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 (؛QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.  وهذه

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة

A 

 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة
 المؤقت األعمال جدول من 1-4 البند

 عشرة السادسة العادية الدورة
 2017 شباط/فبراير 3 – الثاني كانون/يناير 30 روما،

 لوراثيةا بالموارد المعنية الدولية الحكومية الفنية العمل لجماعة التاسعة الدورة تقرير
 والزراعة لألغذية الحيوانية

 
 

 قبل اجتماعا   عقدت أن هلا التابعة الدولية احلكومية الفنية العمل مجاعات من األخرية، دورهتا يف اهليئة، طلبت 
 الوراثية املواردب املعنية الدولية احلكومية الفنية العمل جلماعة التاساااااعة الدورة انعقدت وقد. عشااااارة الساااااادساااااة العادية دورهتا

 العماال، مجاااعااة ونظرت. 2016 متوز/يوليو 8 إىل 6 من الفرتة خالل رومااا يف( العماال مجاااعااة) والزراعااة لألغااذيااة احليوانيااة
 ذلك يف مبا ها،وحتديث( العاملية العمل خطة) احليوانية الوراثية للموارد العاملية العمل خطة تنفيذ يف أمور، مجلة ضاااااااااااااامن
 العمل خطة تنفيذل التمويل اساااارتاتيجية واسااااتعرضاااات والسااااالالت، احليوانية الثروة تقدمها اليت اإليكولوجية النظم خدمات
 واملعامل خرجاتامل ونقحت وراجعت السااااانوات املتعدد اهليئة عمل برنامج تنفيذ أيضاااااا العمل مجاعة واساااااتعرضااااات. العاملية
ية البارزة  رتنظ لكي الوثيقة، هذه يف العمل جلماعة التاسااااااااااااااعة الدورة تقرير ويرد. 2027-2018 للفرتة املقرتحة الرئيساااااااااااااا
 .اهليئة فيه
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 العمل الفنيةالدورة التاسعة لجماعة 

 الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية

 لألغذية والزراعة
 
 
 
 
 
 
 

 2016 تموز/يوليو 8-6روما، إيطاليا، 
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 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 
 

 الدورة التاسعة لجماعة العمل الفنيةتقرير 
 الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية

 لألغذية والزراعة
 

 2016 يوليو/تموز 8-6روما، إيطاليا، 
 
 
 
 
 
 
 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
  2016روما، 



 

 

 
 
 
 
 

 إّن مجيع الوثائق املعّدة للدورة التاسعة جلماعة العمل املعنية باملوارد الوراثية احليوانية
 لألغذية والزراعة التابعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة متاحة على شبكة اإلنرتنت على العنوان التايل:

 

/html.docs-angrvent/genetics/en/programmes/againfo/ag/org.fao.www://http 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
األوصااااااااااة املساااااااااتخدمة يف هذه الوثيقة وطريقة عرن موضاااااااااوعاهتا ال تعة عن أر رأى خا  ملنظمة األغذية والزراعة 
 لألمم املتحدة يف ما يتعلق بالوضااااااااع القانو  ألر بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو يف ما يتعلق بساااااااالطاهتا أو بتعي  

 حدودها وختومها.

http://www.fao.org/forestry/86904/ar/
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 المحتوياتبيان 
 

 الفقرات
 1 مقدمة -أوال  
 7-2 افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر -ثانيا  

 22-8 تنفيذ وحتديث خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية -ثالثا  

 استعران اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية  -رابعا  
 24-23 للموارد الوراثية احليوانية

 28-25 احلصول على املوارد الوراثية احليوانية وتقاسم منافعها -خامسا  

 32-29 استعران برنامج عمل اهليئة املتعدد السنوات -سادسا  
 34-33 ما يستجد من أعمال -سابعا  
 38-35 البيانات اخلتامية -ثامنا  

 
 المرفقات

جدول أعمال الدورة التاسعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية  -ألف
 والزراعة

 التأكيد جمددا  على االلتزام العاملي خبطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية -باء
 بالوثائققائمة  -جيم
 األعضاء يف مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة  -دال

 الذين انتخبتهم هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دورهتا العادية اخلامسة عشرة
 (: املخرجات واملعامل البارزة2027-2018غذية والزراعة )مشروع اخلطة االسرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لأل -هاء
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 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 تقرير الدورة التاسعة لجماعة العمل الفنية
 بالموارد الوراثية الحيوانيةالحكومية الدولية المعنية 

 لألغذية والزراعة
 

 2016يوليو/تموز  8-6روما، إيطاليا، 
 

 مقدمة   -لا أو  
 
عقاادت مجاااعااة العماال الفنيااة احلكوميااة الاادوليااة املعنيااة باااملوارد الوراثيااة احليوانيااة لألغااذيااة والزراعااة )مجاااعااة العماال(  -1

. وترد قائمة باملندوب  واملراقب  على 2016يوليو/متّوز  8إىل  6دورهتا التاسااااااااااااااعة يف روما، إيطاليا خالل الفرتة املمتدة من 
 .1املوقع اإللكرتو  لالجتماع

 
 افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقرر   -ثانياا 

 
)الواليات املتحدة األمريكية(، رئيس الدورة الثامنة جلماعة العمل،  Harvey Blackburnافتتح الدورة الساااااااااااااايد  -2

 ورّحب باملندوب  واملراقب .
 
للدورة، وكال  من السااااايد عابد البيل )اليمن( )ناميبيا( رئيساااااة  Deidre Januarieوانتخبت مجاعة العمل السااااايدة  -3

 )األرجنت (  Carlos Mezzadra)بوتااان( والساااااااااااااايااد  Jigme Dorji)فيجي( والساااااااااااااايااد  Tunabuna Tomasiوالساااااااااااااايااد 
 للدورة. مقررا   Hiemstra)هولندا(، نوابا  للرئيسة. وانُتخب السيد  Sipke Joost Hiemstraوالسيد  Blackburnوالسيد 

 
ب الساااااااااااااايااد  -4  ، ماادير شااااااااااااااعبااة اإلنتااا  احليوا  وصااااااااااااااحااة احليوان باااملناادوب  واملراقب  نيااابااة Berhe Tekolaورحااّ

لعمل . وأشااااار إىل أن توصاااايات مجاعة اجوزيه غرازيانو دا ساااايلفاالساااايد  عن املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة )املنظمة(
ار مساعدة البلدان على حتقيق أهداة التنمية املستدامة وتنفيذ اإلطمهمة بالنسبة إىل عمل املنظمة، ال سيما يف ما خيص 

 االسرتاتيجي للمنظمة.
 
