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 مقّدمة  –أوالً 

ناشدددددددت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )ا يئة(ر يف دوراا العادية اعامسددددددة عشددددددرةر املنظمة موا ددددددلة دعم  - 1
وتقدم هذه الوثيقة تقريراا عن أنشددددددددددددددطة  2)خطة العمل العاملية(. 1البلدان عطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةتنفيذ 

نفط األنشددددددطة وفقاا أل يت منظمة األغذية والزراعة يف هذا الصددددددددر منذ الدورة العادية اعامسددددددة عشددددددرة للهيئة. ها وقد  ددددددأل
 .رتاتيجية األربعة عطة العمل العامليةاالس اتبالنسبة إىل جماالت األولوي

 
وتقّر خطة العمل العاملية أن مدى تنفيذ البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصددددددددددددددادااا  رحلة انتقالية تنفيذاا فعاالا  - 2

. وبالتايلر اعتمدت 3لتمويلاسدديتوقإ إىل حد كبع على التنفيذ الفعلي السددرتاتيجية اللتزامااا  وجب خطة العمل العاملية 
)اسددددددرتاتيجية التمويل(  د   4اسددددددرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةر 2011ا يئة يف عام 

 ضط ا يئةروتدعيم أوا ر التعاون الدويل. واستعر  وشفافيتها وكفاءاا وفعاليتها تعزيز عملية توفع موارد مالية كبعة وإضافية
يف دوراا األخعةر التكاليإ اإلدارية ووافقط على النظر يف زيادة امليزانية القصددددددددددددددوى لكل مشددددددددددددددروع وط  لنداءات تقد  
االقرتاحات يف املسدددتقبل. وتتناوذ هذه الوثيقة عمل وفعالية اسدددرتاتيجية التمويلر وتلخز بالاز حالة تنفيذ دورة املشددداريع 

انة املنظمةر وتعرض تو يات مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية األوىل يف إطار حساب أم
 لألغذية والزراعة )مجاعة العمل(  ذا الشأن.

 

 التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة في العالم  -ثانياً 
 
)التقرير الثاين( إىل  ر5التقرير الثاين حلالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل قألدمط مسدددددددددددددودة الوثيقة - 3

أعدت املنظمة مشدددددددددروع التقرير الثاين املنّق  يف  7واسدددددددددتجابة ا لطلب ا يئةر 6ا يئة خالذ دوراا العادية اعامسدددددددددة عشدددددددددرة.
وأعدت  .2015مايو/أيار  31لتقد  ما لديهم من تعليقات قبل ودعط الدوذ األعضدددددددددددددداء واملراقب   2015مارس/آذار 

على  وبناءا   8املنظمة من مثّ التقرير الثاين بصددددددديغتئ النهائيةر آخذة ا يف االعتبار التعليقات الواردةر ونشدددددددرتئ باللغة االنكليزية.
هذه املطبوعات  ووزعط ظمة الرمسية.أألعدت كتيبات و دديم موجزة من التقرير الثاين ونشددرت  ميع لغات املن 9طلب ا يئةر

تفضدددلط حكومة الصددد  بعرض دعم ترمجة التقرير  10على نطاق واسدددع. واسدددتجابةا إىل طلب ا يئة لللصدددوذ على الدعمر
 الثاين إىل اللغة الصينية.

  

                                                      
1  .htm00e1404e/a1404/a010www.fao.org/docrep/ 
 Report15/15-CGRFA/الوثيقة من  39الفقرة   2
 .68خطة العمل العامليةر الفقرة   3
4  .pdf00e1674e/i1674/i012http://www.fao.org/docrep/ 
  Inf.17.-GRFA/315/15و Inf.15/15-GRFA/17. 2و Inf.15/15-GRFA/1.17 لوثائقا  5
 .CGRFA-10/15/15الوثيقة   6
 Report15/15-CGRFA/ الوثيقةمن  38الفقرة   7
8  i4787e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
 Report15/15-CGRFA/من الوثيقة  37الفقرة   9

 Report15/15-CGRFA/ من الوثيقة 39الفقرة   10
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 اإلبالغ والتوعية بشأن خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية  -ثالثاً 

 
املنظمة توزيع النسدددددددع املطبوعة من خطة العمل العاملية واملواد واعطوي التوجيهية ذات الصدددددددلة. وقد   وا دددددددلط  - 4

