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 مقدمة -أوال
 
دورتها العادية الرابعة عشرة  خالل (الهيئة) طلبت لجنة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة -1

حالة الموارد ، من منظمة األغذية والزراعة )الفاو( إعداد التقرير الثاني عن o 2113نيسانفي أبريل
 التغييرات التي )التقرير الثاني(، مع التركيز على في العالم الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة

طلبت قد و في دورتها العادية الخامسة عشرة. الهيئة عرضه علىلطرأت منذ إعداد التقرير األول، 
 الجماعة العمل لكي تنظر فيه الحالية الدورةمسودة عن التقرير الثاني إلى من المنظمة تقديم 

 .1ةحديث خطة العمل العالميتل الضرورة المحتملةمداوالتها بشأن  ولتيسير
 
إعداد التقرير الثاني.  دعممن أجل وطنية البيانات الجمع ل استبيان شروعم الهيئةأقرت  -2

مكتب كما دعت  2113مايوoأيار  11تعليقات على االستبيان بحلول ب اإلدالءودعت الدول إلى 
 .2ووضع االستبيان في صيغته النهائيةالتعليقات  مراجعةإلى جماعة العمل 

 
يقة معلومات عن التقدم المحرز في إعداد التقرير الثاني، بما في ذلك تعبئة تقدم هذه الوث -3

مسودة التقرير الثاني لحالة وثيقة الضمن  لجماعة العملمسودة التقرير الثاني قد أتيحت و الموارد.
 .3الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة في العالم

 

 الموارد تعبئة -ثانيا
 
ومن خالل إعادة  ،استعرضت المنظمة ميزانية إعداد التقرير الثاني ،4الهيئةلطلب  استجابة -4

التي  حّصةال قامت بزيادةشعبة الموارد الوراثية الحيوانية لديها،  ضمن هوإعادة توزيع تنظيم العمل
من في المائة  01 حوالي لتشكلوقد زادت مساهمة البرنامج العادي  ا موارد البرنامج العادي.هتغطي

من  باإلضافة إلى ذلك، زادت المنظمة جهودها لتعبئة موارد الميزانية اإلجمالية للتقرير الثاني.
مساهمات من حكومة إسبانيا وحكومة ألمانيا لتغطية  الحصول علىما أدى إلى مالميزانية،  خارج

داب وقد قامت حكومة فرنسا بانت أشهر على التوالي. 1شهرا و 12وظيفة محررo مساعد لمدة 
. وقدمت حكومة النرويج خدمات متدرب 2114سنوات تبدأ في يوليوoتموز ثالث موظف لفترة 

من جانب متدربين من فرنسا واالتحاد الروسي  ا إضافياأشهر. وقد نال العمل دعم ستة لفترة
 والمملكة المتحدة.
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 اإلعداد عملية -ثالثا
 

 البلدان جانب من اإلبالغ -ألف
 
لتقرير من أجل إعداد اقطرية البيانات الع يجملتستبيان الاشروع على موردت تعليقات  -5

إقليمين وعشرة بلدان. وقد استكمل مكتب جماعة العمل االستبيان في يوليوoتموز  جانب الثاني، من
 11، دعيت الدول األعضاء في المنظمة والدول غير األعضاء و2113في أغسطسoآب و. 2113

 معّدة لمشاركة في عملية اإلبالغ وتقديم تقارير قطريةإلى امنظمة دولية، بواسطة رسالة دورية، 
 .2114ينايرoكانون الثاني  31الستبيان، بحلول لإلكترونية  صيغةباستخدام 

 
، دعي المنسقون الوطنيون إلدارة الموارد الوراثية الحيوانية 2113في خريف عام و -1

ة لبلدانهم التي تؤثر على إدارة يسياسالعن األطر القانونية و إلى اإلبالغ( )المنسقون الوطنيون
 بلدا. 41من  ردود توردو الموارد الوراثية الحيوانية.

 
( بين ينايرoكانون الثاني ومايوoأيار 1بلدا )الجدول  121وقد وردت تقارير قطرية من  -0

 وقام التقارير. بشأنالتي وردت إليها  تعليقاتلبالمنسقين الوطنيين ااألمانة العامة  قد مّدتو .2114
ويشير ارتفاع معدل  النهائية. وها بصيغتهاالتقارير القطرية وقدمبمراجعة المنسقون الوطنيون 

المشاركة خالل فترة زمنية قصيرة إلى أن إدارة الموارد الوراثية الحيوانية تعتبر مهمة في العديد 
من  103وقد تم تيسير اإلبالغ أيضا بفضل وجود شبكة واسعة من أصحاب المصلحة:  من البلدان.

