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 مقدمة -     أول  
 
                                   الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة                                                 ماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد ُ                     ُعقدت الدورة العاشرررررررررررررررة جل  - 1
      املرفق            واملناوبني يف            مجاعة العمل       أعضررراء               . وترد قائمة    7112             يونيو/حزيران     72   إىل     72                           العمل( يف روما، إيطاليا، من       مجاعة )

 1                                             املندوبني واملراقبني على املوقع اإللكرتوين لالجتماع.                     وميكن االطالع على قائمة    .   هاء
 

                                      وانتخاب الرئيس ونو اب الرئيس والمقر ر افتتاح الدورة -ا      ثاني  
 
   ت ب            الدورة ورح        ، هذه      العمل       جلماعة                     رئيسرررررررررررررة الدورة التاسرررررررررررررعة    ،         )ناميبيا(                 eeidre Janrarie        السررررررررررررري دة         افتتحت  - 7

                   باملندوبني واملراقبني.
 
       aamrel        aaiva                         )هولندا( رئيسرررررررررا ، والسررررررررري د                       aipse Joost oiemstra              كال  من السررررررررري د             مجاعة العمل          وانتخبت   - 3

                dhang eeon dho  د                                                        )كندا( والسرريدة سررحر أبد عبد احلسررني البيار )العراس( والسرري                darl eessard                  )الربازيل( والسرري د 
         خب السرررررريد                              ُ )زمبابوي( نوابا  للرئيس. وانتُ                  Joseph aisosana                  )فانواتو( والسرررررري د             eonn  nong   يد                      )مجهورية كوريا( والسرررررر  

aaiva        . مقر را          
 
                                   باملندوبني واملراقبني نيابة  عن السيدة    ،                       نتاج احليواين وصحة احليوان              ، مدير شعبة اإل            nerhe  esola       السي د      رح ب   و   - 4

oaria oelena aemedo                   ،    نائب املدير العام لشرررررملون املناو واملوارد الطبيعية. والحي السررررري د                                                            esola         أمهية عمل املنظمة                
                                                                                                        املتصرررررل بالثروة احليوانية بالنسررررربة إىل جهود  قيق أهداف التنمية املسرررررتدامة، مسرررررل طا  الضررررروء بوج  خاص على دور نظام 

             مملشرررررررات أهداف         احتسرررررراب                                                                              معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املسررررررتأنسررررررة )نظام املعلومات( يف توفج املعلومات ألجل 
      لتزام   اال             بإعادة تأكيد                                   لدى دورت  األربعني، قد اعتمد القرار       7112    عام    يف                     ك ر بأن مملمتر املنظمة                        التنمية املسررررررررررررررتدامة. وإ    

      حكوميت                 توج  بالشرررركر إىل                                        ، هن أ البلدان اليت سرررررعت جهود التنفيذ. و 2                                                  العاملي خبطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
                          تاه يف سبيل تنفيذ الربامج.                                            فرنسا وأملانيا على الدعم املايل السخي الذي قدم

 
                                             دارة املناو والتنوع البيولوجي واألراضرررررري واملياه،  إل                      ، املدير العام املسرررررراعد       oens dastro           - aalalar       السرررررري د       رح ب  و   - 5

                                                                                  والحي أن املنظمة قد اختذت خطوات عدة لتعزيز عملها يف جمال التنوع البيولوجي، مبا يف  لك من                    باملندوبني واملراقبني. 
ر  ة تعميم التنوع البيولوجي اليت تيسرررررر     -                                                                                                        خالل اسررررررتحداة إدارة املناو والتنوع البيولوجي واألراضرررررري واملياه، وإنشرررررراء منصرررررر 

                                                           لقطاعات الزراعية على املسرررتويات الوطنية واإلقليمية والدولية.                             إدماج التنوع البيولوجي عرب ا   -                         بالتعاون مع شرررركاء املنظمة 
                                                                                                     وأشرررررار أيضرررررا  إىل أول حوار ألصرررررحاب املصرررررلحة املتعددين بشرررررأن تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية، الذي 

                           ات بالنسررربة إىل إدارة املوارد      لقطاع         شررررتكة بني ا  امل  و                                                                  عقد مملخرا  يف املقر الرئيسررري للمنظمة. وشرررد د على أمهية النهج املتكاملة 
                          الوراثية لألغذية والزراعة.
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                                                                         ، أمينة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، باملندوبني واملراقبني.              nrene ooffmann               ورح بت السرررررررررررررري دة   - 6

رد الوراثية احليوانية، عددا  يتضرررمن، إىل جانب البنود املتصرررلة  ديدا  باملوامجاعة العمل ولفتت النظر إىل أن جدول أعمال 
الحظت أمه ية عمل اهليئة يف  قيق أهداف  ،من البنود املتصررررررررلة بعمل اهليئة على النطاس األوسررررررررع. وباإلضررررررررافة إىل  لك

تدامة  سررررررررررررررب ما أك   إىل مراعاة هذه مجاعة العمل ، ودعت 4/71123د علي  مملمتر املنظمة يف قراره رقم التنمية املسرررررررررررررر
 األوسع نطاقا  يف مداوالهتا.  اتاملنظور 

 
                         الغائبني )أي بوركينا فاسررررررررررررو            مجاعة العمل               اسررررررررررررتبدلت أعضرررررررررررراء    قد                             العمل، بالتشرررررررررررراور مع األقاليم،       مجاعة    وإن   - 2

         العربية     مصررررر       مجهورية           الربازيل و        كل  من                                                                               وكوسررررتاريكا وفيجي واألردن والسررررودان واجلمهوري ة العربي ة السرررروري ة وتونغا واليمن( ب
                             مان وقطر وفانواتو وزمبابوي.  ُ عُ     طنة  ل س          والعراس و 

 
  .   ألف                                    جدول األعمال بصيغت  الواردة يف املرفق           مجاعة العمل        اعتمدت   و   - 2
 

 حالة تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية -ا      ثالث  
 
                   وأخذت علما  بوثائق   4 .                                                         اسررررررررررررررتعراض تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية  يف            مجاعة العمل       نظرت  - 2

  5                                                                                           تقرير مرحلي مفصررررررررررررررل ملنظمة األغذية والزراعة عن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية       بعنوان          املعلومات 
                                                   مشررررررروع اخلطوج التوجيهية بشررررررأن تطوير سررررررالسررررررل قيمة مسررررررتدامة  و  6 ،    7112   -                                       حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهاهتا  و

                                                                           واسررتعراض أسرراليب  ديد وتقييم خدمات النظام اإليكولوجي اليت تقد مها سررالالت الثروة   7               الثروة احليوانية            لصررغار منتجي 
 8 .        احليوانية

 
تحديد وتقييم خدمات النظام اإليكولوجي اليت تقد مها لاسررررررررررررررتعراض أسرررررررررررررراليب بعلما  مجاعة العمل وأخذت   -  11

، مشررررجة إىل أن الوثيقة قد تسررررتفيد من إضررررافة مواد إليها، مبا فيها أمثلة ملموسررررة، كفيلة بتوسرررريع سررررالالت الثروة احليوانية
وقررد  .تغطي كررل القررارات ونظم اإلنترراج احليواين والنظم االجتمرراعيررة اإليكولوجيررة وفئررات السررررررررررررررالالت كينطرراس الوثيقررة  

    على                                         وطلبت إىل األمانة أن تنقح الوثيقة بناء     الوطين.تناولت كيفية االرتقاء بعملية مجع البيانات من املسررررررررررررتوى ا لي إىل
                            لك، لكي تنظر اهليئة فيها. 
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مشررررروع اخلطوج التوجيهية بشررررأن تطوير سررررالسررررل قيمة مسررررتدامة لصررررغار بعنوان  وثيقةالبمجاعة العمل ورح بت   -  11
املتقدمة ومواد من النطاس األوسررررررررع لنظم  ، مشررررررررجة  إىل أهنا قد تسررررررررتفيد من إدراج أمثلة من البلدانمنتجي الثروة احليوانية

هي الوثيقة املستخدمة يف لغة ال اإلنتاج احليواين، مبا يف  لك النظم املتكاملة ومواد عن األسواس املتخصصة. والحظت أن  
      ، لكي                                              وطلبت إىل األمانة أن تنق ح الوثيقة بناء على  لك  .لغة تقنية للغاية وأهنا قد تسرررررتفيد من التبسررررريص يف هذا الصررررردد

                 تنظر اهليئة فيها.
 
 : مبا يلي بأن تقوم اهليئةمجاعة العمل  أوصتكما   -  17
 

قضرررررررري باتباع نسررررررررق اإلبالت الذي سرررررررربق أن اسررررررررتعمل يف إعداد التقارير ياإلجراء املقرتح الذي  املصررررررررادقة على  - 1
إدراج بعض األسررررئلة اإلضررررافية، لدى إجراء االسررررتعراض املقبل للتقدم يف تنفيذ  يةالتجميعية السررررابقة، مع إمكان

 خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية )خطة العمل العاملية(؛
وتقدمي  يف الوقت املناسررررررررب،اسررررررررتكمال عملية اإلبالت ب 7112أن تقوم  لول فرباير/شررررررررباج إىل         البلدانودعوة   - 7

 ، مع إفساح اجملال لبعض املرونة يف املهل النهائية.7112يونيو/حزيران  31  لول قطريةمرحلية تقارير 
ودعوة البلدان إىل مواصررررررلة تنفيذ خطة العمل العاملية من أجل املسررررررامهة يف  قيق األمن الغذائي العاملي والتنمية   - 3

 هداف التنمية املستدامة؛من أ 15و 7الريفية املستدامة، وبوج  خاص املساعدة يف  قيق اهلدفني 
ملواصررررلة الدعم على املسررررتوى التقين  واجلهات املاحنةوالطلب إىل املنظمة تعزيز شررررراكاهتا مع أصررررحاب املصررررلحة   - 4

  ؛مستوى السياسات لتنفيذ خطة العمل العاملية يف البلدانعلى و 
يف  لررك يف إطالس نررداء ثرران لتقرردمي إىل املسرررررررررررررررامهررة يف تنفيررذ خطررة العمررل العررامليررة، مبررا  اجلهررات املرراحنررةودعوة   - 5

 يف سياس حساب األمانة للمنظمة؛  االقرتاحات
من والطلب إىل املنظمة والبلدان مواصلة التوعية باألدوار اهلامة ملنتجي الثروة احليوانية وأنواع احليوانات وسالالهتا   - 6

أجل  سرررررررني التدخالت اهلادفة توفج خدمات النظام اإليكولوجي و سرررررررني قاعدة املعارف بشرررررررأهنا، من  حيث
 . الثروة احليوانيةلصاحل منتجي 

 
 حالة تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات المستأنسة -ا      رابع  

 
            وأخذت علما     .9                                                               تقرير حالة تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املسرررررررتأنسرررررررة  يف            مجاعة العمل      نظرت   -  13

ل لنظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املسرررررررتأنسرررررررة مع الرتكيز على بيانات اجملموعات      ليل        بعنوان           بالوثيقة   10                                                                                  مفصررررررر 
 11 .                                     املسح العاملي لنحل العسل وامللقحات األخرى               الوثيقة بعنوان   و 
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                                                                                التأكيد على أمهية نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املسرررررتأنسرررررة )نظام املعلومات(            مجاعة العمل        وأعادت   -  14
                                                                                                         أداة رئيسرررررررررية إلدارة املوارد الوراثية احليوانية واإلبالت الوطين املتعلق بأهداف التنمية املسرررررررررتدامة. وشررررررررركرت املنظمة على  ك

        أي شرررربكة    ،                                                                                         تطوير آخر إصرررردار لنظام املعلومات، مشررررجة إىل التحسررررينات الالفتة اليت أدخلت علي  وعلى  وره اإلقليمي
       وأوصرررت                                                فضرررال  عن اجلهود املتواصرررلة لتحسرررني صرررالت  بالنظم األخرى.    ،         ات املزرعةُ                                  نُظم معلومات التنوع البيولوجي حليوان

                       بأن تقوم اهليئة مبا يلي:
 

 التشديد على أمهية نظام املعلومات باعتباره اآللية الدولية لتبادل املعلومات بشأن املوارد الوراثية احليوانية؛  - 1
الوطنية القيمني على إدارة النظم التعاون مع  مواصررررررررررررلةوتطويره، و والطلب إىل املنظمة مواصررررررررررررلة صرررررررررررريانة النظام   - 7

إجراءات تبادل البيانات وتنقيحها، واسرررررررررتكمال العمل على ترمجة الواجهة البينية، وتوفج مواد  لتطويرواإلقليمية 
زيع تدريبية إضررررررررررررررافية، والتحقق من إمكانية اعتماد أوصرررررررررررررراف خلدمات النظام اإليكولوجي ونظم اإلنتاج والتو 

 ؛ للسالالتاجلغرايف 
والتشررررررررررررديد على ضرررررررررررررورة قيام البلدان بتحديث بياناهتا الوطنية بانتظام يف نظام املعلومات أو يف شرررررررررررربكة نُظم   - 3

، مبا يشررررررررررمل املعلومات وغج  لك من قواعد البيانات  ات الصررررررررررلة معلومات التنوع البيولوجي حليوانات املزرعة
فئات السرررررالالت حجم اجملموعات و ، وتوفج معلومات بشرررررأن  املوقع وخارج اخلدحول املوارد الوراثية احليوانية 

من أجل ضرررمان اسررررتشررراد القرارات بشرررأن تنفيذ خطة العمل العاملية و قيق أهداف التنمية املسرررتدامة، بأحدة 
 ؛البيانات واملعلومات املتاحة

الصرررررررررررريانة والتطوير املتواصررررررررررررلني لنظام  ألجلوالطلب إىل املنظمة ختصرررررررررررريم موارد منتظمة من الربنامج العادي   - 4
املعلومات، واالسرررررررتمرار يف توفج الدعم التقين إىل البلدان بشرررررررأن تقدير أحجام جمموعات السرررررررالالت وبشرررررررأن 

 استخدام نظام املعلومات؛ 
 املستأنس.ع حنل العسل رصد تنو   من أجل إىل املنظمة أن تدرج حقوال  للبيانات يف نظام املعلومات       والطلب  - 5

 
 الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها -ا      خامس  

 
                                                                                مشرررروع املذكرات التفسرررجية اليت سرررتبني  السرررمات املميزة للموارد الوراثية احليوانية لألغذية   يف            مجاعة العمل      نظرت   -  15

       بعنوان                             وأخذت علما  مبذكرات املعلومات   12 .                                                          والزراعة يف سررررررررياس عناصررررررررر تيسررررررررج احلصررررررررول على املوارد وتقاسررررررررم منافعها
                 خمرجات حلقة العمل  و  13                                                                                    مسررامهات األعضرراء واملراقبني بشررأن الوصررول إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسررم منافعها

      احلصول                               جمريات حلقة العمل الدولية بشأن  و  14                                                                      الدولية بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافع 
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                                          احلصررررررول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  و  15             النسررررررخة األولية   -                                                   على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسررررررم منافعها 
 16 .                          وتقاسم منافعها: نتائج املسح

 
                                                                            باسررررررررررتعراض وتنقيح جدول السررررررررررمات املميزة للموارد الوراثية احليوانية ومشررررررررررروع املذكرات            مجاعة العمل      قامت   و   -  16

     باء.                       يرد النم املنقح يف املرفق   و            التوضيحية. 
 