، أمينة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، باملندوب  واملراقب . Irene Hoffmannورّحبت الساااااااااااااايدة  -5

دت جماااااددا  على أاياااااة أهاااااداة التنمياااااة املسااااااااااااااتاااااداماااااة وأشااااااااااااااااااارت إىل أ  ن التنوع البيولوجي يشاااااااااااااامااااال عاااااددا  وأكاااااّ
 من هاااااذه األهاااااداة. كماااااا أشااااااااااااااااااارت إىل أن اهليئاااااة ومجااااااعاااااة العمااااال التاااااابعاااااة هلاااااا قاااااد حققتاااااا نتاااااائج مهماااااة م خرا ، 

                                        
1   html.angrvent/genetics/en/programmes/againfo/ag/org.fao.www://http 

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/angrvent.html
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/angrvent.html
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 ير الثاااا (، )التقر  التقرير الثاااا  عن حاااالاااة املوارد الوراثياااة احليوانياااة لألغاااذياااة والزراعاااة يف العااااملمباااا يف ذلاااك إصااااااااااااااااادار 
مل شاااارات املسااااتخدمة يف نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املسااااتأنسااااة ةدة رصااااد تنفيذ خطة واعتماد الغايات وا

 5-2العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية )خطة العمل العاملية(، مما ساااايوفر األساااااا إلعداد التقارير القطرية عن امل شاااار 
 التقرير األول املنااادوب  باااالتحضااااااااااااااريات اجلاااارياااة إلعاااداد  أهاااداة التنمياااة املسااااااااااااااتاااداماااة. كماااا أ اااا ذّكرت م شااااااااااااااراتمن 

يرهم ودعت األعضاااااااااااااااء الذين مل يبادروا إىل ذلك بعد إىل تقد  تقار  عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل
 تنفيذ خطة لالقطرية يف أقرب وقت ممكن. وتوجهت بالشااااااااااااااكر إىل أملانيا وفرنسااااااااااااااا وتركيا على ما قدمته من دعم مايل 

 العمل العاملية.
 
 واعتمدت مجاعة العمل جدول األعمال كما يرد يف املرفق ألف. -6
 
واساااااااتعاضااااااات مجاعة العمل، بالتشااااااااور مع األقاليم، عن األعضااااااااء الغائب  يف مجاعة العمل )تشااااااااد وجامايكا  -7

 وغانا والعراق وماليزيا وزمبابور. ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ومايل ومنغوليا والسودان( بالص  وكوبا
 

 تنفيذ وتحديث خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية  -ثالثاا 
 

 استعران تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
 
وأخذت  2".يوانيةحلاسااااااااتعران تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية انظرت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان " -8

ل بشااااااأن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احلعلما بوثيقيت املعلومات بعنوان "  3"يوانيةتقرير املنظمة املرحلي املفصااااااّ
 4".2016 -وحالة املوارد الوراثية احليوانية "
 
لية إعداده والبلدان من أدوار يف عمورحبت مجاعة العمل بإصدار التقرير الثا  وأشادت مبا اضطلعت به املنظمة  -9

 ضمن مهلة زمنية قصرية.
 

 مجاعة العمل اهليئة مبا يلي: وأوصت -10
 

  دعوة البلدان إىل مواصلة تنفيذ خطة العمل العاملية ، من أجل املسااة يف حتقيق األمن الغذائي العاملي والتنمية
 من أهداة التنمية املستدامة؛ 15و 2الريفية املستدامة، ال سيما املساعدة على بلوغ اهلدف  

 والطلب إىل املنظمة مواصلة دعم تنفيذ خطة العمل العاملية على املستوى القطرر؛ 
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  وتشااااااجيع املنظمة والبلدان على توطيد التعاون ب  املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية واملتمع املد  وهيئات
 لوراثية احليوانية؛القطاع اخلا  من أجل حتس  إدارة املوارد ا

  والطلب إىل املنظمة مواصلة السعي إىل إقامة شراكات وحتالفات مع آليات ومنظمات دولية أخرى، فضال عن
 املتمع املد  وهيئات القطاع اخلا  من أجل تعزيز تعبئة املوارد املالية لتنفيذ خطة العمل العاملية؛

 ي للحيوانات املسااااااااااااااتأنسااااااااااااااة ك لية دولية لتبادل املعلومات والتشااااااااااااااديد على أاية نظام معلومات التنوع الوراث 
 عن املوارد الوراثية احليوانية والرتحيب بوضع نسخته احملدثة؛

  والطلب إىل املنظمة اسااااتكشاااااة خيارات كفيلة بتحساااا  الروابل ب  نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات
لةازيل ها من قواعد بيانات، مثل قاعدة البيانات التعاونية لاملساااااااتأنساااااااة وقواعد البيانات الوطنية واإلقليمية وغري 

وكندا والواليات املتحدة األمريكية، وتضاام  النسااق املقبلة لنظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املسااتأنسااة 
  "CryoWEBبيااااااانااااااات خاااااااصاااااااااااااااااااة ببنورب اجلينااااااات من قواعااااااد البيااااااانااااااات التااااااابعااااااة للةنااااااامج اإللكرتو  "

 أو من غريها من قواعد بيانات بنورب اجلينات؛ يف أوروبا

  والطلب إىل املنظمة واملنساااااااق  الوطني  املعني  بإدارة املوارد الوراثية احليوانية حتسااااااا  تعاو ما، مبا يف ذلك مع
 أصحاب املصلحة اإلقليمي ، للحفاظ على جهات االتصال اإلقليمية واإلقليمية الفرعية وتعزيزها.

 
 أوصااااتو اعة العمل إىل التحدر املسااااتمر املتمثل يف مجع البيانات املتعلقة مبجموعات السااااالالت، وأشااااارت مج -11

بأن تشااااااااادد اهليئة على ضااااااااارورة أن تقوم البلدان بتحديث بياناهتا الوطنية بشاااااااااكل دورر يف نظام معلومات التنوع الوراثي 
للحيوانات املساتأنساة أو شابكة نُظم معلومات التنوع البيولوجي حليوانات املزرعة، مبا يف ذلك املعلومات عن املوارد الوراثية 

خارجها، وتقد  املعلومات عن تصااااانيف الساااااالالت من أجل ضااااامان أن تسااااارتشاااااد القرارات احليوانية يف املواقع الطبيعية و 
 املتعلقة بتنفيذ خطة العمل العاملية بأحدث البيانات واملعلومات املتاحة.

 
 خدمات النظام اإليكولوجي اليت تقدمها أنواع الثروة احليوانية وسالالهتا

 
مساااااااااااااااااااات أنواع وسااااااااااااااالالت املاااشاااااااااااااايااة يف توفري خاادمااات النظم نظرت مجاااعااة العماال يف الوثيقااة بعنوان " -12

 5".اإليكولوجية
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 مجاعة العمل بأن تطلب اهليئة ما يلي: أوصتو  -13
 

  اساااتمرار املنظمة والبلدان يف رفع الوعي مبا يقوم به منتجو املاشاااية واألنواع والساااالالت احليوانية من أدوار مهمة
 يف توفري خدمات النظام اإليكولوجي؛

  وحتسااااا  املنظمة والبلدان لعملية رسااااام خرائل األنواع، وتوزيع الساااااالالت، حيثما يكون ذلك ممكنا، ووصاااااف
التدابري النمطية الظاهرية والوظائف البيولوجية، وال ساايما يف نظم اإلنتا  القائمة على املراعي، من أجل حتسا  

 استهداة التدخالت ملنتجي الثروة احليوانية؛ 

 بتعزيز الصلة القائمة ب  صون السالالت واإلنتا  الزراعي املستدام وصون الطبيعة، وتعاون قطاع  وقيام البلدان
الزراعة /الثروة احليوانية مع قطاع البيئة/احلياة الةية/الغابات، مبا يكفل املشاااااااااااااااركة التامة جلميع منتجي الثروة 

 ؛احليوانية، مع إيالء اعتبار خا  لصغار مريب املاشية والرعاة

  وإنشاااااااااااااء البلدان نظم حتفيزية قائمة على النتائج لدعم مواصاااااااااااالة توفري خدمات النظم اإليكولوجية من جانب
 منتجي الثروة احليوانياة، مع إيالء اعتباار خاا  للسااااااااااااااالالت املكيفاة شلياا وصااااااااااااااغاار مريب املااشااااااااااااااياة والرعااة، 

انية، و)ب( ة اليت توفرها الثروة احليو من خالل حتساااااا : )أ( أساااااااليب التقييم لتثم  خدمات النظم اإليكولوجي
التنسااايق ب  االساااتثمارات العامة واخلاصاااة يف عمليات حتسااا  اإلنتاجية والفر  ذات القيمة املضاااافة والةامج 

 واملبادرات الداعمة حلماية خدمات النظم اإليكولوجية.

