوظ

 

 2012إنجازات رئيسية منذ كانون ثاني 

معلومات شاملة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يرجى تلخيص اإلنجازات الرئيسية فيما يتعلق بناء نظم  .1.15

 .وتعزيزها

 2012تغييرات وتوجهات منذ كانون ثاني 

للموارد الوراثية النباتية لألغذية لنظم المعلومات الخاصة بك الرئيسية عند مقارنة الوضع الحالي  التوجهاتالتغييرات و .2.15

 .لخطة العمل العالمية الثانيةالمذكور في التقرير القطري السابق و/أو في دورة اإلبالغ األولى  الوضعمع  والزراعة

( 2) ؛في الموقع الطبيعي األقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية( 1: )فيما يتعلق بعدد الرئيسيةتغييرات ال .3.15

( األصناف 4) ؛دخالت خارج الموقع الطبيعي و( المُ 3) ؛في المزرعة األصناف المحلية القديمةأصناف المزارعين/

 للجمهور من خالل نظم المعلومات. ةتاحالمطلقة، التي أصبحت م

 2019فجوات واحتياجات اعتبارا من ديسمبر 

 بنظم المعلومات الشاملة بشأن الموارد الوراثية يرجى اإلبالغ عن الثغرات واالحتياجات الرئيسية الحالية فيما يتعلق .4.15

في الموقع الطبيعي، أصناف  النباتية لألغذية والزراعة التي تتناول األقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية

 في المزرعة، الُمدخالت خارج الموقع الطبيعي و األصناف المطلقة. األصناف المحلية القديمةالمزارعين/

 إذا توفرتمعلومات إضافية ذات صلة، 

 :نقاط التفكر

بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي تتناول األقارب البرية للمحاصيل مختلفة نظم معلومات وجود  .5.15

في المزرعة، الُمدخالت خارج  األصناف المحلية القديمةفي الموقع الطبيعي، أصناف المزارعين/ والنباتات الغذائية البرية

 الوصول من خالل "نقطة دخول واحدة". إمكانيةو  االروابط بينهالموقع الطبيعي و األصناف المطلقة في بلدك، و 

 الوطنية.في نظام )نظم( معلومات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المشمولة للمعلومات  ةإمكانية الوصول العام .6.15

المستمدة من الخبرات التي تساهم في المعلومات في أنظمة المعلومات الدولية  الممكنةأو اقتراحات للتحسينات اعتبارات و/ .7.15

 و/أو اإلقليمية التي يمكن للجمهور الوصول إليها.

 على المستويين الوطني والعالمي. األصول الوراثيةو التقدم المحرز في توحيد البيانات لتحسين تبادل البيانات  .8.15

 فعالة. اإلجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة الثغرات أو االحتياجات أو القيود لتشغيل نظم معلومات .9.15

 للعقد القادم. المقررةاألولويات  .10.15

 في بلدك. طالقهاالقيود الرئيسية التي تواجه تسجيل/الحصول على وتوثيق النسب والمعلومات الوصفية لألصناف التي تم إ .11.15
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 التنّوع الوراثي وتقليل تآكل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و حمايةاستحداث نظم لرصد : 16 النشاط ذو األولوية

 وتعزيزها

يحدث تآكل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في حقول المزارعين وفي الطبيعة، ولكن يمكن أن يحدث أيًضا في مجموعات 

الوراثي أي نشاط أو آلية تساهم بشكل مباشر أو تآكل الالتنّوع الوراثي وتقليل  و حمايةنظم لرصد يشمل مفهوم  خارج الموقع الطبيعي.

 ،وأنظمة الرصدالمسح/الحصر ، بما في ذلك نظم استخدامهااستمرار و غير مباشر في حفظ الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 وأنظمة المعلومات. ،وأنظمة الحفظ

 

 2012إنجازات رئيسية منذ كانون ثاني 
التنّوع الوراثي وتقليل تآكل الموارد الوراثية  حمايةاستحداث نظم لرصد بيرجى تلخيص اإلنجازات الرئيسية فيما يتعلق  .1.16

 .وتعزيزها النباتية لألغذية والزراعة

 2012تغييرات وتوجهات منذ كانون ثاني 

المذكور في التقرير  الوضعالخاصة بك مع  الرصدالرئيسية عند مقارنة الوضع الحالي ألنظمة  التوجهاتالتغييرات و .2.16

 .لخطة العمل العالمية الثانيةالقطري السابق و/أو في دورة اإلبالغ األولى 

 2019فجوات واحتياجات اعتبارا من ديسمبر 

استحداث نظم لرصد وصون التنّوع الوراثي ب يتعلقيرجى اإلبالغ عن الثغرات واالحتياجات الرئيسية الحالية فيما  .3.16

 .تآكلمن التقليل الو

 إذا توفرتمعلومات إضافية ذات صلة، 

 : نقاط التفكر

يتعلق باألقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية خاصة ما األولوية في بلدك،  ذوتعليقات عامة على تنفيذ هذا النشاط  .4.16

 .البرية

أنشئ خالل الفترة المشمولة  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة رصد أي تعاون إقليمي أو عالمي في مجال  .5.16

 بالتقرير.