 معلومات التسلسل الرقمية" عن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة" -      سادس ا
 
                                                            استعراض مسودة الدراسة االستكشافية لتقصي احلقائق بشأن "معلومات                الوثيقة بعنوان            مجاعة العمل         استعرضت   -  12

                             بالشرررررررركر إىل املنظمة على إتاحتها            مجاعة العمل        وتوجهت   17 .               لألغذية والزراعة                                      التسررررررررلسررررررررل الرقمية" بشررررررررأن املوارد الوراثية 
  18                                                                                                         مسودة الدراسة االستكشافية لتقصي احلقائق بشأن "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

      لبنود                        مواصرررلة العمل بشرررأن جتسرررد ا          تسرررتفيد من    أن         الوثيقة        من شرررأن       أن       أشرررج إىل   و        العمل.       مجاعة                  السرررتعراضرررها من جانب 
  .              دة يف االختصاصات     ا د  
 
                                                                               بأن تقوم املنظمة بالتوسررع أكثر يف إعداد الدراسررة االسررتكشررافية احلالية لتقييم "معلومات            مجاعة العمل        وأوصررت  -  12

                   وينبغي هلذه الدراسة                                      بالنسبة إىل مجيع أصحاب املصلحة املعنيني.        ودورها                                                التسلسل الرقمية" يف جمال املوارد الوراثية احليوانية 
                                                                                                       االستكشافية أن تعكس أكثر التطبيقات شيوع ا وجدوى ملعلومات التسلسل الرقمية يف جمال تربية احليوانات واستخدامها 

تدام، والتفاعالت بني منتجي الثروة احليوانية واجملموعات اليت تتوىل إجراء عمليات الت                            حليل لتقييم األمناج الوراثية                                                                               املسرررررررررررررر
                                                                                                         باستخدام معلومات التسلسل الرقمية و ليل دور تلك املعلومات وأثرها بالنسبة إىل صون املوارد الوراثية احليوانية. 

 
                                                                       على األمهية احلامسة للحصرررررررول على معلومات التسرررررررلسرررررررل الرقمية من أجل إدارة املوارد            مجاعة العمل        وشرررررررد دت   -  12

                                                                                   ة، خاصررة بالنسرربة إىل الرتبية والبحوة وشررددت على أمهية حصررول مجيع أصررحاب املصررلحة على معلومات                 الوراثية احليواني
                                                                                                             التسلسل الرقمية من أجل استخدام املوارد الوراثية احليوانية وصوهنا على حنو مستدام. غج أهنا أشارت إىل أن  البلدان اليت 

                                                            ورة فورية على معلومات التسررلسررل الرقمية والقدرة على اسررتخدامها                           التحتية الضرررورية للحصررول بصرر       والبىن                تفتقر إىل املوارد 
                                       قد تفشل يف االستفادة منها على أكمل وج . 

 
                                                                    إىل ضررررررورة إجراء مزيد من النقان بشرررررأن املصرررررطلحات املتصرررررلة  ذا املوضررررروع وبشرررررأن            مجاعة العمل        وأشرررررارت   -  71

                                        بأن تواصررررررل اهليئة  ث هذا املوضرررررروع مع مراعاة       أوصررررررت  و                                                     التأثجات ا تملة على احلصررررررول على املوارد وتقاسررررررم منافعها 
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                                                                                                               التطورات يف منتديات أخرى، مبا يف  لك اجلهاز الرئاسرررررري للمعاهدة الدولية بشررررررأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
                                          ومملمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي. 

 
 المستدام للمواردمشروع خطة العمل بشأن الستخدام  -      سابع ا

 الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات وصونها
 
                                                              مشرررررروع خطة العمل بشرررررأن االسرررررتخدام املسرررررتدام للموارد الوراثية لألغذية                  يف الوثيقة بعنوان            مجاعة العمل      ثت   -  71

                                                   ورح بت مبشررررررروع خطة العمل باعتباره اإلجابة املناسرررررربة على   19 .                                                   والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصرررررروهنا
                                                                                أمهية الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وجدواها بالنسبة إىل قطاع الثروة احليوانية.

 
                                                                       اجملاالت  ات األولوية اليت أشررارت إليها اهليئة يف دورهتا األخجة )امللقحات وال سرريما            مجاعة العمل          واسررتعرضررت   -  77

                                                                                                       ل؛ والكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف الرتبة؛ وعوامل املكافحة البيولوجية؛ والكائنات احلية الدقيقة اهلامة        حنل العسررررررررر
                                                                                                     بالنسررررررررررربة إىل عملية اهلضرررررررررررم لدى اجملرتات؛ والكائنات احلية الدقيقة اهلامة بالنسررررررررررربة إىل عملية جتهيز األغذية والعمليات 

                                        حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف                                     د اهليئة إىل نتائج التقرير النهائي عن         بأن تسرررررتن       وأوصرررررت  . 20                  الصرررررناعية الزراعية(
                                                                                                      باعتبارها منطلق ا للعمل يف املستقبل يف جمال الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات. وقامت مبراجعة قائمة اجملموعات        العامل

           بأن تتناول        وأوصرررررت                                    روع خطة العمل على النحو املبني  أدناه                                                        الوظيفية للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات الواردة يف مشررررر
                                                                                  اهليئة مسأليت التصنيف واحلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل كل جمموعة وظيفية. 

 
                                 امللقحات، ال سيما حنل العسل املستأنس                           الدورة الثامنة عشرة للهيئة

           البيولوجية              عوامل املكافحة                            الدورة التاسعة عشرة للهيئة
                                           الكائنات احلي ة الدقيقة والالفقاريات يف الرتبة                      الدورة العشرون للهيئة

                                               الكائنات املستخدمة كمكونات غذائية لألغذية/العلف                               الدورة احلادية والعشرون للهيئة
                                           جتهيز األغذية وعمليات التخمج الصناعي الزراعي                               الدورة الثانية والعشرون للهيئة

                                                                      الكائنات احلية الدقيقة اهلامة بالنسبة إىل عملية اهلضم لدى املاشية واإلنسان                 والعشرون للهيئة               الدورة الثالثة 
 
                                                                                بأن تبحث اهليئة يف إمكانية إنشاء أجهزة فرعية مناسبة، على سبيل املثال فريق من اخلرباء            مجاعة العمل        وأوصت  -  73

                                                                                                    الفنيني، ملختلف اجملموعررات الوظيفيررة من الكررائنررات احليررة الرردقيقررة والالفقرراريررات والطلررب من منظمررة األغررذيررة والزراعررة 
                                                خدمات النظام اإليكولوجي وتعزيز قدرة نظم اإلنتاج                                                              مواصررررررررررررررلة التوعية بأمهية الكائنات احلي ة الدقيقة والالفقاريات لتوفج
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                                                                                                       على الصررررمود، باإلضررررافة إىل إقامة شررررراكات متينة والتعاون مع املبادرات واملنظمات املعنية للحرص على أن يملدي العمل 
                                                                                    اخلاص بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات إىل سد  الثغرات واملسامهة يف  قيق والية اهليئة.  

 
 المراجعة لهيئة الموارد الوراثية  ةمشروع الخطة الستراتيجي -   ن اثام

 (2027-2018لألغذية والزراعة )
 
                                             املراجعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة    ة                    مشررررررررررررررروع اخلطة االسرررررررررررررررتاتيجي               الوثيقة بعنوان            مجاعة العمل      ثت   -  74
( 7112    - 7172    ) . 21 
 
               بأن تقوم اهليئة        وأوصرررررررت                                                       إىل التقدم ا رز يف تنفيذ برنامج عمل اهليئة املتعدد السرررررررنوات            مجاعة العمل        وأشرررررررارت   -  75

                                     . وأشررررارت إىل أن  األهداف املقرتحة للهيئة          املرفق جيم                                                            مبراجعة برنامج العمل هذا والتخطيص للدورات على النحو الوارد يف 
                                              أعد ت بناء على التوجيهات وجماالت االسررررررتاتيجية  ات                                                         املشررررررتكة بني القطاعات تسرررررتند إىل عمليات التقييم العاملية اليت

                                                                                                       األولوية واألهداف والغايات الطويلة األجل ا ددة يف خطص العمل العاملية للهيئة وغجها من أنشطتها اليت يتم االضطالع 
                     ملية املوجودة حالي ا يف                                                                                        ا اسرررتجابة لعمليات التقييم العاملية. وطلبت من األمانة إضرررافة إشرررارة صررررعة إىل خطص العمل العا

        األقاليم          احتياجات        مراعاة          املراجعة                اخلطة االسررتاتيجية    من                        لجزء الثالث )الشرراكات(  ل      ينبغي                            اخلطة االسررتاتيجية املراجعة. و 
  . ا        واقرتاحاهت

 
                               بشررررررررأن مسررررررررامهة اهليئة يف  قيق أهداف      7112 / 4                                     بقرار مملمتر منظمة األغذية والزراعة رقم            مجاعة العمل        و ك رت   -  76

                                                                                     اهليئة بتعزيز عملية رفع التقارير والتوعية مبسامهة عملها يف  قيق أهداف التنمية املستدامة.        وأوصت                 التنمية املستدامة 
 
                                                                          بأن تعمد اهليئة إىل  ديث برنامج العمل املتعدد السررررررنوات والتخطيص للدورات بصررررررورة            مجاعة العمل        وأوصررررررت  -  72

                                                             يجية حسب االقتضاء. وتوجهت بالشكر إىل حكوميت سويسرا والنرويج على                                     منتظمة وأن تقوم باستعراض اخلطة االسرتات
          بأن تشرررررج ع        وأوصرررررت                                                                                 ما قدمتاه من دعم حلسررررراب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة اخلاص بربنامج العمل املتعدد السرررررنوات 

                   نظمة إىل إجياد موارد                                كذلك اهليئة بأن تدعو البلدان وامل         وأوصررررررررررررررت                                          اهليئة اجلهات املاحنة األخرى على أن  ذو حذوها. 
                                                                                             للمشاريع اخلاصة بتحديد اخلصائم واستخدام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصون  على حنو مستدام. 

 
 البيانات الختامية -      ثامن ا

 
 السيدة  Hiemstraالسيدة ت، دعالعمل مجاعةمع الذكرى العشرين إلنشاء نظرا إىل تزامن انعقاد الدورة  -72

Elżbieta Martyniuk قد  ك رت السيدة. و ةكلمإىل إلقاء  الدورة األوىل،  ة)بولندا(، رئيس                Martyniuk األيام األوىل ب
، مبا يف  لك إعداد نصرمانامل انلعقدالبارزة اليت اتسم  ا اعامل خمتلف املو اآلخذ يف االتساع نطاس عملها و العمل،  جلماعة
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شكر            وتوج هت بال، وإعادة التأكيد علي  مملخرا طة العمل العامليةخبتزام لاالاعتماد ة و للموارد الوراثية احليواني ينيعامل نيتقييم
ى خر األ ةاملتعاوناجلهات و  –العمل  مجاعةمبا يف  لك مجيع رؤساء دورات  –ممثلي البلدان و نظمة املموظفي العديد من إىل 

 هذه اإلجنازات. قيق يف  تاعديت سال
 
األمانة و الرئيس واملندوبني واملراقبني إل شكر                          الكلمة، وتوج هوا فيها بالن اجملموعات اإلقليمية عن و ممثلناول وت -72

 .العمل العاملية السابقة للمنسقني الوطنينيحلقة الدورة و  حضور نم              بفضلهم متك نوا وموظفي الدعم واملاحنني الذين 
 
من شأهنا أن                           توصيات واضحة، مشجا  إىل أن              ملا تقد مت ب  العمل  ماعةجلعن امتنان   Tekolaالسيد أعرب و  -31
كما أعرب عن .  أهداف التنمية املستدامة قيق يف مساعدة البلدان ىل يها إسعيف نظمة املكون مبثابة توجيهات لعمل ت

عملها على مدى على  Januarieوللسيدة ، انعقاد دورة مت التحلي بالكفاءة يف إدارهتاضمان على لرئيس واملكتب ل هشكر 
 م.            دعمها القي  على لجهات املاحنة لو  ،غنية باملعلوماتالملثرة و على كلمتها امل Martynuikوللسيدة ملاضيني، عامني اال

 
اشية وتنمية قطاع امل اهليئةبالنسبة إىل عمل مجاعة العمل أمهية توصيات التأكيد على  Hoffmannوأعادت السيدة  -31

، مبا يف دورةكل من ساهم يف إجناح الإىل   شكر          توج هت بال. و أهداف التنمية املستدامة قيق اهلادفة إىل يف سياس اجلهود 
 واألمانة وموظفي الدعم. قيادت  لك الرئيس على 

 
الشكر إىل املندوبني واملراقبني بتوج  بالق، و                    إىل أن الكثج قد  ق  أعمال الدورة باإلشارة  Hiemstraالسيد واختتم  -37
 صرب وتعاون.               ما  ل وا ب  من و دؤوب  عملب  من  اقامو على ما املكتب واألمانة وموظفي الدعم و 
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العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية  جماعةلشرة اعالجدول أعمال الدورة 

 لألغذية والزراعة
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               وتقاسم منافعها                 لألغذية والزراعة                          احلصول على املوارد الوراثية   - 4
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 باءالمرفق 
 لى الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعهاحصول عال

 
 السمات المميزة للموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة -     أول  

                  المجموعةةةةةةة ألف  دور 
                        الموارد الوراثية لألغذية 
                 والةةةةزراعةةةةةةة فةةةةي األمةةةةن 

        الغذائي

                                                                                           املوارد الوراثية لألغذية والزراعة جزء ال يتجزأ من نظم اإلنتاج الزراعي والغذائي، وهي تلعب دور ا  1-ألف
 األمن الغذائي والتنمية املستدامة لقطاع األغذية والزراعة.               أساسي ا يف  قيق 

+ 

                                                                                       تشك ل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املتصلة بالنباتات واحليوانات والالفقاريات والكائنات  2-ألف
 شبكة مرتابطة من التنوع الوراثي يف النظم اإليكولوجية الزراعية واملائية على التوايل. الدقيقة

+ 

    دور                المجموعةةةةةةة بةةةةةةاء 
               اإلدارة البشرية

 بالنشاج البشري،                                                                     )أ( يرتبص وجود معظم املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ارتباط ا وثيق ا 1-باء
                                                                                       و)ب( ميكن النظر إىل العديد منها على أهنا أشكال من املوارد الوراثية املعدل ة من جانب اإلنسان.

