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 مقدمة -أولا 
 
بوصفه أداًة لتسجيل  1996أنشئ نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة )نظام املعلومات( يف عام  -1

يستخدم كمصدر رئيسي للبيانات من أجل رصد حالة تنوّع املوارد هو العامل، و املعلومات املتعلقة بالسالالت احليوانية يف 
وقد شددددددددّددت هيدة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اليدة( خالا دوريا العادية ية لألغذية والزراعة يف العامل. الوراثية احليوان
ية اخلاصة بتبادا املعلومات عن املوارد الوراثية احليوانية، بوصفه اآللية الدول هذا على أمهية نظام املعلومات 1السادسة عشرة

 ورّحبت بوضع نسخته احملّدثة.
 
وتوجز هذه الوثيقة أنشددطة منظمة اذغذية والزراعة املتصددلة بنظام املعلومات، منذ انعقاد الدورة العادية السددادسددة  -2

اذوىل من نوعها منذ  الفرتة، اضدددددددطلعت املنظمة بعملية تنقي  واسدددددددعة لنظام املعلومات كانت تلكفخالا عشدددددددرة للهيدة. 
ثالثة عناوين رئيسية، عمالً بالطلبات الصادرة عن اليدة لدى  حتتة املوصوفة يف الوثيقة فمقسمة أما اذنشط. 2007عام 

؛ وحالة اإلبالغ وأسددددددباب ع الوراثي للحيوانات املسددددددتأنسددددددةالتنوّ  دوريا العادية اذخرية، وهي: حالة تطوير نظام املعلومات
ن التفاصدديل يف الوثائ  ويرد املزيد موغريه من امللّقحات.  املسددتأنسالثغرات يف البيانات؛ وإدراج بيانات حوا حنل العسددل 

التنوع الوراثي للحيوانات  ل لنظام معلوماتوالتحليل املفصددددددددددددددّ  ،2 2018-الوراثية احليوانية واجتاهايا حالة املوارد التالية: 
 4والتقرير بشأن املس  العاملي لعسل النحل وامللقحات اذخرى. 3اجملموعات ستأنسة مع الرتكيز على بياناتامل
 

 حالة تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات المستأنسة -اثانيا 
 
تطوير نظام املعلومات، وبفضددددددددددددددل ملويل من خارج امليزانية قدّمته ح ومة  غاملنظمة خالا فرتة اإلبال واصددددددددددددددلت -3

 لنظام املعلوماتز املشددددروع على إعادة هي لة االواجهة اذماميةا وقد ركّ  بوضددددع  ورج جتريي جديد. املنظمة أملانيا، قامت
ا اإلقليمي اذورويب )أي نظام )أي الواجهة البينية للمسددددددددددددددتخدم( من دون املسدددددددددددددداح ري لية قاعدة البيانات أو  حوره

( تيسددددري مزامنة البيانات با نظام 1)رعة(. وقد مشلت اذنشددددطة ما يلي: املعلومات اذورويب للتنوع البيولوجي حليوانات املز 
( وحتسددددا 2)نظام املعلومات اذورويب للتنوع البيولوجي حليوانات املزرعة؛ ع الوراثي للحيوانات املسددددتأنسددددة و معلومات التنو 

( واسدددتحداد أداة لتصددددير البيانات تتي  الدم  با 4)( وصدددياغة تقارير جديدة؛ 3)؛ سدددابقةسدددهولة اسدددتخدام التقارير ال
وقد أطل  النمورج يانات تتعل  باذغذية والزراعة. البيانات املتعلقة باملوارد الوراثية احليوانية وبا أنواع أخرى خمتلفة من الب

 االطالع عليه عرب شددددددددددددب ةوأصددددددددددددب  من املم ن  5 2017 نوفمرب/تشددددددددددددرين الثاي 21ات يف التجريي اجلديد لنظام املعلوم
 6اإلنرتنت اعتباراً من رلك التاريخ.
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إىل املنظمة طرح خيارات لتحسددددددددددا الرواب  با نظام  7وقد طلبت اليدة يف دوريا العادية السددددددددددادسددددددددددة عشددددددددددرة -4
ملسددددددددتقبلية لنظام يف النسددددددددخ ا ،قواعد بيانات بنوك اجليناتل تعود نات اذخرى، وإلدراج بياناتاملعلومات وبا قواعد البيا

