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 مقدمة -أولا 
 
 ، املدير العام للمنظمة 1دعت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف دورهتا العادية السااااااااادسااااااااة عشاااااااارة -1

إىل مؤمتر  2على االلتزام العاملي خبطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةؤكد جمدداا ي الذيإىل إحالة مشاااااااااااااارو  القرار 
  3/2017.3باعتباره القرار  ،يف دورته األربعني ،املنظمة الذي وافق عليه

 
تبذله من جهود ، من املنظمة مواصاااالة دعم البلدان يف ما 4طلبت اهليئة، يف دورهتا العادية السااااادسااااة عشاااارةكما  -2

)خطة العمل العاملية( من أجل اإلسااااااااااااااهام يف اقيق األمن ال ذائي 5 لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
 العاملي والتنمية الريفية املستدامة.

 
اد الدورة نعقن أنشااااااااااااااطة منذ اممنظمة األغذية والزراعة )املنظمة( ّما اضااااااااااااااطلعت به ع وتقّدم هذه الوثيقة تقريراا  -3

خلطة  رتاتيجية األربعةاالسة جماالت األولويهذه األنشطة وفقاا ألمهيتها بالنسبة إىل  عمت مجالعادية السادسة عشرة للهيئة. و 
ل بشااااااأن تنفيذ خطة العمل الع" الوثيقة املعنونةوتتضاااااامن العمل العاملية.  املية تقرير منظمة األغذية والزراعة املرحلي املفصااااااّ

 .لةاملزيد من املعلومات املفصّ  6"لوراثية احليوانيةللموارد ا
 

 التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة في العالم -ثانياا 

 
)التقرير الثاين( يف يناير/كانون 7  التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العاملصااااااااااادر  -4

خالل حفل ُعقد يف املقر الرئيسااااااي للمنظمة. واسااااااتمرت املنظمة، منذ صاااااادوره، يف نشاااااار التقرير على نطا   2016الثاين 
 املتاحتان جبميع الل ات الرمسية لألمم املتحدة. وبدعم  9ونسااااااااخته يف  ااااااااكل كتيب8 واسااااااااع،  ا يف هلا نسااااااااخته املوجزة

من احلكومة الصاااينية، مت إعداد نساااخة من التقرير الثاين بالل ة الصاااينية وتوزيعها. كما نشااارت أربعة مقاالت علمية تساااتند 
 يف االستبيانات القطرية إلعداد التقرير الثاين. الواردةإىل اليالت البيانات 

 

                                                 
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  50الفقرة   1
  25/2017Cاملرفق باء من الوثيقة   2
  REP2017C/من الوثيقة  54الفقرة   3
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  45الفقرة   4
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 ة الحيوانيةرفع التقارير والتوعية بشأن خطة العمل العالمية للموارد الوراثي -ثالثاا 

 
اسااااتمرت املنظمة يف توزيع النسااااخة املطبوعة من خطة العمل العاملية واخلطوه التوجيهية واملنتجات املتصاااالة  ا.  -5

ايل عدد النسخ تنامية، وهو ما جعل إمجيعاملية إىل الل تني اهلندية والفووضعت اللمسات األخرية على ترمجة خطة العمل ال
لتوصيف ا بشأنالتوجيهية طوه ترمجة اخلاللمسات األخرية على احلكومة الصينية ما وضعت ك   10نسخة. 22الل وية يبلغ 

 .عن املنظمة الصادرة لموارد الوراثية احليوانيةالصون يف اجلسم احلي لالوراثي اجلزيئي للموارد الوراثية احليوانية و 
 

 خطة تنفيذ لدعم المنظمة  -رابعاا 

 الحيوانيةالعمل العالمية للموارد الوراثية 

 
توفري االسااااااااااارتاتيجية خلطة العمل العاملية، وهلا بة جماالت األولويواصااااااااااالت املنظمة دعم البلدان يف تنفيذ مجيع  -6

الت هذا القساااام بعم األمثلة على أنشااااطة املنظمة يف جما الدعم املؤسااااسااااي والفا وتيسااااري البحر وبناء القدرات. ويقّدم
 االسرتاتيجية األربعة وبعم اجملاالت الشاملة.  ةاألولوي

 
 التوصيف والحصر ورصد التجاهات والمخاطر - 1مجال األولوية الستراتيجية 

 
اساااااااتمرت جهة االتصاااااااال العاملية، بفضااااااال ميزانية الونامع العادي للمنظمة والدعم من خار  امليزانية املقدم من  -7

علومات التنو  الوراثي للحيوانات املساااتأنساااة )نظام معلومات التنو  الوراثي( ومواصااالة احلكومة األملانية، يف صااايانة نظام م
، على أمهية نظام معلومات التنو  الوراثي بوصااافه 12. و ااااّددت اهليئة، يف دورهتا العادية السااااادسااااة عشاااارة11تطويره واديثه

للجنة اإلحصاااائية ة ورّحبت بوضاااع نساااخته احملّدثة. وتقّر ااآللية الدولية اخلاصاااة بتبادل املعلومات عن املوارد الوراثية احليواني
املؤ اارين  حتسااا الألمم املتحدة بأن نظام معلومات التنو  الوراثي هو مصاادر املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية احليوانية ل

 13من مؤ رات أهداف التنمية املستدامة. 2-5-2و 2-5-1
 
 صاااااااادرت النسااااااااخة اجلديدة من نظام معلومات التنو  الوراثي خالل حفل ُعقد يف املقر الرئيسااااااااي للمنظمة قد و  -8