بلدا،  07وفي  اتصال أو شبكات إقليمية. جهاتأنشئت خمس و ،منسقون وطنيونلديها البلدان 
دعم هذا الهيكل يفي بعض الحاالت، و يحظى المنسقون الوطنيون بدعم اللجان االستشارية الوطنية.

دولية. وينعكس االهتمام بإدارة المنظمات الأو  نة الوطنييحأصحاب المصل الرسمي شبكة من
ع عدد المنتسبين إلى شبكة مناقشة تنوّ لانية كذلك في الزيادة الكبيرة الموارد الوراثية الحيو

وقد استخدمت الشبكة كمصدر  .عضو 2511التي نمت لتشمل أكثر من  داجنةالحيوانات ال
 ناقشها بعض القضايا التي لقي الضوء علىت الحالة المحتملة التي تدراسا فيما يخصللمعلومات 

 (.قليلة المدخالتفي نظم اإلنتاج  الحيوانات التقرير الثاني )مثل برامج تربية
 
 إقليمية عمل حلقات ثالث المكتب األفريقي للموارد الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي عقد -7

المنسقين الوطنيين في أفريقيا، ودعمت البلدان في ب العملية المتصلةحالة  تناولتلتنمية القدرات 
 إعداد تقاريرها القطرية.

 
تحليل  إجراءما سمح بم، ترابطيةالتقارير القطرية إلى قاعدة بيانات  تتم تحميل بيانا -1
 لعالملحالة في التشكل قاعدة البيانات خط األساس ألي تقارير و لبيانات ضمن فترة زمنية قصيرة.ل

 .مستقبال
 

الذي يعالج حالة الموارد الوراثية الحيوانية  ،ويستند هذا القسم من التقرير الثاني -11
ن في نظام المعلومات لتنّوع الحيوانات ون الوطنيوالمنسق أدخلهاإلى بيانات وطنية  ،واتجاهاتها

 .5الداجنة
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 الهيئةتلقتها التقارير القطرية التي  -1الجدول 
 البلدان 6اإلقليم

الجزائر، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، جزر  (41فريقيا )أ
 القمر، 

 الديمقراطية، جيبوتي، غينيا كوت ديفوار، جمهورية الكونغو
غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا االستوائية، إريتريا، إثيوبيا، 

مالي، موريتانيا،  بيساو، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، مالوي،
موريشيوس، المغرب

7
، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، 

ند، توغو، أوغندا، سيراليون، جنوب أفريقيا، سوازيل السنغال،
 زمبابوي، زامبيا، جمهورية تنزانيا المتحدة

بنغالديش، بوتان، الصين، الهند، إندونيسيا، إيران )جمهورية  (21آسيا )
ملديف،  (، اليابان، كازاخستان، قيرغيزستان، ماليزيا،اإلسالمية

منغوليا، نيبال، الفلبين، جمهورية كوريا، سري النكا، طاجيكستان، 
 ، فييت نامليشتيتايلند، تيمور 

ألبانيا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص،  (35أوروبا والقوقاز )
الجمهورية التشيكية، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، آيسلندا، 

غ، الجبل األسود، ريطاليا، التفيا، ليتوانيا، لكسمبإسرائيل، إيرلندا، آ
 هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال ، االتحاد الروسي، صربيا،

سبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، إ سلوفاكيا، سلوفينيا،
 المملكة المتحدة

البحر الكاريبي وأمريكا الالتينية 
(17) 

 ،البرازيل ،األرجنتين، بربادوس، بوليفيا )دولة متعددة القوميات(
، غواتيماال، كوادورالجمهورية الدومينيكية، إ ،كوبا ،شيلي كوستاريكا

جزر غرينادين، و سانت فنسنت ،بيرو ،باراغواي ،المكسيك ،جامايكا
 أوروغواي ،سورينام، ترينيداد وتوباغو

 البحرين، مصر، العراق، األردن، الكويت، سلطنة عمان، السودان (0الشرق األدنى )

 الواليات المتحدة األمريكية (1أمريكا الشمالية )