 طبوعاتم ا يشددددددمل مجيع  11اسددددددتكماذ اإل دددددددارات ا ندية والفيتنامية عطة العمل العاملية. وّ  ملديو قائمة املطبوعات
ض تشجيع ية ويتوا ل توزيعها خالذ االجتماعات واملناسبات لغر واملواد اإلعالمية املتعلقة بتنفيذ خطة العمل العامل املنظمة

 .ملطبوعاتاالطلب على هذه 
 

 دعم منظمة األغذية والزراعة لتنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية  -رابعاً 

 
االسرتاتيجية عطة  ولوياتخالذ الفرتة املشمولة بالتقريرر وا لط املنظمة دعم البلدان يف تنفيذ مجيع جماالت األ - 5

العمل العامليةر وذلك بتوفع الدعم املؤسددددسددددي والف ر وتيسددددع البلو وبناء القدرات. ويوفر هذا القسددددم بع  األمثلة عن 
بشدددأن تنفيذ  تقرير منظمة األغذية والزراعة املرحلي املفصدددّل أنشدددطة املنظمة. وترد معلومات أكثر تفصددديالا يف الوثيقة بعنوان

 12.مل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةخطة الع
 

 التوصيف والحصر ورصد االتجاهات والمخاطر – 1مجال األولوية االستراتيجية 

 
اسددتفادت املنظمة من الشددراكات االسددرتاتيجية ملوا ددلة دعم البلدان يف تو دديإ املوارد الوراثية احليوانية وحصددرها  - 6

وأتاحط الشدددددددددعبة املشدددددددددرتكة ب  املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية السدددددددددتخدام التقنيات النووية يف األغذية  ور ددددددددددها.
مولة بالتقريرر وخالذ الفرتة املشددددد واسدددددطة الدورات التدريبية والزماالت االفرادية.والزراعة )الشدددددعبة املشدددددرتكة( بناء القدرات ب

ساللةر وذلك عن طريق املشاريع التعاونية  120سا ط املنظمة والشعبة املشرتكة يف التو يإ اجلزيئي واملظهري ملا جمموعئ 
 مع الشركاء اعارجي .

 
يئة إعداد تقارير عن حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهااا وإتاحتها للهر طلبط ا يئة إىل املنظمة  2009ويف عام  - 7

تقرير حددالددة املوارد الوراثيددة  واسددددددددددددددتجددابددة ا لددذلددك الطلددبر أعدددت املنظمددة الوثيقددة بعنوان 13يف كددل دورة من دورااددا العدداديددة.
وانيددة ون الوطنيون إلدارة املوارد الوراثيددة احليويسددددددددددددددتنددد تقرير احلددالددة إىل املعلومددات اليت وفرهددا املنسددددددددددددددق 2016.14 –احليوانيددة 

دد البلدان اليت ويبلم اآلن ع )املنسددددددددقون الوطنيون( لنظام معلومات التنوع الوراثي للليوانات املسددددددددتأنسددددددددة التابع للمنظمة.
قاا وطنياا البيانات الوطنية  98ر اسددتو  2016بلداا. ويف سددبتمأ/أيلوذ  177يوجد لديها منسددق وط   احملصددلة منذ عام منسددّ

 . (DAD-IS:3)ر وهو موعد إطالق الصيغة الراهنة لنظام معلومات التنوع الوراثي للليوانات املستأنسة 2007
 

                                                      
11  http://www.fao.org/Ag/AGAInfo/programmes/documents/genetics/AnimalGeneticResources_Publications_catalogue.pdf 
 .Inf.16/9-AnGR-CGRFA/WG/2الوثيقة   12
 Report09/12-CGRFA/الوثيقة من  39الفقرة   13
 .Inf.17/16-CGRFA/15الوثيقة   14
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البلدان لكي تصددّنإ سددالالاا املسددجلة يف نظام املعلومات يف فئيت  15ودعط ا يئة يف دوراا العادية الرابعة عشددرة - 8
حىت  لوطنيوناوقد قدم املنسدددقون    16املتالئمة حملياا" لغرض حسددداب مؤشدددرات املوارد."السدددالالت الغريبة" أو "السدددالالت 

 17من جمموعات السالالت الوطنية. 14 915سالسة من أ ل  4 352اآلن هذه املعلومات بشأن 
 
ن طفيإ منذ عام  - 9 ت بيانات اليت توفر  يف النسددبة املئوية لسددالالت الطيور والسددالالت الثديية 2014وقد طرأ ملسددّ

يف املائة على التوايل. وبقي وضددددددددددع املخاطر ثابتا دون تغيع من  61إىل  60يف املائةر ومن  57إىل  56بشددددددددددأنار وذلك من 
سدداللة يف الوقط احلاضددر باعتبارها سددالالت معرضددة للخطر؛  8 822يف املائة من  17؛ وتصددنإ 2016إىل عام  2014 عام