من املنسااااااقني الوطنيني إلدارة املوارد الوراثية  68تنظيم حلقة عمل تدريبية حضاااااارها  ه، أعقب2017يف نوفمو/تشاااااارين الثاين 
طوير حالة تتقرير عن  الوثيقة املعنونةوتتضاامن بلدا.  46كوميني من احليوانية )املنسااقون الوطنيون( واخلواء اإلحصااائيني احل
ل لنظام معلومات التنو  الوراثي  والوثيقة املعنونة ،14نظام معلومات التنو  الوراثي للحيوانات املساااااااااتأنساااااااااة التحليل مفصاااااااااّ

                                                 
ة والنروجيية والبولندية ينكليزية والفرنسية واألملانية واليونانية واهلندية واهلن ارية واإلندونيسية والكورية والنبالصينية والتشيكية والدامنركية واإلالعربية وال  10

 .والفيتناميةسبانية والتايلندية ية والسلوفاكية واإلوالوت الية والروسية والصرب
11  is-http://www.fao.org/dad. 
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  46الفقرة   12
13  https://unstats.un.org/sdgs/metadata. 
 .AnGR-CGRFA/WG-3/18/10الوثيقة   14
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عن تطوير نظام معلومات التنو   معلومات أكثر تفصااااااااايالا ، 15للحيوانات املساااااااااتأنساااااااااة مع الرتكيز على بيانات اجملموعات
 .الوراثي

 
، إىل املنظمااة إعااداد تقااارير عن حااالااة املوارد الوراثيااة احليوانيااة واااااهاااهتااا وإتاااحتهااا 2009وطلباات اهليئااة، يف عااام  -9

 عرض واسااااااااااااااتجااااباااة هلاااذا الطلاااب، أعاااّدت املنظماااة لكااال دورة تاااالياااة تقريراا ي  16للهيئاااة يف كااال دورة من دوراهتاااا العاااادياااة.
 جمموعةلكي تسااااااااااتعرضااااااااااها  2018،17 -حالة املوارد الوراثية احليوانية واااهاهتا مات. وقد أعّدت الوثيقة املعنونةاملعلو  هذه

ت  نظام معلومات التنو  الوراثي قّدمها املنساااااااااااااقون الوطنيون. ويف الوقترد يفالعمل. ويساااااااااااااتند تقرير احلالة إىل معلومات 
  بلدا منسقاا وطنياا. 179احلايل، عنّي 

 
 ،  ااااااااهدت نسااااااااب جمموعات السااااااااالالت الوطنية للطيور والثدييات ال  تتوافر بشااااااااأ ا بيانات 2016ومنذ عام  -10

يف املائة، على التوايل. ومسحت النساااااااخة اجلديدة  62إىل  61يف املائة ومن  58إىل  57عن اجملموعات اساااااااناا طفيفاا، من 
يهية بشااااااااااااأن يف اخلطوه التوجذي يرد من نظام معلومات التنو  الوراثي ألول مرة بتصاااااااااااانيف حالة املخاطر وفقاا للنظام ال

عة عشااااااااااااارة ية الرابال  متت املوافقة عليها مع إقرار اهليئة يف دورهتا العاد 18احلفظ يف اجلسااااااااااااام احلي للموارد الوراثية احليوانية
املبلغ عنها يف نظام معلومات التنو  الوراثي، ُتصّنف حاليا نسبة  8 803ومن بني السالالت الا  20، 19لخطوه التوجيهية. ل

 يف املاائاة على أ اا تنطوي  59يف املاائاة على أ اا غري معرضااااااااااااااة للخطر  و 10يف املاائاة على أ اا معرضااااااااااااااة للخطر  و 24
 .21يف املائة على أ ا انقرضت 7حني يبلغ عن  على حالة خطر جمهولة، يف

 
من خالل مشااريع التعاون التقا ومع تتلف الشاركاء لدعم البلدان يف جماالت توصايف ملها وواصات املنظمة ع -11

ورصاادها، ويف توحيد أساااليب إجراء هذه املهام، ويف نشاار النتائع واملعلومات هات الصاالة. جردها املوارد الوراثية احليوانية و 
 وأتاحت الشااااااااااااااعبة املشاااااااااااااارتكة بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية السااااااااااااااتخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة 

ت اهليئة، لخواء ودورات تدريبية ومنح فردية. وطلب)الشااعبة املشاارتكة( أنشااطة لبناء القدرات من خالل تنظيم اجتماعات ل
ا واصاااااااااااااالة جهودمه ، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القيام من املنظمة 22خالل دورهتا العادية الثالثة عشاااااااااااااارة،

ة اخلاصاااااااة باملوارد لوطنييكون النفاه إليها متاحاا للجميع، لدعم الوامع ااملشااااااارتكة إلنشااااااااء قاعدة بيانات للموارد الوراثية، 
تنبطة من دراسات قاعدة بيانات إلدارة البيانات املسيقوم على وضع تطبيق إىل الشعبة املشرتكة بادرت الوراثية احليوانية. و 
 تدريب أربعة بلدان على استخدام قاعدة البيانات.إىل التوصيف اجلزيئي و 
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 بشكل مستدام الستخدام والتنمية - 2مجال األولوية الستراتيجية 

 
انية اساااتخدام املوارد الوراثية احليو  ضااامان للحاجة إىل املسااااعدة الفنية من أجلمنها اساااتجابة  ،اساااتمرت املنظمة -12

أخرى.  مبا اااااارة ومن خالل التعاون مع منظماتبطريقة وتنميتها بشااااااكل أفضاااااال، يف تقده املساااااااعدة يف هذين اجملالني، 
ومشلت املواضااايع اخلاصاااة ال  حظيت باالهتمام يف أنشاااطة املنظمة اخلاصاااة بالدعم التقا وبناء القدرات مواضااايع التكيف 

طبيق لية وتوبرامع الرتبية القائمة على مسااااااااااااااتوى اجملتمعات احملواديد هوية احليوانات مع ت ري املناخ والتخفيف من آثاره 
 الص رية. بالنسبة إىل أصحا  احليازات ا يةسالسل أسوا  املنمية التكنولوجيات البيولوجية والزراعة اإليكولوجية وت

 
نظمة والشاااعبة املكل من وحصااال أربعون بلدا على الدعم من خالل مشااااريع برنامع التعاون التقا، تتوىل إدارهتا   -13

واديد هوية  ا اااااااايةامليا هات األولوية بالنساااااااابة إىل كل بلد،  ا يف هلا تنمية املشاااااااارتكة. وتعاع املشاااااااااريع تتلف القضااااااااا
 احليوانات وتتبعها والتحسني الوراثي وتطبيق تكنولوجيات التكاثر.