 
 حث بأن تطلب اهليئة إىل املنظمة الب وأوصااااااااتوأخذت مجاعة العمل علما باقرتاح ختصاااااااايص يوم عاملي للنحل،  -14

يف إمكانيات إدرا  معلومات عن النحل املسااااااتأنس وامللقحات األخرى احملتملة األخرى من احلشاااااارات يف نظام معلومات 
للملقحات  باملوجز بشااااأن التقييم املواضاااايعيكذلك بأن تأخذ اهليئة علما   وأوصااااتالتنوع الوراثي للحيوانات املسااااتأنسااااة. 

وإنتا  األغذية املوجه لواضااعي السااياسااات والصااادر عن املنة احلكومي الدويل للعلوم والسااياسااات يف جمال التنوع  والتلقيح
وأن تنظر يف تبعات التقييم على عمل املنظمة، مبا يف ذلك ُ ج الصاون املوجهة  6،البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

 ، حسب االقتضاء، عن اخلطوات التالية املمكنة.حنو امللقحات، وأن تقدم توجيهات إىل امل متر
 

 االستعران والتحديث املمكن خلطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
 

االسااااااااااااااتعران والتحااديااث املمكن خلطااة العماال العااامليااة للموارد الوراثيااة نظرت مجاااعااة العماال يف الوثيقااة بعنوان " -15
 ، ورحبت بعملية مشاااااااااااورات أصااااااااااحاب املصاااااااااالحة اليت أفضاااااااااات إىل حتديد القضااااااااااايا احلالية والناشاااااااااائة حديثا 7"احليوانية

 يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية. 
 

                                        
6  -food-and-pollination-pollinators-assessment-thematic-makers-policy-summary/publication/net.ipbes.www://http

production 
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وشااااااااااااااددت مجاعة العمل على أاية التقرير الثا  يف حتديد االحتياجات والتحديات واالااهات يف جمال إدارة  -16
 .2030وانية، يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام املوارد الوراثية احلي

 
 2007وأكدت مجاعة العمل جمددا  على أن خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية اليت اعتمدت يف عام  -17

ت القطرية اما زالت تشااااااااكل الصااااااااك الدويل الرئيسااااااااي لتوجيه إدارة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة على املسااااااااتوي
 واإلقليمية والدولية.

 
مجاعة العمل بأن تراعي البلدان، يف عملية تنفيذ خطة العمل العاملية، التحديات واالااهات الراهنة  وأوصاااااااااااااات -18

 واجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية كما ُحددت يف ضوء التقرير الثا .
 

 تدعو اهليئة البلدان إىل القيام مبا يلي:مجاعة العمل بأن  وأوصت -19
 

  وضااع سااياسااات واساارتاتيجيات وخطل عمل وطنية من أجل إدارة املوارد الوراثية احليوانية، مع تعزيز تنفيذ خطة
 العمل العاملية؛

 ومواصلة أو تعزيز توصيف املوارد الوراثية احليوانية ومسحها ورصدها؛ 

  اجلة الوراثياة احليوانياة يف التخطيل الوطا املتعلق باالتكي ف مع تغري  املنااع، مع معاوإدرا  مسااااااااااااااألاة ت نو ع املوارد
 اإلمكانات اليت تنطور عليها بالنسبة إىل التكي ف مع آثار تغري  املناع والتخفيف من آثارها؛

 يق اختاذ جمموعة من ر والتصاااااادر للتحدر املتمثل يف تقلص قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة لانتا  احليوا  عن ط
التدابري، من بينها، حسااابما يكون مناسااابا : حتسااا  ختطيل اساااتخدام األراضاااي واحلد من فقدان املوائل بالنسااابة 
ُكيىفة شليا  على اخلصااااو ؛ وتعزيز ما للشااااعوب 

إىل إنتا  الثروة احليوانية والسااااالالت باسااااتخدام السااااالالت امل
ظة بثروة حيوانية من حقوق على أقاليمها وأراضاااااااااااااايها ومواردها الطبيعية؛ األصاااااااااااااالية أو املتمعات الرعوية احملتف

ُكيىفة شليا  يف اإلدارة املسااتدامة لألراضااي؛ والنهون بالتعاون ب  أصااحاب املصاالحة 
وتعزيز أدوار السااالالت امل

 املشارِك  يف إدارة املوارد الوراثية احليوانية ومنظمات حفظ الطبيعة؛

  ارد الوراثية احليوانية من خالل تشاااااااااجيع اعتماد املمارساااااااااات املناسااااااااابة لرتبية احليوانات وإدارهتا ومحاية قاعدة املو
للتحكم يف العوامل اليت تساااااااااااااهم يف ت كل تنوع املوارد الوراثية احليوانية، وعة بذل اجلهود الرامية إىل حتساااااااااااا  

 صحة احليوان، مع الرتكيز على احلد من نفوق احليوانات؛

 تقد  نظم الثروة احليوانية خلدمات النظم اإليكولوجية، مع إيالء اعتبار خا  للسااااااااااااااالالت   ودعم مواصاااااااااااااالة
ُكيىفة شليا  اليت حيتفظ ةا صاااااااااغار مريبو املاشاااااااااية والرعاة، وذلك عن طريق حتسااااااااا  إبراز القيمة االقتصاااااااااادية 

امل
 ائج؛يزية قائمة على النتخلدمات النظم اإليكولوجية وتعزيز قيمتها االقتصادية، واستحداث نظم حتف

  ومراعاااة الساااااااااااااامااات املميزة للقطاااع الفرعي للموارد الوراثيااة احليوانيااة لألغااذيااة والزراعااة يف إطااار وضااااااااااااااع وتنفيااذ
 ة مع األخذ بع  االعتبار التطورات الدولي تشاااااااااريعات شلية خاصاااااااااة باحلصاااااااااول على املوارد وتقاسااااااااام منافعها،

 افعها.احلصول على املوارد وتقاسم من يف جمال
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 مجاعة العمل أيضا  بأن تطلب اهليئة من املنظمة القيام مبا يلي: وأوصت -20
 

  مواصاالة رصااد التحديات الراهنة وكذلك اجلديدة والناشاائة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية، ومواصاالة تيسااري
زيز مجلة أمور، منها مواصااااااااالة تع عملية رفع التقارير عن هذه القضاااااااااايا يف إطار خطة العمل العاملية، من خالل

وتطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املساااااااااااتأنساااااااااااة، باعتباره أداة االتصااااااااااااالت العاملية وآلية لتبادل 
 املعلومات بشأن املوارد الوراثية احليوانية؛

  والفر  اجلديدة  التحدياتواساااااتعران التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية وجدواها وتوجهاهتا يف ضاااااوء
 والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية؛