+ 

                                                                    الكثج من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتطو رها على التدخل البشري تعتمد ا افظة على  2-باء
، ويشك ل استخدامها املستدام يف البحوة والتطوير واإلنتاج وسيلة هامة لضمان صوهنا.                                                                                    املستمر 

+ 

               الةةةةمةةةةجةةةةمةةةةوعةةةةةةة جةةةةيةةةةم   
                     التبةةةةةةادل والتراب  على 

               المستوى الدولي

لألغذية والزراعة على مدى فرتات زمنية طويلة وعلى نطاس واسع                                 تارخيي ا مت تبادل املوارد الوراثية  1-جيم
عرب اجملتمعات والبلدان واملناطق، وجزء هام من التنوع الوراثي املستخدم يف األغذية والزراعة اليوم هو من 

 أصول غريبة.

+ 

                                                        باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، فهي على حد سواء تقد م                                 مث ة ترابص بني البلدان يف ما يتعلق 2-جيم
 بعض املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتتلقى البعض اآلخر منها.

+ 

التبادل الدويل للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ضروري لسج عمل هذا القطاع ومن املرجح أن  3-جيم
 .تزداد أمهيت  يف املستقبل

+ 

      طبيعةةة               المجموعةةة دال  
              عملية البتكار

تدرجيية الطابع ونتيجة  عادة ما تكون عملية االبتكار اخلاصة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة 1-دال
مسامهات يقدمها العديد من األشخاص املختلفني، مبا يف  لك السكان األصليون واجملتمعات ا لية 

 واملزارعون والباحثون ومربو النباتات، يف أماكن وأوقات خمتلفة.

+ 

وراثي مفرد، بل بفضل                                                                  ال يطو ر العديد من منتجات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من مورد  2-دال
 مسامهات من عدة موارد وراثية لألغذية والزراعة يف مراحل خمتلفة من عملية االبتكار.

 

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة         ُ                                           ميكن أن ت ستخدم بدورها معظم املنتجات املطو رة باستخدام 3-دال
بني مقدمي املوارد الوراثية لألغذية ا جيعل من الصعب رسم خص واضح ممملواصلة البحث والتطوير، 

 والزراعة ومتلقيها.

 

يصل العديد من املنتجات الزراعية إىل السوس بشكل ميكن مع  استخدامها كموارد بيولوجية  4-دال
 وكموارد وراثية على حد سواء.

 

              الةةةةةمةةةةةجةةةةةمةةةةةوعةةةةةةة هةةةةةةاء  
                   المحتفظون بةةةةةةالموارد 

ا من )أ(  1-هاء                                                                                    يتم االحتفاظ باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتستخدمها جمموعة واسعة ومتنوعة جد 
                                                                           أصحاب املصلحة. )ب( وهناك جمموعات متمي زة من املقدمني واملستخدمني بالنسبة إىل خمتلف 

 القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.

+ 
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                الةةةةةوراثةةةةةيةةةةةةة لةةةةةألغةةةةةةذيةةةةةةة 
                    والزراعة ومستخدموها

املصلحة املختلفني الذين يديرون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة هناك ترابص بني أصحاب  2-هاء
 ويستخدموهنا.

+ 

 + عتفي القطاع اخلاص بقدر كبج من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. 3-هاء

في قسم هام من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة خارج مو  4-هاء وميكن احلصول عليها  ةقعها الطبيعياُ                                                       ع 
 هناك.

 

في قسم هام من املوارد الطبيعية لألغذية والزراعة يف مو  5-هاء ويف املزرعة يف ظروف  ةقعها الطبيعياُ                                                    ع 
 مالية وفنية وقانونية خمتلفة.

+ 

              الةةةةةةمةةةةةةجةةةةةةمةةةةةةوعةةةةةةة واو  
              ممةةةةةةارسةةةةةةةةةةةةةةةةات تبةةةةةةادل 
                        الموارد الوراثية لألغذية 

         والزراعة

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف سياس ممارسات متعارف عليها وبني  جتري عملية تبادل  1-واو
 اجملموعات املوجودة من مقدمي املوارد ومستخدميها.

+ 

يف البحث والتطوير،  دة عملية نقل واسعة للمواد الوراثية بني خمتلف أصحاب املصلحة على  2-واو
  امتداد سلسلة القيمة.

+ 

              الةةمةةجةةمةةوعةةةةةةة  ا   
                   المنافع الناشةةةئة عن 
                اسةةةةةةةةةةةتخدام الموارد 
                الوراثيةةةةةة لألغةةةةةذيةةةةةة 

         والزراعة

                                                                                        مع أن  املنافع اإلمجالية الناشئة عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مرتفعة للغاية، )ب( فمن  )أ(1-زاي
 ية والزراعة.                                                                                        الصعب عند إجراء املبادلة تقدير املنافع املتوق عة من كل عي نة من عي نات املوارد الوراثية لألغذ

+ 

 +                                   قد يدر  أيض ا منافع هامة غج نقدية. املوارد الوراثية لألغذية والزراعة            إن  استخدام 2-زاي

                                                                                        قد يملدي استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة إىل آثار خارجية تتجاوز بكثج املقد م الفرد  3-زاي
 واملتلقي الفرد لتلك املوارد.

+ 
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                                                                             مشروع المنق ح للمذكرات التفسيرية التي ستبي ن السمات المميزة للموارد الوراثية ال -      ثاني ا
 سياق عناصر الحصول على الموارد وتقاسم منافعها الحيوانية لألغذية والزراعة في

 
         احليوانية                                                ( تقدمي املعلومات األسرراسررية  ات الصررلة بقطاع الثروة  1                                       يهدف مشررروع املذكرات التفسررجية التايل إىل: )  - 1

         ( وتوضررريح  7                                                                                           لصرررانعي السرررياسرررات الذين يضرررعون تدابج احلصرررول على املوارد وتقاسرررم منافعها، أو يكيفوهنا أو ينفذوهنا، )
                                                                                                            بعض القضايا اليت أثجت يف العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها ألهنا  ات صلة باملوارد الوراثية احليوانية 

                 لألغذية والزراعة.
 
 ومات أساسية عن الموارد الوراثية الحيوانيةمعل

 
                                                                                           قد جيد صرررانعو السرررياسرررات اخلاصرررة باحلصرررول على املوارد وتقاسرررم منافعها أن  من املفيد تلقي بعض املعلومات   - 2

                          ولذلك جيب أن توضرررررررررررح املذكرات   22                                                                      األسررررررررررراسرررررررررررية بشرررررررررررأن اسرررررررررررتخدام املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة وتبادهلا.
                 التفسجية ما يلي:

 
                                      ُ                                               احليوانية قطاع ا راسررررررررخ ا وسررررررررريع النمو. ومُتار  تربية احليوانات يف كافة أحناء العامل منذ أكثر       صررررررررناعة   ال      تشرررررررركل

                                                                                 آالف سنة، مما يملدي إىل تطوير واستخدام جمموعة واسعة من السالالت يف ظل  نظم إنتاج متنوعة.    10   من 
 

                                                      ت فنيرة كبجة يف هنرايرة القرن الثرامن عشررررررررررررررر، ممرا يملدي إىل تطوير                                    كرذلرك، شررررررررررررررهرد قطراع تربيرة احليوانرات تغيجا
                                                                                      السرررالالت، وإنشررراء سرررجالت للقطعان وتشررركيل مجعيات ملر   احليوانات. وقد دعمت تطورات هامة يف املوارد 
                                                                                                   الوراثية الكمية يف منتصرررف القرن العشررررين اعتماد األدوات القائمة على أسرررا  علمي لتقدير قيمة التكاثر، مثل 

                                                                                               ملشر االختيار ويف مرحلة الحقة، أفضل تنبمل خطي غج متحي ز والنمو ج احليواين، الذي أد ى إىل تعزيز استجابة  م
                                                                                                    االختيار وإحراز تقدم وراثي يف السررررررالالت النقية. كما أن التطوير السررررررريع للوراثة اجلزيئية مسح باعتماد االختيار 

                                                ديد اخللفية الوراثية للعديد من مسات اإلنتاج ومسات                                             باسررتخدام الوامسات. وسرراعد تسررلسررل احلمض النووي يف 
                                                                                                 أخرى هامة يف أنواع احليوانات. وقد أد ى اكتشرررراف شررررك الة مكو ن بروتيني واحد و ليلها إىل االنتقاء اجلينومي. 
                                                                                                ويف اإلنتاج التجاري لل حوم والبيض، مت  اعتماد طرس التهجني القائمة على أسرررررا  علمي واالنتقاء لتحسرررررني قوة
                                                                                             اهلجني من أجل تعزيز غال ت اإلنتاج احليواين ور يت . وقد تسررررررارعت وتجة نشررررررر التقدم الوراثي، بفضررررررل اعتماد 

                                                                   التكنولوجيا احليوية وتكنولوجيات التناسل، وال سيما التلقيح االصطناعي. 
 

           د احليوانات                                                                               وبصرررررررورة عامة، أد ت عمليتان رئيسررررررريتان إىل تطوير السرررررررالالت. اعتمدت األوىل على تكييف أعدا
ل                                                                                       لظروف  رررددة يف جمرررايل البيئرررة والرتبيرررة ضررررررررررررررمن نظم إنتررراج مكثفرررة وخمتلطرررة. وأد ى هرررذا األمر إىل تشرررررررررررررركررر 
                                                                                                   العديد من السرررررررررالالت ا لية يف مجيع أحناء العامل. وأم ا العملية الثانية فقد اسرررررررررتندت إىل اختيار احليوانات نظر ا 

نة للتغذية واإلدارة، مم ا أفضرررررررى إىل منو سرررررررريع                                        لقدرهتا على تقدمي منتجات  ددة ال سررررررريما  ت                                                    الظروف ا سررررررر 
                                                                            وغال ت مرتفعة. وأد ى كل  هذا إىل تطوير سالالت دولية عالية األداء لإلنتاج التجاري.

                                                   
 . 45 الدراسة  ات املعلومات األساسية رقم وثيقة      أيض ا نظرا  22

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak527e.pdf
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                                                             إىل استخدام املوارد الوراثية احليوانية، غج أن مستوى ترك ز وختص م         املصلحة                           وتلجأ جمموعة واسعة من أصحاب 

   .                                               ، على مسررررررتوى األنواع واملسررررررتوى اإلقليمي على حد  سررررررواء                                        أنشررررررطة الرتبية خيتلف إىل حد  بعيد ضررررررمن القطاع
 وظيفيت الرتبية واإلنتاج وبصررورة تقليدية، يتوىل  إدارة املوارد الوراثية احليوانية والرتبية مربو املاشررية الذين جيمعون بني

وميكن القيام بذلك على مستوى وطين عرب انتقاء احليوانات  يث تشك ل اجليل . يف األعداد  اهتا من احليوانات
من خالل تشررررررررركيل  أو الوطين ا، أو على املسرررررررررتوى اإلقليميا من القطعان واألسرررررررررراب املتوفرة  لي  التايل انطالق  

ويف العقود األخجة، تطو ر قطراع تربيرة  .عرانل القطيرسررررررررررررررجتات تربيرة أو مجعيرات جمموعرة تربيرة عراديرة عرب جتمعر
ويف قطاع الدواجن بصررررررورة خاصررررررة،  ا بالنسرررررربة إىل بعض أنواع املواشرررررري ويف بعض أقاليم العامل.متخصررررررم جد  

جية أخرى، ، ومسات بيولو تربية احليواناتيف جمال  ا لصررناعة واسررعة النطاسرتفعة نسرربي  املتكاثر المعدالت  مسحت
بدرجة كان مماثلة يف قطاع اخلنازير، وإن   هياكل وجدوت برتكيز التحسني الوراثي وإمداد املنتجني  يوانات  سنة.