 
 بفضااااااااااال الدعم  ،املنظمة على وجه التحديدعمدت وواصااااااااااالت املنظمة عملها دعماا لصااااااااااا ار مر  املا اااااااااااية. و  -14

 وتكمن أهداف  23يف تشاااااااااااااا يل مركز املعارف الرعوية.باملضااااااااااااااي قدماا ته من حكومة أملانيا، من خار  امليزانية الذي تلق
بني مر  احليوانات من الرعاة، ومتكينهم من خالل اسااااااااااني متثيلهم يف عمليات صاااااااااانع تواصاااااااااال هذا املركز يف تيسااااااااااري ال

ة سابع  ابكات م مشااركة الرعاة بواساطنظالساياساات، ومجع املعلومات وتبادهلا عن العوامل ال  تؤثر يف سابل عيشاهم. وتُ 
 إقليمية إلقامة حوار سهل من خالل ل ات مشرتكة وجمموعات عمل مواضيعية.

 
 ص ار منتجي املا يةبالنسبة إىل  سالسل القيمة املستدامةنمية مشرو  اخلطوه التوجيهية بشأن ت

 
مواصااالة ادير اخلطوه التوجيهية الفنية األخرى ، إىل املنظمة 24طلبت اهليئة، خالل دورهتا العادية الثانية عشااارة -15

 لعاملية.ن من تنفيذ خطة العمل اإلدارة املوارد الوراثية احليوانية وبلورهتا باعتبارها دعامة هامة للبلدان لكي تتمكّ 
 

ُكيافة حملياا وإن  -16
عليها مدون الذين حيتفظون  ا ويعت املا ااااااايةيف حوزة صااااااا ار منتجي توجد معظم الساااااااالالت امل

ات، . ولكن هؤالء املنتجني يواجهون الكثري من التحديأيضاااا إلنتا  األغذية ولتوفري جمموعة واساااعة ومتنوعة من اخلدمات
عيق يد هو ما قو  ا يف هلا تزايد القيود البيئية وصااعوبة الوصااول إىل األسااوا  واخلدمات هات الصاالة، والقدرات احملدودة، 

خلطة العمل العاملية  6قارنة بنظرائهم األكو حجماا. ولذلا، تدعو األولوية االسااااااارتاتيجية إنتاجيتهم وقدرهتم التنافساااااااية م
البلدان إىل "دعم نظم اإلنتا  احمللية وتلا اخلاصة بالسكان األصليني ونُظم املعرفة املتصلة  ا وال  هلا أمهية لصون املوارد 

 ية.ل العمل بشأن تنمية األسوا  وإضافة القيمة إىل املنتجات األولالوراثية احليوانية واستخدامها بصورة مستدامة"، وتشم
 

                                                 
23  hub/ar/-knowledge-http://www.fao.org/pastoralist 
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تجي سالسل القيمة املستدامة بالنسبة إىل ص ار منتنمية ومشلت عملية إعداد مشرو  اخلطوه التوجيهية بشأن  -17
واء إضااااااافة إىل خ ااااااار  زمالء من تتلف وحدات املنظمة ومكاتبها قد جمموعة متنوعة من اجلهات املسااااااامهة. و  املا ااااااية

قشااات خالله اخلطوه ، الذي نو مادوليني خارجيني من  اااّا اخللفيات املؤساااساااية واجل رافية يف اجتماعني اثنني. انعقد أوهل
. يف حني انعقد االجتما  الثاين، الذي متت فيه مناقشاااة املساااودة األوىل 2016العريضاااة للوثيقة، يف إسااابانيا يف مار /آهار 

. وسااااهم اخلواء أيضاااا يف الوثيقة من خالل دراساااات حالة. كما أدرجت 2017امل ر  يف مايو/أيار  واملصاااادقة عليها، يف
 ركيا أو فييت نام أوغندا أو وتكما يف) هلايف الوثيقة الدرو  املسااااتخلصااااة من مشاااااريع املنظمة واملشاااااريع غري تلا التابعة 

 (.على سبيل املثال
 

. ا اااايةامة أن تساااااعد يف معاجلة التحديات ال  يواجهها صاااا ار منتجي املوميكن لتنمية سااااالساااال القيمة املسااااتد -18
 الصااااااااااا رية النطا  )أي تعدد الواائف وتقده املدخالت واملخرجات، ا اااااااااااية تشاااااااااااّدد اخلصاااااااااااائ  احملّددة لنظم إنتا  املو 

 د نفساااااااها، داوغري هلا( على احلاجة إىل اليل ساااااااالسااااااال القيمة بطريقة  ااااااااملة، مع النظر لي  فق  يف سااااااالسااااااالة اإلم
 اخلطوه التوجيهية  مشاااااااااااارو  األخرى. ومتثل الوثيقة املعنونة ولكن أيضااااااااااااا يف بيئتها العامة وديناميكيتها وصااااااااااااالهتا بالنظم

العمل، أداة  جمموعة، واملتاحة لكي تسااتعرضااها 25املا اايةبالنساابة إىل صاا ار منتجي  بشااأن تنمية سااالساال القيمة املسااتدامة
تستهدف باخلصوص و ا ية جمايل الفكر اإلمنائي وتصميم التدخالت وتنظر يف سالسل قيمة املم توجيهات يف عملية تقدّ 