 يتعلق  ومواصلة العمل على وضع خطوط توجيهية فنية وأدوات لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية، مبا يف ذلك ما
 بالقضايا الناشئة؛

 رطة توي  اإلقليمي والقطرر، منخوضااااامان أن مجيع أقساااااام املنظمة ذات الصااااالة، يف املقر الرئيساااااي وعلى املسااااا
ومنسااااقة بفعالية يف جمال النهون بالعمل املتعلق بالت نو ع الوراثي احليوا ، ضاااامن معايري األهداة االساااارتاتيجية 

 8للمنظمة؛

  ومواصااالة دعم وضاااع وتنفيذ تدابري وأدوات لتشاااجيع تعميم الت نو ع البيولوجي يف قطاع الثروة احليوانية، بغية دعم
 9دان يف جمال التحّول إىل نظم مستدامة لألغذية والزراعة؛البل

  ودعم تنمية القدرات، خاصاااة بالنسااابة على البلدان النامية، والتعاون يف مجيع املاالت املطلوبة من أجل التنفيذ
 املتكامل خلطة العمل العاملية، وال سيما يف جمال التكنولوجيات اجلديدة؛ 

  من خار  امليزانية لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية، وتشاااااجيع اجلهات املاحنة على واالساااااتمرار يف التماا أموال
 تقد  الدعم لتنفيذها.

 
 وأشااااااااااارت مجاعة العمل إىل أنه  وز للهيئة تقد  مشااااااااااروع قرار بشااااااااااأن هذا املوضااااااااااوع إىل املدير العام ودعوته  -21

 نبثقة مجاعة العمل بأن تنظر اهليئة يف النتائج امل صااااااااااااااتأو إىل عرضااااااااااااااه على م متر املنظمة للنظر فيه. ويف هذا السااااااااااااااياق، 
عن هذه الدورة باعتبارها عناصر قرار ممكن بشأن خطة العمل العاملية. ويرد يف املرفق باء مشروع قرار أعدته مجاعة العمل 

 لكي تنظر فيه اهليئة.
 

تورية املعنية يئة واألجهزة الرئاسااية والدساامجاعة العمل بأن تطلب اهليئة من املنظمة توطيد التعاون ب  اهل وأوصاات -22
األخرى يف املنظمة، وجلنة األمن الغذائي العاملي، خبصااااو  املسااااائل ذات الصاااالة باملوارد الوراثية احليوانية ودورها يف حتقيق 

 األمن الغذائي والتغذية.
 

                                        
 ، تقييم مسااااااااااااااااااااااة منظمااااااااااااااااااااة األغذيااااااااااااااااااااة والزراعااااااااااااااااااااة يف صااااااااااااااااااااون املااااااااااااااااااااوارد الوراثيااااااااااااااااااااة لألغذيااااااااااااااااااااة والزراعة واستخدامها Sup5 /119PC.1 الوثيقة  8

 ّرد اإلدارة. -على حنو مستدام 
 .REC/SBI/CBD/UNEP/4/1الوثيقة   9
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 استعراض استراتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العالمية   -رابعاا 

 وراثية الحيوانيةللموارد ال
 

موارد تشااااااااااااااغيل وفعالية اساااااااااااااارتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للنظرت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -23
 وتوجهت بالشااااااااااااااكر إىل اجلهات املاحنة على مسااااااااااااااااتها يف حساااااااااااااااب األمانة وساااااااااااااالطت الضااااااااااااااوء  10.الوراثية احليوانية

 حققتها املشاريع الوطنية واإلقليمية اليت مت تنفيذها بدعم منها. على املنافع واإلجنازات الرئيسية اليت
 

 مجاعة العمل بأن تقوم اهليئة مبا يلي: وأوصت -24
 

  الطلب إىل املنظمة اميع تقارير املشااااااااااريع واإلجنازات ونشااااااااارها على املوقع اإللكرتو  للمنظمة وعرن النتائج
 مبناسبة الدورة العادية املقبلة للهيئة؛ اليت حققتها املشاريع أثناء حدث جانيب سُيعقد

  وزيادة احلد األقصاااى من امليزانية، ألر نداءات مساااتقبلية لتقد  االقرتاحات يف إطار اسااارتاتيجية التمويل لتنفيذ
دوالر أمريكي لكل مشروع  100 000خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية )اسرتاتيجية التمويل(، ليبلغ 

 دوالر أمريكي للمشاااااااااااااااااااريع اإلقليمياااااة وغريهاااااا من املشاااااااااااااااااااريع اليت تشاااااااااااااامااااال العااااادياااااد  300 000وطا و
 دوالر أمريكي؛ 100 000من البلدان، مع ضمان أال يتعدى متوسل املسااات للبلدان الفردية 

 نة من اودعوة اجلهات املاحنة إىل تيسري الرصد واملساعدة الفنية والدعم املناسب  للمشاريع مبوجب حساب األم
 خالل ختصيص ما يكفي من التمويل؛

  وإساااااناد األولوية إىل املشااااااريع املدرجة يف حسااااااب أمانة املنظمة والرامية إىل وضاااااع اسااااارتاتيجيات وخطل عمل
وطنية للبلدان اليت تفتقر إىل مثل هذه اخلطل، أو إىل املشااريع اليت من شاأ ا تنفيذ اسارتاتيجيات وخطل عمل 

 ر الساااااااااااااايااااسااااااااااااااااات القاااائماااة إلدارة املوارد الوراثياااة احليوانياااة، فضااااااااااااااال  عن املشاااااااااااااااااريع وطنياااة أو غريهاااا من أط
 اليت تشاررب فيها منظمات غري حكومية أو أر أصحاب مصلحة نشط  آخرين؛

  وإسااااناد األولوية إىل املشاااااريع اإلقليمية واملشاااااريع القائمة بالتعاون مع ملتلف أصااااحاب املصاااالحة، مبا يف ذلك
 ومية ومنظمات املتمع املد  والقطاع اخلا ؛املنظمات غري احلك

  وحتديد جهة اتصااال واحدة لكل مشااروع إقليمي، حيثما أمكن ذلك، لتكون مساا ولة عن املشااروع من الناحية
 اإلدارية؛

 وتعديل اسرتاتيجية التمويل، حسب االقتضاء، ةدة إبراز التوصيات الصادرة عن مجاعة العمل؛ 

 االقرتاحات يف سااااااااااااياق اساااااااااااارتاتيجية التمويل على االااهات واملسااااااااااااائل اجلديدة وتركيز الدعوة القادمة لتقد  
 ؛11والناشئة، كما حددها كل من التقرير الثا  ومشاورات أصحاب املصلحة

                                        
 AnGR-WG/CGRFA-3/16/9الوثيقة   10

 (.AnGR-WG/CGRFA-2.2/16/9)الوثيقة  االستعران والتحديث املمكن خلطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية  11



CGRFA/WG-AnGR-9/16/REPORT 8 

 

  ودعوة اجلهات املاحنة وغريها من أصحاب املصلحة، مبا فيها القطاع اخلا ، إىل املسااة يف تنفيذ خطة العمل
 ل اسرتاتيجية التمويل؛العاملية، مبا يشم

 بأن تواصاااال البحث عن خيارات إضااااافية لتعبئة املسااااااات الطوعية الساااارتاتيجية  املنظمةطلب إىل  وتوجيه
 التمويل.

