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 مقّدمة -أواًل

 

دورة العاديذة الرابعذة   الذ  انعقذاد  منذذ اضطلعت بها منظمة األغذية والزراعة هذه الوثيقة عن األنشطة اليت  تفيد -1

ّرر معلومذات عذن    . 1(الوراثية احليوانيذة )خطذة العمذل العامليذة    تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد لدعم  للهيئة عشرة وتذو

العمذل الفنيذة احلكوميذة    جمموعذة  حسبما استعرضذتها  وعملية استعراضها ورمبا حتديثها،  ،متويل خطة العمل العاملية

العمل( يف دورتها الثامنة املنعقدة يف نوّمرب/ تشرين جمموعة الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة )

 . 2014الثاني 

 

 حالة تنفيذ خطة العمل العاملية -ثانيًا

 

مؤشرات حمذددة للعمليذات واملذوارد والاايذات     ة عشرة، على استخدام رابعواّقت اهليئة، يف دورتها العادية ال -2

. وأّادت البلدان، واألقاليم، واملنظمات الدولية بشأن تنفيذذ  2العامليةمن أجل رصد تنفيذ وتأثري خطة العمل املتصلة بها 

حالذة املذوارد الوراثيذة    خطة العمل العاملية منذ اعتمادها كجزء من عملية رّع التقذارير بالنسذبة إىل التقريذر الثذاني عذن      

التقريذر املرحلذي   الوثيقذة بعنذوان    تذرد مؤشذرات العمليذة بالتفصذيل يف     و. 3)التقرير الثذاني( احليوانية لألغذية والزراعة 

وإضذاًّة إىل للذ ،    .4)التقرير التجميعذي(  2014 -التجميعي بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية

  .رّعت البلدان تقارير عن حالة أعداد سالالتها الوطنية من خالل نظام معلومات التنّوع الوراثي للحيوانات املستأنسة

 

ّرر هذا القسم موجزًا عن املعلومات بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية الواردة يف التقارير القطرية، ويف التقذارير   -3 ويو

الواردة من األقاليم واملنظمات الدولية، إضاًّة إىل معلومات عن حالة أعداد السالالت كما هي مسّجلة يف نظذام معلومذات   

ّرر و التنّوع الوراثي للحيوانات املستأنسة. بعض األدلرة عن آثار السياسة يف خطة العمل العامليذة علذى الصذعيدين    كذل  يو

 القطري واإلقليمي.

 

 تقارير البلدان، واألقاليم واملنظمات الدولية بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية -ألف

 

تقريذرًا مذن    15وتقذارير مرحليذة إقليميذة     4تقريذرًا قطريذًا، و   129 استجابًة للدعوة اليت وّجهتهذا الفذاو، ورد   -4

 . خطة العمل العامليةما يعكس مستوى رّيعًا من االهتمام بتنفيذ ، 5منظمات دولية
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2007ويبّين حتليل آثار خطة العمل العاملية على الصعيد القطري حتسينات ملحوظة منذ عام  -5
. وّيمذا تصذب    6

. 7باملوارد الوراثية احليوانية أكثر رسوخًا، تعّززت أنشطة اإلدارة الوطنيذة االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية اخلاصة 

وتكون عادة درجة تنفيذذ خطذة العمذل العامليذة مرتفعذة يف أوروبذا، والقوقذاز، وأمريكذا الشذمالية، ومتوسذطة يف آسذيا،            

( عالمذة مؤشذر   3وبالنسبة إىل العامل ككّل، يسّجل الصون )جمال األولويذة االسذرتاتيجية    .ومنخفضة يف األقاليم األخرى

ويف مجيع األقاليم، تبّين مؤشرات حالة التذززر وحالذة   أدنى بالنسبة إىل جماالت األولوية االسرتاتيجية الثالثة األخرى. 

ت األولويذات االسذرتاتيجية ّذّد لاتهذا. وكذذل ،      التمويل مستوى من التنفيذ أكثر تدّنيًا من املؤشرات اخلاصة مبجذاال 

 .تشكل القيود املالية العوائق اليت يتكّرر لكرها أمام تنفيذ خطة العمل العاملية

 

ّاألنشطة عدة يف العامل بعد جبهة اتصال إقليمية أو شبكة إقليمية للموارد الوراثية احليوانية.  وال حتظى أقاليم -6

تقدمًا يف أوروبا، وهو اإلقليم الذي تتواجد ّيه جهة االتصال اإلقليمية األقدم، وحيث جتري  على املستوى اإلقليمي أكثر

وتفيذد جهذة االتصذال    يف مجيع جماالت األولويات االسرتاتيجية خلطة العمل العاملية.  اإلّادة عن جمموعة من األنشطة

جنذو  غذر  اطذيط اهلذاد ،      -الوراثية احليوانية ، وكذل  شبكة املوارداإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

وقد قامت شبكة املوارد الوراثية احليوانية اآلسيوية والذيت انطلقذت أعماهلذا يف     عن جمموعة أكثر حمدودية من األنشطة

  .2014نشأت مخس جهات اتصال إقليمية ّرعية يف أّريقيا يف عام . وقد ُأ، بتحديد أولويات إقليمية للعمل2013عام 

 

ويستمر عدد صاري من املنظمات الدولية بتوّري مساهمات ملحوظذة لتنفيذذ خطذة العمذل العامليذة، عذرب بذرام          -7

أنشطة هذه املنظمات جماالت األولويات االسذرتاتيجية   وتشملومشاريع ابتكارية، وّعالة، وتشاركية يف أغلب األحيان. 

 األربعة يف خطة العمل العاملية. 

 

خلطة العمذل العامليذة، تبقذى مهمذة حتسذر إدارة املذوارد        واملستمر على الرغم من التأثري امللحوظوباإلمجال،  -8

، واملستويات املتدنيذة أيضذًا مذن التعذاون بذر      اليةاملوارد امل كفايةعدم  ويؤّثرالوراثية احليوانية يف العامل بعيدة اإلجناز. 