 ، كما أهنا بدأت بالظهور يف قطاع األلبان.أقل
 

                                                                    نوع ا فقص يف اإلنتاج احليواين، حيث أن لبعض هذه األنواع مسامهة صغجة يف إمجايل  40ويتم استخدام حوايل 
معظم املنتجات  -األبقار، واخلنازير، واخلراف، واملاعز والدجاج  -                                         إنتاج األغذية. وتوف ر األنواع "اخلمسة الكربى"

                        ُ     الربية لألنواع املدج نة ال ي ذكر.                                                                الغذائية احليوانية املنشأ. وأم ا يف تربية احليوانات، فإن دور األقارب 
 

وخضع قطاع الثروة احليوانية منذ الثمانينات، إىل الضغوج احلادة من أجل تعزيز املسامهات اإلمجايل يف اإلنتاج 
يف الطلب املتنامي على املنتجات  23                                               ُ                           الغذائي. ومتث لت القوة الدافعة هلذه الظاهرة، اليت ت سم ى ثورة الثروة احليوانية،

، ازداد اإلنتاج 2014و 1980انية املنشأ والزيادة يف اإلنتاج التجاري الكثيف يف البلدان النامية. وبني عامي احليو 
                                                           يف املائة على التوايل. وأفضت ثورة الثروة احليوانية إىل  و ل كبج  170و 234العاملي من اللحوم واحلليب بنسبة 

 ناطق االستوائية وشب  االستوائية.يف اإلنتاج احليواين من املناطق املعتدلة إىل امل
 

              مليررررررار شررررررخم عرررررررام      9.1                          أنرررررر  مرررررررن أجررررررل ترررررروفج األغذيررررررة لررررررر   24                                   وتبررررررني  تقررررررديرات منظمررررررة األغذيررررررة والزراعررررررة
                             مليرررررررارات طرررررررن، كمرررررررا ينبغررررررري أن يصرررررررل    3                                           ، جيرررررررب أن يرتفرررررررع اإلنتررررررراج السرررررررنوي للحبررررررروب إىل حررررررروايل     2050

                        االجتاهات احلالية لالستهالك.                        مليون طن، يف حال استمرار      470                       اإلنتاج السنوي للحوم إىل 
 

      ُ                                                                                 ويف حني ُتسررررررررتخدم احليوانات بصررررررررورة رئيسررررررررية إلنتاج األغذية وتوفج خدمات التموين األخرى )مثل األلياف، 
(، جتدر اإلشارة إىل اخلدمات التنظيمية واإليكولوجية الداعمة األخرى اليت توف رها يف جمموعة متنوعة                                                                                                     والفرو واجلر 

                                                                             الزراعية )مثل إعادة تدوير املغذيات ومكافحة األعشررررررررراب(. كما أهنا تت سرررررررررم بقيم ثقافية                     من النظم اإليكولوجية 
                                                                                                   هامة )مثل اهلوية، والثروة واحلالة، والرتفي  والرياضة(،  ات األمهية اخلاصة يف نظم اإلنتاج الكثيفة واملختلطة.

 

                                                   
 . Livestock to 2020و C. 1999و S. & Courboisو H., Ehuiو  ,.SteinfeldMو C.H., Rosegrantو Delgadoانظر   23
 .72. وثيقة نقان حول األغذية والزراعة والبيئة، الصفحات .The next food revolutionو

)متاح على املوقع  7151. كيف ميكن توفج األغذية للعامل عام 7112منظمة األغذية والزراعة،   24
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf) 



B5 CGRFA/WG-AnGR-10/18/REPORT 

 

                          فظون بموارد وراثية لألغذية                                                                    تحديد الجهات الحكومية المعنية وأصةةةةةةةةةةحاب المصةةةةةةةةةةلحة غير الحكوميين الذ  يحت
                                                  والزراعة أو يوفرونها أو يستخدمونها، والتشاور معهم

 
توصي العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالتشاور مع اجلهات احلكومية وأصحاب املصلحة  -3

أن توضح املذكرات  ينبغي. و 25يستخدموهناغج احلكوميني الذي عتفظون مبوارد وراثية لألغذية والزراعة أو يوفروهنا أو 
 التفسجية ما يلي:

 
                                                                                        يف كثج من األحيان، لن تكون السرررررررلطة املختصرررررررة باحلصرررررررول على املوارد وتقاسرررررررم منافعها السرررررررلطة املسرررررررملولة 
                                                                                                عن الثروة احليوانية وتربية احليوانات أو عن صرررررررررحة احليوان، وبالتايل قد تسرررررررررتفيد من إقامة مشررررررررراورات مباشررررررررررة 

                                         السلطات احلكومية  ات الصلة وأصحاب املصلحة.   مع 
 

                         ُ      رعاة الثروة احليوانية وُمربيها                                                                   وي تسررررررم قطاع الثروة احليوانية مبجموعة واسررررررعة من أصررررررحاب املصررررررلحة، مبا يف  لك 
                                                                                                من األفراد، ومجعيات املرب ني والقطعان، والرعويني ومجعياهتم، وصررررررررناعة الرتبية، ومراكز الرتبية والبحوة، وصررررررررون 

                                                                                               زارع واملرافق، وبنوك اجلينات واجلامعات، والباحثني، واخلدمات اإلرشررررررررادية والبيطرية، واملنظمات غج احلكومية   امل
                                                                                        والسررررلطات التنظيمية  ات الصررررلة. وينبغي اسررررتشررررارة مجيع أصررررحاب املصررررلحة هملالء يف تطوير وتنفيذ احلصررررول 

                                          تكون مشاركتهم هامة للسماح لصانعي السياسات                                                            على املوارد وتقاسم منافعها للموارد الوراثية احليوانية. وسوف
                                                                                        واجلهات التنظيمية يف جمال احلصرررررررررول على املوارد الوراثية وتقاسرررررررررم منافعها االط الع عن كثب على خصرررررررررائم 
                                                                                              البحوة والتنمية اخلاصررررة  يوانات املزرعة، فضررررال  عن املمارسررررات القائمة يف جمال االسررررتخدام والتبادل للقطاع 

                                                                                  ادي القيود التنظيميرة اليت تعيق بال ضرررررررررررررررورة اسررررررررررررررتخردام املوارد الوراثيرة احليوانيرة، وتطويرهرا                 الفرعي من أجرل تفر
                                                               وصوهنا، واإلخالل مبمارسات تبادل املوارد الوراثية احليوانية القائمة. 

 
إدماج تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها مع األمن الغذائي وسياسات واستراتيجيات التنمية 

 ة المستدامة بشكل أوسعالزراعي
 
                                                                                               توصرررررري العناصررررررر املعنية باحلصررررررول على املوارد وتقاسررررررم منافعها بالنظر يف احلصررررررول على املوارد الوراثية لألغذية   - 4

                         ولذلك، جيب أن تشج املذكرات   26                                                                               والزراعة وتقاسم منافعها يف السياس األوسع للتنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي.
                                                                                       إىل السرررياسرررات والتشرررريعات يف جمايل األمن الغذائي واإلنتاج احليواين، اليت ميكن إما أن تدمج األحكام                 التفسرررجية صرررراحة  

                                                                                               ات الصلة باحلصول على املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها أو أن تشج إليها:
 

                                                                                                        تملدي حيوانات املزرعة دور ا هام ا يف توفج األغذية، وإدامة سبل العيش وتزويد البلدان مبجموعة متنوعة من النواتج 
                                                                                                    االقتصادية. ويف مناطق من العامل حيث تكون الزراعة صعبة  أو متعذرة ، تعترب تربية حيوانات املزرعة من الشروج 

                                                         املعيشة فقص على تربية املواشي، رعاة الرن ات يف سهول التندرة األساسية. وتتضمن األمثلة، حيثما تعتمد سبل 

                                                   
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.2-15الفقرة   25
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.3-15الفقرة   26
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اجلليدية؛ ورعاة ثجان الياك يف املناطق املرتفعة من آسيا؛ ورعاة اجلمال  وات السنامني واجلمال العربية يف الصحراء، 
اك أمثلة كثجة غج  لك. والبدو املعتمدين على األبقار واألغنام واملاعز يف السهول شب  القاحلة ويف السفناء، وهن

وقد تتسم الثروة احليوانية بأمهية خاصة بالنسبة إىل الفقراء الذين جينون منافع عديدة من حيواناهتم. فالثروة احليوانية 
تساهم يف توفج األغذية على مستوى األسرة، لالستهالك املباشر واإلمداد باملنتجات واخلدمات اليت يتم بيعها 

                                                                                       من األغذية والسلع. كذلك، توف ر تنمية الثروة احليوانية فرص ا للتخفيف من وطأة الفقر وتعزيز  لشراء أنواع أخرى
            ُ                                                                                سبل العيش يف ن ظم اإلنتاج  ات املدخالت املنخفضة، على سبيل املثال من خالل تقدمي اخلدمات البيئية وتطوير 

                           واشي علفا  مناسبا  لالستهالك منتجات لألسواس املتخصصة. ويف الوقت عين  تستخدم بعض نظم إنتاج امل
                                                                       البشري. زد على أهنا قد تستنفذ أيضا  املوارد الطبيعية مثل املياه واألراضي. 

 
ُ                                                                          ويف بلدان عديدة، و ضعت تدابج احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أو جيري وضعها باعتبارها تشريعات                   

ذه التدابج مبا يتسق مع السياسات األخرى  ات                                                    أو سياسات قائمة  د   اهتا. ومع  لك من املهم وضع مثل ه
                                                                                                 الصلة، ودجمها مع هذه السياسات مثل اسرتاتيجيات التنمية الزراعية أو احلد  من الفقر، وغجها من السياسات 
                                                                                                       اخلاصة بالثروة احليوانية. ومن املهم أيض ا إشراك قطاع الثروة احليوانية منذ البداية يف وضع وتنفيذ تدابج احلصول 

                                                                                                     لى املوارد وتقاسم منافعها لضمان أن يكو ن لصانعي القرارات فهم ا كامال  لقطاع الثروة احليوانية على الصعيد ع
ا لي، والتدفقات احلالية للموارد الوراثية احليوانية والتداعيات ا تملة لتدابج احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 

لي. كما أن التدابج املذكورة ال  تاج إىل أن تكون على شكل تشريع على اإلنتاج احليواين على املستوى ا 
 مستقل  د  ات . فإن سياسات ولوائح عديدة قد صيغت يف قطاعات أخرى تستطيع تناول تدابج احلصول 

 على املوارد وتقاسم منافعها من أجل املوارد الوراثية احليوانية. 
 

 وتقاسم منافعها في المشهد المؤسسي إدماج تنفيذ تدابير الحصول على الموارد
 
توصي العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها بتحديد الرتتيبات اململسسية القائمة اليت ميكن  -5

 وجيب أن توضح املذكرات التفسجية ما يلي: 27استخدامها ملعاجلة مسألة احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
 

                                                                                   املسملولية عن اإلطار الوطين للحصول على املوارد وتقاسم منافعها على عاتق سلطة واحدة خمتصة.               غالب ا ما تقع 
                                                                                                    ويف الواقع، تبني  التقارير االنتقالية الوطنية بشررررررررررررررأن تنفيذ بروتوكول ناغويا أن بلدان عديدة عمدت إىل اختيار 

ا عن اعت       بقطاع                      ماد هنج خاص بقطاع أو                                                              سرررررلطة واحدة خمتصرررررة للحصرررررول على املوارد وتقاسرررررم منافعها، عوضررررر 
                                                                 عديدة ضرررررمن البلد الواحد قد تتشررررراطر مسرررررملولية احلصرررررول على املوارد وتقاسرررررم                          فرعي  د د. بيد أن سرررررلطات

                                                                                               منافعها، ولذا قد يندرج احلصررررررررررول على املوارد وتقاسررررررررررم منافعها للموارد الوراثية احليوانية ضررررررررررمن والية سررررررررررلطة 
                                                           حليوانية. وسوف يعتمد اعتبار ما إ ا كان تشاطر اختصاصات احلصول        ُ                           متخصصة تُعىن باملسائل اخلاصة بالثروة ا

                                                                                     على املوارد وتقاسم منافعها مفيد ا على املشهد اململسسي وغجها من الظروف اخلاصة بالبلد املعين.
 

                                                   
 اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.، العناصر 30الفقرة   27
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                                                                                              إبالغ مزود  الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ومسةةةةةتخدميها المحتملين وتوعيتهم بشةةةةةأن تدابير الحصةةةةةول 
                     موارد وتقاسم منافعها      على ال

 
مزودي املوارد الوراثية لألغذية تشدد العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها على أمهية إبالت  -6

وجيب أن توضح  28.والزراعة ومستخدميها ا تملني وتوعيتهم بشأن تدابج احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها
 املذكرات التفسجية ما يلي:

 
                                                                                          على غرار قطرراعررات فرعيررة أخرى، ال تكون اجملتمعررات املعنيررة بررالثروة احليوانيررة يف حرراالت عررديرردة على إدراك 

                                                             منافعها وتداعياهتا ا تملة على البحوة والتنمية. ومن جهة أخرى،         وتقاسرررررررررررم                        بعناصرررررررررررر احلصرررررررررررول على املوارد 
                                                                                ر املوارد الوراثية احليوانية سررررررروف تتوق ع بشررررررركل متزايد أن يكون متلقي/مسرررررررتخدمي مواردها                      فإن البلدان اليت توف  

                                                                                            على علم بتدابج احلصرررررررررول على املوارد وتقاسرررررررررم منافعها املرعية وأن يطبقوها. كذلك، سررررررررروف يتوقع الشرررررررررركاء 
                   الصرررلة اخلاصرررة باحلصرررول                                                                            يف البحوة يف املشررراريع البحثية الدولية من بعضرررهم البعض فهم التدابج الوطنية  ات

                                               على املوارد وتقاسم منافعها، وااللتزام الكامل  ا.
 