 .ا يةص ار منتجي امل
 

 وتشااااااااااااااري اخلطوه التوجيهيااة إىل أنااه جيوز النظر إىل تنميااة ساااااااااااااالساااااااااااااالااة القيمااة على أ ااا عمليااة ديناااميااة تنطوي  -19
( والرؤية 4( واليل ساااااالساااااالة القيمة  )3ساااااالة القيمة  )( واختيار ساااااال2( التقييم األويل  )1على ساااااات خطوات تتلفة: )

( والرصاااد والتقييم وتوسااايع النطا . وينظر هذا النهع القائم على الساااو  6(  والتصاااميم والتنفيذ )5واسااارتاتيجية التنمية  )
يم املتعددة األوجه هبشاااااااكل كامل يف التفاعل بني مكوناته والبيئة التمكينية املادية واالجتماعية واالقتصاااااااادية، ويدمع املفا

 للقيمة املضافة واالستدامة.
 

 مسامهات أنوا  املا ية وسالالهتا يف توفري خدمات النظم اإليكولوجية
 

، إىل املنظمة ودعت البلدان إىل مواصااااالة التوعية بأمهية أدوار 26طلبت اهليئة، يف دورهتا العادية الساااااادساااااة عشااااارة -20
، 2017 - 2016. وخالل فرتة الساااانتني ةبالنساااابة إىل توفري خدمات النظم اإليكولوجيوأنواعها وسااااالالهتا املا ااااية منتجي 

زيادة واساااني توفري : "املتمثل يفللمنظمة،  2در  العمل املتعلق خبدمات النظم اإليكولوجية ضااامن اهلدف االسااارتاتيجي أُ 
ساااايما ضاااامن جمال العمل الرئيسااااي بشااااأن الساااالع واخلدمات من الزراعة وال ابات ومصااااايد األمسا  بطريقة مسااااتدامة"، ال 

خدمات النظم اإليكولوجية والتنو  البيولوجي. وقام جمال العمل الرئيسااااااااااااااي بشااااااااااااااأن خدمات النظم اإليكولوجية والتنو  
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البيولوجي وجهة االتصاااااااال العاملية بإعداد الكتيب املعنون "مساااااااامهات أنوا  املا اااااااية وساااااااالالهتا يف توفري خدمات النظم 
 27".اإليكولوجية

 
قرير حالة تودعت اهليئة املنظمة إىل إبراز دور أنوا  املا اااااااية وساااااااالالهتا يف توفري خدمات النظم اإليكولوجية يف  -21

. وتنااق  تتلف أدوار أنوا  املاا ااااااااااااااياة وسااااااااااااااالالهتاا يف توفري خادماات النظم التنو  البيولوجي لألغاذياة والزراعاة يف العاامل
 ."أدوار التنو  البيولوجي وأمهيته بالنسبة إىل األغذية والزراعة" املعنون 2سيما يف الفصل  االيكولوجية يف التقرير بكامله، ال

 
إىل املنظمة والبلدان اسااااااني عملية رساااااام اخلرائ  لتوزيع األنوا  والسااااااالالت، حيثما أمكن هلا،  اهليئة وطلبت -22

تهدف م اإلنتا  القائمة على املراعي، لكي تسااااااااااووصااااااااااف التدابري النمطية الظاهرية والواائف البيولوجية، خاصااااااااااةا يف نظ
 واتوي النسااااااااااااااخااة اجلاادياادة من نظااام معلومااات التنو  الوراثي  .28التاادخالت على  و أفضااااااااااااااال منتجي الثروة احليوانيااة

النظم  ،  ا يف هلا خدماتاعلى العديد من جماالت البيانات ال  تساامح بعرض وصااف  ااامل للسااالالت ونظم إنتاجه
ال  تقّدمها الساااالالت. وسااايؤدي نظام إدخال البيانات الساااهل االساااتخدام إىل تيساااري تزويد نظام معلومات اإليكولوجية 

التنو  الوراثي  علومات هات صااااااااااااالة خبدمات النظم اإليكولوجية، ويفرتض بالتايل زيادة توافرها ل رض  طي  التدخالت 
 ال  تدعم احلفاظ على هذه اخلدمات.

 
  ةي املنظمة إعادة النظر يف األسااااااااااااااليب املساااااااااااااتخدمة لتحديد وتقييم خدمات النظم اإليكولوجوطلبت اهليئة إىل -23

اسااتعراض األساااليب وإن الوثيقة املعنونة " .29العمل يف دورهتا املقبلةجمموعة ، لكي تنظر فيها املا اايةال  توفرها سااالالت 
 العمل. جملموعة ةمتاح 30"سالالت املا ية املستخدمة لتحديد وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية ال  توفرها

 
 الصون - 3مجال األولوية الستراتيجية 

 
تعتو املنظمة عضااااااااااااااواا يف اااد يتألف من جهات متعاونة من أوروبا وعدة بلدان من أفريقيا وأمريكا اجلنوبية،  -24
  ، باادعم من االااااد األورو . ويهاادف31اإلدارة املبتكرة للموارد الوراثيااة احليوانيااة" – IMAGEيتوىل تنفيااذ مشاااااااااااااارو  "و 

املشاارو  إىل اسااني برامع اإلدارة والصااون خار  املواقع الطبيعية للموارد الوراثية احليوانية وزيادة اسااتخدام املادة الوراثية هذا 
كاء من أفريقيا ر نة يف بنو  اجلينات. وتأخذ املنظمة، على وجه اخلصااوص، بزمام األنشااطة املرتبطة بتوفري التدريب للشاااملخزّ 