غيذا  قذدرة مؤسسذية وبشذرية قويذة للتخطذيط يف قطذاع تربيذة         البلدان، ووجود سياسات وأطر قانونية غذري مالئمذة، و  

علذى الصذعيد القطذري كوسذيلة لتحديذد       8القذرارات علذى اسذتخدام املؤشذرات     صذانعو احليوانات على التقدم. وُيشذجعع  

 .  على حنو خاص األولويات االسرتاتيجية اليت تتطلرب العمل

 

 رفع التقارير عن أعداد السالالت -باء

 

 -احلالة والتوّجهات بشأن املوارد الوراثيذة احليوانيذة  أعّدت منظمة األغذية والزارعة ونشرت الوثيقة بعنوان    - 9

ويستند هذا التقرير، على غرار تقارير سابقة يف اجملموعات، على بيانذات السذالالت علذى الصذعيد الذوط        9 .2014

                                                      
 CGRFA-15/15/Inf.17الوثيقة   6
7  http://www.fao.org/Ag/AGAInfo/programmes/images/AnGR/indicators2014.pdf 
8  http://www.fao.org/Ag/AGAInfo/programmes/images/AnGR/indicators2014.pdf 
 CGRFA-15/15/Inf.18الوثيقة   9



CGRFA-15/15/11 4 

 

ّررها املنسقون الوطنيون إلدارة املوارد الوراثية ا حليوانية )املنّسقون الوطنيون( من خالل نظام معلومذات التنذّوع الذوراثي    يو

 للحيوانات املستأنسة. 

 

بلذدًا   17. وإضاًّة إىل لل ، أنشذأ  2014بلدًا يف عام  53و، 2013بلدًا بياناتها الوطنية يف عام  27وقد حّدث  -10

(، وميكن أن EFABISع البيولوجي حليوانات املزرعة )نقاطًا وطنية كشريكة يف شبكة نظام املعلومات األوروبي عن التنو

منسذقًا   173منسقًا وطنيذًا )مذن أصذل     96، كان 2014حتّدث بياناتها من خالل هذه النقاط. واعتبارًا من أغسطس/آ  

 . 2007عام  يف وطنيًا( قد حّدثوا بياناتهم الوطنية منذ إطالق نظام معلومات التنّوع الوراثي للحيوانات املستأنسة

 

اسذُتحدثت نقطذة ّصذل مذدتها عشذر سذنوات حلسذا          10ومتاشيًا مع طلب اهليئة يف دورتها الرابعة عشذرة،  -11

يف حالة املخاطر والتنّوع: ويف حال عدم تواّر بيانات عن أعداد أي ساللة ملدة عشر سنوات ُتعترب اليوم لات  التوّجهات

 حالة خماطر جمهولة.

 

، ارتفعت 2012وقد حتسنت جودة البيانات يف نظام معلومات التنّوع الوراثي للحيوانات املستأنسة. ومنذ عام  -12

نسبة أعداد السالالت الوطنية من الدواجن اليت تتوّر عنها أي بيانات عن األعداد )مبا يف لل  تل  اليت مل ُتقّدم عنهذا  

يف املائذذة، يف حذذر أن النسذذبة ارتفعذذت بالنسذذبة إىل  56إىل  48أي حتذذديثات خذذالل السذذنوات العشذذرة األخذذرية( مذذن 

 يف املائة.  60إىل  57الثدييات من 

 

يف املائة من السالالت على  18ويف املائة( بأنها معّرضة للخطر؛  17ساللة يف اجملموع ) 1 458وُتصّنف حاليًا  -13

يف املائذة مذن السذالالت     7جمهولذة؛ وُيفذاد أن    يف املائذة لات حالذة خمذاطر    58أنها غري معّرضذة للخطذر يف حذر أن    

 11منقرضة.

 

ودعت اهليئة البلذدان إىل تذوّري معلومذات عذن كيفيذة تسذجيل سذالالتها يف نظذام معلومذات التنذّوع الذوراثي             -14

 12حسا  املؤشرات اخلاصذة بذاملوارد.   لارض غريبة  و مكيفة حمليًا   ضمن إحدى ّئيت التكّيفللحيوانات املستأنسة 

مذن أنذواع السذالالت علذى      14 869مذن أصذل    2 356وحتى اآلن، أتاح املنسقون الوطنيون هذه املعلومات بالنسبة إىل 

 املستوى الوط .

 

ّرر البيانات وحتديثها أّنه من غري املمكذن اسذتنباط اسذتنتاجات موثوقذة يف مذا يتعلذق        الراهنويع  الوضع  -15 لتو

2)املؤشذر   العاملية يف التنّوع كما يظهر يف نسبة إمجالي األعداد اليت تشكلها السذالالت املتكيفذة حمليذاً    بالتوّجهات
13 .)

( توّري بيانات بشأن أحجام أعذداد السذالالت علذى املسذتوى الذوط       1ُيشّجع املنّسقون الوطنيون بقوة على )وبالتالي، 
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تصذنيف مجيذع   ( 2متاحذة عذن أعذداد السذالالت؛ و)     بيانات تارخييذة على أساس منتظم وأكثر تواترًا، مبا يف لل  أي 

  .أعداد سالالتها الوطنية ضمن ّئات التكّيف

 

رصد تنفيذ خطة العمل العاملية. وهو بأهمية بالاة يف معلومات التنّوع الوراثي للحيوانات املستأنسة  نظاميّتسم و -16

اتفاقيذة التنذّوع البيولذوجي. وتذرد معلومذات إضذاّية يف        وتعذرت  بذه  ة يشكل أيضًا آلية مقاصة للموارد الوراثية احليواني

 14 .صيانة نظام معلومات التنّوع الوراثي للحيوانات املستأنسة وتطويرهالوثيقة بعنوان  

 

 آثار السياسة -جيم

 

صكًا أساسيًا يف اسذتخدام املذوارد الوراثيذة احليوانيذة      2007أصبحت خطة العمل العاملية منذ اعتمادها يف عام  -17

على حنو مستدام، وتطويرها وصونها على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنيذة. ويف أّريقيذا، وضذع كذّل مذن املكتذب       

جيات وبذرام   االقتصادية لدول غذر  أّريقيذا اسذرتاتي   موعة واجمل 15األّريقي للموارد احليوانية التابع لالحتاد األّريقي

لقيمذة الوراثيذة إىل سذالالت حمليذة،     ضاّة اإوتسهيل إقامة مراكز امتياز إقليمية، و ،لتقييم واتساق إدارة املوارد الوراثية

 وبناء القدرات. 

 

يف املائة من البلدان اليت رّعت  60إىل أن أكثر من  16وتشري التقارير القطرية اليت جرى إعدادها للتقرير الثاني -18

يف املائة من البلذدان الذيت    40تقريرًا قد أنشأت جلنة استشارية وطنية معنية باملوارد الوراثية احليوانية. ويشري أكثر من 

حا  رّعت تقريرًا إىل وجود تنسيق قوي بر جهات االتصال الوطنية التابعة هلا واملعنية باملوارد الوراثية احليوانية وأص

 الشأن اآلخرين يف القطاع.  