يف املائة يف وضددع السددالالت املعرضددة عطر جمهوذ  58كسددالالت غع معرضددة للخطر؛ وتصددنإ يف املائة منها   18وتصددنإ 
ويتعّذر اإلبالغ بشدددأن اجتاهات تطور جمموعات السدددالالت يف الدورة احلالية جلماعة    18يف املائة كسدددالالت منقرضدددة. 7و

 ة.الوراثي للليوانات املستأنس العمل وذلك بالنظر للتأخعات غع املتوقعة يف تنقي  نظام معلومات التنوع
 

ووا ددددددددددددددلط املنظمة خالذ فرتة التقريرر رغم كل شدددددددددددددديءر احملافظة على نظام معلومات التنوع الوراثي للليوانات  -10
املسددددددتأنسددددددةر وبفضددددددل متويل من خارك امليزانية قدمتئ حكومة أملانيار اسددددددتلدثط اوذجاا أولياا جديداا لنظام املعلومات. مع 

باضدددفاء الطابع املركزي على  2015ق التنفيذ الكامل إلطارها االسدددرتاتيجي املراجعر بادرت املنظمة يف عام ذلكر ويف سددديا
األنشدطة الرئيسدية إلدارة املعلوماتر  ا يف ذلك نظام املعلومات املذكورر لدى شدعبة تكنولوجيا املعلومات التابعة  ار واليت 

ت  لة إعداد و يانة ا يكل األساسي لنظام معلومات التنوع الوراثي للليواناستنه  مستقبالا باملسؤولية الكاملة عن موا
املسددددددتأنسددددددة. ورغم أّن ا د  من هذا التطور هو تعزيز االسددددددتدامة الطويلة األجل لنظام املعلومات املذكور وغعه من نظم 

الوراثي للليوانات  معلومات التنوع املعلوماتر فانئ تسبب مع ذلك يف تأخعات على املدى القصع يف تنفيذ مشروع نظام
وشددت مجاعة العملر يف دوراا التاسعةر على أ ية نظام  املستأنسة. وسيكتمل تنقي  النظام خالذ فرتة السنت  الراهنة.

معلومات التنوع الوراثي للليوانات املسددتأنسددةر وقدمط عدة تو دديات للهيئة بشددأن اسددتخدامئ ونوعية بياناتئر تنعك  يف 
 19سم الثامن أدناه.الق
 

وال سدددّيما املؤشدددرات احملتملة  20ر2010ووا دددلط املنظمة اإلسدددهام يف الشدددراكة يف جماذ مؤشدددرات التنوع البيولوجي  -11
: "القضددددددداء على اجلوع 2من ا د   5-2 صددددددددقملاوبالتلديد  21للتنوع البيولوجي يف ما خيز أهدا  التنمية املسدددددددتدامةر

القرارات النهائية بشددأن  2016وسددتتايف يف أواخر عام  22التغذية وتشددجيع الزراعة املسددتدامة".وملقيق األمن الغذائي وملسدد  
الغايات واملؤشددددراتر واليت سددددتشددددمل يف إطار االقرتايف احلايل ر ددددد السددددالالت يف املواقع وخارجها. ويف حالة املوافقة على 

اا على املعلومات عن السدددددددالالت املتالئمة حملي املؤشدددددددرات املقرتحة فان ذلك سدددددددينطوي على ضدددددددرورة قيام البلدان بتلديو
 .4أساس سنوي. وسا ط املنظمة أيضاا يف الفصل ذي الصلة من التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي 

 

                                                      
 Report13/14-CGRFA/الوثيقة من  31الفقرة   15
 Report13/14-CGRFA/الوثيقة من  32الفقرة   16
 .Inf.17/16-CGRFA/15الوثيقة   17
 .Inf.15/15-CGRFA/18الوثيقة   18
 CGRFA-12/17/16الوثيقة من  11و 10ن االفقرت  19
20  http://www.bipindicators.net/about  
21  goals-development-http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable 
22  http://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/ 
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 االستخدام المستدام والتنمية – 2مجال األولوية االستراتيجية 
 

سهام لكي توا ل تنفيذ خطة العمل العاملية من أجل اإلناشدت ا يئة البلدانر يف دوراا العادية اعامسة عشرةر  -12
واسددددددددتجابةا لذلكر عكفط املنظمة على توفع املسدددددددداعدة يف   23يف ملقيق األمن الغذائي العاملي والتنمية الريفية املسددددددددتدامة.