مع  تهللمرة اذوىل دم  بيانا تتي  تصدددددير البيانات التابعة لنظام املعلوماتاخلاصددددة باذدوات اجلديدة  إناملعلومات هذا. و 
وجيري حالياً ت بيانات جديدة ذغراض التحليل. معلومات من أية قواعد بيانات أخرى، من أجل اسددددددددددددددتحداد  موعا

مثل شددب ة  ،النظم اذخرىبلتحسددا الرواب   وسدديلة  باعتبارها  يانات إىل نظام املعلومات،بأدوات جديدة السددترياد وضددع 
تقدم، فإن نظام  وعالوًة على مااذمري ية. للربازيل وكندا والواليات املتحدة  8املعلومات عن مصددادر املادة الوراثية احليوانية

ومن شدددددأن هذه اخلصدددددائ  اجلديدة لبيانات التابعة لبنوك اجلينات. املعلومات اجلديد يتي  ختزين بيانات معّينة من قواعد ا
 9 1-5-2حتتسددددددددددددددي بسددددددددددددددهولة امل شددددددددددددددرين أن مل ا البلدان من أن تدرج البيانات رات الصددددددددددددددلة يف نظام املعلومات، و 

 املتصلة بصون التنوع الوراثي حليوانات املزارع واحليوانات املستأنسة.ذهداف التنمية املستدامة  10 2-5-2و
 
وإن نظام املعلومات اجلديد يطّب  للمرة اذوىل طرائ  ومعايري ختصددددددددددددي  السددددددددددددالالت إىل فدات حالة املخاطرة،  -5

اليت وافقت عليها اليدة لدى  11ا وجي اخلطوط التوجيهية الواردة يف الوثيقة اصون املوارد الوراثية احليوانية يف اجلسم احليّ 
 14ا2018-وترد النتائ  املفصددددلة يف الوثيقة املعنونة احالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهايا 12،13دوريا العادية الرابعة عشددددرة

مع الرتكيز على البيدانات املتعلقدة  نظدام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املسددددددددددددددتدأنسددددددددددددددةلوثيقدة االتحليدل املفصددددددددددددددل لوا
 15باجملموعات.ا

 
حىت هناية اي اجملتمديد العلى اا من حيث الت لفة مت االتفاق مع اجلهة املاحنة الفعّ  املشددددددددددددددروع تنفيذوبفضددددددددددددددل  -6

ات ع البيولوجي حليوان للتنو ( نقل نظام املعلومات اذورويب1)مثل: ، ما أتاح القيام بأنشددددددطة إضددددددافية 2018فرباير/شددددددباط 
الت نولوجيا اجلديدة؛   وجي يةقل احملاور اذوروبية الوطن( واسددددددددددددددتهالا عملية ن2)الت نولوجيا اجلديدة؛   وجياملزرعة 

 اثي للحيوانات املستأنسة.واستهالا عملية إرساء حماور إقليمية غري أوروبية أخرى لنظام معلومات التنوع الور  (3)
 
، ملثلت اذنشدددطة الرئيسدددية املقررة لتطوير نظام املعلومات وصددديانته يف 2019-2018 احلاليةوخالا فرتة السدددنتا  -7

( ووضدددع أدوات إضدددافية لنشدددر البيانات، وأدوات إلدخاا 2)( اإلصدددالح الروتيأل لألعطاا  سدددي املقتضدددى؛ 1)ما يلي: 
املوحدة للبلدان واملناط  ذغراض  االرموزلدددددددددددددددددددد ورج اذمم املتحدة   سددددددييري قائمة البلدان أو املناط  ( وتغ3)البيانات؛ 