 

يف املائة من البلدان املبلراة إىل أنه أجنز إعداد االسرتاتيجية الوطنيذة وخطذة العمذل للمذوارد      25ويشري حوالي  -19

يف حر واّق أصحا  الشذأن   ،الوراثية احليوانية. وقد أقّرت احلكومات املعنية بعض هذه االسرتاتيجيات وخطط العمل

مل تقرها احلكومات. وقد حّدثت بعض البلدان االسرتاتيجيات وخطط العمذل   يات وخطط عمل أخرى إمناعلى اسرتاتيج

يف طذور إعذداد اسذرتاتيجياتها وخطذط     هذي  يف املائذة مذن البلذدان     25واليت سبق أن وضعتها، أو هي يف طور حتديثها. 

س لديه خططًا لوضع اسرتاتيجية وطنية وخطذة عمذل   يف املائة ّقط من مجيع البلدان املبلراة إىل أن لي 10و يشري عملها. 

أكثذر  يشذري  يف املائة من البلدان مل حيّدد بعد التمويل الضذروري لذذل . و   30 يف حال مل يسبق له أن ّعل لل ، رغم أّن

نيذة شذاملة   سياسذاته الوطنيذة وأطذره القانونيذة اخلاصذة بذاملوارد الوراثيذة الوط        يف املائة من البلدان املبلاة إىل أّن 20من 

 وحمّدثة. 
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 كذذذل ، حتّسذذن تأصذذيل إدارة املذذوارد الوراثيذذة احليوانيذذة يف أطذذر أخذذرى أوسذذع نطاقذذًا للسياسذذات. ويف أكثذذر  -20

يف املائة من البلدان املبلراة، يتّم التطذرق إىل املذوارد الوراثيذة احليوانيذة يف االسذرتاتيجية أو اخلطذة أو السياسذة         60من 

وكشف حتليل لالسرتاتيجيات وخطط العمل املتصلة بالتنّوع البيولذوجي والبذالع عذددها    الوطنية لقطاع الثروة احليوانية. 

تاطيذًة واسذعة النطذاق     2014باتفاقيذة التنذوع البيولذوجي يف أبريل/نيسذان      واملتاحة على املوقع الشبكي اخلذاص  174

 لة باملوارد الوراثية احليوانية.للمسائل املتص

 

 دعم الفاو جملاالت األولويات االسرتاتيجية يف خطة العمل العاملية -ثالثًا

 

اسرتاتيجية. ويعطي هذا اجلزء بعذض  تركرز الفاو دعمها على تنفيذ خطة العمل العاملية يف جماالت لات أهمية  -21

األمثلة عن أنشطة الفاو يف جماالت األولويات االسرتاتيجية األربعة يف خطة العمل العاملية وبعذض اجملذاالت املشذرتكة.    

 التقرير املرحلي التفصيلي ملنظمة األغذية والزراعة بشأن تنفيذ خطة العملوترد معلومات أكثر تفصياًل يف الوثيقة بعنوان  

 .17العاملية للموارد الوراثية احليوانية

 

 التوّجهات: توصيف 1جمال األولوية االسرتاتيجية  -ألف

 واملخاطر املرتبطة بها وحصرها ورصدها

 

واصذلت الفذذاو، بالتعذذاون مذع شذذركائها، بنذذاء القذدرات والسذذعي إىل توحيذذد أسذاليب حصذذر املذذوارد الوراثيذذة      -22

ية الدعم من خالل مشاريع خمتلفة. تلقرى التوصيف الوراثي واملظهري للثروة احليواناحليوانية، ورصدها وتوصيفها. وقد 

 توجيهية ّنية. وردًا على الطلب املستمر، تواصل الفاو توزيع خطوط

 

وحّثت اهليئة البلدان، يف دورتها العادية الرابعة عشرة، على مجذع البيانذات وإدخاهلذا يف النمذولو الوصذفي       -23

ات يف نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة أو يف شبكة نظام املعلومات األوروبي عذن التنذوع   إلصدار املعلوم

مذن الربازيذل وكينيذا جبمذع بيانذات عذن بيئذات اإلصذدار          السويد، قام كذلّ  من وبدعم 18البيولوجي حليوانات املزرعة.

ومدغشقر ومالي ومجهورية تنزانيا املتحدة مجع بيانات عن  كاًل من مصر يف حر أّن ،بالنسبة إىل سالالت أنواع خمتلفة

 سالالت املاعز. 

 

وتطذويره  نظام معلومات التنذوع الذوراثي للحيوانذات املستأنسذة      على، جرى احلفاظ 19وردًا على طلبات اهليئة -24

بتمويل مشرتك من حكوميت السويد وسويسرا. وأدرجت الفاو النظام اجلديد لتصنيف السذالالت يف نظذام معلومذات    أكثر 
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، مذا حذ  بخدخذال بيانذات     20التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة، كما طلبته اهليئة يف دورتها العادية الرابعذة عشذرة  

 ة. متصلة بتصنيف السالالت على أنها مكيفة حمليًا أو غريب

 

نظام معلومات التنوع الوراثي  إلعادة هيكلةاخليارات  استطالع جيريوبالتعاون مع كبري اإلحصائير يف الفاو،  -25

منصة البوابة اإللكرتونية اخلاصة بشبكة األمن الاذائي واإلنذار املبكذر مذن أجذل تبذادل      استخدامللحيوانات املستأنسة ب

ويتمّثل النه  املقرتح يف بناء نظام معلومات التنوع . للربجميات بوصفها البنية التحتية األساسية 21(FENIX) املعلومات

. FENIXاملتطورة اليت تقذّدمها منصذة   و الوراثي للحيوانات املستأنسة عن طريق استخدام التكنولوجيات املفتوحة املصدر

ومذن شذأن   وتبادهلذا.   ة، وحتسذر الوصذول إىل البيانذات   هي: زيادة االستدامة، وزيادة املرون FENIXومناّع استخدام 

عرض التقذارير املوحذّدة الذيت تطلبهذا اهليئذة،      تتي  نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة أن إعادة هيكلة 

 إدخذال  FENIXويرّج  أن حيّسن استخدام ليس من منظور عاملي ّحسب، بل من منظور إقليمي أو حتى قطري أيضًا. 

البيانات من قبل البلدان ومن شأنه أن يزيد الفعالية يف إدارة املعلومات من خالل اسذتخدام جمموعذة مذن أدوات قاعذدة     

ديرها تذ  FENIXمنصذة  أخرى قائمة على مع نظم  االتساقسيمكرن والبيانات ملعاجلة البيانات واملصادقة عليها ونشرها. 

