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 مقدمة -أواًل

 

دورتهةا العاديةة الرابعةة عشةرة        خةالل  (اهليئةة ) املةوارد الوراثيةة لذغذيةة والزراعةة     هيئةة طلبت  -1

الوراثيةة  حالةة املةوارد   ، من منظمة األغذية والزراعةة )الفةاو( إعةداد التقريةر الثةاني عةن       2013 /نيسانأبريل

طةرأت منةذ إعةداد     )التقرير الثاني(، مع الرتكيةز علةى التغةيريات الة        العامل احليوانية لذغذية والزراعة

 الكي تنظر فيهة  للهيئة احلالية طلبت من املنظمة تقديم مسودة عن التقرير الثاني إىل الدورةقد و .التقرير األول

 .1للموارد الوراثية احليوانية ةحديث خطة العمل العامليالضرورة احملتملة لتمداوالتها بشأن  ولتيسري

 

 ،لثةاني، اةا   كلةع تعبئةة املةوارد     تقدم هذه الوثيقة معلومات عن التقدم احملرز   إعداد التقرير او -2

عليه. وترد فيه أيضًا النتائج األساسية والتغيريات منذ صدور التقرير  ويرد فيها مقرتح لوضع اللمسات األخرية

حلالةة املةوارد   مسودة التقريةر الثةاني      إىل اهليئة للتقرير الثاني 5و 3و 2و 1مسودات األجزاء  وتقّدماألّول. 

مةن   4ومن املزمع تةوفري ازةزء    .أجزاء ةال  حتتوي على ثالث 2الوراثية احليوانية لذغذية والزراعة   العامل

مةار//ذكار كجةزء مةن     31التقرير الثاني الذي يعاجل أحدث سةبل إدارة املةوارد الوراثيةة احليوانيةة  لةول      

 التقرير الكامل املنّقح. 

 

 تعبئة املوارد -ثانيًا

 

ومن خةالل إعةادة تنظةيم     ،استعرضت املنظمة ميزانية إعداد التقرير الثاني ،3اهليئةلطلب  استجابةو -3

ا مةوارد  هة الة  تغطي  ّصةة احل قامت بزيادةشعبة املوارد الوراثية احليوانية لديها،  ه ضمنوإعادة توزيع العمل

  املائةة مةن امليزانيةة اإلياليةة      70 حةوالي  لتشةكل وقد زادت مساهمة الربنةامج العةادي    الربنامج العادي.

ا أدى إىل مة امليزانيةة،   مةن خةار    ت املنظمةة جهودهةا لتعبئةة مةوارد    باإلضافة إىل كلع، زاد للتقرير الثاني.

 أملانيةا وإسةبانيا   تاحكوموقّدمت  شهرا. 18لتغطية وظيفة حمرر/ مساعد ملدة إضافية مساهمات احلصول على 

سةنوات تبةدأ   يوليو/زةوز    ثةالث  قامت حكومةة فرنسةا بانتةداو موظةرت لفةرتة      و ار  امليزانية.موارد من خ

مةن جانةب    ا إضةافيا أشهر. وقد نةال العمةل دعمة    ستة وقدمت حكومة النرويج خدمات متدرو لفرتة. 2014

 .والواليات املتحدة األمريكية متدربني من فرنسا واالحتاد الروسي واململكة املتحدة
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 عملية اإلعداد -ثالثًا
 

 البلدان جانب من اإلبالغ -ألف

 

إعةداد التقريةر    من أجل دعموطنية البيانات المع ز استبيان شروعم اهليئة   دورتها األخريةأقرت  -4

مكتةب  كمةا طلبةت إىل    2013مايو/أيةار   19تعليقات على االستبيان  لول ب اإلدالءالثاني. ودعت الدول إىل 

اسةتعرا  التعليقةات    )ياعة العمل(ياعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية 

 .4األخرية على االستبيان ووضع اللمسات

 