 
 الحصول على الموارد الوراثية الحيوانية وتقاسم منافعها   -خامساا 

 
وراثية الفرعي للحصااااااااول على املوارد الوضااااااااع العناصاااااااار اخلاصااااااااة بالقطاع نظرت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -25

وأشااااارت مجاعة العمل إىل أّن تنفيذ التدابري اخلاصااااة باحلصااااول على املوارد وتقاساااام  12.لألغذية والزراعة وتقاساااام منافعها
منافعها يف قطاع الثروة احليوانية يساااااتوجب التوصااااال إىل فهم مشااااارترب للمصاااااطلحات الفنية املساااااتخدمة يف هذا الساااااياق. 

عناصاااار كما أثنت على   13العمل الذر قامت به يف دورات سااااابقة بشااااأن احلصااااول على املوارد وتقاساااام منافعهاوذّكرت ب
تيساااري التنفيذ احمللي للحصاااول على املوارد وتقاسااام منافعها بالنسااابة إىل ملتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية 

 ر املنظمة.وهي عناصر رّحب ةا كل من اهليئة وم مت 14،والزراعة
 

مجاعة العمل، يف ما يتعلق باسااتخدام اخلصااائص والساامات املمّيزة للموارد الوراثية احليوانية، بأن يراعي يف  وأوصاات -26
ليت والقانوني  املعا باحلصاااول على املوارد وتقاسااام منافعها ممارساااات االساااتخدام والتبادل القائمة ا الفني عمله فريق اخلةاء 
 الثروة احليوانية مبوجب األطر املوجودة، فضال  عن توضيح املصطلحات الفنية ذات الصلة. يتميز ةا قطاع

 
 وذّكرت مجاعة العمل بأن اهليئة، يف دورهتا العادية السااااااااااابعة عشاااااااااارة، سااااااااااتسااااااااااتعرن األدوات القائمة للحصااااااااااول  -27

مواصااااااالة مجع  مينهاأبأن تطلب اهليئة إىل  وأوصاااااااتاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة.  علىعلى املوارد وتقاسااااااام منافعها وأثرها 
املعلومات واخلةات اليت يقّدمها األعضااء بشاأن ممارساات االساتخدام والتبادل مع األخذ يف االعتبار أن معظم املوارد الوراثية 

 احليوانية املوجودة يف املزارع خاضعة للملكية اخلاصة.
 

مجاعة العمل بأن تطلب اهليئة إىل أمينها مواصااااالة تعزيز تبادل املعلومات والتعاون مع أجهزة وصاااااكورب  وأوصااااات -28
 معنية أخرى.

  

                                        
 AnGR-WG/CGRFA-4/16/9الوثيقة   12

 ماااااااان الااااااااوثااااااااياااااااقااااااااة 25إىل  19؛ والاااااااافااااااااقاااااااارات ماااااااان Report/12/7-AnGR-WG/CGRFAماااااااان الااااااااوثاااااااايااااااااقااااااااة  33إىل  30الاااااااافااااااااقاااااااارات ماااااااان   13
CGRFA/WG-AnGR-8/14/Report. 

14  pdf.e5033i-a/3/org.fao.www://http. 

http://www.fao.org/3/a-i5033e.pdf
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 استعراض برنامج عمل الهيئة المتعدد السنوات   -سادساا 
 

اسااااااااااااااتعران تنفيااذ برنااامج العماال املتعاادد الساااااااااااااانوات ومشااااااااااااااروع اخلطااة نظرت مجاااعااة العماال يف الوثيقااة بعنوان  -29
 15.(2027-2018السرتاتيجية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )ا
 

 ورّحباات مجاااعااة العماال بااالتقاادم الااذر أحرزتااه اهليئااة على مّر العقااد األخري، مبااا يف ذلااك املواضاااااااااااااايع املشاااااااااااااارتكااة -30
ية املقرتحة للفرتة  الرئيسااااااب  القطاعات واملواضاااااايع األكثر تكامال . وقامت مجاعة العمل مبراجعة وتنقيح املخرجات واملعامل

 مجاعة العمل بأن تقوم اهليئة بنقل البند عن وأوصااااااااااااااتةا العتمادها من جانب اهليئة.  ورفعت توصااااااااااااااية 2018-2027
 "احلصااااااااااااول على معلومات عن املوارد الوراثية وتقاساااااااااااام منافعها" من الدورة الثامنة عشاااااااااااارة إىل الدورة السااااااااااااابعة عشاااااااااااارة 
وبأن يشااامل "اساااتعران األبعاد الفنية والساااياسااااتية لألنواع اجلديدة من التكنولوجيات البيولوجية" موضاااوع تعديل اجلينات 
املقرر حبثه يف الدورة السااابعة عشاارة. وشااددت على أّن النجاح يف تنفيذ برنامج العمل املتعدد الساانوات يعتمد أيضااا  على 

 العادية للمنظمة. توافر املخصصات الكافية من امليزانية
 

مجاعة العمل التغيريات اهليكلية واالسااااااتعران املقرتح إجرا ه مرة كل ساااااانت  للخطة االساااااارتاتيجية  واسااااااتعرضاااااات -31
للهيئة. وأشاااااااارت إىل أّن املواءمة املقرتحة ب  األهداة االسااااااارتاتيجية وغايات آيشاااااااي للتنوع البيولوجي ومع خطة التنمية 

 ُتةز عمل اهليئة على نطاق أوسع.سوة  2030املستدامة لعام 
 

 العمل إىل أّن امل شااااارات واإلجراءات املقرتحة اليت اعتمدهتا اهليئة لرصاااااد خطل العمل القطاعية مجاعةوأشاااااارت  -32
قد تفيد، من حيث املبدأ، من أجل رصد األهداة االسرتاتيجية املشرتكة ب  القطاعات، مما سيجّنب إلقاء عبء إضايف 

 لتقارير.لناحية رفع ا
 

 ما يستجد من أعمال   -سابعاا 
 

قدمت املنظمة موجزا  عن التقييم الذر أجرته م خرا  ملساااااااااااااااة منظمة األغذية والزراعة يف صاااااااااااااون املوارد الوراثية  -33
وأخذت مجاعة العمل علما  بنتائج التقييم ورّحبت مبا خلص إليه من  16لألغذية والزراعة واساااااتخدامها على حنو مساااااتدام.

اسااتنتاجات أّكدت على الدور اهلام الذر تضااطلع به املنظمة يف سااياق سااياسااات التنوع البيولوجي واملوارد الوراثية. وميكن 
 17االطالع على التقرير الكامل للتقييم على املوقع اإللكرتو  للمنظمة. 