قاعذدة البيانذات اإلحصذائية للمنظمذة أو قاعذدة البيانذات اإلحصذائية        )مذثاًل   منظمة األغذية والزراعذة شعبة اإلحصاء يف 

حتليل البيانات على مستوى النظم. ومن اطتمل أن يعّزز هذا الروابط بر املؤسسذات الوطنيذة واملنظمذات    من  القطرية(

 الدولية/ اإلقليمية.  

 

والتطذوير يف  انات املستأنسة إىل نظام يسم  بالصيانة ع الوراثي للحيوحتويل نظام معلومات التنّووجيري اقرتاح  -26

متطلبذات  حذر تظهذر    نه  من ثالث مراحل من شأنه أن يتي  مرونة يف التنقي  وإعادة التوجيذه  يف إطاراألجل الطويل 

. كذي أمريدوالر  400 000كذّل مرحلذة بنحذو    لتكذاليف  الوتقّدر حاليًا  )مثاًل طلبات من اهليئة( أو تكنولوجيات جديدة.

إلدارة املذوارد  وتتصاحب كّل مرحلة مع تقييم لالحتياجات يتطلرب جهذات اتصذال وشذبكات إقليميذة وإقليميذة ّرعيذة       

بهد  حتديد املتطلبات الوطنية وينباي إجراء تقييم االحتياجات هذا وجمموعات العمل املتصلة بها. الوراثية احليوانية 

غذري املشذمولة بعذد يف نظذام     إدخال البيانات بشأن األنذواع  واإلقليمية من حيث الوظائف والبيانات: على سبيل املثال، 

القائمة يف أوروبا )مذثاًل النحذل( أو وضذع     يف النقاط الوطنية معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة ولكنها مشمولة

نظذام املقذرتح ملعلومذات التنذوع الذوراثي      ويهد  العمل على تطوير الإدخال البيانات اليت تدعم اللاات الوطنية. أدوات 

إىل حتسر اهلياكل القائمة ومتكر نظام املعلومات العاملي من تلبية املتطلبذات الوطنيذة واإلقليميذة    للحيوانات املستأنسة 

نقطذة  نظام معلومات التنذوع الذوراثي للحيوانذات املستأنسذة علذى عذاتق       بصورة أّضل. وستبقى مسؤولية صيانة وتطوير 

 االتصال العاملية للموارد الوراثية احليوانية. 
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 : االستخدام املستدام والتطوير2جمال األولوية االسرتاتيجية  -باء

 

املسذاعدة الفنيذة للبلذدان    طلبت اهليئة من الفاو مواصلة أنشطتها، واحلفاظ على عملها وتعزيزه يف جمال توّري  -27

ّرر كّل من. 22واألقاليم متنوعذة وألنشذطة بنذاء القذدرات لات الصذلة       وإمنائيذة الذدعم ملشذاريع ّثيذة    والشذركاء   الفاو وو

تنمية  من خالل الرتكيز على جمموعة من القضايا، مبا يف لل  باالستخدام املستدام للموارد الوراثية احليوانية وتنميتها،

 .حليوانات، وحتديد احليوانات وتتّبعها، وحتسر السالالت وتكنولوجيات التكاثرقطاع تربية ا

 

على صعيد بناء القدرات وتوّري املساعدة الفنية موضوعر هما حتديد احليوانذات  حتديدًا واستهد  عمل الفاو  -28

املوضذوعر تنظذيم ور     بهذذين . وقد مشل الذدعم املتصذل   وتتّبعها، والتفاعل بر املوارد الوراثية احليوانية وتاري املناخ

 عمل تدريبية، واجتماعات خرباء، ومشاريع وّوث. 

 

حذول   الفنيذة  وضذع اخلطذوط التوجيهيذة   أن تواصذل  الفذاو   مذن وطلبت اهليئة يف دورتها العادية الرابعة عشرة  -29

واخلطوط التوجيهية متاحذة للهيئذة يف وثيقذة املعلومذات     . 23أدائهاصحتها و حتديد هوية احليوانات، وتتبعها وتسجيل

 ،العملجمموعة . ورّحبت 24األغراض لتسجيل احليوانات ام متكامل متعددمشروع اخلطوط التوجيهية لوضع نظبعنوان 

 الثامنة، بخعداد اخلطوط التوجيهية وأوصت اهليئة بخقرارها. يف دورتها 

 

خدمات النظام اإليكولوجي الذيت  أعّدت منظمة األغذية والزراعة الوثيقة بعنوان  ،25واستجابًة لطلب من اهليئة -30

ورّحبذت  .26توّرها سالالت وأنواع الثروة احليوانية، مع إيالء اعتبار خاص إىل مسذاهمات صذاار مربذي املاشذية والرعذاة     

 . 27بهذه الوثائق وقّدمت التعليقات عليها العملجمموعة 

 

 : الصون3اتيجية جمال األولوية االسرت -جيم

 

الصذون يف اجلسذم احلذي للمذوارد الوراثيذة      ت اهليئة يف دورتها العادية الرابعة عشرة اخلطوط التوجيهيذة،  أقّر -31

، 29وُوّزعذت علذى نطذاق واسذع     ُنشرت هذه اخلطوط التوجيهيةومن خالل الدعم املالي الذي قّدمته أملانيا،  .28ةاحليواني

 للمطالبة الكبرية.  استجابًة
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ّررت الفاوالف مشاريع للتعاون جمموعة من ومن خالل  -32 يف جمال صون املوارد الوراثيذة   للبلدان الدعم الف  ، و

 احليوانية. 

 

 : السياسات، واملؤسسات، وبناء القدرات4جمال األولوية االسرتاتيجية  -دال

 

مشروعًا إقليميًا أو وطنيًا يع  أكثذر مذن    27وساهمت الفاو وشركاؤها يف تطوير و/أو تنفيذ تسعة مشاريع عاملية  -33

نشذاطًا لبنذاء القذدرات مذع حذوالي عشذرة بلذدان         25بلدًا. وخالل السنتر املاضيتر، نظمت الفاو، مع شذركائها،   40

 مشاركة. 

 

احليوانيذة،  وقد قّدمت الفاو الدعم الف  لبلدان عديدة يف جمال وضع سياسات متصلة بذخدارة املذوارد الوراثيذة     -34

 . مبا يف لل  اسرتاتيجيات وخطط عمل وطنية وتشريعات وطنية

 

وتعاونت الفاو مع منسقر وطنير وغريهم من أصحا  الشأن لتحديد جهات اتصال إقليمية وإقليمية ّرعية أو  35

نهذا مذع جهذات    شبكات يف آسيا، واإلقليم الفرعي آلسذيا الوسذطى، والشذرق األدنذى، وأّريقيذا. وتواصذل املنظمذة تعاو       

ويف أّريقيا، تعاونت الفاو مذع مكتذب االحتذاد األّريقذي     كا الالتينية والبحر الكارييب. رياالتصال اإلقليمية يف أوروبا وأم

للموارد احليوانية يف جمال حتديد جهات اتصال إقليمية ّرعية يف مشال وشرق وجنو  أّريقيا، وجتزئة جهة االتصذال  

هذذه  وتستضيف جهات االتصال األّريقية اجلديدة  .يقيا وأّريقيا الوسطى إىل كيانر مستقلراإلقليمية الفرعية لار  أّر

 مجاعات اقتصادية إقليمية أو أجهزة ّثية زراعية متصلة بها. 