( واملزيد من التوحيد با نظام املعلومات وشددددددددب ة ن ظم 4)؛ 49M النمورج القياسدددددددديواملشددددددددار إليه عامة ب 16إحصددددددددائية ا

                                                      
 Rev. 1/Report/16/17-CGRFA من الوثيقة 46الفقرة   7
8   GRIN/database_collaboration_page_dev-https://nrrc.ars.usda.gov/A 
9   01.pdf-05-02-metadata/files/Metadatahttps://unstats.un.org/sdgs/ 

10   02.pdf-05-02-https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata  
11   http://www.fao.org/docrep/018/i3327e/i3327e.pdf 
 .Report-CGRFA/14/13من الوثيقة  60 الفقرة  12
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فرعيدددًا لبلددددان أوروبدددا الشددددددددددددددمددداليدددة معلومدددات التنوع البيولوجي حليواندددات املزرعدددة، اليت تتضددددددددددددددمن نظدددامدددًا واحددددًا إقليميدددًا 
 17نظام معلومات وطنياً آخر يف بلدان أوروبية. 16وكذلك  ،نلندا وآيسلندا والسويد والنروي (وف الدا رك)
 
توحيد  2015ة يف عام اسددددددددتهّلت هذه اذخري  ،ويف سددددددددياق التنفيذ ال امل لرتطار االسددددددددرتاتيجي املنق  للمنظمة -8

بة ت نولوجيا املعلومات لديها، أنشدددددددطة إدارة املعلومات الامة على املسدددددددتوى املركزي،  ا يف رلك نظام املعلومات يف شدددددددع
 ه.طوير البنية التحتية للنظام وصيانتواليت أصبحت بالتايل مس ولة بال امل عن املضي يف ت

 
 حالة اإلبالغ وأسباب الثغرات في البيانات -اثالثا 

 
 تزاا بعيدة سدددددالالت الأن املعلومات املتعلقة بال 18 2016 –كشدددددق التقرير بشدددددأن حالة املوارد الوراثية احليوانية  -9

كانت  هولة   ،يف املائة تقريباً من كافة السددالالت املبلع عنها 60حوايل يف ما خ  . فإن حالة املخاطر اكتمالاجداً عن 
ا العادية يدت اليدة يف دور وشددّ  .يف الفرتة اذخرية د معلومات حمدثةورو  جموعايا أو عدم  املتعلقة بسدبي قلة املعلومات

على ضدددددددرورة قيام البلدان بشددددددد ل منتظم بتحديث بيانايا الوطنية يف نظام معلومات التنوع الوراثي  19ة عشدددددددرةالسدددددددادسددددددد
أو يف شددددددب ة ن ظم معلومات التنوع البيولوجي حليوانات املزرعة،  ا يف رلك املعلومات عن املوارد  ،للحيوانات املسددددددتأنسددددددة

الوراثية احليوانية يف موقعها الطبيعي وخارجه على حّد سددواء، فضددالً عن إتاحة معلومات عن تصددنيق السددالالت. وطلبت 
صددة سددبة عالية من السددالالت اليت ال تزاا حالة اخلطر اخلااليدة إىل اذمانة اسددتشددراف اذسددباب املم نة السددتمرار وجود ن

عاجلة هذه املسددألة، على أن تبحث فيها عاعة العمل خالا دوريا مل، والنظر يف سددبل ن نة علوماتاملرا  هولة يف نظام 
 العادية العاشرة.

 
 23إىل  21ويف أعقاب إطالق نظام املعلومات، ع قدت حلقة عمل عاملية للمنسددددددددددددددقا الوطنيا يف روما من  -10

( ايمنسددددددددددددددقاً وطنياً إلدارة املوارد الوراثية احليوانية )املنسددددددددددددددقا الوطن 68. وباإلعاا، فإن 2017نوفمرب/تشددددددددددددددرين الثاي 
بلداً وم تي البلدان اذفريقية للموارد احليوانية التابع لالحتاد  46وا وأخصددائيا ح وميا باإلحصدداء، قد شدداركوا فيها فمثل