 هذين امليدان ر بشكل مباشر ومن خالذ التعاون مع املنظمات األخرى أيضاا.
 

اعطوي التوجيهية لوضددددددددددددددع نظم متكاملة متعددة األغراض لتسددددددددددددددجيل لط املنظمة ر اسددددددددددددددتكم2016ويف عام  -13
ونشددددراا ووزعتهار وأقراا ا يئة يف دوراا األخعة. وتعاونط املنظمة مع شددددركاء رتلف  لغرض توفع املسدددداعدة  24راحليوانات

بلدددداا من أجدددل تنفيدددذ هدددذه النظم عن طريق املشدددددددددددددددداريعر وحلقدددات العمدددل التددددريبيدددةر واجتمددداعدددات اعأاء  35ألكثر من 
 واملشاورات مع أ لاب املصللة.

 
ومشلط املواضدددديع اعا ددددة اليت حظيط باالهتمام يف أنشددددطة املنظمة للدعم التق  وبناء القدرات والبلو  خالذ  -14

سدددل اعا دددة وبرامج الرتبية على  دددعيد اعتمعات احملليةر والتهج  املسدددتدام وتطوير السدددالفرتة التقرير مواضددديع تغع املنا ر 
 بالثروة احليوانية يف األسواق أل لاب احليازات الصغعة.

 
وتلقط عدة بلدان الدعم عن طريق مشدداريع التعاون التق  اليت تديرها املنظمة والشددعبة املشددرتكة. وتعار املشدداريع  -15

نوعة ذات أولوية لكل بلدر  ا يف ذلك التنمية احليوانية وملديد احليوانات وتتبعهار والتلسددددددددددد  الوراثي وتطبيق مسدددددددددددائل مت
 تكنولوجيات التكاثر.

 
ووا لط املنظمة عملها دعماا لصغار مريب املاشية. وعلى وجئ التلديدر وبفضل الدعم اعارك عن امليزانية الذي  -16

وتتألإ أغراض هذه املنصددة من تيسددع االتصدداذ ب  مريب  .25نشددأت املنظمة منصددة املعرفة الرعويةتلقتئ من حكومة أملانيار أ
احليوانات الرعويةر ومتكينهم من خالذ ملسددد  متثيلهم يف عمليات رسدددم السدددياسدددات ومجع وتقاسدددم املعلومات عن العوامل 

 .تعزيزها يف شىت أحناء العامل اليت تؤثر يف سبل معيشتهم. وقد   إنشاء سبع شبكات رعوية إقليمية أو
 

 الصون – 3مجال األولوية االستراتيجية 

 
قدمط املنظمةر بواسددطة برامج التعاون التق ر دعماا تقنياا للبلدان يف جماذ  ددون املوارد الوراثية احليوانية. ومتكنط  -17

بلو  الرامية اجلنوبيةر من احلصددددددددوذ على من  لل املنظمةر واجلهات املتعاونة معها يف أوروبا وعدة بلدان أفريقية ويف أمريكا
إىل ملسدددددددددد  برامج إدارة املوارد الوراثية احليوانية و ددددددددددونا خارك املوقع وتوسدددددددددديع اسددددددددددتخدام املواد الوراثية احملفو ة يف بنو  

 IMAGEوع "ر تنفيذ األنشدطة ذات الصدلة اليت متو ا املفوضدية األوروبية يف إطار مشد 2020اجلينات. وسديتوا دل حىت عام 
 اإلدارة املبتكرة للموارد الوراثية احليوانية". –
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وعقدت املنظمة أيضددددداا وسدددددا ط مع شدددددركائها يف عدة حلقات عمل تدريبية واجتماعات للخأاء بشدددددأن  دددددون  -18
 املوارد الوراثية احليوانية يف مواقع رتلفة يف مجيع أحناء العامل.

 
 السياسات والمؤسسات وبناء القدرات – 4مجال األولوية االستراتيجية 

 
مشدددروعاا إقليمياا أو وطنياا مشلط أكثر  23سدددا ط املنظمة وشدددركاإها يف إعداد و/أو تنفيذ ثالثة مشددداريع عاملية و -19
بلداا. وخالذ العام  املاضدددي ر اضدددطلعط املنظمةر مع شدددركائهار بسدددتة أنشدددطة لبناء القدرات  عدذ مشددداركة بلم  40من 

 ستة بلدان.
 