 

وساهمت املنظمذة يف جمموعذة مذن املبذادرات املشذرتكة واملتصذلة بذالتنوع البيولذوجي، والتكنولوجيذا احليويذة            -36

وكذذل  حذول نظذم غذائيذة      التفاعالت بر املوارد الوراثية احليوانية وتاذري املنذاخ ومسذائل بيئيذة أخذرى،     ووالتاذية، 

 املوارد الوراثية احليوانيذة مستدامة ومعايري طوعية يف قطاع تربية احليوانات. وقد ُنشر اجلزء الرابع واخلمسون من جملة 

 . 2014عام 

 

 .30للملكية الفكرية يف إعداد تقرير عن املوارد الوراثية احليوانية وتعاونت الفاو مع املنظمة العاملية -37

 

وتستمر الفاو يف احلفاظ على شبكة تنّوع احليوانات األليفة واجملموعات الفرعية اإلقليمية كمنتدى غري رحذي   -38

 2 500، اكتتب يف الشبكة 2014أغسطس/آ   واعتبارًا من .ملناقشة مسائل لات الصلة بخدارة املوارد الوراثية احليوانية

اجملموعذات   وقد بدأ نقل .رسالة 1 800، مّت تبادل أكثر من وخالل السنتر املاضيتر .بلدًا 185شخص، من أكثر من 

 . شبكة تنّوع احليوانات األليفة يف أّريقيا إىل مكتب االحتاد األّريقي للموارد احليوانيةاإلقليمية ل الفرعية
 

                                                      
، 3E947/. تقرير عن املوارد الوراثية احليوانية. مطبوعة املنظمة العاملية للملكية الفكرية رقم 2014املنظمة العاملية للملكية الفكرية   30
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 التعاون   -رابعًا

 

طلب مؤمتر الفاو، يف دورته السابعة والثالثر، أن تواصل الفاو إقامة شراكات مذع منظمذات أخذرى يف جمذال      -39

، اقتصادية إقليميذة، ومنظمذات علميذة   . وواصلت الفاو تفاعلها مع أجهزة إقليمية ومجاعات 31تنفيذ خطة العمل العاملية

اهمات الفاو العلمية، مبا يف للذ  تنظذيم دورات مشذرتكة يف    مس ومنظمات غري حكومية وقطاع تربية احليوانات. كما أّن

 ية يف األوساط العلمية وخارجها.مؤمترات علمية، رّعت مستوى الوعي حيال خطة العمل العامل

 

وتعاونت الفاو مع جمموعة واسعة من الشركاء يف مسائل مشرتكة من قبيل تاّير املناخ، وإضاّة القيمة وحتديذد   -40

حتديذد هويذة احليوانذات     خّنّذ علذى سذبيل املثذال،    وكة من إدارة املوارد الوراثية احليوانية بصورة أّضل. املناّع املشرت

حتسذر إدارة الرعذي تذربط     وتسجيل أدائها وتتبعها هي عناصر تربط تربية احليوانذات بالقطذاع الصذحي، يف حذر أنّ    

 املوارد الطبيعية واحتباس الكربون.  االستخدام املستدام للموارد الوراثية احليوانية وصونها بخدارة

 

 متويل تنفيذ خطة العمل العاملية -خامسًا

 

للمذوارد  اعتمدت اهليئة، يف دورتها العادية الثانية عشرة، اسذرتاتيجية التمويذل لتنفيذذ خطذة العمذل العامليذة        -41

 من الفاو تنفيذها.  تالتمويل( وطلب اسرتاتيجيةالوراثية احليوانية )

 

 تدعم تنفيذ خطة العمل العاملية. اليت للموارد املاليةالتمويل مجيع املصادر املعلومة واملمكنة  اسرتاتيجيةوتشمل  -42

ّرر هذه الوثيقة معلومات عن املوارد املتاحة يف إطار حسا  أمانة املنظمة، كمذا تعطذي مذوجزًا عذن الربنذام  العذادي        وتو

وازنة املخّصصة لتنفيذ خطة العمل العاملية. كذل ، تفيد الوثيقة عن حالذة تنفيذذ   للمنظمة وعن املوارد املالية من خارو امل

 .32دورة املشروع األوىل يف إطار حسا  أمانة املنظمة

 

 اسرتاتيجية لتمويل تنفيذ خطة العمل العاملية اخلاصة باملوارد الوراثية احليوانية -ألف

 

دوالر  106 000، مبلذع  2012قّدمت حكومة سويسذرا، يف ديسذمرب/كانون األول    أن مل ترد أموال إضاّية منذ -43 

 . لتقديم املقرتحاتحمتمل لنداء ثان  كييرأم

 

مشذروعًا مقرتحذًا،    13التمويل، متت املواّقة علذى   السرتاتيجيةل لتقديم االقرتاحات وّقًا ويف إطار النداء األّو -44 

اتفذاق لتنفيذذ   خطذا    19توقيع  ، مّتوبالتالي. يف دورتها العادية الرابعة عشرة اهليئةبلدًا، للتمويل من قبل  30تشمل 

                                                      
 C 2011/REPمن الوثيقة  70الفقرة   31
العاملية للموارد الوراثية التقرير املرحلي التفصيلي ملنظمة األغذية والزراعة بشأن تنفيذ خطة العمل ترد معلومات أكثر تفصياًل يف الوثيقة بعنوان     32

 .CGRFA/WG-AnGR-8/14/Inf.3، احليوانية
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ويفوق عدد اخلطابات املعدة عذدد املشذاريع، إل ألسذبا  متعلقذة بامليزانيذة والتشذايل، تطلبذت بعذض          .13الذذ املشاريع 

 .املشاريع املنفذة يف عدة بلدان وضع خطا  اتفاق لكل بلد

 

، مذن املقذّرر   2014وّلول نهاية . خيتلف املشاريعحاليًا تنفيذ مجيع املشاريع، غري أن التقّدم يف تنفيذ  ويتّم - 45 

أن تقّدم ستة مشاريع تقريرها األول )ستة أشهر(، ومشروع واحد التقرير الثاني ومخسة مشاريع التقرير الثالث. ويتوقذع  

 .2015عام  لعمط ّلولاستكمال التقارير النهائية لثالثة مشاريع 

 

، وعلى سذبيل املثذال  وعملية إدارة كّل مشروع ورصده يف إطار اسرتاتيجية التمويل عملية معقدة وتستارق وقتًا.  -46 

ب وضع خطابات االتفاق بر شهرين ومثانية عشر شهرًا من التفاوض، حسب املشروع. وأدى لل  إىل تأخري تنفيذذ  تطلر

 وكان ال بد من مراجعة خطط العمل وقد مّت تأجيل التنفيذ وإعداد التقارير قلياًل.  عدة مشاريع.