تقدمي التدريي على كيفية إدخاا  ىاذفريقي. وخالا حلقة العمل، مت عرض نسددددددددددددددخة جديدة عن نظام املعلومات، وجر 
نظام املعلومات واليت البيانات إىل نظام املعلومات. ورّكزت حلقة العمل بوجه خاص على البيانات الواجي إدخالا يف 

تعّد ضدددددددرورية حلسددددددداب م شدددددددري أهداف التنمية املسدددددددتدامة. ويف هذا السدددددددياق، كان أحد أهداف حلقة العمل هو حتليل 
أسددباب ارتفاع نسددبة السددالالت اليت تعترب حالة املخاطر املتعلقة را  هولًة، علماً أهنا مسددالة رات أمهية حيوية بالنسددبة إىل 

  .2-5-2امل شر رقم 

                                                      
لندا وسدددددددددددددددلوفاكيا وسدددددددددددددددلوفينيا وسدددددددددددددددويسدددددددددددددددرا لنمسدددددددددددددددا وبلغاريا وقربص وإسدددددددددددددددتونيا وجورجيا واليونان وهنغاريا وآيرلندا وإيطاليا ومولدوفا وهولندا وبو ا  17

 املتحدة.  واململ ة
 Inf.10-CGRFA/16/17 الوثيقة  18
 .Report/Rev-CGRFA/1.16/17 الوثيقةمن  46الفقرة   19
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 ي من كل من املشدددداركافأوال، طل طريقتا.أسددددباب هذه النسددددبة العالية من خالا  ملعرفة وقد مت عع معلومات -11
وبناء على نتائ  مناقشة معمقة.  عات إقليمية لعقدوثانياً مت تقسيم املشاركا إىل  مو  ملء استبيان فردي حوا املوضوع.

العثرة اذكثر  ،سدددتوى القطريالت على املربت قلة البيانات بشدددأن  موعات السدددالاالسدددتبيان، واملناقشدددات اإلقليمية، اعت  
مشددددددداكل تعرتض اطالع  كما أبلع عنات السدددددددالالت يف نظام املعلومات.  تعرقل اإلبالغ عن أحجام  موع عاً اليتشددددددديو 

يبا على االسددتبيان يف أوروبا.  املنسددقا الوطنيا على البيانات احلالية بشددأن  موعات السددالالت، وال سدديما من قبل اجمل
ن دورهم كمنسددددددددددددددقا وطنيا؛ ما إىل واجبهم بددأداء هددذه املهمددة كجزء ( مل يتنبهو 1)أهنم  يبون بددأعددداد قليلددة  وقددد ركر

يف  غري مددذكوربيددانددات يف النظددام ( أو أن إدخدداا ال3)أو أهنم مل يعرفوا كيفيددة إدخدداا البيددانددات إىل نظددام املعلومددات؛  (2)
 االختصاصات الرمسية ملنصبهم الوظيفي.

 
 58هنا  هولة حالة املخاطر، من ام املعلومات واملصنفة على أوقد ارتفعت النسبة املدوية للسالالت املبلع را لنظ -12
 .2018ومارح/آرار  2016يف املائة با فرباير/شباط  59إىل 
 

الت، اسدددددتهلت قلة البيانات على مسدددددتوى  موعات السدددددالشددددد لة ومن أجل مسددددداعدة البلدان يف التصددددددي مل -13
ة املسدددددددتأنسدددددددة من أجل التنمية البيولوجي للحيوانات احمللي ، بالتعاون مع ععية صدددددددون التنوع2017املنظمة يف خريق عام 

فعالة من حيث وضدددددع أداة سدددددتسددددداعد البلدان يف تطبي  املنهجيات ال( Red CONBIANDشدددددب ة املسدددددتدامة )الريفية 
لوثي  وطنية. وبالتعاون اجملموعات أو تقديرها، يف ما خ   موعات سدددددددددالاليا الاالت لفة ردف عع بيانات عن حجم 