                                                                                               أم ا تدابج التوعية على املستوى الوطين فيجب أن تستهدف املرب ني والباحثني وصانعي السياسات بصورة خاصة. 
ا ممتازة                                                                            فاألحداة مثل معارض احليوانات، واجتماعات مجعيات املرب ني واململمترات العلمية  ات الصرررر                      لة توف ر فرصرررر 

                                                                                       لتقدمي معلومات عن عناصررر احلصررول على املوارد وتقاسررم منافعها ألصررحاب املصررلحة  ات الصررلة ومضرراعفات 
                                                                                          املعلومات. وقد ترغب مجعيات املرب ني ومنظمات البحوة وإنشراء مكتب للمسراعدة بشرأن احلصرول على املوارد 

ا نشرررررررر                                             وتقاسرررررررم منافعها واحلفاظ على هذا املكتب، وتسرررررررهيل                                             إبالت السرررررررلطة الوطنية املختصرررررررة. وميكن أيضررررررر 
                                                                                             املعلومات من خالل املطبوعات، والنشرررات الدورية وغجها من قنوات اإلعالم واملعلومات. كما أن الربوتوكوالت 

ٍ          البيولوجية الثقافية ا لية وعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها قد تشكل أدواٍت للتوعية.                                                                               
 

                                                                    وارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها  اإلطار القانوني الدولي              الحصول على الم
 
                                                                                       تشررررررج العناصررررررر اخلاصررررررة باحلصررررررول على املوارد وتقاسررررررم منافعها إىل ثالثة صرررررركوك دولية أخرى تشرررررركل جزء ا   - 7

                        ناغويا واملعاهدة. وجيب أن                                                                                       من اإلطار العاملي للحصرررول على املوارد وتقاسرررم منافعها: اتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول 
                              توضح املالحظات التفسجية ما يلي:

 
إضرررررافة  إىل هذه الصررررركوك القانونية امللزمة، فإن صررررركوك ا أخرى مثل خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 

ية وتقاسررررررررررم على املوارد الوراثية احليوان      احلصررررررررررول)خطة العمل العاملية( تسررررررررررتحق النظر يف وضررررررررررع وتنفيذ تدابج 
منافعها. وتوف ر خطة العمل العاملية، اليت أعد هتا اهليئة واعتمدها اململمتر الفين الدويل بشرررررررأن املوارد الوراثية احليوانية 

، اإلطار الدويل إلعداد قوائم جرد املوارد الوراثية احليوانية، وتوصررررررررررريفها، ورصررررررررررردها، 2007لألغذية والزراعة عام 
 مستدام وحفظها، ولبناء القدرات من أجل  سني إدارة هذه املوارد.واستخدامها على حنو 

                                                   
 .ا، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها      رابع  -3اجلزء   28
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املوارد الوراثية ]               تيسرررج احلصرررول على  ل "      بلدان                                                إنرتالكن بشرررأن املوارد الوراثية احليوانية، تعه دت الومن خالل إعالن 

االلتزامات الدولية والقوانني ا مع شررررري  اوالتقاسرررررم العادل واملنصرررررف للمنافع الناشرررررئة عن اسرررررتخدامها، مت [احليوانية
ويعرتف إعالن إنرتالكن أيضرررررررا  بامللكية اخلاصرررررررة وبقيام فرادى املربني بتحسرررررررني املوارد  29الوطنية  ات الصرررررررلة."

. يقضي أحد األهداف الرئيسية خلطة العمل العاملية 30الوراثية وقرارهم الشخصي يف كيفية بيع ما ميلكون وصوهنا
املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة، واإلقرار         اسررتخدامنصررف للمنافع الناشررئة عن "بالرتويج لتقاسررم عادل وم

بدور املعارف التقليدية، واالبتكارات واملمارسررررررررررررررات  ات الصررررررررررررررلة  في املوارد الوراثية احليوانية واسررررررررررررررتخدامها 
 لك، ترمي خطة العمل العاملية املسرررتدام، وعند االقتضررراء، وضرررع سرررياسرررات وتدابج تشرررريعية فعالة". إضرررافة  إىل 

يف إطار القوانني الوطنية،  يث يستطيعون احلصول دون  ا وجمموعاتٍ تلبية احتياجات الرعاة واملزارعني أفراد  إىل "
ة، واملعلومات، والتكنولوجيات، واملوارد املالية، ونتائج البحوة، ونظم التسررررررررررررررويق واملوارد الوراثي املادةتفرقة على 
 31يستمرون يف إدارة و سني املوارد الوراثية احليوانية، واالستفادة من التنمية االقتصادية".الطبيعية، و 

 
           وضع وتعزيز                    خلطة العمل العاملية،    3                                                                وتنم  خطة العمل العاملية، ضمن اإلجراءات اخلاصة باألولوية االسرتاتيجية 

ُ ُ            ، على وضع "هُنُج، مبا يف  لك                              سياسات وطنية لالستخدام املستدام                                     آليات، لدعم احلصول الواسع النطاس على            
                                                                                                         املوارد الوراثية احليوانية واملعارف التقليدية املصرراحبة هلا، والتقاسررم العادل واملنصررف للمنافع الناشررئة عن اسررتخدام 

 32                          املوارد الوراثية احليوانية".
 

، ة لتنمية األنواع والسرررررالالتوضرررررع اسررررررتاتيجيات وبرامج قطري                   طة العمل العاملية، خل   4                        أم ا األولوية االسررررررتاتيجية 
ا لتوفج "معلومات للمزارعني ومر  املاشررررية مما يسرررراعد يف تيسررررج احلصررررول على املوارد الوراثية  فتقرتح إجراء  واحد 

 احليوانية من مصادر متنوعة".
 

             رعني والباحثني                                                              "ينبغي لرتتيبات الصرررررررررررررون املناسررررررررررررربة أن تتكف ل بإتاحة الفرص أمام املزاووفق ا خلطة العمل العاملية 
 33  ."              الرتبية والبحوة        عمليات                                         للحصول على اجملموعات اجلينية املختلفة ملواصلة 

 
جياد  إ        ، تقرتح "                                             وضررررع أو تعزيز برامج الصررررون خارج املواقع الطبيعية                   خلطة العمل العاملية،    9                    واألولوية االسرررررتاتيجية 

الطبيعية يف إطار ترتيبات عادلة        املواقعالوراثية املخزونة يف بنوك اجلينات خارج  املادةطرس لتيسررررررررررررررج اسررررررررررررررتخدام 
 34".ومتكافئة لتخزين املوارد الوراثية احليوانية واحلصول عليها واستخدامها

 
السررررررررررررررياسررررررررررررررات الدولية واألطر التنظيمية  ات الصررررررررررررررلة باملوارد الوراثية احليوانية، تقرتح األولوية      خيم  أما  يف ما 

"اسرررررتعراض االتفاقات والتطو رات الدولية املتصرررررلة بفرص احلصرررررول على املوارد الوراثية احليوانية  21السررررررتاتيجية ا

                                                   
 ، إعالن إنرتالكن4الفقرة   29
 من إعالن إنرتالكن. 12الفقرة   30
 خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية. من 15الفقرة   31
 .2، اإلجراء 3خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، األولوية االسرتاتيجية   32
 .خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةمن  37الفقرة   33
 .3، اإلجراء 9خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، األولوية االسرتاتيجية   34
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يف جمال املوارد الوراثية  املصررررررررلحةاسررررررررتخدامها، من آثار وتأثجات على أصررررررررحاب  الناشررررررررئة عن نافعاملوتقاسررررررررم 
 35".احليوانية، مبا يف  لك مر  املاشية

 
  ،     2009                        ، اليت اعتمدهتا اهليئة عام                                                           التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية           اسرررررررررتاتيجية     وهتدف 

 ودعم الدويل، التعاون وتعزيز ،وكفاءهتا وفعاليتها        فافيتها  وش ضافيةإلعملية توفج املوارد املالية الكبجة وا         إىل تعزيز 
 العاملية العمل خطة لتنفيذ  ول مبرحلة اقتصررراداهتا متر اليت والبلدان النامية البلدان تبذهلا اليت واسرررتكمال اجلهود

 احليوانية الوراثية املوارد بشأن
 

ا" للحصررول على املوارد الوراثية احليوانية وتقاسررم منافعها،                                                                                                    ويف حني ال توفر خطة العمل العاملية "صررك ا متخصررصرر 
ر                                     ميكن أن تشررررررك ل، مع اسرررررررتاتيجية التمويل،                                                            القاعدة لرتتيبات احلصررررررول على املوارد وتقاسررررررم منافعها اليت تيسرررررر 

                                                                                      احلصول على املوارد الوراثية احليوانية، وتضمن يف الوقت  ات  التقاسم العادل واملنصف للمنافع.
 

                             ، ومن خالل اعتماد قرار اململمتر    2017                                                                 وأعاد األعضررررررررررراء التأكيد على التزامهم بتنفيذ خطة العمل العاملية يف عام 
                                                                              مراعاة السررررررررررررررمات املميزة للقطاع الفرعي للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة                   ، دعت البلدان إىل "    2017 / 3

                      ، مع األخذ بعني االعتبار            عند االقتضاء                                                  ا لية اخلاصة باحلصول على هذه املوارد وتقاسم منافعها،           التشريعات   يف 
 36  ".              وتقاسم منافعها                                         املستجدات الدولية يف جمال احلصول على املوارد

 
 األساس المنطقي لتدابير الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

 
                                         إن ترررردابج احلصررررول علررررى املرررروارد وتقاسررررم منافعهررررا  فرررر "                                              وفق ررررا لعناصررررر احلصررررول علررررى املرررروارد وتقاسررررم منافعهررررا،  - 8

ولررررررذلك، ينبغرررررري أن هترررررردف       )...(                و سررررررني التغذيررررررة.                                               قررررررد يكررررررون هلررررررا دور أساسرررررري يف تعزيررررررز  قيررررررق األمررررررن الغررررررذائي 
 قيررررررق األمرررررن الغرررررذائي وصرررررون املررررروارد الوراثيرررررة لألغذيرررررة والزراعررررررة  إىل تررررردابج احلصرررررول علرررررى املررررروارد وتقاسرررررم منافعهرررررا

 ررررردف تيسرررررج وتشرررررجيع االسرررررتخدام املسرررررتمر للمررررروارد الوراثيرررررة لألغذيرررررة والزراعرررررة وتبادهلرررررا وتقاسرررررم منافعهرررررا، بشررررركل 
 وجيب أن توضح املالحظات التفسجية ما يلي: 37ص".نش
 

التوافر املسررررررررررررررتمر للبحوة والتنميررة يف جمررال املوارد الوراثيررة احليوانيررة ضررررررررررررررروري لتعزيز خمرجررات اإلنترراج احليواين 
 والتنمية الريفية. وقد ترغب البلدان          والتغذيةواسررررررررررررررتدامت  وكفاءت ، وبالتايل املسررررررررررررررامهة يف  قيق األمن الغذائي 

جراء  ليل مسرررربق للجدوى االقتصررررادية، لدى النظر يف وضررررع تدابج للحصررررول على املوارد الوراثية لألغذية يف إ
والزراعة وتقاسرررم منافعها، و ديد التأثجات املمكنة للوائح املتصرررلة  ا يف املسرررتخدمني )املربني/املنتجني( يف البلد 

لبلدان يف النظر يف املنافع ا تملة للتدفق اجليين للموارد الوراثية وكذلك بائعي املوارد الوراثية احليوانية. وقد ترغب ا
احليوانية يف غياب التدابج املذكورة أو إلعفاء املوارد الوراثية احليوانية من تدابج احلصررررررول، حني يكون تبادل تلك 

 املوارد قائما  على عقود خاصة. 
                                                   

 .7، اإلجراء 71خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، األولوية االسرتاتيجية   35
 .C 2017/REPمن الوثيقة  املرفق دال  36
 على املوارد وتقاسم منافعها. ، العناصر اخلاصة باحلصول5الباب   37
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للحفاظ على أمناج احلياة التقليدية،       أساسيية ثقافية، وهو كما أن حفي السالالت ا لية واإلقليمية يتسم بأمه
 مثل العديد من الرعاة وغجهم من اجملتمعات الزراعية.

 
                                                                           الوراثيةةة، بمةةا في الةةف التةةدفقةةات الةةدوليةةة، والثغرات المحتملةةة في تةةدابير الحصةةةةةةةةةةةول         المةةادة       تةةدفقةةات 

                           على الموارد وتقاسم منافعها
 
على املوارد وتقاسم منافعها بأن يتم النظر يف أمهية تدفقات املادة الوراثية عند  توصي العناصر اخلاصة باحلصول -9

 وجيب أن توضح املذكرات التفسجية ما يلي: 38وضع تدابج احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، وتكييفها وتنفيذها.
 

   .                                          مبوجب بروتوكوالت راسررخة وأسررواس لعملية التبادل                                                      تبادل املوارد الوراثية احليوانية على نطاس واسررع يف العامل    يتم 
ومربو املاشرررررررررية يف مناطق عديدة من العامل يف تنمية هذه السرررررررررالالت، واليوم يعتمد اإلنتاج  حرا وقد سررررررررراهم 

مكان آخر. ويف الوقت احلايل،  يفاحليواين يف معظم األقاليم على موارد وراثية حيوانية نشررررررأت أو جرى تطويرها 
الوراثية يف األنواع التجارية األكثر صرررررررررلة بني البلدان املتقدمة أو من البلدان  للمادةقات الرئيسرررررررررية التدف صرررررررررل 

كذلك، ختضررررررع املواد الوراثية لبعض السررررررالالت املكيفة مع ظروف بيئية اسررررررتوائية   املتقدمة باجتاه البلدان النامية.
وعلى عكس السرررررررررالالت  بني البلدان النامية. كذلكمن البلدان املتقدمة إىل النامية، و  وشرررررررررب  اسرررررررررتوائية للتبادل

غج معني ة هي و  ،االتجارية األكثر صررررلة  اليت يتم  تبادهلا على نطاس واسررررع، فإن معظم السررررالالت ُتسررررتخدم  لي  
التحديات املسررتقبلية يف قد يتغج هذا الوضررع، إ  أن الصررفات الالزمة لالسررتجابة إىل و ا بالتبادالت الدولية. كثج  
تبادل املوارد الوراثية من  د وحسرربيزي وإن  لك لنا. يف السررالالت املكيفة  لي   تكون موجودةقد  اج املواشرريإنت

ا إىل تدفق أكرب للمادة الوراثية من البلدان النامية باجتاه احليوانية بصررررررررررررورة عامة، بل من املمكن أن يملدي أيضرررررررررررر  
 البلدان املتقدمة.