 .2020ام املشرو  حا عهذا جلودة بنو  اجلينات. وسيستمر  اا وأمريكا الالتينية، ولتقييم أفضل املمارسات ضمان
 

وقد سااامهت جهة االتصااال العاملية والشااعبة املشاارتكة يف حلق  عمل تدريبيتني واجتماعات للخواء بشااأن صااون  -25
   مشاركاا من ستة بلدان. 50ما جمموعه  و املوارد الوراثية احليوانية، حضرها 

                                                 
27  e.pdf6482i-/a3http://www.fao.org/. 
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 السياسات والمؤسسات وبناء القدرات - 4مجال األولوية الستراتيجية 

 
مت املنظمة الدعم إىل تتلف البلدان واهليئات اإلقليمية من أجل وضاااع ساااياساااات تتعلق بإدارة املوارد الوراثية قدّ  -26

 عمل وطنية وقوانني وتشريعات وطنية.احليوانية،  ا يف هلا اسرتاتيجيات وخط  
 

 من املشاااااااريع اإلقليمية أو الوطنية  28وسااااااامهت املنظمة و ااااااركاؤها يف إعداد و/أو تنفيذ سااااااتة مشاااااااريع عاملية و -27
حدثاا وطنياا وإقليمياا  18بلدا. وخالل الساانتني املاضاايتني، نظمت املنظمة، بالتعاون مع عدد من الشااركاء،  48ال  تشاامل 

 القدرات،  ار  فيها يف املتوس  مثانية بلدان. لبناء
 

 وواصاااالت املنظمة تعاو ا مع املنسااااقني الوطنيني وأصااااحا  املصاااالحة اإلقليميني للحفاظ على جهات االتصااااال  -28
لت واصااو أو الشاابكات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية وتعزيزها يف آساايا وإقليم آساايا الوسااطى الفرعي والشاار  األد. وأفريقيا. 

يف تنظيم  نظمت املنظمة أو سااااامهتكما تعاو ا مع جهات االتصااااال اإلقليمية ألوروبا وأمريكا الالتينية والبحر الكاري .  
 سبعة اجتماعات للمنسقني الوطنيني يف الفرتة املشمولة بالتقرير.

 
ا يف طائفة من املبادرات املشااارتكة بني القطاعات واملتعلقة بالتنو  البيولوجي والتكنولوجيأيضاااا أساااهمت املنظمة و  -29

 البيولوجية وخدمات النظم اإليكولوجية،  ا يف هلا من خالل إعداد مقاالت علمية وفصااااااااااااااول كتب حول التفاعالت 
م اجلينوم. وقامت لصاااااااااا رية وتتلف تطبيقات علبني املوارد الوراثية احليوانية وت ري املناخ والتحسااااااااااني الوراثي للسااااااااااالالت ا

( بعد نشااااااااااار العدد Animal Genetic Resources Journal" )املوارد الوراثية احليوانيةاملنظمة بوقف إعداد اجمللة العلمية "
وما تزال مجيع األعداد التسااااااااعة  32 ا أن مؤسااااااااسااااااااات أخرى تعج بتلبية هذه احلاجة. 2016التاسااااااااع واخلمسااااااااني يف عام 

 33خلمسني متاحة على اإلنرتنت.وا
 

نتا  املوا ااااي ق على إلمؤمتر العاملي احلادي عشاااار بشااااأن علم الوراثة املطبّ مة لنظاجلهات املوتعاونت املنظمة مع  -30
اجتما  عن التحساااااااااني الوراثي للساااااااااالالت احمللية تنظيم املنظمة تولت . و 2018الذي عقد يف نيوزيلندا يف فواير/ اااااااااباه 

 نامية.بلدان  ةوأتاحت الدعم لسفر علماء  با  من تسع تهرئاساال رتا  يف و 
 

مسي احليوانات املستأنسة واجملموعات الفرعية اإلقليمية باعتبارها منتدى غري ر  و وتواصل املنظمة صيانة  بكة تن -31
ملناقشة قضايا هات صلة بإدارة املوارد الوراثية احليوانية. وما زالت أعداد املشرتكني والرسائل تتزايد باطّراد. ويف أبريل/نيسان 

، مت من خالل الشاااابكة 2017بلداا. ويف  150ر من  ااااخصاااااا من أكث 3 190، بلغ عدد املشاااارتكني يف الشاااابكة قرابة 2018
 رسااااالة تقريباا. وما زالت الشاااابكة الوساااايلة الوحيدة الفّعالة لتبادل اخلوات ونشاااار املعلومات وتيسااااري املناقشااااات  500تبادل 

 غري الرمسية بني األفراد العاملني يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية.
 

                                                 
 3/2017C) ( من الوثيقة  59الفقرة   32
33  http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/journal.html. 
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 التعاون -خامساا 

 
، إىل املنظمة مواصلة السعي إىل بناء  راكات واالفات ب رض 34السادسة عشرةالعادية لبت اهليئة، يف دورهتا ط -32

تعزيز تنفيذ خطة العمل العاملية. و اااااااااّجعت اهليئة املنظمة والبلدان على توطيد التعاون مع أصاااااااااحا  املصااااااااالحة اآلخرين 
 للنهوض بإدارة املوارد الوراثية احليوانية.