 
ة: التنمية الزراعية املسااااااااااااتدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذيعة العمل علما  بإطالق التقرير املعنون "وأخذت مجا -34

 فريق اخلةاء الرفيع املسااااااااااااااتوى املعا بااااااألمن الغاااااذائي والتغاااااذياااااة بنااااااء  ، الاااااذر أعاااااده 18أدوار الثروة احليوانياااااة ماااااا هي 
                                        

 AnGR-WG-CGRFA-5/16/9الوثيقة   15
  5/119PCالوثيقة   16
17  416092/c/en/detail-evaluations/digest-evaluation/evaluation/org.fao.www://http 
18  -FSN-Dev-Agr-Sust_2016_HLPE/R_and_S_HLPE/documents_hlpe/hlpe/upload_user/fileadmin/org.fao.www://http

pdf.AR_R-S_Livestock 

http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/416092/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2016_Sust-Agr-Dev-FSN-Livestock_S-R_AR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2016_Sust-Agr-Dev-FSN-Livestock_S-R_AR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2016_Sust-Agr-Dev-FSN-Livestock_S-R_AR.pdf
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على طلب جلنة األمن الغذائي. وأشااااااااااارت مع بعت احلرية ومسااااااااااتوى من القلق إىل أن التقرير ال يشااااااااااري إىل خطة العمل 
العاملية للموارد الوراثية احليوانية وإعالن إنرتالكن، رغم معاجلته مسااااااااااااأليت صااااااااااااون املوارد الوراثية احليوانية وتقا ها. وطلبت 

 االجتماع على جلنة األمن الغذائي يف دورهتا الثالثة واألربع . مجاعة العمل من أمينها عرن تقرير هذا
 

 البيانات الختامية   -سابعاا 
 

حتدث ممثلو املموعات اإلقليمية متوجه  بالشاااااااااااااكر إىل الرئيساااااااااااااة واألمانة وموظفي الدعم واملندوب  واملراقب   -35
  العمل العاملية اليت سبقتها للمنسق  الوطني . واملاحن  الذين مّكنوهم من املشاركة يف هذه الدورة ويف حلقة

 
، املدير العام املساعد، إدارة الزراعة ومحاية املستهلك، بالشكر إىل مجاعة العمل على Ren Wangوتوجه السيد  -36

حتقيق  لتوصياهتا الواضحة مشريا  إىل أّن ما أعطته من توجيهات سوة يعاون املنظمة يف تقد  املساعدة للبلدان من أج
أهداة التنمية املستدامة. وتوجه بالشكر إىل الرئيسة واملكتب على عملهما القّيم حرصا  على حسن سري االجتماع واملاحن  

 على دعمهم القّيم.
 

إىل أاية التوصااااايات الصاااااادرة عن مجاعة العمل ليس فقل بالنسااااابة إىل الةنامج  Hoffmannوأشاااااارت السااااايدة  -37
راثية احليوانية بل أيضااااااا  يف ما خيص املسااااااائل املشاااااارتكة يف برنامج عمل اهليئة املتعدد الساااااانوات. وذّكرت اخلا  باملوارد الو 

البلدان بضااااارورة مواصااااالة تقد  مسااااااااهتا يف التقرير األول عن حالة التنوع البيولوجي للزراعة يف العامل ووضاااااع اللمساااااات 
 لى أعماااااهلااااا التحضاااااااااااااارييااااة والرئيساااااااااااااااااة على مااااا أعطتااااه األخرية عليهااااا. وتوجهاااات بااااالشااااااااااااااكر أيضاااااااااااااااااا  إىل األمااااانااااة ع

 من توجيهات خالل االجتماع.
 

االجتماع متوجهة بالشااااااااااااااكر إىل مجيع املندوب  واملراقب  وإىل املكتب واألمانة  Januarieواختتمت الساااااااااااااايدة  -38
 وموظفي الدعم على مساااهتم يف إجناح االجتماع.
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 المرفق ألف
 

 جدول أعمال الدورة التاسعة لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية
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 المرفق باء
 
 العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية التأكيد مجدداا على اللتزام العالمي بخطة

 مشروع قرار
 

 إن  المؤتمر،
 

هما م عل م  رئيسااااااي  بوصااااااف خبطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية )خطة العمل العاملية( وبإعالن إنرتالِكن إذ يذك ر
على صااااعيد اجلهود الدولية الرامية إىل إدارة وصااااون املوارد الوراثية احليوانية وضاااامان اسااااتخدامها اسااااتخداما  عادال  وحكيما  

 من أجل حتقيق األمن الغذائي العاملي والتنمية املستدامة على نطاق العامل؛ 
 

وء على أايتها وإذ يسااااااااااااااّلل الضاااااااااااااا الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العاملبالتقرير الثا  عن حالة املوارد  وإذ يرح ب
 لتحديد ومعاجلة القضايا واالااهات اجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية؛

 
أّن خطة العمل العاملية هي صك مت  ال يزال يشكل اإلطار الرئيسي ملعاجلة هذه القضايا واالااهات اجلديدة  وإذ يؤكد

 والناشئة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية؛
 

عليها عامليا ، ال  قبالروابل اهلامة القائمة ب  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والصكورب واألطر ذات الصلة املتف وإذ يقر  
 وغريها من الصكورب واألطر ذات الصلة.  2030سيما خطة التنمية املستدامة لعام 

 
 األعضاء إىل القيام مبا يلي:  يدعو
 

  القائم منها، من أجل إدارة املوارد الوراثية  تعزيزسااااااياسااااااات واساااااارتاتيجيات وخطل عمل وطنية، أو  وضععععع
 العاملية؛  احليوانية، مع تعزيز تنفيذ خطة العمل

 توصيف وحصر ورصد املوارد الوراثية احليوانية؛  تعزيزأو  ومواصلة 
 مسااااااااااااااألة ت نو ع املوارد الوراثية احليوانية يف التخطيل الوطا املتعلق بالتكي ف مع تغري  املناع، مع تناول  دمجو

 ثاره؛اإلمكانات اليت تنطور عليها من حيث التكي ف مع تغري  املناع والتخفيف من آ
 للتحدر املتمثل يف تقلص قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة لانتا  احليوا  عن طريق اختاذ جمموعة  التصعععد و

 من التاادابري من بينهااا، حساااااااااااااابمااا يكون مناااساااااااااااااابااا ، حتساااااااااااااا  التخطيل السااااااااااااااتخاادام األراضااااااااااااااي واحلااد 
الت احات، ال ساااايما السااااالمن فقدان املوائل لصااااان اإلنتا  احليوا  والسااااالالت اليت تسااااتخدم هذه املساااا

 املكّيفااة شليااا ؛ تعزيز مااا ملتمعااات الشااااااااااااااعوب األصااااااااااااااليااة أو للمجتمعااات الرعويااة احملتفظااة بثروة حيوانيااة 
ُكيىفة شليا  يف اإلدارة 

من حقوق على أقاليمها وأراضاااااااااااااايها ومواردها الطبيعية؛ تعزيز أدوار السااااااااااااااالالت امل
ة أصاااااحاب املصااااالحة املشاااااارِك  يف إدارة املوارد الوراثية احليواني املساااااتدامة لألراضاااااي، والنهون بالتعاون ب 

 ومنظمات حفظ الطبيعة؛ 
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 قاعدة املوارد الوراثية احليوانية من خالل تشاااااجيع املمارساااااات املناسااااابة على صاااااعيد تربية احليوانات  حمايةو
والنباتات للساااااايطرة على العوامل اليت تساااااااهم يف ت كل تنوع املوارد الوراثية احليوانية وبذل اجلهود يف ساااااابيل 

 حتس  صحة احليوان مع الرتكيز على خفت نفوق احليوانات؛ 
 لة تقد  خدمات النظم اإليكولوجية من جانب نظم الثروة احليوانية، مع إيالء اعتبار خا  مواصااااااااااااا دعمو

ُكيىفة شليا  لدى صااغار مريبى املاشااية والرعاة، وذلك عن طريق إبراز وحتساا  القيمة االقتصااادية 
للسااالالت امل