 لتقريةر الثةاني، مةن   من أجل إعداد اقطرية البيانات الع يجملتستبيان الاشروع وردت تعليقات على م -5

  و. 2013إقلةةيمني وعشةةرة بلةةدان. وقةةد اسةةتكمل مكتةةب ياعةةة العمةةل االسةةتبيان   يوليو/زةةوز   جانةةب

منظمة دولية، بواسطة رسالة  69الدول األعضاء   املنظمة والدول غري األعضاء و ، دعيت2013أغسطس/ذو 

 .2014يناير/كانون الثاني  31 لول  ملشاركة   عملية اإلبالغ وتقديم تقارير قطريةإىل ادورية، 

 

، دعي املنسقون الوطنيون إلدارة املوارد الوراثية احليوانية )املنسقون الوطنيون( 2013  خريرت عام و -6

 توردو ة لبلدانهم الة  تةؤثر علةى إدارة املةوارد الوراثيةة احليوانيةة.      يسياسالعن األطر القانونية و إىل اإلبالغ

 بلدا. 46من  ردود

 

 بلةدا  129وردت تقةارير قطريةة مةن    التقارير، إلعداد  للبلدان حةووعلى الرغم من املهلة القصرية املمن -7

الة    تعليقةات بالملنسةقني الةوطنيني   ا الفةاو  قد مّدتو .2014( بني يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 1)ازدول 

وقةد   .النهائيةة  وها بصيغتهاالتقارير القطرية وقدماراجعة املنسقون الوطنيون  وقام التقارير. بشأنوردت إليها 

منسةقون  لةديها  مةن البلةدان    173مت تيسري اإلبالغ أيضا بفضل وجود شبكة واسةعة مةن أصةحاو املصةلحة      

، حيظةى املنسةقون الوطنيةون    بلةداً  78و   .قةاليم أ  مخسة  اتصال أو شبكات إقليمية جهاتومثة  ،وطنيون

ة حي شبكة من أصحاو املصةل دعم هذا اهليكل الرمسي  بعض احلاالت، و بدعم اللجان االستشارية الوطنية.

 الة   داجنةة ع احليوانةات ال شبكة مناقشة تنةوّ  ومت توفري الدعم أيضًا عن طريقدولية. النظمات املأو  الوطنيني

 لقي الضةوء علةى  دراسات احلالة ال  ت نأبشللمعلومات  ًامصدرالشبكة  وشّكلت .عضو 2500تشمل أكثر من 

 (.قليلة املدخالتال  نظم اإلنتا   احليوانات التقرير الثاني )مثل برامج تربية ناقشها بعض القضايا ال 

 

لتنميةة   إقليميةة  عمةل  حلقات ثالث املكتب األفريقي للموارد احليوانية التابع لالحتاد األفريقي ومّول -8

 .  تنظيمهاكذلع ، وشارك القطرية ساعدت املنسقني الوطنيني   أفريقيا   إعداد تقاريرهمالقدرات 
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لبيانات ضمن لحتليل  إجراءا مسح بم، ترابطيةالتقارير القطرية إىل قاعدة بيانات  تمت حتميل بيانا -9

 العامل.   الةاحلبشأن  مستقبلية تشكل قاعدة البيانات خط األسا/ ألي تقاريرو فرتة زمنية قصرية.

 

إىل  ،الذي يعاجل حالةة املةوارد الوراثيةة احليوانيةة واتاهاتهةا      ،ويستند هذا القسم من التقرير الثاني -10

 .5ن   نظام املعلومات لتّنوع احليوانات الداجنةون الوطنيواملنسق أدخلهابيانات وطنية 
 

 اهليئةتلقتها التقارير القطرية اليت  -1اجلدول 

 البلدان 6اإلقليم

 اززائر، بةنن، بوتسةوانا، بوركينةا فاسةو، بورونةدي، الكةامريون، جةزر القمةر،          (41فريقيا )أ