 
صاااااااااااااالت املنظمة تفاعلها مع اهليئات اإلقليمية واجلماعات االقتصااااااااااااااادية اإلقليمية وتتلف املنظمات العلمية ووا -33

واملنظمات غري احلكومية. واافظ املنظمة على كفاءهتا التقنية املعرتف  ا يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية من خالل 
الل مؤمترات وقيادة جلسات خا يف هلا من خالل إجراء وحو  ومشاريع إمنائية إسهاماهتا املتنوعة يف املساعي العلمية،  

 ونشر مطبوعات علمية.علمية دولية 
 

 تقييم التقّدم المحرز في تنفيذ خطة العمل  -سادساا 

 العالمية للموارد الوراثية الحيوانية

 
يف نساااااخته احلالية إىل "إجراء اساااااتعراض لتنفيذ خطة  35(2027 - 2018يدعو برنامع العمل املتعدد السااااانوات ) -34

. وأجرياات 2021يعرض على اهليئااة يف دورهتااا العاااديااة الثااامنااة عشاااااااااااااارة يف عااام  ،العماال العااامليااة للموارد الوراثيااة احليوانيااة"
لموارد الوراثية ل التقرير املرحلي التجميعي بشأن تنفيذ خطة العمل العامليةاستعراضات مماثلة يف املاضي، وهو ما أسفر عن 

 سرت د به يف إعداد التقرير الثاين.اُ الذي )التقرير التجميعي( 37 2014و 36 2012 -احليوانية 
 

 وافقت عليها اهليئة و واسااااتندت االسااااتعراضااااات السااااابقة إىل البيانات ال  مت مجعها عن طريق عملية رفع التقارير  -35
وهتدف إىل تيسااااااااااااااري رفع التقارير على املسااااااااااااااتوى القطري من خالل  2009،38يف دورهتا العادية الثانية عشاااااااااااااارة يف عام 

 االستخدام املرن الستبيان إلكرتوين من إعداد املنظمة.
 

يقرتح اتبا   كل رفع التقارير الذي استخدم إلعداد التقارير التجميعية السابقة، مع إمكانية إدرا  أسئلة  ،وهلذا -36
 ني به عومن وجهة نظر إحصااائية، ساايساامح اسااتخدام نف  االسااتبيان الذي اسااتإضااافية قليلة لتحسااني ت طية املؤ اارات. 

  التقااارير التجميعيااة الساااااااااااااااابقااة بااإجراء مقااارنااة مبااا اااااااااااااارة للتقااّدم احملرز مع مرور الوقاات يف تنفيااذ خطااة العماال العااامليااة يف
 على الصعيد القطري.

 

                                                 
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  45الفقرة   34
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1املرفق جيم بالوثيقة   35
 .Inf.13/14-CGRFA/15الوثيقة   36
 .Inf.15/15-CGRFA/19الوثيقة   37
 .Report09/12-CGRFA/من الوثيقة  38الفقرة   38
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. 2019إىل البلدان للمسااااااااااااااامهة يف عملية رفع التقارير يف فواير/ ااااااااااااااباه املوجهة ويقرتح كذلا تعميم الدعوات  -37
. وبعد اليل البيانات وتفسريها، 2019 وتقرتح فرتة من أربعة أ هر لرفع التقارير، ممّا جيعل املوعد النهائي هو يونيو/حزيران

 ادية عشاااااااااااااارة يف دورهتا العادية احلالعمل لكي تنظر فيه جمموعة سااااااااااااااتعد املنظمة تقريراا اميعياا جديداا، ساااااااااااااايعرض على 
 .2021، وعلى اهليئة يف دورهتا العادية الثامنة عشرة يف عام 2020يف عام 

 
 استعراض استراتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العالمية  -سابعاا 

 للموارد الوراثية الحيوانية

 
لموارد الوراثية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية لاساااااااااارتاتيجية اعتمدت اهليئة، يف دورهتا العادية الثانية عشاااااااااارة،  -38

 .40)اسرتاتيجية التمويل( وطلبت من املنظمة أن تنفذها 39 احليوانية
 

 ة العمل العاملية.تدعم تنفيذ خط وتشاااااامل اساااااارتاتيجية التمويل مجيع مصااااااادر املوارد املالية املعروفة واملمكنة وال  -39
 ية باملسااااااااااااااامهات الطوع يعجللمنظمة  اا مواردها املالية، حسااااااااااااااا  أمانة تابعورد من موأنشااااااااااااااأت اساااااااااااااارتاتيجية التمويل، ك

 من أجل دعم املشاريع الوطنية واإلقليمية لتنفيذ خطة العمل العاملية.
 

 حالة حساب أمانة المنظمة

 
ناحية من ال ،املمولة من خالل حساااا  أمانة املنظمة ،أنشاااطة مشااااريع النداء األول لتقده اقرتاحاتلقد أقفلت  -40

. وبلغ إمجايل املصاااااروفات 2017ومن الناحية املالية يف ديسااااامو/كانون األول  2016ديسااااامو/كانون األول  التشااااا يلية يف
 فادة إىل املنظمة إعداد تقارير لإل 41دوالراا أمريكياا. وطلبت اهليئة، يف دورهتا العادية السااااااااااااااادسااااااااااااااة عشاااااااااااااارة، 723 943

عن إجنازات املشاااااريع املنفذة يف إطار اساااارتاتيجية التمويل ونشاااارها على املوقع اإللكرتوين للمنظمة. وأتيحت مجيع التقارير 
 .42وصحة احليوان نتا  احليواينعلى الصفحة اإللكرتوية لشعبة اإل

 
 باالنسااااااااااااااباة إىل الناداءات املقبلاة لتقاده اقرتاحاات يف إطاار اساااااااااااااارتاتيجياة التمويال واملشاااااااااااااااريع  43ووافقات اهليئاة، -41

 فر اال  هتدف إىل اساااااااني عمل حساااااااا  أمانة املنظمة وفعاليته. وحا اليوم، ال تتو  44ال  ساااااااتمول، على تعديل الطرائق
ساااااااة ملنظمة. ودعت اهليئة، يف دورهتا العادية الساااااااادأي موارد مالية للنداء الثاين لتقده اقرتاحات يف إطار حساااااااا  أمانة ا

                                                 
 .Report09/12-CGRFA/املرفق جيم بالوثيقة   39
 .Report09/12-CGRFA/من الوثيقة  43الفقرة   40
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  49الفقرة   41
42  http://www.fao.org/AG/AGAInfo/programmes/en/genetics/Funding_strategy.html. 
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  49الفقرة   43
 .CGRFA-13/17/16( من الوثيقة  21( إىل )18( ومن )16) 49الفقرة   44
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، اجلهات املا ة إىل املسااامهة يف اساارتاتيجية التمويل وإىل  صااي  التمويل الكايف لرصااد املشاااريع ودعمها وتوفري 45عشاارة
 املساعدة الفنية هلا.