 نتائج؛ خلدمات النظم اإليكولوجية هذه واستحداث نظم إلعطاء احلوافز قائمة على ال
  الساااااااامات املميزة للقطاع الفرعي للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف إطار  تضعععععع  في العتباروأن

تطوير وتنفيذ التشريعات احمللية اخلاصة باحلصول على هذه املوارد وتقاسم منافعها، مع األخذ بع  االعتبار 
 تقاسم منافعها؛املستجدات الدولية يف جمال احلصول على املوارد و 

 
 املنظمة إىل القيام مبا يلي: يدعو
 

 رصاااد التحديات احلالية واجلديدة والناشااائة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية وتيساااري عملية رفع  مواصعععلة
التقارير عن هذا النوع من القضااااااااااااااايا يف إطار خطة العمل العاملية، من ب  مجلة أمور، من خالل مزيد من 

تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املسااااتأنسااااة باعتباره أداة التواصاااال العاملية وآلية تبادل تعزيز و 
 املعلومات عن املوارد الوراثية احليوانية؛

 التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية ومدى مالءمتها وتوجهاهتا يف ضااااااااااااااوء التحديات  اسعععععععععععتعراضو
 جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية؛والفر  اجلديدة والناشئة يف 

 بلورة اخلطوط التوجيهية واألدوات لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية، مبا يف ذلك ما يتعلق بالقضايا  مواصلةو
 الناشئة؛  

 أن تكون مجيع أقساااام املنظمة ذات الصااالة، يف املقر الرئيساااي وعلى املساااتوي  اإلقليمي والقطرر،  ضععمانو
منخرطة ومنساااااااقة بفعالية يف جمال النهون بالعمل املتعلق باملوارد الوراثية احليوانية، ضااااااامن معايري األهداة 

 االسرتاتيجية للمنظمة؛
 الثروة  الزمة لتشااااااااااااجيع تعميم الت نو ع البيولوجي يف قطاعتطوير وتنفيذ التدابري واألدوات المواصعععععععععلة دعم و

 احليوانية، بقصد دعم البلدان يف جمال التحّول إىل نظم غذائية وزراعية مستدامة.
 تطوير القادرات، وبصااااااااااااااورة شاددة يف ماا خيص البلادان الناامياة، والتعااون يف مجيع املااالت املطلوباة دعمو 

 عمل العاملية، وخاصة يف جمال التكنولوجيات اجلديدة؛ من أجل التنفيذ املتكامل خلطة ال
 ملاحن ا تشععععععععجي السااااااااااعي إىل تأم  موارد من خار  امليزانية لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية و مواصععععععععلةو 

 على توفري الدعم لتنفيذها.
 

حوث سااسااات البمجيع الشااركاء وأصااحاب املصاالحة، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة واألوساااط األكادميية وم   يدعو 
والشااااااااااعوب األصاااااااااالية والرعاة واملتمعات األخرى احملتفظة بثروة حيوانية واملنظمات غري احلكومية ومنظمات املتمع املد  
 ومريبو احليواناااااات وأجهزة القطااااااع اخلاااااا  وأصااااااااااااااحااااااب املصاااااااااااااالحاااااة ا خرين، إىل التعااااااون من أجااااال تنفياااااذ خطاااااة

 العمل العاملية.



C1 CGRFA/WG-AnGR-9/16/REPORT 

 

 المرفق جيم
 

 قائمة بالوثائق
 

 وثائق العمل
 

CGRFA/WG-AnGR-9/16/1 Rev.1  امل قتجدول األعمال 
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 وثائق أخرى
 

 الكاملة(التقرير الثا  عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل )النسخة 
 التقرير الثا  عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل )النسخة املختصرة(

 التقرير الثا  عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل )كتّيب(
 تعاااددة األغران لتسااااااااااااااجيااال البيااااناااات اخلطوط التوجيهياااة لتطوير نظم متكااااملاااة م – 2016منظماااة األغاااذياااة والزراعاااة 

 – 19العدد  –اخلطوط التوجيهية الصااادرة عن منظمة األغذية والزراعة بشااأن اإلنتا  احليوا  وصااحة احليوان  –احليوانية 
 روما.

Animal Genetic Resources - an international journal • Ressources Génétiques Animales - un journal 

international • Recursos Genéticos Animales - una revista internacional -  جملة دولية –املوارد الوراثية احليوانية 
 .55العدد  –

Animal Genetic Resources - an international journal • Ressources Génétiques Animales - un journal 

international • Recursos Genéticos Animales - una revista internacional -  جملة دولية –املوارد الوراثية احليوانية 
 .56العدد  –

Animal Genetic Resources - an international journal • Ressources Génétiques Animales - un journal 

international • Recursos Genéticos Animales - una revista internacional -  جملة دولية –املوارد الوراثية احليوانية 
 .57العدد  –

 املوارد الوراثية احليوانية –جمموعة املطبوعات 
من تقد  مكتب ) التحديات والفر  بالنسبة إىل بروتوكول ناغويا –حملة عن تنمية املوارد الوراثية احليوانية يف أفريقيا 

 البلدان األفريقية يف االحتاد األفريقي املعا باملوارد احليوانية(
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 المرفق دال
 

 العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعةاألعضاء في جماعة 
 الذين انتخبتهم هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في دورتها العادية الخامسة عشرة

 
 البلد  التركيبة )عدد البلدان من كل إقليم(

 أفريقيا
(5) 

 اجلزائر
 تشاد
 كينيا
 مايل
 ناميبيا

 بوركينا فاسو: العضو املناوب األول
 زمبابور: العضو املناوب الثا 

 آسيا
(5) 

 بوتان
 مجهورية الو الدميقراطية

 منغوليا
 باكستان

 مجهورية كوريا
 تايلند: العضو املناوب األول
  الص : العضو املناوب الثا 

 أوروبا
(5) 

 فرنسا
 هولندا
 بولندا 
 سلوفينيا
 سويسرا

 السويد: األولالعضو املناوب 
 االحتاد الروسي: العضو املناوب الثا 

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
(5) 

 األرجنت 
 الةازيل
 شيلي 

 جامايكا
 أوروغوار

 كوبا:  العضو املناوب األول
 كوستاريكا:  العضو املناوب الثا 

 
 الشرق األدنى

(4) 
 مجهورية إيران اإلسالمية
 اململكة العربية السعودية
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 السودان
 اليمن

 مصر: العضو املناوب األول
 األردن: العضو املناوب الثا 

  أمريكا الشمالية
(2) 

 كندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 جنوب غرب المحيط الهادئ
(2) 

 جزر كورب
 فيجي

 فانواتو: العضو املناوب األول
 ساموا: العضو املناوب الثا 
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 المسائل القطاعية
ة اخلطة العاملياسااتعران 

 ةللموارد الوراثية احليواني
التقرير الثااالااث حلااالااة عرن 

املااوارد الااوراثاايااااااااة احلاايااواناايااااااااة 
  لألغذية والزراعة يف العامل

مل خطة العاسااااااتعران تنفيذ  
الااعاااااااااملاايااااااااة لاالاامااوارد الااوراثاايااااااااة 

 احليوانية 

املاااااوارد الاااااوراثااااايااااااااة  
 احليوانية

اساااااااااتعران تنفيذ العناصااااااااار  
مبدونة السااالورب ذات الصااالة 

 بشأن الصيد الرشيد

تطوير العناصااااااار ذات الصااااااالة  
يد الصااامبدونة السااالورب بشاااأن 

 اواألدوات املرتبطة ة الرشيد

حااااااااالااااااااة املوارد عرن 
املائية لألغذية والزراعة 

 يف العامل

 