 لتآكل الوراثي في بلدك.لرصد اأنشئت التي أمثلة على المؤشرات التي تم تطويرها وخطوط األساس  .6.16
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 بناء قدرات الموارد البشرية وتعزيزها :17النشاط ذو األولوية 

قدرة الموارد البشرية وتطويرها يعتمد بشكل كبير على الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها بفعالية وكفاءة  حفظ

التعلم والتدريب متعدد التخصصات في تحتم أنشطة بناء القدرات في مجال الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  المستمر.

 عن مبادرات وطنية أو إقليمية أو دولية. تنتجمجموعة من الموضوعات المترابطة، والتي قد 

 

 2012إنجازات رئيسية منذ كانون ثاني 

 .بناء قدرات الموارد البشرية وتعزيزهاب يرجى تلخيص اإلنجازات الرئيسية فيما يتعلق .1.17

 2012كانون ثاني تغييرات وتوجهات منذ 

المذكور في التقرير القطري  الوضعمع  لقدرة الموارد البشريةالرئيسية عند مقارنة الوضع الحالي  التوجهاتالتغييرات و .2.17

 .لخطة العمل العالمية الثانيةالسابق و/أو في دورة اإلبالغ األولى 

 2019فجوات واحتياجات اعتبارا من ديسمبر 

 في بلدك. بناء قدرات الموارد البشرية وتعزيزهاب واالحتياجات الرئيسية الحالية فيما يتعلقيرجى اإلبالغ عن الثغرات  .3.17

 إذا توفرتمعلومات إضافية ذات صلة، 

 :نقاط التفكر

 الجهود المبذولة لتلبية احتياجات بناء القدرات والتدريب في مجاالت الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الرئيسية. .4.17

برامج بناء القدرات المنظمة في إطار البرنامج الوطني للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والمجاالت التقنية  .5.17

 .المغطاةالرئيسية 

)بما في ذلك الفنيون( في البرامج لألغذية والزراعة مشاركة الموظفين من البرنامج الوطني للموارد الوراثية النباتية  .6.17

 تلك المذكورة أعاله( والمجاالت التقنية التي تم تناولها. غيرأو أنشطة التدريب )المتقدمة و/التعليمية 

 مناسبة وإمكانية الوصول إليها.بناء قدرات /تدريبتوفر برامج  .7.17

 التعاون مع الجامعات ومعاهد البحوث الوطنية لبناء أو تعزيز قدرات موظفيك. .8.17

 للعقد القادم. المقررةاألولويات  .9.17
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 تشجيع وتعزيز الوعي العام بشأن أهمية الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة :18النشاط ذو األولوية 

الصعيد الوطني واإلقليمي  كل من علىإجراءات سياسية مالئمة  وإدامة الرأي العام وتوليدلتعبئة عنصرا أساسيا  تعد زيادة الوعي

امة بشكل مستمر لضمان التمويل الكافي لتحسين البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية في والدولي. يجب تنفيذ برامج التوعية الع

 .البرامج الوطنية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

 2012إنجازات رئيسية منذ كانون ثاني 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإبراز بالتوعية العامة بأهمية الموارد  يرجى تلخيص اإلنجازات الرئيسية فيما يتعلق .1.18

 مبادرات التوعية العامة الرئيسية التي اتخذت وكذلك أهم المنتجات التي تم تطويرها.

 2012تغييرات وتوجهات منذ كانون ثاني 

المذكور في التقرير القطري السابق  الوضعمع  الرئيسية عند مقارنة الوضع الحالي للتوعية العامة التوجهاتالتغييرات و .2.18

  .لخطة العمل العالمية الثانيةو/أو في دورة اإلبالغ األولى 

 2019فجوات واحتياجات اعتبارا من ديسمبر 

بقيمة الموارد الوراثية بخلق وعي عام يرجى اإلبالغ عن الثغرات الحالية و/أو االحتياجات الموجودة في البلد فيما يتعلق  .3.18

ألقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية ل المالئمةالوطني، بما في ذلك اإلدارة  هاألغذية والزراعة وبرنامجالنباتية ل

البيئات المتغيرة، للحد من اآلثار البيئية الزراعية ومواجهة مع تكيف المحاصيل ووالتغذية،  المحصولوتنويع  البرية

 تحديات اإلنتاج في المستقبل ، إلخ.

 إذا توفرتمعلومات إضافية ذات صلة، 

 :نقاط التفكر

 يمكن لرفع التوعية العامة بالمحاصيل واألصناف المحلية أن يساعد على بناء قاعدة أعرض للدعم أنهالتقرير الثاني ذكر  .4.18

والموسيقية من خالل العالقات الشخصية والتبادل الجماعي ومعارض التنوع، وكذلك من خالل المهرجانات الشعرية 

 توضيح.يرجى  هل حدث هذا في بلدك؟. اإلعالم المحلي والدولي والمسرحية واستخدام

 للعقد القادم. المقررةاألولويات  .5.18

 