 
 حالة الموارد األخرى في إطار استراتيجية التمويل

 
ع يف جمال املوارد الوراثية احليوانية،  ا يف هلا تنفيذ خطة العمل العاملية، يف سااااتة نواتاملضااااطلع به ساااااهم العمل  -42

زيادة واساااااااااني توفري  -2، تتعلق  ا يلي: اهلدف االسااااااااارتاتيجي 2017 - 2014للخطة املتوساااااااااطة األجل للمنظمة للفرتة 
 احلد من الفقر -3  واهلدف االسااااااااارتاتيجي السااااااااالع واخلدمات من الزراعة وال ابات ومصاااااااااايد األمسا  بطريقة مساااااااااتدامة

، بلغ 2017-2016. وبالنسبة إىل الفرتة متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوالا وكفاءة -4  واهلدف االسرتاتيجي يف الريف
 أمريكي. دوالر  ماليني 2.7املبلغ املقّرر للعماااال يف جمااااال املوارد الوراثيااااة احليوانيااااة من موارد الونااااامع العااااادي للمنظمااااة 

مليون دوالر  2.1بل اات  2017 - 2016لكن مصااااااااااااااروفااات الونااامع العااادي النهااائيااة للموارد الوراثيااة احليوانيااة يف الفرتة و 
 ان أثناء التنفيذ وصاااااااااااحة احليو  أمريكي، ويعزى هلا إىل إعادة تشاااااااااااكيل وقت املوافني الفنيني يف  اااااااااااعبة اإلنتا  احليواين

عمليااات إعااارة داخليااة للموافني ودمع جمموعااة املوارد الوراثيااة احليوانيااة وجمموعااة نظم نظرا إىل  2017 - 2016يف الفرتة 
 46اإلنتا  احليواين التابعتني لشعبة اإلنتا  احليواين وصحة احليوان.

 
 وانصااااااب تركيز اجلهود على األنشااااااطة األساااااااسااااااية، أي العملية احلكومية الدولية ونظام معلومات التنو  الوراثي،  -43

 مع تقلي  املشااااااااااركة يف العمل الفا املشااااااااارت  بني القطاعات على مساااااااااتوى املنظمة يف الوقت هاته. وعالوة على هلا، 
. ومن قبيل الصاااااادفة، فإن مشاااااااريع النداء جملة املوارد الوراثية احليوانية، مت وقف إصاااااادار 29وكما هو مشااااااار إليه يف الفقرة 

حساااااااااااا  أمانة املنظمة قد أقفلت من الناحية التشااااااااااا يلية، ما أدى إىل تناق  املمولة من خالل  ،األول لتقده اقرتاحات
عبء العمل. واستفادت جهة االتصال العاملية من مسامهات املواف الذي أعارته حكومة فرنسا وكان موجوداا طوال فرتة 

 .2017 - 2016السنتني 
 

لة رجات اهلامة يف الفرتة املقبلة املشاااااااامو وسااااااااتكون هنا  حاجة إىل بذل جهود إضااااااااافية من أجل اقيق كل املخ -44
( التقرير 1يتوقع زيااادة عاابء العماال،  ااا يف هلااا إعااداد ) 47بااالتقرير، نظرا إىل أن برنااامع عماال اهليئااة املتعاادد الساااااااااااااانوات

ملقرتحة ( والعملية ا3( والتقرير عن التقّدم احملرز من قبل املنظمات الدولية يف تنفيذ خطة العمل العاملية  )2التجميعي  )
 الل خ التقرير الثااالاار عن حااالااة املوارد الوراثيااة احليوانيااة لألغااذيااة والزراعااة يف العاااملجلمع البيااانااات الوطنيااة لاادعم إعااداد 

 فرتة السنتني القادمة.
 

                                                 
 .Report/Rev.17/16-CGRFA/1من الوثيقة  49الفقرة   45
 .PC 124/5من الوثيقة  16الفقرة   46
 .AnGR-CGRFA/WG-10/18/7الوثيقة  يفاملرفق األول ب 2امللحق   47
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 خالل الفرتة املشااااااااااااامولة بالتقرير، بل ت قيمة مشااااااااااااااريع التعاون التقا للمنظمة ال  أساااااااااااااهمت يف هذا العمل و  -45
 مليون دوالر أمريكي، ومن برنامع التعاون التقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خالل الشااااااااااااااعبة املشاااااااااااااارتكة  2.2 و 

 مليون دوالر أمريكي. 1.75بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الستخدام التقنيات النووية يف األغذية والزراعة قرابة 
 

 مة األغذية والزراعةالمساهمات الطوعية المقدمة إلى منظ

 
 تلقت املنظمة موارد مالية لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية،  ا يف هلا الدعم للرعي، على املسااااااااااااااتوى العاملي،  -46

دوالر أمريكي(، وللمشااااريع القطرية واإلقليمية من النمساااا ومن وليا ونيبال  ماليني 2.4من فرنساااا وأملانيا )ما جمموعه قرابة 
دوالر أمريكي تقريباا(. ومت تلقي متويل إضايف من مؤسسة بيل  ماليني 3.5بية السعودية وسويسرا )ما جمموعه واململكة العر 