املاااااوارد الاااااوراثااااايااااااااة 
 املائية

خطاااااة العمااااال اساااااااااااااااتعران  
 العاملية لصاااون املوارد الوراثية
احلرجياااااااة واساااااااااااااااتخااااااادامهااااااا 

  املستدام وتنميتها

الااتااقاارياار الااثااااااااا  عاارن 
حلاااااااالاااااااة املوارد الوراثياااااااة 

 العاملاحلرجية يف 

طة خاساااااتعران تنفيذ  
العمل العاملية لصااااااااااون 
املوارد الوراثيااة احلرجيااة 
واساااتخدامها املساااتدام 

  وتنميتها

املاااااوارد الاااااوراثااااايااااااااة 
 احلرجية

اساااااااااااااااتعران العماااااااال املعا  
باااالكاااائناااات احلياااة الااادقيقاااة 

 والالفقاريات 

اسااااااااااااااااتااعااران الااعااماااااااال املااعاا  
باااااالكاااااائناااااات احلياااااة الااااادقيقااااة 

 والالفقاريات 

احليااااة  الكاااااائناااااات 
الااااااااااااادقاااااااااااااياااااااااااااقاااااااااااااة 

 والالفقاريات
طة خاساااااااااااتعران تنفيذ 

العماال العااامليااة )الثااانياة( 
 للموارد الوراثياااة النبااااتياااة

 لألغذية والزراعة

خطاااااة العمااااال اساااااااااااااااتعران 
العااااااااامليااااااااة الثااااااااانيااااااااة للموارد 
الوراثياااااة النبااااااتياااااة لألغاااااذياااااة 

 والزراعة

التقرير الثاااااااالاااااااث عرن 
حلاااااااالاااااااة املوارد الوراثياااااااة 

لزراعة واالنباتية لألغذية 
   يف العامل

 

اسااااااااااااااااتااعااران حااااااااالااااااااة  
واااهات ساااااااياسااااااات 

 البذور.

املاااااوارد الاااااوراثااااايااااااااة 
 النباتية 

 المسائل المشتركة بين القطاعات
الااتااقاارياار الااثااااااااا  عاارن 

 حلاااالاااة التنوع البيولوجي
لألغااااااذيااااااة والزراعااااااة يف 

 العامل

حاااااااالاااااااة التنوع متاااااااابعاااااااة  
الااباايااولااوجااي لااألغااااااااذيااااااااة 

 والزراعة يف العامل

حاااااالاااااة التنوع متاااااابعاااااة  
البيولوجي لألغااااااااذيااااااااة 

 والزراعة يف العامل

حااااااااالااااااااة الاااااتاااااناااااوع 
الااااااااباااااااايااااااااولااااااااوجااااااااي 
 لألغاااذياااة والزراعاااة

 يف العامل
اساااااااااااتعران الصاااااااااااكورب 
القائمة للحصااااااول على 
 املوارد واقتسااااااااااااااام املنافع
وأثاااارهااااااااا عاااالااااى املااااوارد 
 الوراثية لألغذية والزراعة

اساااااااااااااتعران الصاااااااااااااكورب  
القائمة للحصااااااااااول على 

 عاملنافاملوارد واقتسااااااااااااااااام 
وأثااااارهااااااااا عااااالاااااى املاااااوارد 
 الوراثية لألغذية والزراعة

اساااااااااااااتعران اساااااااااااااتخدام 
عناصاااااااار احلصااااااااول على 

اسااااااااتعران الصااااااااكورب  
القائمة للحصول على 
 املوارد واقتسااااااااام املنافع
وأثااارهااااااااا عااالاااى املاااوارد 
الااااوراثاااايااااااااة لااااألغااااااااذيااااااااة 

 والزراعة
احلصاااااااااااااااااااااااول عااااااااالاااااااااى 
املعلومااااااااات املتعلقااااااااة 

احلصااااااااااااااااول عاالااى 
املاااااوارد الاااااوراثااااايااااااااة 
 وتقاسم منافعها 
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املوارد الوراثية وتقاسااااااااااااام 
 منافعها

م باملوارد الوراثية وتقاس
 املنافع النامجة عنها

اسااااااااااااااتعران عمل مجاعات  
 عماااال اهليئااااة املعنيااااة بتطبيق

  وإدما  التكنولوجيات

البيولوجيااااة لصاااااااااااااااون املوارد 
الوراثياااااة لألغاااااذياااااة والزراعاااااة 

 واستخدامها املستدام

اساااااااااااااااتعران عماال مجاااعااات  
 اهليئااااااة املعنيااااااة بتطبيقعماااااال 

  وإدما  التكنولوجيات

البيولوجيااااااااة لصاااااااااااااااون املوارد 
الوراثيااااااة لألغااااااذيااااااة والزراعااااااة 

 واستخدامها املستدام

اساااااااااااااااتعران األبعاااااااااد 
الفنية والساااااااااااااااياساااااااااااااااية 
لااااالاااااتاااااكاااااناااااولاااااوجااااايااااااااات 

 البيولوجية اجلديدة

الااتااكاانااولااوجاايااااااااات 
 البيولوجية

استعران العمل بشأن تغري  
 املناع واملوارد الوراثية

اسااااتعران العمل بشااااأن تغري  
 املناع واملوارد الوراثية

 تغري املناع  

الاااااروابااااال بااااا  الاااااتاااااناااااوع   
الااباايااولااوجااي لااألغااااااااذيااااااااة 
والاااااازراعااااااااة وصاااااااااااااااااااااحااااااااة 
اإلنساااااااااااااااااااااااان: حتااااااااديااااااااد 

 األولويات 

مذكرة مفاهيمية بشأن  
الااااتاااانااااوع الااااباااايااااولااااوجااااي 
لاااألغااااااااذيااااااااة والااازراعااااااااة 

 وصحة اإلنسان 

 الصحة 

اسااااتعران العمل بشااااأن   
الاااااباااااياااااولاااااوجاااااي الاااااتاااااناااااوع 
 والتغذية

اسااااااااااااااااتاعاران الاعاماااااااال  
ي بشأن التنوع البيولوج

 والتغذية

 التغذية 

تااقاارياار ماارحاالااي/تااقاايااياام 
دورر/ استعران اخلطة 

 االسرتاتيجية

تقرير مرحلي/تقييم دورر/ 
اساااااااااااااااااااااااتااااااااعااااااااران اخلااااااااطااااااااة 

 االسرتاتيجية

تاااقاااريااار مااارحااالاااي/تاااقااايااايااام 
دورر/ اسااااتعران اخلطة 

 االسرتاتيجية

تقرير مرحلي/تقييم دورر/ 
 استعران اخلطة االسرتاتيجية

تااقاارياار ماارحاالااي/تااقاايااياام 
دورر/ اسااااااااااااااااااتاااعاااران 

 اخلطة االسرتاتيجية

اسااااااااااااااتعران األهداة 
وامل شااااااااااارات اخلاصاااااااااااة 
بااااااااأهااااااااداة اهلااااااااياااااااائااااااااة 
ة االساااارتاتيجية املشاااارتك

 ب  القطاعات

 اإلدارة 

 