 

 اإلمجاليذذة املتصذذلة بتنفيذذذ اإلدارة الفنيذذة تكذذاليف التنظيميذذة و، بلاذذت التكذذاليف 2014-2013ويف الفذذرتة  -47

ّرذرت نصذفها تقريبذًا ميزانيذة الربنذام  العذادي للمنظمذة.         ،أمريكيدوالر  420000اسرتاتيجية التمويل  وبالنسذبة إىل  و

احلذّد  زيذادة  ترغذب اهليئذة يف ّذث إمكانيذة      النداءات املستقبلية لتقديم مقرتحات يف إطار اسذرتاتيجية التمويذل، قذد   

 .لكّل مشروعالتكاليف اإلدارية  لزيادةنظرًا  لكّل مشروع للموارد املخصصةاألقصى 

 

 ثالثذة يف  يوانيذة أسهم العمل يف جمال املوارد الوراثيذة احل  2013،33-2012عمل وامليزانية للفرتة يف برنام  ال   -48 

ضمن اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة واخلطة  35 2015-2014ويف برنام  العمل وامليزانية للفرتة  .34نوات  تنظيمية

املتوسطة األجل، يسهم العمل على املوارد الوراثية احليوانية، مبا يف لل  خطة العمل العاملية يف نات  واحد من اهلذد   

د  اهلذ  مذن ، وأربعذة نذوات    املساهمة يف القضاء على اجلذوع وانعذدام األمذن الاذذائي وسذوء التاذيذة       - 1االسرتاتيجي 

 ، مذن الزراعذة والاابذات ومصذايد األحذاك بطريقذة مسذتدامة         زيادة وحتسر توّري السلع واخلدمات - 2االسرتاتيجي 

 اهلذذد   مذذنال سذذيما جمذذال العمذذل الرئيسذذي علذذى خذذدمات الذذنظم اإليكولوجيذذة والتنذذّوع البيولذذوجي؛ ونذذات           

متكذر نظذم زراعيذة وغذائيذة       - 4اهلد  االسرتاتيجي  من؛ ونات  احلد من الفقر يف املناطق الريفية - 3االسرتاتيجي 

ّررت قد و. أكثر مشوال وّعالية على املستويات اطلية والوطنية والدولية الفذاو والوكالذة الدوليذة للطاقذة الذريذة أمذوال       و

 الربنام .

 

، والنذروي  وأملانيذا،  نسذا،  علذى املسذتوى العذاملي مذن ّر     العامليذة لدعم تنفيذ خطة العمل  املنظمة أموااًل وتلقرت -49 

اهلنذذد، تقريبذذًا(، وملشذذاريع قطريذذة وإقليميذذة مذذن  أمريكذذيمليذذون دوالر  1.9)جممذذوع  وإسذذبانيا، والسذذويد، وسويسذذرا

                                                      
 C 2011/3 الوثيقة  33
 .5امللحق  CGRFA/WG-AnGR-7/12/Inf.2  و  CGRFA/WG-AnGR-7/12/4  الوثيقتان  34
التعديالت على برنام    CL 148/3  والوثيقة؛ 15-2014وبرنام  العمل وامليزانية للفرتة  17-2014اخلطة املتوسطة األجل   C 2013/3  الوثيقة  35

اخلطة  –: إطار النتائ  1امللحق   PC 115/2  يف الوثيقة 2014، حتديث مايو/أيار  Annex 5 Rev.1  ، والوثيقة15-2014العمل وامليزانية للفرتة 

 .2015-2014/برنام  العمل وامليزانية 2014/17املتوسطة األجل 
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، والبن  الدولي، واالحتذاد األوروبذي، ومرّذق البيئذة     وتركياواململكة العربية السعودية،  ونيبال، ومناوليا،وموريتانيا، 

والوكالة الدولية للطاقذة الذريذة، مذن خذالل الشذعبة املشذرتكة بذر منظمذة األغذيذة           األّريقي للتنمية،العاملية، والبن  

مليذون   15.3والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية يف جمال استعماالت التقنيات النووية يف األغذية والزراعة )جممذوع  

يف إطذار اتفاقذات التعذاون الربنذاجمي املنظمذة يف تذوّري األمذوال         وساعدت هذه األمذوال املتذواّرة  . (تقريبًا أمريكيدوالر 

. وترتبط املنظمة أيضًا بعدة مشاريع ممولة من املفوضية األوروبية اطفرزة لالضطالع بأنشطة خاصة على مجيع املستويات

ة أيضذًا برنذام  صذندوق    توّر إعانات للمشاركر من البلدان النامية وتدعم استحداث ونشر املعار . وقذد أعذّدت املنظمذ   

 أمانة متعدد املاحنر لتيسري تنفيذ خطة العمل العاملية، ومل يتلقع حتى اآلن أي مساهمة.  

 

 ملراقبذة وحتدد اسرتاتيجية التمويل أربعة أنواع خمتلفة من املوارد لات الصلة، مبا ّيها املوارد غذري اخلاضذعة    -50 

ها تواصل تقديم معلومات ول البلدان على معلومات عن التمويل، حيث أّناملنظمة. وللمنظمة دور تيسريي يف حتسر حص

عن مصادر التمويل واملن  من خالل شبكة املناقشات اخلاصة بشبكة التنوع الذوراثي للحيوانذات املستأنسذة ومذن خذالل      

 .36املوقع اإللكرتوني السرتاتيجية التمويل

 

رّع تقرير إىل املنظمة عذن املذوارد املاليذة املسذتخدمة لتنفيذذ خطذة       ودعت اهليئة البلدان واملنظمات الدولية إىل  -51

ّرر الوثيقة بعنوان 37العمل العاملية التقرير املرحلي التجميعي للوثيقة بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية . وتو

2014 –احليوانية 
طة عامذة عذن خمتلذف السياسذات،     ، والتقارير القطرية، والتقارير املرحلية للمنظمات الدولية، 38