االسةةتوائية،  الدميقراطيةةة، جيبةةوتي، غينيةةا كةةوت ديفةةوار، يهوريةةة الكونغةةو 

غابون، غامبيا، غانا، غينيةا، غينيةا بيسةاو، كينيةا، ليسةوتو،      إريرتيا، إثيوبيا، 

، موزامبيةق،  7شةيو/، املغةرو  ليبرييا، مدغشقر، مالوي، مالي، موريتانيةا، موري 

سةةرياليون، جنةةوو أفريقيةةا،   ناميبيةةا، النيجةةر، نيجرييةةا، روانةةدا، السةةنغال،  

 زمبابوي، زامبيا، ند، توغو، أوغندا، يهورية تنزانيا املتحدةسوازيل

بنغالديش، بوتان، الصةني، اهلنةد، إندونيسةيا، إيةران )يهوريةة اإلسةالمية(،        (20ذسيا )

ملديرت، منغوليةا، نيبةال، الفلةبني،     قريغيزستان، ماليزيا، اليابان، كازاخستان،

 ، فييت نامليش يهورية كوريا، سري النكا، طاجيكستان، تايلند، تيمور 

ألبانيةةا، النمسةةا، أكربيجةةان، بلجيكةةا، بلغاريةةا، كرواتيةةا، قةةرب ، ازمهوريةةة   (35أوروبا والقوقاز )

سةرائيل،  إيرلندا، ذالتشيكية، فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، هنغاريا، ذيسلندا، 

غ، ازبةل األسةود، هولنةدا، النةرويج، بولنةدا،      يطاليا، التفيا، ليتوانيا، لكسمربإ

سةبانيا، السةويد،   إ سةلوفاكيا، سةلوفينيا،   الربتغال ، االحتةاد الروسةي، صةربيا،   

 سويسرا، تركيا، أوكرانيا، اململكة املتحدة

شةةيلي  ،الربازيةةل ،األرجنةةتني، بربةةادو/، بوليفيةةا )دولةةة متعةةددة القوميةةات(   (18البحر الكارييب )وأمريكا الالتينية 

 ،جامايكةةا، غواتيمةةاال، كةةوادورازمهوريةةة الدومينيكيةةة، إ ،كوبةةا ،كوسةةتاريكا

جةزر غرينةادين، سةورينام، ترينيةداد     و سانت فنسنت ،بريو ،باراغواي ،املكسيع

 أوروغواي ،وتوباغو

 البحرين، مصر، العراق، األردن، الكويت، سلطنة عمان، السودان (7الشرق األدنى )

 الواليات املتحدة األمريكية (1أمريكا الشمالية )

 اغجزر سليمان، تونساموا، جزر كوك، كرييباتي، نيوزيلندا، نيوي،  (7جنوو غرو احمليط اهلادئ )

 

                                                 
5  http://dad.fao.org/ 
 االعتياديةة  قةاليم األلةيس  وتلع املستخدمة   التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لذغذية والزراعة   العةامل   توافقالثالثة األقاليم  هذه  6

 للفاو.
 .إدراجه   التحليل تعّذرمل يكن التقرير القطري معدا بناء على الصيغة املوحدة ولذا    7



CGRFA-15/15/10 5 

 

 مةن تنفيةذ خطةة العمةل العامليةة      تتنةاول مرحليةة   اززء الرابع من التقارير القطرية من تقارير يتألرت -11

ل هلةذا ازةزء مةن      التقريةر الثةاني، مت تقةديم حتليةل مفّصة      واردةباإلضافة إىل املواد الو. 2013إىل  2007

تنفيةذ خطةة العمةل العامليةة للمةوارد الوراثيةة       بشةأن  التقريةر املرحلةي التجميعةي للوثيقةة     التقارير القطرية   

 .20148 –احليوانية 
 

 األخرى للمعلومات مصادر -باء
 

بةالغ  اإلاالتصال والشبكات اإلقليمية للمةوارد الوراثيةة احليوانيةة إىل     جهات، دعيت 2014  شباط  -12