 
تسل ص الضوء على أمهية صون اجملموعة  املستقبليةتحديات الكذلك، فإن احلاجة إىل تكييف اإلنتاج احليواين مع 

ميكن خسررارة التنوع الوراثي على مسررتوى السررالالت، و ، يف املوقع وخارج . ا فعاال  الكاملة من التنو ع القائم صررون  
ا، حني يصررررربح طر االنقراض، وضرررررمن السررررراللة أيضررررر  حني يتوقف اسرررررتخدام السرررررالالت ا لية فتواج  عندها خ

 سررررتخدامالا بسرررربب اا جد  احلجم الفعلي ألعداد احليوانات من السررررالالت املسررررتخدمة على نطاس واسررررع صررررغج  
 ا من حيوانات األصل.عدد  دود جد  ل الكبج

 
 عهافئات استخدام الموارد الوراثية المشمولة في تدابير الحصول على الموارد وتقاسم مناف

 
تشدد العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها على أن تكون تدابج احلصول على املوارد وتقاسم  -10

منافعها واضحة يف ما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت تغطيها أحكام احلصول على املوارد  ات الصلة، وتلك 

                                                   
 )ه(، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.1-15الفقرة   38
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وينطبق هذا االعتبار باملثل على النطاس الزمين واملوضوعي لتدابج احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.  39اليت ال تغطيها.
 وجيب أن توضح املذكرات التفسجية ما يلي:

 
                                                                                                  املوارد الوراثية احليوانية املتاحة لالستخدام املباشر، مثال  لالستهالك )البيض(، و بح/تسمني أو الذكور/السائل 

              ُ                                                                              تكاثر، ميكن أن ت ستخدم أيض ا باعتبارها موارد وراثية )للبحوة والتنمية، مبا يف  لك الرتبية(. وتقلق املنوي لل
                                                                                                      بعض البلدان من أن املوارد الوراثية اليت مت  احلصول عليها دون املوافقة املسبقة عن علم والشروج املتفق عليها قد 

ا، فإن تدابجها اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم ُ                                             ت ستخدم يف هناية املطاف ألغراض البحوة والتنمية. لذ
                                                                                                  منافعها تنظ م عملية احلصول على املوارد الوراثية الستخدامها املباشر وألغراض البحوة والتنمية على السواء.

 
                                                                                                  غج أن تنظيم عملية احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها الستخدامها املباشر قد يملثر بشكل كبج على
                                                                                                 جتارة احليوانات املعد ة للذبح ويف مواد تكاثر احليوانات )مثال  السررررررررررررررائل املنوي، واألجن ة(، وبالتايل على األمن 
                                                                                                     الغذائي. وإ ا مل تنظ م التدابج اخلاصرررة باحلصرررول على املوارد وتقاسرررم منافعها عملية احلصرررول على املوارد الوراثية 

                                                       تطلب إىل املسرررتخدم احلصرررول على املوافقة املسررربقة عن علم وتقاسرررم                                     احليوانية السرررتخدامها املباشرررر، ميكنها أن 
ت الني ة واسرررررررُتخدمت احليوانات أو مواد التكاثر املعد ة أصرررررررال  لالسرررررررتخدام املباشرررررررر يف هناية                               ُ                                                                  املنافع يف حال تغج 

                             املطاف ألغراض البحوة والتنمية.
 

 تطوير الموارد الوراثية الحيوانية في سياق تربية الماشية
 

إن احلصول على املوارد الوراثية "الستخدامها"، على النحو ا دد يف بروتوكول ناغويا، يملدي عادة إىل تطبيق  -11
                                                                                                         تدابج احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. ووفق ا لربوتوكول ناغويا، "االستخدام" يعين "إجراء البحث والتطوير بشأن 

العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها . وتشج 40لموارد اجلينية"التكوين اجليين و/أو الكيميائي البيولوجي ل
إىل أن  قد يكون من الصعب يف بعض احلاالت تقرير ما إ ا كان قد مت استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف اإلطار 

أغراض، مبا يف  لك البحوة والتنمية يف الوقت  املعىن الوارد يف بروتوكول ناغويا ال سيما وأن هناك أنشطة قد ختدم عدة
 وجيب أن توضح املذكرات التفسجية ما يلي: 41 ات .

 
من الضروري  ديد بكل وضوح األنشطة املتصلة باملوارد الوراثية احليوانية اليت تعترب من فئة "االستخدام" وتلك 

دد األنشطة املرتبطة باملوارد الوراثية احليوانية اليت       ُ                                                اليت ال ت عترب من هذه الفئة. ويتعني  على الدول أن تستعرض و 
                                                                                                  ميكن اعتبارها "استخداما ". فاألنشطة املستندة على  ديد خمتلف اخلصائم املظهرية، أو الوراثية أو البيولوجية 

 ا " ث وتطوير".                                               ُ                احليوانية اليت يتم الوصول إليها، أو املتعلقة  ا، ت عترب عادة على أهن الوراثيةالكيميائية للموارد 
 

                                                                                                 ومن جهة أخرى، فإن جتارة احليوانات احلي ة أو مواد التكاثر اخلاصة  ا، وتنفيذ أو  سني أساليب التكنولوجيا 
                                                       االصطناعي، ونقل األجن ة، وتطعيم الغدة التناسلية(، وإكثار  التلقيح                                       احليوية اخلاصة بالتكاثر يف األنواع ا د دة )

                                                   
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.36الفقرة   39
 ، بروتوكول ناغويا. 2املادة   40
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.48-46الفقرات   41
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                                                                      ي، فضال  عن تسمني احليوانات لذ ها أو االحتفاظ  ا إلنتاج احلليب أو البيض، هي احليوانات لإلنتاج التجار 
أنشطة ال تعترب أهنا "استخدام"، ولذا، و سب القوانني املرعية، لن تملدي إىل تطبيق تدابج احلصول على املوارد 

 وتقاسم منافعها.
 

ا معاجلة مسرألة "إعادة اسرتخدام" املوارد الوراثية احليوانية اليت تشرك لت سرابق ا                                                                                                       وقد يرغب صرانعو السرياسرات أيضر 
                                                                                      من خالل "االسررررررررررررتخدام" يف ظل املوافقة املسرررررررررررربقة عن علم والشررررررررررررروج املتفق عليها. ويف حال تطلبت "إعادة 

                                              ما يف االسررتخدام األول للموارد الوراثية احليوانية،                                                       االسررتخدام" املوافقة املسرربقة عن علم والشررروج املتفق عليها، ك
                                                                                                     فهذا قد يول د يف املسرررررتقبل "هرميات اإل ن" ويعق د "االسرررررتخدام" املسرررررتقبلي للموارد الوراثية احليوانية. وقد خيتار 

ا عن اسررررررررتخدامها، وحفظها و سررررررررينها. واقرتح فريق        اخلرباء                                                                                            مربو احليوانات تاليف املوارد الوراثية احليوانية، عوضرررررررر 
                                                                                         املعين باحلصررررررررررررررول على املوارد الوراثية وتقاسررررررررررررررم منافعها أن تنظر احلكومات يف حلول متميزة هلذه املسررررررررررررررألة، 

                                                                                      لك من خالل دعم وضررررررع املعايج القطاعية الفرعية باالسررررررتناد إىل أفضررررررل املمارسررررررات احلالية، من قبيل   يف   مبا
 42 .    طراف                      أو إجياد حلول متعددة األ               يف قطاع النبات             إعفاء املربني

 
 البحوث والتنمية لألغذية والزراعة

 
)ج( من بروتوكول ناغويا، اليت تدعو 8تشج العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل املادة  -12

تحقيق األمن الغذائي يف وضع التشريعات ل                                                          النظر يف أمهي ة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص األطراف إىل 
 وجيب أن توضح املذكرات التفسجية ما يلي: حلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها.املتعلقة باواملتطلبات التنظيمية 

 
                                                                                                ررردف اإلقرار برررالررردور اخلررراص الرررذي تملديررر  املوارد الوراثيرررة لألغرررذيرررة والزراعرررة لتحقيق األمن الغرررذائي، قرررد تنظر 

                                                                                           كومات يف إمكانية التعامل مع احلصررول على املوارد الوراثية واسررتخدامها بشرركل خمتلف يف حال كانت معد ة   احل
                                                                                                     للمسررامهة يف البحوة والتنمية الغذائية والزراعية. وقد يقضرري أحد اخليارات التنازل عن متطلبات املوافقة املسرربقة 

                                                    ية احليوانية للبحوة والتنمية يف قطاع الثروة احليوانية.                                                   عن علم والشروج املتفق عليها للحصول على املوارد الوراث
 

 البحوث والتنمية التجارية/غير التجارية
 

 43                                                                                                    متي ز تدابج احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أحيان ا بني االستخدام التجاري وغج التجاري للموارد الوراثية. -13
 وجيب أن توضح املذكرات التفسجية ما يلي:

 
                                                                                                   البحوة غج التجارية يف قطاع الثروة احليوانية إىل وضع طرس للمزارعني ترك ز على التنمية الزراعية، مما يوف ر هتدف 

هلم املنافع االجتماعية ومنافع للمزارعني )البحوة لتحسني طرس التحسني الوراثي واالختيار والبحوة بشأن 
الطرس اخلاصة بتدابج املكافحة )الفحوصات البيطرية، وسالمة                                                    تكي ف املوارد الوراثية احليوانية ومقاومتها لألمراض( و 

                                                   
 .Report-ABS-CGRFA/TTLE/3/16من الوثيقة  71الفقرة   42
 وتقاسم منافعها.، عناصر احلصول على املوارد 51الفقرة   43
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األغذية والتتبع(. كما أن البحوة العامة أساسية لقطاع الثروة احليوانية، وانتقلت إىل البحوة التعاونية بشأن 
                                                      الطرس اليت تتضمن التسلسل والرتكيب الوراثي املتاحني جمان ا.

 
                                                            صرررررررناعة الرتبية، على طرس التحسرررررررني الوراثي للصرررررررفات اهلامة )مثال  غالت                                    وترك ز البحوة التجارية، اليت جتريها

                                                                                      املنتجات ومضرررررررموهنا، والتكاثر، والصرررررررحة، وطول العمر، وكفاءة اسرررررررتخدام املدخالت( و سرررررررني ظروف تربية 
     لكية                                                                                              احليوانات )التغذية، واإليواء والرعاية الصررررررررررحية(. وجتري هذه البحوة عادة  على األرصرررررررررردة الوراثية  ات امل

                                                     اخلاصة )االختيار( أو املتأتية من مصادر خارجية )اإلدارة(.
 

 توحيد الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها
 
تشجع العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها احلكومات على النظر يف اخليارات املختلفة  -14

اإلجراءات والشروج واألحكام. وتشج العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد إلجراءات الرتخيم، مبا يف  لك خيار توحيد 
التابع للمعاهدة، على سبيل املثال. وجيب أن توضح املذكرات التفسجية  وتقاسم منافعها إىل االتفاس املوحد لنقل املواد

 يلي: ما
 

واملزارعني، وهي تستند إىل اتفاقات ثنائية، كما                                                               صل التجارة األكثر شيوع ا للموارد الوراثية احليوانية بني املرب ني
                                                                                                     أن  السعر يعكس قيمة احليوانات أو موادها البيولوجية. ويف املاضي، مل تتطلب عمليات النقل هذه املوافقة املسبقة 

 عن علم أو الشروج املتفق عليها.
 

اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها،                                                                 ويف حال اختار بلد  عدم إعفاء املوارد الوراثية احليوانية من التدابج 
سوف تعتمد عملية الرتخيم للحصول على املوافقة املسبقة عن علم على اإلطار القائم للحصول على املوارد 
                                                                                                      وتقاسم منافعها وعلى مزو د املوارد الوراثية احليوانية. و دف ضمان الكفاءة يف ظل األعداد الكبجة من التبادالت، 

 من املفيد توحيد املوافقة املسبقة عن علم والشروج املتفق عليها.قد يكون 
 

 الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 ختا  التدابجاتشج العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل التزام األطراف يف بروتوكول ناغويا ب -15
التقليدية املتصلة باملوارد الوراثية، مع احلصول  املعارف، حسب االقتضاء،  دف ضمان احلصول على وفق ا للقانون ا لي

أو موافقة اجملتمعات األصلية وا لية اليت متتلك مثل هذه املعارف التقليدية ومشاركتها، ووضع  عن علمعلى املوافقة املسبقة 
 ب أن توضح املذكرات التفسجية ما يلي:وجي 44الشروج املتفق عليها.

 
                                                                                              تتعدد اإلجراءات إلشرررررراك السررررركان األصرررررليني واجملتمعات ا لية يف منح املعارف التقليدية بشرررررأن املوارد الوراثية 
                                                                                                احليوانية، كما يتم  وضررعها يف بلدان عديدة. وينبغي أن يشرررتك السرركان األصررليون واجملتمعات ا لية يف القرارات 

                                                   
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.63الفقرة   44
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                                                                                                    لق مبعارفهم التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية احليوانية، كما جيب للتدابج التنظيمية ا لية اخلاصة باحلصول        اليت تتع
                  اململسرررررررررسرررررررررية ا ددة اليت            والرتتيبات                                      الربوتوكوالت البيولوجية الثقافية ا لية                      وتقاسرررررررررم منافعها أن  رتم         املوارد    على 

                                                                                              تضرررعها هذه اجملتمعات ا لية. ويف احلاالت حيث تتقاسرررم عدة جمتمعات  لية املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد 
ا فقص منح املوافقررة املسرررررررررررررربقررة عن علم، ميكن البحررث يف إقررامررة آليررة  ا واحررد                                                                                                 الوراثيررة احليوانيررة، يف حني أن جمتمعرر 

                      الربوتوكوالت البيولوجية                                                السررررررركان األصرررررررليني واجملتمعات ا لية  ات الصرررررررلة. كما أن                       لتقاسرررررررم املنافع تعين مجيع 
                                                                            مفيدة لدعم حفي السرررررررررررررالالت املكيفة  لي ا يف املوقع، األمر الذي قد يكون ضرررررررررررررروري ا يف بعض                 الثقافية ا لية

                                                              احلاالت للحفاظ على السالالت املعر ضة للخطر وضمان توفرها يف املستقبل.
 

                                                                العادل والمنصف لمنافع الموارد الوراثية الحيوانية القائمة مسبق االتقاسم 
 

                                                                                                 تشج العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل أن  مت  مجع العديد من املوارد الوراثية لألغذية  -16
تدابج هذه ال ب أن تكونجيوالزراعة قبل فرتة طويلة من تطبيق التدابج الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها. لذا، 

نافع الناشئة عن استخدامات جديدة أو االستخدام املستمر للموارد الوراثية، واضحة فيما إ ا كانت تتطلب تقاسم امل
وجيب أن  45اليت مت احلصول عليها قبل وضع تدابج احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.و املعارف التقليدية املرتبطة  ا  أو

 توضح املذكرات التفسجية ما يلي:
 

 السالالت الشائعة االستخدام  معظميوانية على نطاس واسع يف العامل، و لطاملا جرى تبادل املوارد الوراثية احل
ومربو املاشية يف مناطق عديدة من العامل يف تنمية هذه السالالت،  حرا وقد ساهم  هي من أصول خمتلطة.