والربام ، واألنشطة اجلارية على مستويات خمتلفة لتعزيز اإلدارة الرشيدة للموارد الوراثية احليوانية، كسذبيل لتحسذر   

. 39األمن الاذائي والتنمية املستدامة. وستتاح مجيع التقارير على املوقع اإللكرتوني اخلاص بذ تنفيذ خطة العمل العاملية 

بلذدًا ّقذط    12يف املائة من البلدان عن زيادة يف التمويل القطري منذ اعتماد خطة العمذل العامليذة، غذري أّن     30أبلع  وقد

ّررتهذا     خارجية لتنفيذ خطة العمل العاملية.  بلدًا تلقت أمواال 25وقدمت متوياًل لبلدان أخرى،  وتشذري املعلومذات الذيت و

وطنية والثنائية واملتعددة األطرا  استخدامًا اسرتاتيجيًا للمضي ُقدمًا يف تنفيذذ خطذة   البلدان إىل أّنها استخدمت املوارد ال

  Heifer العمل العاملية. وتشري التقارير الواردة من املكتب الذدولي للمذوارد احليوانيذة التذابع لالحتذاد األّريقذي ومنظمذة       

ّررا التمويل لبلدان لتنفيذ خطة العمل العا ودعم العديد من املنظمات األخرى جمموعة واسذعة مذن   ملية. الدولية إىل أّنهما و

وأّادت أربع منظمات دولية )املكتب الدولي للموارد احليوانية التابع لالحتاد األّريقي، والوكالة أنشطة تنمية القدرات. 

الزراعيذة يف أوروبذا(    حلماية األصنا  SAVE  الدولية للطاقة الذرية، واملعهد الدولي لبحوث الثروة احليوانية، ومؤسسة 

 .أّن ميزانياتها اخلاصة لألنشطة الداعمة لربام  املوارد الوراثية احليوانية قد ارتفعت منذ اعتماد خطة العمل العاملية

 

  

                                                      
36  http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/Funding_strategy.html 
 CGRFA-13/11/Reportمن الوثيقة  88الفقرة   37
 CGRFA/WG-AnGR-8/14/Inf.5الوثيقة   38
39  http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/Reporting_system.html 
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 حديث املمكن خلطة العمل العامليةاالستعراض والت   -سادسًا

 

عرضه على لغذية والزراعة إعداد التقرير الثاني، طلبت اهليئة، يف دورتها العادية الرابعة عشرة، إىل منظمة األ -52

كما قامت اهليئذة  . عشرة، وليس يف دورتها العادية السادسة عشرة كما كان حمّددا يف البداية اخلامسةاهليئة يف دورتها 

طة العمذل العامليذة   التحديث اطتمل خليف  البحثمبواءمة برنام  عملها املتعدد السنوات مع هذا الطلب وبتقديم موعد 

 .40من الدورة السابعة عشرة إىل الدورة العادية السادسة عشرة للهيئة

 

، إىل أن تكذون خطذة متجذّددة، ملذدة عشذر سذنوات يف       2007وتهد  خطة العمذل العامليذة، املعتمذدة يف عذام      -53

عذن حالذة املذوارد    لتقريذر األول  وقد ُوضعت على أساس أولويات العمل االسرتاتيجية اطذددة أثنذاء إعذداد ا   . 41البداية

. وباعتبارها إطارًا اسرتاتيجيًا، يلزم استعراض خطة العمل العامليذة بصذورة   الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل

ومتثذل عمليذة   دورية، وحتديثها عنذد الضذرورة، لضذمان اسذتمرارها يف تلبيذة االحتياجذات القطريذة علذى خذري وجذه.           

ّرصة للتأكيد على احلاجة إىل جتديد االلتزام بتنفيذ خطة العمل العاملية على املستويات القطرية واإلقليميذة  االستعراض 

 والدولية، من أجل املساهمة يف حتقيق األمن الاذائي والتنمية الزراعية املستدامة وحتقيق سبل معيشة مستدامة.

 

وأصحا  الشأن يف اسذتعراض خطذة العمذل العامليذة بايذة       إثر صدور التقرير الثاني، قد يرغب أعضاء اهليئةو -54

تقييم احلاجة إىل حتديثها. وبذل ، قد يوّدون استخدام خمتلف مصادر املعلومات، مبذا يف للذ  املذواد الذيت جذاءت يف      

لتجميعذي عذن   التقرير املرحلذي ا التقارير القطرية بشأن التقدم اطرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية، على النحو الوارد يف 

2014تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، 
 .43ويف التقرير الثاني 42

 

 .خلطة العمل العاملية على مرحلتر اطتملهليئة بخجراء االستعراض والتحديث االعمل جمموعة  أوصتوقد  -55
 

   الثذاني وغذري للذ  مذن املعلومذات لات      كخطوة أوىل، سيقوم أعضاء اهليئة وأصحا  الشأن باستعراض التقرير

الصلة باية حتديد أولويات اسرتاتيجية أو إجراءات معّينة يف إطار خطة العمل العاملية اليت تقتضذي التحسذر   

 أو أولويات اسرتاتيجية إضاّية أو إجراءات يلزم إدراجها؛

   األمانذة وكذذل  اخليذارات     العمل ببحث التوصيات كما مت تأكيذدها مذن قبذل   جمموعة وكخطوة ثانية، ستقوم

 لتنفيذها.

 

                                                      
 CGRFA-14/13/Reportمن املرّق األّول للوثيقة  1اجلدول   40
  14خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، اجلزء األول، الفقرة   41
 CGRFA-15/15/Inf.19الوثيقة   42
 CGRFA-15/15/Inf.17الوثيقة   43
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وميكن أن تشمل عملية االستعراض عناصذر خمتلفذة، منهذا علذى سذبيل املثذال، ورهنذًا بتذواّر املذوارد املاليذة            -56

الالزمة، مشاورات إقليمية وإقليمية ّرعية ُتشرك أعضاء اهليئة وأصحا  املصلحة لوي الصلة، الستعراض حالة املذوارد  

العمذل   انية على املستويات الوطنية أو اإلقليميذة أو العامليذة، حسذب االقتضذاء، وحتديذد جمذاالت خطذة       الوراثية احليو

كمذا ميكذن تنظذيم مشذاورات مكتوبذة       العمذل العامليذة.   يف خطة الثارات اطتملة وكذل  العاملية اليت تتطلب التحديث

 تعليقات واالقرتاحات.تستلزم مجع ال

 

وكجزء من عملية رّع التقارير بالنسبة إىل التقرير الثاني، ُدعيت البلدان إىل تعداد أية جوانب يف إدارة املذوارد   -57

الوراثية احليوانية مل يتم تناوهلا يف خطة العمل العاملية احلالية، ولكن قد تلذزم، يف رأيهذا، معاجلُتهذا يف خطذة العمذل      

77العاملية اطدثة )السؤال 
بيان جلمع البيانات القطرية لدعم إعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية االستمن  44

العمل يف أخذ جمموعة وولدى استعراض خطة العمل العاملية، قد ترغب اهليئة . 45(احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل

 هذه الردود بعر االعتبار.