 ووردت أربعة ردود.. عن األنشطة واألولويات املتعلقة بتنفيذ خطة العمل العاملية على املستوى اإلقليمي

 

 هةا منظمات دولية )اا في 209، 2014  شهر فرباير/شباط من عام  باإلضافة إىل كلع، دعت الفاو  -13

قامةت  وقةد   عن مساهماتها   تنفيذ خطة العمل العامليةة.  بلغ( لكي تةدعوة سابق امنظمة قد وجهت إليه 69

 (.2عن أنشطتها )ازدول  برفع التقاريرمنظمة دولية  15

 

 بشأن أنشطتها برفع تقاريرقامت املنظمات الدولية اليت  -2اجلدول 

 افةواألراضي از قاحلةاملركز العربي لدراسات املناطق ال

 التابع لالحتاد األفريقياملكتب األفريقي للموارد احليوانية 

 منظمة التنوع البيولوجي الدولية

 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

 الرابطة األوروبية لإلنتا  احليواني

 يمشروع هايفر الدول

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 ملراقبة األداء   جمال اإلنتا  احليوانياللجنة الدولية 

 راعية   املناطق ازافةاملركز الدولي للبحوث الز

 لبحوث الثروة احليوانية الدولياملعهد 

 عصبة الشعوو الرعوية وتنمية الثروة احليوانية احمللية

 مركز بلدان الشمال للموارد الوراثية

 املؤسسة الدولية للسالالت النادرة

 مؤسسة محاية األصناف الزراعية   أوروبا

 الفكريةاملنظمة العاملية للملكية 
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 تانواييعيامل تاندراسال -يمج

 

تناولةت األوىل تةوفري خةدمات الةنظم اإليكولوجيةة  سةب أنةواع        ، عيتنييضة امت إعداد دراسةتني مو  -14

املةةوارد الوراثيةةة   جمةةال رباءات االخةةرتاع لةة العامةةة الةةةاحلفيمةةا تناولةةت الثانيةةة  ،احليوانةات والسةةالالت 

 . 10املنظمة العاملية للملكية الفكرية ، وقد قدمتها9احليوانية

 

 منذ إعداد التقرير األول األساسية املؤقتةوالتغيريات النتائج  -ًارابع

 

   منذ إعداد التقرير األولال  سجلت ة تقاألساسية املؤ والتغيرياتالنتائج  -15
 

   أعمدال صدّناع السياسدات   تنّوع الثروة احليوانية وإدارة املوارد الوراثية احليوانية يف صدارة جددول 

بلدًا منسةقني وطنةيني؛    173، وعّين   العامل تقارير بشأن احلالةالبلدًا   عملية رفع  129شارك  –

إلعةدادها   التخطةيط   صةدد إعةدادها أو    همبلدًا اسرتاتيجيات وخطط عمل وطنية أو  112وقد أجنز 

أدوات  عةن وضةع  بلغ العديد من البلدان بهدف تنفيذ خطة العمل العاملية على املستوى الوطين. وقد أ

باإلضةافة  وقانونية أو سياسات ترمي إىل حتسني إدارة املوارد الوراثية احليوانية   السنوات األخرية. 

كلع، مت التشديد على أهميةة املةوارد الوراثيةة لذغذيةة والزراعةة، اةا   كلةع املةوارد الوراثيةة          إىل 

 .2007دولية رئيسية منذ عام  احليوانية، خالل مبادرات واتفاقات

 إىل حتديات رئيسية لالسدتددا  املسدتدا     يالنمو يف الطلب على األغذية ذات املصدر احليواني يؤد

ذين لة جنةوو ذسةيا وأفريقيةا اإلقلةيمني ال    كةل مةن   توّقةع أن يشةّكل   وُي. للموارد الوراثية احليوانيدة 