مري ا الالتينية والبحر  أيفبلدان  وتطبيقها يف ،يتم اختبار اذداة وت ييفها  سددددددددي املقتضددددددددىمع املنسددددددددقا الوطنيا، سدددددددد
 .2019ذداة  لوا مطلع ااذولية بشأن فائدة  ملعلوماتاومن املتوقع صدور  بلدان. 6إىل  عددها قد يصل ال اريي

 
 إدراج بيانات حول نحل العسل المستأنس وغيره من الملقحات -رابعاا

 
ة مثل العسدددددددددل ومشع النحل املسدددددددددتأنس، باإلضدددددددددافة إىل كونه من املوارد الوراثية احليوانية اليت توفر خدمات ملوينيّ  إن -14

ول ن  ا أنه ليس من اذنواع املصدددددددنفة تقليدياً من ضدددددددمن ، ي دي أيضددددددداً خدمات تنظيمية بصدددددددفته من امللّقحات. العسدددددددل
قد  20ولذا فإن اليدة يف دوريا العادية السدددادسدددة عشدددرة ختضدددع للرصدددد ضدددمن نظام املعلومات. حالته الاحليوانيةا فإّن  االثروة

ذت املنظمة وكخطوة أوىل، نفّ  ن امللّقحات، يف نظام املعلومات.طلبت إىل املنظمة النظر يف إدراج حنل العسددددددددل، ور ا غريه م
النطاق العسددددددددددل وامللقحات يف العامل، ومن أجل تقييم احلجم و  مسددددددددددحاً عاملياً جلمع املعلومات بجمشددددددددددأن حالة  موعات حنل

ام شدددرات رصدددد حالة حنل العسدددل  لدددددددددددددددددشددداركة يف اإلجراءات املخصدددصدددة كما بدأت املنظمة بامل  احلاليا لرصدددد اجملموعات.
بدداملوارد الوراثيددة ا، اليت تنظمهددا جهددة التنسدددددددددددددي  اإلقليميددة ذوروبددا املعنيددة يلنظددام اإلي ولوجل التلقي  وخدددمدداتواجتدداهدداتدده، 
  21احليوانية.
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( وامللقحات 3)ل العسدددددل؛ ( وحن2)( معلومات عامة؛ 1) ّظم على ثالثة أقسدددددام:سددددد االً ون   28وتضدددددّمن املسددددد   -15
طلي القسدددددددم اذوا معلومات عن اجمليبا وعن البلد الذي يقومون باإلبالغ عنه، يف حا أن القسدددددددما التاليا فالعامة. 

تهدد ت املخاطر اليتوالزراعة، و  اذغذيةرئيسية لنحل العسل وامللقحات احليوانية، ومسامهتها يف طلبا معلومات عن اذنواع ال
وترد معلومات مفصدددددلة يف الوثيقة ظم احلالية لرصدددددد صدددددون اجملموعات. والن جملموعايا، الفعلية أو املفرتضدددددة احلالةها، و ءبقا

 22.النحل العسل وامللقحات اذخرىاملعنونة ااملس  العاملي 
 

يف املائة من الردود.  47بة نسبلدان خمتلفة، فيما أدىل نثلون ح وميون ب 104رداً من  256يف اجملموع، مت عع و  -16
أكثر بملائة من البلدان يف ا 30 ءوإدالواحد،  بردّ بلداً  50 إدالءعن كل بلد، مع  اثنا ينعدد الردود باملتوسدددددددددددددد  ردّ وبلع 
من  كددلتاله  ي إكوادور، ردًا من جدداندد 12الردود الصدددددددددددددددادرة عن بلددد واحددد فبلع  أمددا العدددد اذكرب من. اثنا ينمن ردّ 

  يباً عن كل منها. 11اذرجنتا وشيلي وإثيوبيا مع 
 

با امللقحات  قعلى اإلطال شددديوعاً  ي اذكثره Apis melliferaن حنلة العسدددل من فصددديلة أ هذا املسددد  وبّا  -17
وقد   Apis melliferaات م عدد كبري من البلدان جبمع بيانات عن  موعويقو  .اخلاضددددددددعة لرتدارة، على مسددددددددتوى العامل