بة إىل بعم هذه البلدان، متثل الدعم يف املوارد املالية ال  تلقتها البلدان من اجلهات املا ة،   وميليندا غيت . وبالنساااااااااااااا
 الدويل. كما ساااااااااااااااعدت املوارد املالية املتاحة  وجب اتفاقات التعاون الواجميوعلى وجه التحديد االااد األورو  والبنا 
 ضاااااااطال  بأنشاااااااطة خاصاااااااة على مجيع املساااااااتويات. وتشاااااااار  املنظمة أيضااااااااا هذه املنظمة على توفري موارد مالية حمفزة لال

 رفة ونشرها.وتدعم توليد املع رواتب للمشاركني من البلدان الناميةقدم تو املفوضية األوروبية متوهلا يف عدة مشاريع 
 

 الموارد غير الخاضعة لرقابة المنظمة

 
د اساااااارتاتيجية التمويل أربعة أنوا  تتلفة من املوارد هات الصاااااالة،  ا فيها املوارد غري اخلاضااااااعة لرقابة املنظمة. ادّ  -47

ذا الدور من خالل بالتمويل. وتؤدي هلى املعلومات املتعلقة عالبلدان حصااول وتضااطلع املنظمة بدور تيسااريي يف اسااني 
االساااتمرار يف توفري املعلومات عن مصاااادر التمويل واملنح عو  ااابكة مناقشاااة تنوّ  احليوانات املساااتأنساااة ومن خالل املوقع 

 ورغم أن املعلومااات عن املوارد ال  ال  ضااااااااااااااع لرقااابااة املنظمااة غري دقيقااة،  48اإللكرتوين اخلاااص باااساااااااااااااارتاتيجيااة التموياال.
. إلنتا  احليوايناملة ل اااابرامع من األدلة تشااااري إىل تزايد إقرار اجلهات املا ة بأمهية إدارة املوارد الوراثية احليوانية كجزء  فإن

وغالباا ما يدر  دعم اجلهات املا ة إلدارة املوارد الوراثية احليوانية يف برامع  ااااملة واساااعة النطا ، مثل املشااااريع ال  تدعم 
وية بتحديد هاخلاصااااااة ، أو من خالل أنشااااااطة مكّملة من قبيل املشاااااااريع ا اااااايةسااااااالساااااال قيمة املكامل   الرعي أو اسااااااني

احليوانات وتتّبعها. فعلى ساابيل املثال، يقوم البنا الدويل، من خالل تقده منح أو قروض، بوضااع مشاااريع واسااعة النطا  
 ل املشااااااااريع اساااااااتثمارات كتتضااااااامن  ليا ونيبال وباكساااااااتان، و دعمها يف بن الدي  وإثيوبيا واهلند ومن و بلإلنتا  احليواين أو 

تب البلدان ويواصااال االااد األورو  توفري الدعم ملشااارو  مك يف جمال اساااني تربية احليوانات واملوارد الوراثية هات الصااالة.
ون املوارد الوراثية احليوانية صااااااااااااا األفريقية للموارد احليوانية التابع لالااد األفريقي بشاااااااااااااأن "تعزيز قدرة البلدان األفريقية على

األفريقية واستخدامها على  و مستدام"، ويعمد بشكل متزايد إىل إ را  البلدان النامية يف مشاريع املوارد الوراثية احليوانية 
 . 2020أفق  -دعم البحو اخلاص ب هيف إطار برناجم

  

                                                 
48  .html141114http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/news_. 
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 التوجيهات المطلوبة -ثامناا 

 
  :والقيام  ا يلي استعراض التقّدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية العمل مدعوة إىلجمموعة إن  -48
 

 باستعراض أساليب اديد وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية ال  تقّدمها سالالت املا يةب يرتحال  
  ةا اايسااالساال القيمة املسااتدامة بالنساابة إىل صاا ار منتجي املنمية مشاارو  اخلطوه التوجيهية بشااأن تض اسااتعر او 

 ورفع توصية إلقرارها من قبل اهليئة.
 

  العمل يف التوصية بأن تقوم اهليئة  ا يلي:جمموعة وقد ترغب  -49
 

  إقرار اإلجراءات املقرتحة التبا   ااااااااااااااكل رفع التقارير الذي اسااااااااااااااتخدم يف إعداد التقارير التجميعية السااااااااااااااابقة 
 العمل العاملية م احملرز يف تنفيذ خطة عند إجراء االستعراض القادم للتقدّ 

 ودعوة البلدان إىل اسااااااااااااااتكمال عملية رفع التقارير يف الوقت املناسااااااااااااااب، وتقده التقارير املرحلية القطرية وحلول 
  2019يونيو/حزيران  30

  ودعوة البلدان إىل مواصاااااالة تنفيذ خطة العمل العاملية من أجل املسااااااامهة يف اقيق األمن ال ذائي العاملي والتنمية
 من أهداف التنمية املستدامة  15و 2الريفية املستدامة وعلى وجه اخلصوص للمساعدة يف اقيق اهلدفني 

  دان واجلهات املا ة،  واصااااالة دعم تنفيذ البلوالطلب إىل املنظمة بأن تقوم، باال ااااارتا  مع أصاااااحا  املصااااالحة
 خلطة العمل العاملية 

   ده اقرتاحات ثان  لتق ودعوة اجلهات املا ة إىل املسااااااااااااااامهة يف تنفيذ خطة العمل العاملية،  ا يف هلا يف نداء 
 ات إطار حسا  أمانة املنظمة 

  جي قاعدة املعارف بشاااااأن األدوار اهلامة ملنتوالطلب إىل املنظمة والبلدان مواصااااالة رفع مساااااتوى الوعي واساااااني
املا ية وأنوا  املا ية وسالالهتا يف توفري خدمات النظم اإليكولوجية لكي تستهدف التدخالت على  و أفضل 

 منتجي املا ية.
 