استهالك اللحوم واحلليب. و  الوقت عينةه، يعةاني هةذان     من حيثمراكز النمو األساسية  سيمثالن

 يًااةا ميّثةل حتةد    صغار مربةي املواشةي والرعةاة   مع وجود العديد من  اإلقليمان من القيود على املوارد

 لصناع السياسات ووكاالت التنمية.  ًارئيسي

    قبلية وليشدك  ذلد    تنّوع الثروة احليوانية أمر يروري لتكييف نظم اإلنتاج مدع التغديريات املسدت

ويتعةّين اسةتغالل أوجةه التةيفزر   ازهةود املبذولةة       . مصدرًا للصمود يف وجه تقلبات مناخيدة أعظدم  

 لتشجيع إدارة أفضل للموارد الوراثية احليوانية وسبل كسب العيش واألهداف املتعّلقة بالبيئة.  

  17إىل  15ر قدد ارتفعدت مدن    حّصة السالالت من الثروة احليوانية املصنفة على أنها معّرية للدطد 

  املائةة مةن    58. غري أنه مل يتم تبليغ الفاو  جم اجملموعات بالنسةبة إىل  2005يف املائة منذ عا  

ت وبالتالي من املرجح أن يكون تقدير عدد السةالالت املعّرضةة للخطةر أعظةم مةا هةو عليةه.        السالال

ها شرطًا مسبقًا الختاك قرارات إداريةة فّعالةة   ويعترب توصيرت سالالت الثروة احليوانية ورصد جمموعات

 على املستوى الوطين. 

                                                 
9  http://www.fao.org/3/a-at598e.pdf 

10  http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_947_3.pdf 
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        و سةب التقةارير،    التهديدات املاثلة أما  املوارد الوراثية احليوانيدة مل تققدّيم علدى مدو مالئدم

  عمليةات الةتهجني العشةوائي، والضةعرت     ال سيما   البلدان النامية،  ،تتمثل التهديدات الرئيسية

سات وتةدهور املةوارد الطبيعيةة    برامج إدارة املوارد الوراثية احليوانية، والسياسات واملؤسعلى مستوى 

 .إليها(، وتغّير املناخ واألوبئة عدم الوصول)أو

     استمر توّسع التدفقات الدولية للموارد الوراثية احليوانية على مر السنوات األخدرية وبدوترية قدد

بني بلدان الشمال وبني الشمال وازنوو تهيمن على هةذه   ما زالت عمليات التبادل. تكون متسارعة

وازدادت واردات السالالت الدوليةة العةابرة للحةدود كات املخرجةات العاليةة مةن بلةدان        التدفقات. 

غالبةًا بةني   والشمال إىل بلدان ازنوو. ومّثة تدفقات ملحوظة للجينات أيضًا بةني بلةدان ازنةوو،    

ة. وال يبدو أن بلدان الشمال تزيد بشكل ملحةوظ مةن واردات املةوارد    عدد منحسر من البلدان اجملاور

الوراثية القادمة من ازنوو. ويعرتي العديد من البلدان القلق بشأن التأثريات الناية عن التةدفقات  

 الدولية للجينات على تنّوع جمموعات الثروة احليوانية لديهم. 

 مدثاًل تراجدع   صدورة تدرييدة   وارد بديلدة ب بد يدة  يف حني تقستبدل وظائف عديدة للثروة احليوان(

اسةرتاتيجيات  . وتتطلةب  استددا  الطاقة احليوانية(، يبقى استددا  الثروة احليوانية متنّوع جدداً 

 اإلدارة املالئمة معرفة أفضةل بةأدوار املةوارد الوراثيةة احليوانيةة واسةتخداماتها وقيمهةا، ال سةيما          

ذثار الثروة احليوانيةة علةى عمةل    فقراء، إىل جانب معرفة أفضل بشأن العيش للما خيّص سبل كسب 

 النظم اإليكولوجية.

       وحتتةا  البلةدان غةري    2005قامت البلدان بتنفيذ عناصر من بدرامج الببيدة بشدك  متزايدد مندذ .