 واليوم يعتمد اإلنتاج احليواين يف معظم األقاليم على موارد وراثية حيوانية نشأت أو جرى تطويرها يف مكان آخر.
 وقد مت  دمج املوارد الوراثية احليوانية، على مر  األجيال، يف أعداد احليوانات ا لية.

 
وجتدر اإلشارة إىل أن  ال توجد أمثلة عن أي ترتيبات لتقاسم املنافع اخلاصة باملوارد الوراثية احليوانية، أو املعارف 
                                                                                                      التقليدية املرتبطة  ا، اليت مت  احلصول عليها قبل دخول بروتوكول ناغويا حي ز التنفيذ، أو قبل اعتماد التدابج 

                                                               تقاسم منافعها. وسيكون من الصعب جد ا، بل من املستحيل، تتب ع آثار الوطنية اخلاصة باحلصول على املوارد و 
                                     صغار حيوانات املزرعة املستوردة سابق ا.

 
لخاصة شروط تعاقدية نمواجية، ومدونات سلوك، وخطوط توجيهية، وأفضل الممارسات و/أو المعايير ا

 بالموارد الوراثية الحيوانية
 

                                                                             الثنائية، وعلى أسا  كل حالة على حدة واملتعددة األطراف لتقاسم املنافع، تشج أيض ا  الرتتيباتيف سياس  -17
، شروج تعاقدية منو جية، ومدونات سلوكالعناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل استخدام 

 وجيب أن توضح املذكرات التفسجية ما يلي: 46 لك. إىل وما
                                                   

 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.66الفقرة   45
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.68الفقرة   46
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                                                                               واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية أحد املكو نات الرئيسية لتدابج                      يشك ل التقاسم العادل 

 منافع نقدية وغج نقدية. ،وقد تشمل هذه املنافع احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
 

وأنواع خمتلفة من العقود  احليوانيةممارسات قائمة لتبادل املوارد الوراثية  هناكويف ما يتعلق بقطاع الثروة احليوانية، 
اخلاصة وبنود موح دة يستخدمها القطاع الفرعي. وقد تأخذ التدابج اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها 

 يف االعتبار هذه املمارسات يف جمال التبادل التجاري.
 

 تقاسم المنافع من خالل تجميع هذه المنافع
 

استيعاب ى املوارد وتقاسم منافعها اخليارات املختلفة لتقاسم املنافع من أجل تبحث العناصر اخلاصة باحلصول عل -18
، مبا يف  لك جتميع املنافع ضمن والزراعة لألغذيةالطبيعة التدرجيية لعملية االبتكار النمو جية لكثج من املوارد الوراثية 

وقد ختتلف جدوى هذه اخليارات لتقاسم املنافع من قطاع فرعي  47صندوس وطين لتقاسم املنافع وحلول متعددة األطراف.
 وجيب أن توضح املذكرات التفسجية ما يلي:إىل آخر. 

 
                                                                                                 إن العمليات لتطوير املوارد الوراثية احليوانية تدرجيية يف طبيعتها، وتسررررتند على مسررررامهات العديد من األشررررخاص 

                                       الوراثية احليوانية املفيدة للمزارعني/مر            للموارد                 ين تبادال  مسرررتمر ا                                          يف بلدان خمتلفة ويف فرتات زمنية خمتلفة. وهي تع
                                    احليوانات يف كل خطوة من عملية الرتبية.

 
                                                                                                      كمررا أن عوملررة تربيررة احليوانررات عز زت من توافر املوارد الوراثيررة احليوانيررة  ات اإلنترراجيررة العرراليررة، دون أي قيود، 

                                                                وقد دعم هذا األمر التعزيز السررررريع لإلنتاج احليواين يف البلدان النامية                                  كافة أحناء العامل، وعلى أسررررا  جتاري.   يف
                       وحس ن من األمن الغذائي.

 
                                                                            املتزايد على املوارد الوراثية املكي فة وا س نة للمزارعني على نطاس صغج، وتوافرها  للحصول                     ولكن هناك أيض ا حاجة 

                                                                                                   وإمكانية احلصول عليها. وعلى املستويات الوطنية، قد تتعلق آليات تقاسم املنافع برد  أرصدة التكاثر ا س نة 
ستوى العاملي، فيمكن تيسج تقاسم                                                             برامج االنتقاء، يف وضع صحي جيد، إىل مالكيها األصليني. أم ا على امل من

 اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية.املنافع من خالل مشاريع مدعومة من قبل 
 

 تقاسم المنافع من خالل اتفاقات التعاون
 

  ،                           املنافع النقدية وغج النقدية      تقاسررررم                                                                تشررررد د العناصررررر اخلاصررررة باحلصررررول على املوارد وتقاسررررم منافعها على أمهية  -  19
              لقطاع الفرعي،  ا        وخصررررائم            على خصرررروصرررريات                                                                 وتشررررج إىل أن األحكام والشررررروج املتصررررلة بتقاسررررم املنافع غالب ا ما تعتمد

   إىل                                                 العناصررر اخلاصررة باحلصررول على املوارد وتقاسررم منافعها     وتشررج   48 .                                          واألنواع، واالسررتخدام ا دد املقصررود، وما إىل  لك
                                                   

 املوارد وتقاسم منافعها.، العناصر اخلاصة باحلصول على 71-69الفقرات   47
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.73الفقرة   48
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                                                                                                                أن  غالب ا ما يتم تبادل املوارد الوراثية احليوانية يف إطار التعاون يف العمل والشرررراكات. لذا، قد تسرررمح تدابج احلصرررول على 
                                               املمارسرررررات املعتمدة يف القطاع الفرعي يف جمال التعاون                                                            املوارد وتقاسرررررم منافعها بوضرررررع ترتيبات لتقاسرررررم املنافع مكي فة مع 

                             وضح املذكرات التفسجية ما يلي:        وجيب أن ت  49         والشراكة.
 

                                                                                                يف ما خيم  املوارد الوراثية احليوانية، يت سم تقاسم نتائج البحوة بأمهية حامسة ال سيما أهنا تساهم يف توليد 
                                                                                                           املعارف العامة بشأن املوارد الوراثية احليوانية. كما أن معظم منتجات املعرفة والبيانات الناشئة عنها متاحة جمان ا. 

ل األشكال األخرى من املنافع غج النقدية اليت ميكن تقامسها يف اتفاقات التعاون توفج املعلومات بشأن وقد تشم
                                                                                               القيمة املقدرة ملخزونات الرتبية اليت مت  بيعها، واملتطلبات املتصلة بظروف اإلدارة واملمارسات يف جمال تربية 

القدرات، وتوفج خدمات اإلرشاد ونقل التكنولوجيا والتعاون                                                   احليوانات. وقد تتضمن أيض ا املنافع غج النقدية تنمية
 يف وضع برامج صون املوارد يف املوقع وخارج املوقع.

 
                                   ُ                                                                      ويف قطاع املوارد الوراثية احليوانية، أ نشئ عدد من التجم عات العاملية لتعزيز البحوة وتبادل املعارف يف جمال املوارد 

                                                                    لتسلسل اجلينوم يف اخلنازير، والتجم ع الدويل لتسلسل اجلينوم يف املاعز، وجتمع  التجمعالوراثية احليوانية، مثل 
 البحوة الدولية لصحة احليوان، والشبكات مثل شبكة بنك اجلينات األورو  للموارد الوراثية احليوانية.

 
 المتثال والرصد

 
                                       واع خمتلفة من تدابج االمتثال يف جمال احلصول                                                         تشج العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل أن  -  20

         باملوافقة           املسرررتخدمني                                                    امتثال البلدان بصرررك دويل، مثل بروتوكول ناغويا؛ امتثال                                      على املوارد وتقاسرررم منافعها، مبا يف  لك: 
                              وتشرررج العناصرررر اخلاصرررة باحلصرررول على                                                                           املسررربقة عن علم والشرررروج املتفق عليها؛ واالمتثال للتشرررريعات ا لية للبلد املزود.

                                                             ديات لقطاع األغذية والزراعة إ ا مل تكن حالة احلصررول على املوارد       تطرح               تدابج االمتثال                            املوارد وتقاسررم منافعها إىل أن 
      ذكرات               وجيب أن توضح امل  50 .                                                                                  وتقاسم منافعها للموارد الوراثية لألغذية والزراعة املستخدمة يف الرتبية معروفة للمستخدمني

                 التفسجية ما يلي:
 

                                                                                                أحيانا ، من شررررررررررررررأن املنشررررررررررررررأ غج املعروف للموارد الوراثية احليوانية يف اجملموعات األقدم أو بنوك اجلينات، أو يف
                                                                                القطعان، أن يطرح صعوبات يف  ديد بلدان املنشأ خالل عمليات التحقق من امتثال املستخدم.

                                                   
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.74الفقرة   49
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.76الفقرة   50
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 المسائل القطاعية
             اخلطة العاملية         اسررتعراض 

                          للموارد الوراثية احليوانية
            الثرالرث حلرالة         التقرير     عرض 

                         املرروارد الرروراثرريررررررررة احلرريرروانريررررررررة 
                        لألغذية والزراعة يف العامل

          خطة العمل               اسررررررتعراض تنفيذ  
                         الررعرررررررراملرريررررررررة لررلررمرروارد الرروراثرريررررررررة 

         احليوانية

الموارد الوراثية  
 الحيوانية

                املوارد الوراثيرة      حررالررة        متررابعررة  
  يف                  لألغررذيررة والزراعررة       املررائيررة 
      العامل

                املوارد الوراثيرررة      حرررالرررة        متررررابعررررة  
  يف                  لألغررررذيررررة والزراعررررة       املررررائيررررة 

      العامل

                     عرض الصررريغة النهائية
       املوارد      حررررررررالررررررررة         لتقرير

       لألغذية        املائية          الوراثية 
        يف العامل          والزراعة

الموارد الوراثية 
 المائية

          خطررررة العمررررل         اسرررررررررررررررتعراض  
                             العاملية لصون املوارد الوراثية 
                  احلرجيررررررة واسرررررررررررررررتخرررررردامهرررررا 

                 املستدام وتنميتها

                    التقرير الثاين حلالة    عرض 
                         املوارد الوراثية احلرجية يف 

      العامل

    خطة               اسرررررتعراض تنفيذ  
                   العمل العاملية لصررررررررررون 
                       املوارد الوراثيررة احلرجيررة 
                   واسرررتخدامها املسرررتدام 

         وتنميتها

الموارد الوراثية 
 الحرجية

                   اسرررررررررررررررتعراض العمررررررل املعين  
                       برررالكرررائنرررات احليرررة الررردقيقرررة 

            والالفقاريات

                   اسررررررررررررررررتررعررراض الررعررمررررررررل املرعرين  
        الررررردقيقررررة                برررررالكرررررائنرررررات احليرررررة 

            والالفقاريات

الكائنات الحية  
الدقيقة 
 والالفقاريات

    خطة               اسرررررررررررتعراض تنفيذ 
   (       الثررانيرة )              العمررل العررامليررة 

                          للموارد الوراثيرررة النبررراتيرررة 
                لألغذية والزراعة

          خطررررة العمررررل         اسرررررررررررررررتعراض 
                        العرررررررامليرررررررة الثرررررررانيرررررررة للموارد 
                         الوراثيررررة النبرررراتيررررة لألغررررذيررررة 

         والزراعة

               التقرير الثررررررررالررررررررث     عرض 
         الوراثيررررررررة             حلررررررررالررررررررة املوارد 

                         النبراتيرة لألغرذيرة والزراعرة 
        يف العامل

             اسررررررررررررررررتررعررراض حررررررررالررررررررة  
               سرررررررررررررررياسرررررررررررررررات البذور

         واجتاهاهتا

الموارد الوراثية 
 النباتية

 المسائل المشتركة بين القطاعات
              الررتررقررريررر الررثرررررررراين     عرررض 

                      حلرررالرررة التنوع البيولوجي 
                  لألغررررررذيررررررة والزراعررررررة يف 

      العامل

                      حالة التنوع البيولوجي        متابعة  
                 والزراعة يف العامل       لألغذية 

            حرررررالرررررة التنوع        مترررررابعرررررة  
                 البيولوجي لألغررررررررذيررررررررة 

                 والزراعة يف العامل

حالة التنوع 
البيولوجي 

 لألغذية والزراعة
 في العالم

           العمل بشأن         استعراض  
                 احلصرررررررررررررررول على املوارد 

                وتقاسم منافعها 

           العمل بشررررررررررررررررأن         اسرررررررررررررررتعراض  
                        احلصررول على املوارد وتقاسررم 

         منافعها 

                     بلورة مذكرات تفسجية
                 لقطرررررراعررررررات الفرعيررررررة ل

                لررررررمرررررروارد الرررررروراثرررررريررررررررة  لرررررر
                 لرررألغررررررررذيررررررررة والرررزراعررررررررة
             لتكملررررررررة عنرررررررراصررررررررررررررررر 

           على املوارد       احلصررررررررررررول 
               وتقاسم منافعها

الحصول على 
الموارد الوراثية 
 وتقاسم منافعها
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      ترررررطرررررو ر         اسرررررررررررررررررررترررررعرررررراض  
            لررررررترررررركررررررنررررررولرررررروجرررررريررررررررات  ا

       وأثررررهررررررررا             الررربررريرررولررروجررريررررررررة
    صرررررررررررررررون           ا تمرررررل على 

                       املوارد الوراثيررة لألغررذيررة 
    ها                 والزراعة واسررررررررررررتخدام

               بطريقة مستدامة

      تررررررررررطررررررررررو ر         اسررررررررررررررررررررررررتررررررررررعررررررررررراض  
            البيولوجيررررررررة            لتكنولوجيررررررررات  ا

    صرررررررررررررررون                  وأثرهررا ا تمررل على 
                       املررروارد الررروراثررريررررررررة لرررألغررررررررذيررررررررة 

       بطريقة     ها                 والزراعة واسرررررتخدام
        مستدامة

التكنولوجيات  
 البيولوجية

                الرررررنرررررظرررررر يف اسررررررررررررررررررررترررررخرررررررردام   
   ة                      معلومات التسرررلسرررل الرقمي "