 

ورقة خيارات، ميكن جملموعة العمذل أن   ى ضوء التوصيات املطروحة،وكخطوة تالية، ميكن أن ُتِعّد الفاو، عل -58

إال أّن . اقتضذت الضذرورة للذ     بتاذيريات إلا توصذي  يف دورتها املقبلة خطَة العمذل العامليذة وأن    على أساسها تستعرض

خطة العمل  أي تايري يف حيثيكون اخليار الوحيد الذي قد توّد جمموعة العمل ّثه،  تايري خطة العمل العاملية قد ال

ميكذن لورقذة    املؤشرات املعتمذدة مذن قبذل اهليئذة. وبالتذالي،      مبا يف لل  العاملية سترتتب عنه آثار على رصد تنفيذها،

 بدائل لتعديل خطة العمل العاملية، من قبيل اعتماد إعالن قائم بذاته. أن تدرس أيضأاخليارات 

 

العمذل العامليذة    السادسة عشرة، اسذتعراض ووضذع الصذياة النهائيذة خلطذة      ميكن للهيئة، يف دورتها العاديةو -59

عمليذة االسذتعراض، ورّعهذا، حسذب االقتضذاء، إىل مذؤمتر املنظمذة         مذن أخذرى ميكذن أن تنذت      أية وثيقة أو اطدثة

 . اعتمادها أو للمصادقة عليها

 

 التوجيهات املطلوبة   -سابعًا

 

 غب اهليئة يف:قد تر -60
 

والطلذب إىل  لوضع نظم متكاملة متعذددة األغذراض لتسذجيل احليوانذات     مشروع اخلطوط التوجيهية إقرار  (1)

 و نشرها وتوزيعها على نطاق واسع؛الفا

                                                      
البلدان يف حتديث خطة العمل العاملية، يرجى تعداد أية جوانب يف  نظرا الحتمال أنه يف مرحلة معينة قد ترغب  على ما يلي: 77ينّص السؤال   44

السنوات العشرة إدارة املوارد الوراثية احليوانية مل يتم تناوهلا يف خطة العمل العاملية احلالية ولكن سيكون من املهم معاجلتها يف املستقبل )خالل 

 ."ما جيب القيام به ملعاجلتها القادمة(، كما يرجى توضي  أسبا  أهمية هذه القضايا وحتديد
 CGRFA-14/13/Inf.19الوثيقة   45
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دعوة البلدان إىل مواصلة تنفيذ خطة العمل العاملية من أجل املسذاهمة يف حتقيذق األمذن الاذذائي والتنميذة       (2)

لألمذم   2015خلطذة التنميذة ملذا بعذد      15و 2اهلذدّر  وال سذيما املسذاعدة علذى بلذو       ،الريفية املستدامة

 املتحدة؛

 الطلب من الفاو مواصلة دعم تنفيذ خطة العمل العاملية على املستوى القطري؛ (3)

 ،من الفاو حتديد اخليارات املمكنة للحصول على البيانات عن حجذم اجملموعذات غذري اطذددة     الطلب (4)

 اجملموعات اإلمجالية اطتسبة يف السالالت الاريبذة نسبة بشأن  2يسري عملية احتسا  املؤشر بهد  ت

 واملتكيفة حمليًا؛

التشديد علذى ضذرورة أن تعمذد البلذدان بصذورة منتظمذة إىل حتذديث بياناتهذا الوطنيذة الرحيذة املتعلرقذة             (5)

املستأنسة أو أي نظام آخر للمعلومات يضمن تقاسم بالسالالت يف نظام معلومات التنّوع الوراثي للحيوانات 

مثل هذه البيانات بشكل تلقائي مع نظام معلومات التنّوع الوراثي للحيوانات املستأنسة، وتوّري معلومذات  

عن تصنيف السالالت مبا ميكرن من اختال قرارات مستنرية بشأن تنفيذ خطة العمل العامليذة بفضذل تذواّر    

 ومات؛أحدث البيانات واملعل

التشديد على أهميذة شذبكة نظذام معلومذات التنذوع الذوراثي للحيوانذات املستأنسذة كزليذة دوليذة لتبذادل             (6)

، والطلذب مذن الفذاو ضذمان الذدعم الطويذل األمذد لصذيانة نظذام          املعلومات عن املوارد الوراثيذة احليوانيذة  

ودعوة اجلهات املاحنذة  العادية للفاو،  ويره من امليزانيةالوراثي للحيوانات املستأنسة وتط التنوعمعلومات 

 ،لتمكر صيانة نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة وتطويرهإىل تقديم دعم إضايف خمصص 

 ؛ عند االقتضاء

استعراض التكاليف اإلدارية السرتاتيجية التمويل من أجل تنفيذذ خطذة العمذل العامليذة للمذوارد الوراثيذة        (7)

كذي،  يدوالر أمر 300 000إىل  وطذ  امليزانيذة القصذوى لكذل مشذروع      رّذع إمكانيذة   وّذث  ،احليوانية

 ات ضمن إطار اسرتاتيجية التمويل؛ لتقديم االقرتاح مستقبليأي نداء بالنسبة إىل 

دعوة اجلهات املاحنة إىل املساهمة يف تنفيذ خطة العمل العاملية، مبا يف لل  من خذالل تقذديم مسذاهمات     (8)

 يف برنام  حسا  األمانة املتعدد اجلهات املاحنة؛ 

املواّقة على اتباع النه  املزدوو اخلطوات الستعراض خطة العمل العاملية والطلب من الفاو أن تيّسر هذذه   (9)

 العملية؛

الطلب من جمموعة العمل أن تسذتعرض، خذالل دورتهذا التاسذعة، ورقذة خيذارات أعذدتها الفذاو بشذأن           (10)

 حتديث خطة العمل العاملية، وأن تسدي املشورة وّقًا لذل  إىل الدورة العادية السادسة عشرة للهيئة؛

استعراض خطة العمل العاملية اطدثة أو أي وثيقة أخرى متأتية من عمليذة االسذتعراض ورّذع توصذية     و (11)

 الفاو بارض إقرارها أو اعتمادها يف دورتها السادسة عشرة.  مؤمتربها إىل 