 املنتسبة ملنظمة التعاون والتنميةة   امليةدان اإلقتصةادي إىل زيةادة جهودهةا   جمةال تسةجيل األداء       

. 2005منذ عام  اززيئيةيات البيولوجية التناسلية وجاستخدام التكنولووالتقييم الوراثي. ولقد ازداد 

وقد يكون دمةج املقاومةة لذمةرا  أو القةدرة علةى حتملةها   أهةداف الرتبيةة عنصةرًا كا قيمةة مةن            

ق كامةل امكانياتةه.   امية إىل مكافحة األمرا ، غري أن كلع ما زال بعيدًا عن حتقياالسرتاتيجيات الر

 يد من البحوث من أجل التحقق من املالحظات الشفهية.احلاجة إىل إجراء املزوتدعو 

  غةري أن العديةد مةن بنةوك     بلددًا للقيدا  بدذل     41وخيطد    بلدًا بنوك خمربيدة للييندات   64أنشأ .

ها وغالبًا ما يشوو عمليات ازمع العديد مةن الفجةوات   ئازينات هذه ما زالت   أوىل مراحل إنشا

. ويةتم السةعي إىل حتقيةق احلفة        كات الصةلة  الثروة احليوانية أنواعمن حيث تغطية جمموعات و

ة احليوانية من التكّيرت باستمرار لبيئات االنتا . وتبّلغ البلدان بشةكل  وزكني جمموعات الثرو املوقع

صة أو متخصصة كسبيل لضمان حتقيق الةربح مةن السةالالت الة  قةد      خا متزايد عن تطوير منتجات

  تكون مهددة.  
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 تقرير الثانيلل لويع الصيغة النهائيةراء املقبح والفبة الزمنية اإلج -خامسًا

 

علةى العنةوان    2015مةار//ذكار   31تنوي األمانة إتاحة مشروع كامل ومنقح للتقرير الثةاني  لةول    -16

ليقةةةةّدم  html.state_Second/genetics/en/programmes/AGAInfo/Ag/org.fao.www://httpالتةةةةالي  

عةرب الربيةد    2015مايو/أّيةار   31يقرتحةوا التعةديالت بهةذا الشةأن ) لةول      لتعليقةاتهم و  األعضاء واملراقبون

لتقريةر  ل وضع الصيغة النهائية(. وتسعى األمانة إىل org.fao@2SoWAnGRاإللكرتوني على العنوان التالي  

، مع األخذ   احلسةبان ييةع التعليقةات الةواردة، وكلةع رهنةًا بتةوافر        2015الثاني ونشره قبل نهاية عام 

 ر  امليزانية.من خا األموال

 التوجيهات امللتمسة -سادسًا

 

 قد ترغب اللجنة   أن تقوم اا يلي  -17
 

 ؛مسودة التقرير الثاني استعرا  (1)

 ؛مسودة التقرير الثانيدعوة األعضاء واملراقبني إىل تقديم التعليقات بشأن  (2)

األخةذ   احلسةبان التعليقةات    مةع  ، تقريةر الثةاني  لل وضع الصيغة النهائيةة  األمانة الطلب إىل (3)

 ؛الواردة

 ؛الالزمة الفاو، رهنًا بتوافر املواردلغات ميع األمانة نشر التقرير الثاني جب الطلب إىل (4)

 ؛الفاوجبميع لغات  هااألمانة إعداد نسخة خمتصرة عن التقرير الثاني ونشر إىل الطلب (5)

التقريةر الثةاني    احلكومةات وازهةات املا ةة تةوفري املةوارد املاليةة الالزمةة لرتيةة         مناشدة (6)

  .هماوتوزيع هما وطباعتهماونشرونسخته املوجزة 

http://www.fao.org/Ag/AGAInfo/programmes/en/genetics/Second_state.html
mailto:SoWAnGR2@fao.org