 اغجزر سليمان، تونساموا، جزر كوك، كيريباتي، نيوزيلندا، نيوي،  (0جنوب غرب المحيط الهادئ )

 
تنفيذ خطة العمل  تتناولمرحلية  الجزء الرابع من التقارير القطرية من تقارير يتألف -11

في التقرير  واردةباإلضافة إلى المواد الو. 2113إلى  2110 منالعالمية للموارد الوراثية الحيوانية 
التقرير المرحلي التجميعي تحليل مفصل لهذا الجزء من التقارير القطرية في  الثاني، تم تقديم

 .21148 –تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية بشأن للوثيقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6

تلك المستخدمة في التقرير األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة في  توافقالثالثة األقاليم  هذه  
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 األخرى للمعلومات مصادر -باء
 

، دعيت نقاط االتصال والشبكات اإلقليمية للموارد الوراثية الحيوانية إلى 2114في شباط  -12
بالغ عن األنشطة واألولويات المتعلقة بتنفيذ خطة العمل العالمية على المستوى اإلقليمي. اإل

 ووردت أربعة ردود.. 9لالستبيان دةوقدمت استمارة موح
 

منظمة  11 هامنظمات دولية )بما في 211، دعيت 2114أيضا في شهر فبرايرoشباط من عام و -13
وقدمت استمارة  عن مساهماتها في تنفيذ خطة العمل العالمية. بلغ( لكي تةدعوة سابق اقد وجهت إليه

 ،10ستبيانلال ةموحد
 (.2منظمة دولية باإلبالغ عن أنشطتها )الجدول  15قامت وقد 

 
 قامت باإلبالغالمنظمات الدولية التي  -2الجدول 
 جافةواألراضي ال قاحلةالعربي لدراسات المناطق الالمركز 

 المكتب األفريقي للموارد الحيوانية التابع لالتحاد األفريقي

 منظمة التنوع البيولوجي الدولية

 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

 الرابطة األوروبية لإلنتاج الحيواني

 يمشروع هايفر الدول

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 لمراقبة األداء في مجال اإلنتاج الحيوانياللجنة الدولية 

 المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة

 لبحوث الثروة الحيوانية الدوليالمعهد 

 عصبة الشعوب الرعوية وتنمية الثروة الحيوانية المحلية

 مركز بلدان الشمال للموارد الوراثية

 للسالالت النادرةالمؤسسة الدولية 

 مؤسسة حماية األصناف الزراعية في أوروبا

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
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 تانمواضيعيال تاندراسال   -يمج
 

تناولت األولى توفير خدمات النظم اإليكولوجية بحسب  ،تم إعداد دراستين موضوعيتين -14
الموارد في مجال براءات االختراع ل العامة حالةالفيما تناولت الثانية  ،أنواع الحيوانات والسالالت

المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، وقد قدمتهاالوراثية الحيوانية
11

. وقد أتيحت هاتان الدراستان 
براءات االختراع الخاصة بالموارد ل العامة حالةبال المتعلق تقريرالوثائق  ضمنلجماعة العمل 

اإليكولوجي التي توفرها أنواع الحيوانات والسالالت، مع إيالء الوراثية الحيوانية وخدمات النظام 
 .12اهتمام خاص لمساهمات صغار مربي المواشي والرعاة

 

 الملتمسة التوجيهات   -رابعا
 

بشأن  الهيئةقد ترغب جماعة العمل في مراجعة مسودة التقرير الثاني وتقديم المشورة إلى  -15
 استكمال 

 التقرير الثاني.
 

 بالتالي: الهيئةأن توصي  فيقد ترغب جماعة العمل  -11
 

 .استعراض مسودة التقرير الثاني في ضوء تعليقات جماعة العمل 

 ؛الهيئةتماشيا مع توصيات  ونشره التقرير الثاني إنجازمن األمانة  الطلب 

 ؛ليزيةكمن األمانة إعداد ونشر التقرير الثاني بلغات المنظمة غير اللغة اإلن الطلب 

 من األمانة إعداد ونشر نسخة مختصرة عن التقرير الثاني بجميع لغات المنظمة؛ الطلب 

 ونشر وطباعة  الحكومات والجهات المانحة إلى توفير الموارد المالية الالزمة لترجمة دعوة
 وتوزيع التقرير الثاني ونسخته الموجزة.
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