                املوارد الوراثية           ألغراض صرررون 
         وترررأثجاهتررا    "               لألغرررذيرررة والزراعرررة

                       ا تملة لصرررررررررررررررون تلك املوارد 
                        واحلصول عليها واستخدامها 

               وتقاسم منافعها        املستدام 

                النظر يف اسرررررررررررررررتخررردام  
                معلومات التسرررررلسرررررل  "

          ألغراض صررون    ة      الرقمي
                       املوارد الوراثية لألغذية 

         وترررررررأثجاهترررررررا    "        والزراعرررررررة
                ا تملة لصرررررررررررررررون تلك 
                    املوارد واحلصررول عليها 
                   واسرررتخدامها املسرررتدام 

      افعها         وتقاسم من

معلومات 
التسلسل 
 الرقمية بشأن

لموارد الوراثية ا
لألغذية 
 *والزراعة

                   استعراض العمل بشأن  
        واملرررروارد           تررررغررررج املررررنرررررررراو 

                الررررروراثررررريررررررررة لرررررألغررررررررذيررررررررة 
         والزراعة

       بقيادة            تقييم عاملي          اسررتعراض
     ملنررررررراو                   البلررررررردان آلثرررررررار تغج ا

       املوارد          املتعلقررررررررة برررررررر      ترررررررردابج   ال  و 
       مع تغج    ف      لتكي   ل         الوراثيررررررررة 

                        املناو والتخفيف من آثاره

                       اسررررتعراض العمل بشررررأن تغج 
                        واملوارد الوراثية لألغذية       املناو 
        والزرعة

 تغير المناخ 

استعراض العمل بشأن 
املوارد الوراثية لألغذية 

 والتغذيةوالزراعة 
 والصحة

       املوارد                    استعراض العمل بشأن  
                         الوراثيررررررة لألغررررررذيررررررة والزراعررررررة 

       والصحة          والتغذية

                    مذكرة مفاهيمية بشررررررأن       بلورة 
                        التنوع البيولوجي لألغررررررررذيررررررررة 

                     والزراعة وصحة اإلنسان

              اسررررررررررررررررترعرراض الرعرمررررررررل 
                املوارد الوراثية      بشررررررررررررررأن 

                لرررألغررررررررذيررررررررة والرررزراعررررررررة 
         والتغذية

 والصحة التغذية

                    تقرير مرحلي/اسرررتعراض 
                اخلطة االسرتاتيجية

                     تقرير مرحلي/ اسررررررررررررررررتعراض  
                اخلطة االسرتاتيجية

              ترررررررقرررررررريرررررررر مررررررررحرررررررلررررررري/ 
     اخلررطررررررررة         اسرررررررررررررررررتررعررراض 

           االسرتاتيجية

 اإلدارة

 
  

                                                   
( وهو CBD COP 13/16الصادر عن االجتماع الثالث عشر ململمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ) 13/16هذا املصطلح مأخو  من املقرر   *

معلومات موضع نقان. ومثة إدراك بتعدد املصطلحات املستخدمة يف هذا اجملال )مبا فيها، على سبيل الذكر ال احلصر، "بيانات التسلسل الوراثي" و"
الوراثية" و"املوارد الوراثية غج املادية" و"ا اكاة باحلاسوب" وما إىل  لك( ومن الضروري مواصلة النظر يف هذا املوضوع التسلسل الوراثي" و"املعلومات 

 لتحديد املصطلح أو املصطلحات املناسبة الواجب استخدامها.
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 2الملحق 
 لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة الثامنة عشرةة لدور ل التخطي 

 (2021 - 2020لدورة الثامنة عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة )ل التحضيريةاألنشطة 
 قطاعيةالمسائل ال

  ،التقرير الثالث                                       عملية جلمع البيانات الوطنية لدعم إعداد     وضرررررع   و                                     إعداد مشرررررروع خمطص وجدول زمين وميزانية               
        يف العامل                لألغذية والزراعة                                  عن حالة املوارد الوراثية احليوانية 

 م ا رز يف تنفيذ خطة العمل العاملية          عن التقد        عاملية           نظرة عامة     قدمي                            إعداد تقرير مرحلي توليفي لت                                 
  تمويلاللمنظمة بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية واسرتاتيجية املرحلي لتقرير الإعداد 
  رحلي للمنظمات الدولية  امل      تقرير   ال      إعداد                      
 ا                                                         إعداد تقرير موجز عن حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهاهت  

                            الموارد الوراثية الحيوانية 
 

 العامل                                             الة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف  حل      تابعة        إعداد م      
  حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل                  نسخة موجزة لتقرير       إعداد                                                    
  حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل                                  نشر التقارير القطرية املقدمة إلعداد                                                    

                          الموارد الوراثية المائية 

 العاملية للموارد الوراثية احلرجية                                                إعداد تقرير املنظمة املرحلي بشأن تنفيذ خطة العمل                                
  والتقرير الثاين حلالة املوارد الوراثية احلرجية       الثاين         التنفيذ             إعداد تقرير                       معلومات مسررررررررررررتكملة بشررررررررررررأن      إعداد                                           

                               )مبا يف  لك مجع البيانات الوطنية(       العامل  يف

                          الموارد الوراثية الحرجية 

 الفقاريات                                       العمل املتعلق بالكائنات احلية الدقيقة وال         استعراض         
  بشأن هذا املوضوع                 الصادرة عن اهليئة                         متابعة التوصيات السابقة                
                       الكةةةةةةائنةةةةةةات الحيةةةةةةة الةةةةةةدقيقةةةةةةة 

             والالفقاريات 
  تنفيررررذ خطررررة العمررررل العررررامليررررة الثررررانيررررة للموارد الوراثيررررة النبرررراتيررررة                           تقرير املنظمررررة املرحلي بشرررررررررررررررررررأن      إعررررداد                                                          

         والزراعة       لألغذية
  يف العامل                                                         الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة         التقرير                            معلومات مستكملة بشأن إعداد      إعداد        

                           الموارد الوراثية النباتية 

 مشتركة بين القطاعاتالمسائل ال
  حةةةالةةةة التنوع البيولوجي لألغةةةذيةةةة         يف العامل                                       حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة                                  إعداد تقرير مرحلي عن تنفيذ متابعة                             

                    والزراعة في العالم 
  وأثرها على املوارد     ها           تقاسرررررررم منافع             على املوارد و     صرررررررول  حل                     صررررررركوك القائمة اخلاصرررررررة با ل ل              إعداد اسرررررررتعراض                  

                                                 الوراثية لألغذية والزراعة، و ديد العمل يف املستقبل 
 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع                                                         

         الوراثية                    الحصةةةةةةةةةةةول على الموارد 
                وتقاسم منافعها 

  صرررررررررررررررون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة                  وأثرها ا تمل على             البيولوجية            لتكنولوجيات        تطو ر ا        اسرررررررررررررررتعراض                                    
               بطريقة مستدامة    ها        واستخدام

           البيولوجية             التكنولوجيات 

 المعلومات التسلسلية الرقمية                                                         متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع                            
  حررالررة إعررداد التقييم العرراملي لرردور املوارد الوراثيررة لألغررذيررة والزراعيررة يف التكي ف مع تغج املنرراو والتخفيف                                                                                                

      وطأت    من
 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع                                                         

             تغير المناخ 

  بشأن هذا املوضوع                                         متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة                
 بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصحة البشر       اهيمية  ف      ذكرة م م                                                 

       والصحة         التغذية               األمن الغذائي و 

 ورفع التقارير عن                                       واسرررررررررتعراض برنامج العمل املتعدد السرررررررررنوات                                    إعداد تقرير مرحلي للخطة االسررررررررررتاتيجية                 
                      أهدف التنمية املستدامة

        اإلدارة 

  عن عملهرررررا يف جمرررررال دعم أنشرررررررررررررررطرررررة اهليئرررررة،            رفع تقرررررارير    إىل                   واملنظمرررررات الررررردوليرررررة            دعوة الصررررررررررررررركوك                                
         إسهاماهتا      وجتميع

            مسائل أخرى 
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 دالالمرفق 
 قائمة بالوثائق

 
 وثائق العمل

 
11/12/1/oev.1-AnGo-dGoFA/WG                   جدول األعمال اململقت 

11/12/1 -AnGo-dGoFA/WG

Add.1/oev.1 
                                          جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين اململقتان

11/12/7-AnGo-dGoFA/WG                                                           استعراض تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 

11/12/3-AnGo-dGoFA/WG                                                      تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة      حالة 

11/12/4-AnGo-dGoFA/WG                                                        مشرررروع املذكرات التفسرررجية اليت سرررتبني  السرررمات املميزة للموارد  
                        راعة يف سرررررررررررياس عناصرررررررررررر  تيسررررررررررج                               الوراثية احليوانية لألغذية والز 

                                احلصول على املوارد وتقاسم منافعها

11/12/5-AnGo-dGoFA/WG                                                    اسررتعراض مسررودة الدراسررة االسررتكشررافية لتقصرري احلقائق بشررأن  
                                                      "معلومات التسررررررررررلسررررررررررل الرقمية" بشررررررررررأن املوارد الوراثية لألغذية 

         والزراعة

11/12/6-AnGo-dGoFA/WG                          املسرررتدام للموارد الوراثية                               مشرررروع خطة العمل بشرررأن االسرررتخدام  
                                     من الكرررائنرررات احليرررة الررردقيقرررة والالفقررراريرررات                  لألغرررذيرررة والزراعرررة

      وصوهنا

11/12/2-AnGo-dGoFA/WG                                     املراجعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية             االسرررررتاتيجية           مشررررروع اخلطة  
  (    2027   -      2018          والزراعة )
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 وثائق معروضة لإلحاطة

 
dGoFA/WG-AnGo-11/12/nnf.1  النظام األساسي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية

احليوانية لألغذية والزراعة واألعضاء املنتخبني يف الدورة العادية السادسة 
 عشرة للهيئة

dGoFA/WG-AnGo-11/12/nnf.7 نظمة األغذية والزراعة عن تنفيذ خطة العمل مل ر املرحلي املفصلتقريال
 موارد الوراثية احليوانيةلل العاملية

dGoFA/WG-AnGo-11/12/nnf.3  2018 –االوراثية احليوانية واجتاهاهت دحالة املوار 

dGoFA/WG-AnGo-11/12/nnf.4  مشروع اخلطوج التوجيهية بشأن تطوير سالسل قيمة مستدامة لصغار
 منتجي الثروة احليواين

dGoFA/WG-AnGo-11/12/nnf.5  اليت تقد مها استعراض أساليب  ديد وتقييم خدمات النظام اإليكولوجي            
 الثروة احليوانيةسالالت 

dGoFA/WG-AnGo-11/12/nnf.6   نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة مع الرتكيز ل ل           ليل مفص
 اجملموعاتعلى بيانات 

dGoFA/WG-AnGo-11/12/nnf.2  العسل وامللقحات األخرىاملسح العاملي لنحل 

dGoFA/WG-AnGo-11/12/nnf.2  مسامهات األعضاء واملراقبني بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية
 والزراعة وتقاسم منافعها

dGoFA/WG-AnGo-11/12/nnf.2  خمرجات حلقة العمل الدولية بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية
 منافعهاوالزراعة وتقاسم 

dGoFA/WG-AnGo-11/12/nnf.11  مداوالت حلقة العمل الدولية واملراقبني بشأن احلصول على املوارد الوراثية
 نسخة أولية -لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها 

dGoFA/WG-AnGo-11/12/nnf.11 احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها: نتائج املسح 

dGoFA/WG-AnGo-11/12/nnf.17  مسودة الدراسة االستكشافية لتقصي احلقائق عن "معلومات التسلسل
 الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

dGoFA/WG-AnGo-11/12/nnf.13 قائمة بالوثائق 
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 وثائق أخرى
 

 he contribrtions of livestocs species and breeds to ecos stem services 

  (النسخة الكاملة)العامل  ية احليوانية لألغذية والزراعة يفالتقرير الثاين حلالة املوارد الوراث

 (النسخة املوجزة)العامل  ية احليوانية لألغذية والزراعة يفالتقرير الثاين حلالة املوارد الوراث

 

A gride for decision masers  –prodrcers scale livestocs -FAO. 7112. Farmer field schools for small

on improving livelihoods. FAO Animal arodrction and oealth Gridelines No. 71. oome. 56 pp.  

 

rn  -oessorrces Gsnstiqres Animales • an international jorrnal  -Animal Genetic oesorrces 

rna revista internacional No. 52 -Gensticos Animales  oecrrsos• jorrnal international .  
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 المرفق هاء
 

 العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية  جماعةاألعضاء واألعضاء المناوبون في 
 المنتخبون في الدورة العادية  بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة

 السادسة عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 البلد )عدد البلدان لكل إقليم(التشكيل 
 أفريقيا 

(5) 
 
 
 

 

 بوركينا فاسو
 الكامجون

 كينيا
 ناميبيا
 تونس

 زمبابوي العضو املناوب األول:
 السنغال العضو املناوب الثاين:

 آسيا
(5) 
 
 
 

 

 الصني
 اهلند

 الفلبني
 مجهورية كوريا

 تايلند
مجهورية الو الدميقراطية  العضو املناوب األول:

 الشعبية
 إندونيسيا العضو املناوب الثاين:

 أوروبا
(5) 
 
 
 

 

 هولندا
 النرويج
 بولندا

 سلوفينيا
 سويسرا

 فرنسا :العضو املناوب األول
 السويدالعضو املناوب الثاين: 

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
(5) 
 

 األرجنتني
 كوستاريكا

 كوبا
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 البلد )عدد البلدان لكل إقليم(التشكيل 
 
 

 

 غواتيماال
 بنما

 الربازيل العضو املناوب األول:
 جامايكا العضو املناوب الثاين:

 الشرق األدنى
(4) 
 
 

 

 األردن
 السودان

 اجلمهورية العربية السورية
 اليمن

 مجهورية إيران اإلسالمية العضو املناوب األول:
 العراس العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الشمالية
(2) 

 كندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 جنوب غرب المحي  الهادئ
(2) 

 

 فيجي
 تونغا

 فانواتو العضو املناوب األول:
 ساموا العضو املناوب الثاين:

 
 