وجد طرائ  وترة واملبيدات(. مّ املد Varroaكان هناك تواف  عام على املخاطر الرئيسددددددية اليت تتهددها )أي اإلصددددددابة ب فة 
 عدد سددددددددددل، كما أنالعوغريها من  موعات حنل  Apis melliferaبلدان من أجل محاية حنلة للصددددددددددون يف العديد من ال

ك فرقاً واسدددددعاً با حنل العسدددددل وبّا املسددددد  كذل .يزيد وإماراوح م انه إما ين البلدان  موعات حنل العسدددددل يف العديد م
ن بعض امللقحات من غري حنل وفيما أ .داريا واملعلومات املتاحة للرصدددددددددددددددوامللقحات اذخرى من حيث املوارد املتاحة إل

 بامللقحات اذخرى فقليلة نسبياً.علقة العسل قيد االستخدام واإلدارة، فهي كلها تقريباً من أنواع النحل. أما املعلومات املت
قوم  تويف البلدان اليتالعسددددل.  النحل، وال سدددديما حنل هاخلضددددوع للرصددددد والصددددون مقارنة بنظري وهذه اذنواع أقل ميالً إىل ا

  موعايا تنزع إىل التناق  بش ل كبري. فتشري التقارير إىل أنملقحايا العامة،  برصد
 

ز على احليوانات الوراثي للحيوانات املسدددددددددتأنسدددددددددة يركّ  فإن نظام معلومات التنوعّ  ،و سدددددددددي ما يوحي االسدددددددددم به -18
وتتوفر خدمات التلقي  من الطيور والثدييات. نوعاً  38 حيتوي حالياً معلومات عنو  ،املستأنسة من أجل اذغذية والزراعة

ولذا فإن إدراج هذه امللقحات الربية ضددددددددددددددمن نظام املعلومات  .وتلك اذنواع بّرية  عظمها ،نوع تقريباً  20 000من قبل 
قد وإن هذا الواقع، فضددالً عن قلة البيانات بشددأن امللقحات الربية، واع هو أمر غري عملي ب ل بسدداطة. على مسددتوى اذن

  يقرتح توسيع نطاق نظام املعلومات أوال عرب إدراج بيانات تتعل  فق  برصد تنوع حنل العسل املستأنس.
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 التوجيهات المطلوبة  -خامساا
 

 استعراض التقدم احملرز يف تطوير نظام املعلومات، وقد ترغي يف التوصية بقيام اليدة  ا يلي:  ماعة العملجيوز جل -19
 

  التشديد على أمهية نظام املعلومات باعتباره آلية دولية لتبادا املعلومات بشأن املوارد الوراثية احليوانية؛ 
  والطلي إىل املنظمة مواصددددددلة صدددددديانة نظام املعلومات وتطويره، واالسددددددتمرار يف التعاون مع مدراء قواعد البيانات

 ها؛ الوطنية من أجل وضع إجراءات لتبادا البيانات وتنقيح
  والتشدددددددددددددديد على ضدددددددددددددرورة قيام البلدان بتحديث بيانايا الوطنية بانتظام يف نظام املعلومات أو يف شدددددددددددددب ة ن ظم

معلومات التنوع البيولوجي حليوانات املزرعة،  ا يشدددددددددددمل املعلومات حوا املوارد الوراثية احليوانية يف املوقع وخارج 
ن أجل ضددمان اسددرتشدداد القرارات املتعلقة بتنفيذ خطة العمل م ،املوقع، وتوفري معلومات بشددأن فدات السددالالت

 وحتقي  أهداف التنمية املستدامة، بأحدد البيانات واملعلومات املتاحة؛  ملية للموارد الوراثية احليوانيةالعا
  والطلي إىل املنظمة مواصلة تقدمي الدعم التقأل إىل البلدان بشأن تقدير أحجام  موعات السالالت؛ 
 ع حنل العسل املستأنس.خت  رصد تنوّ  حقواًل للبياناتيف نظام املعلومات ي إىل املنظمة أن تدرج والطل 