وقدمط املنظمة وال تزاذ تقدم الدعم ملختلإ البلدان وا يئات اإلقليمية من أجل إعداد السدددددددددددددياسدددددددددددددات املتعلقة  -20
 يشمل االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية والقوان  والتشريعات الوطنية.بادارة املوارد الوراثية احليوانيةر  ا 

 
ووا ددلط املنظمة تعاونا مع املنسددق  الوطني  وأ ددلاب املصددللة اإلقليمي  لللفاا على جهات االتصدداذ أو  -21

 وأفريقيا. كما رق األدىنالشدددددددبكات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية وتعزيزها يف آسددددددديار وإقليم آسددددددديا الوسدددددددطى الفرعير والشددددددد
 وا لط املنظمة تعاونا مع جهات االتصاذ اإلقليمية ألوروبا وأمريكا الالتينية ومنطقة البلر الكارييب.

 
وسدددددددددددددا ط املنظمة أيضددددددددددددداا يف طائفة من املبادرات الشددددددددددددداملة املتعلقة بالتنوع البيولوجير والتكنولوجيا البيولوجية  -22

 ر ة يف إعداد دراسددات علمية عن التفاعالت ب  املوارد الوراثية احليوانية وتغّع املنا ر والتهجوالتغذيةر  ا يف ذلك املسددا 
والتلس  الوراثي للسالالت الصغعة ورتلإ تطبيقات علم اجلينومات داخل اعموعات املهّجنة وعأها. وّ  منذ اجتماع 

. ونظراا يوانيةجملة املوارد الوراثية احلاعمسدد  والسددابع واعمسدد  من ا يئة األخع نشددر اعّلد اعام  واعمسدد  والسددادس و 
 .2017إىل وجود مشاكل يف التمويلر فان اعلة متاحة فقط بنسختها اإللكرتونية وسيتوقإ إ دارها يف عام 

 
باعتبارها منتدى  ةوتوا ددددددل املنظمة احملافظة على شددددددبكة تنوّع احليوانات املسددددددتأنسددددددة واعموعات الفرعية اإلقليمي -23
رمسي ملناقشدددددددددة املسدددددددددائل املتصدددددددددلة بادارة املوارد الوراثية احليوانية. وما زالط أعداد املشدددددددددرتك  والرسدددددددددائل تتزايد باطّراد.  غع
بلداا.  185مشدددددداركاا دا يزيد عن  2 860ر بلم عدد األشددددددخار املشددددددارك  يف الشددددددبكة أكثر من 2016أبريل/نيسددددددان  ويف
 رسالة. 1 000ر بلم عدد الرسائل اليت ّ  تباد ا عن طريق الشبكة أكثر من 2015عام  ويف
 

 أنشطة منظمة األغذية والزراعة المتعلقة بخدمات النظم اإليكولوجية  –خامساً 
 التي توفرها الموارد الوراثية الحيوانية

 
بشددددددددددددأن   ا يف ذلك تو دددددددددددديات مجاعة العمل أقّرت ا يئةر يف دوراا األخعةر تقرير الدورة الثامنة جلماعة العملر -24

وأو دددددددط مجاعة العمل بأن تطلب ا يئة إىل منظمة  26خدمات النظم اإليكولوجية اليت توفرها أنواع وسدددددددالالت احليوانات.
األغذية والزراعة اختاذ سددددددلسددددددلة إجراءات متابعةر  ا يف ذلك إذكاء الوعير وملسدددددد  رسددددددم اعرائط عن توزيع السددددددالالت 

دابع النمطية الظاهرية والو ائإ البيولوجيةر وملسددددد  أسددددداليب التقييم لتثم  خدمات النظم اإليكولوجية اليت وو دددددإ الت
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. وتتلخز أنشدددددددددددطة املنظمة اسدددددددددددتجابة لطلب ا يئة يف الوثيقة املعنونة 27توفرها الثروة احليوانيةر وتقد  الدعم الف  للبلدان
 28خدمات النظم اإليكولوجية".مسا ات أنواع وسالالت املاشية يف توفع 

 
يقدم النلل املسددتأن ر إضددافةا إىل كونئ مورداا وراثياا حيوانياا يوفر خدمات متوين مثل العسددل ومشع العسددلر خدمات  -25

مؤخراار أطلق املنأ احلكومي الدويل للعلوم والسددددددياسددددددات يف جماذ التنوع البيولوجي وخدمات النظم   29تنظيمية مهمة كملّق .
اإليكولوجيةر  سدددددددا ة من الفاو واملبادرة الدولية حلفا امللقلات واسدددددددتخدامها املسدددددددتدامر تقييماا للملقلات والتلقي  وإنتاك 

 30 يم املواضيعي للملقلات والتلقي  وإنتاك األغذية.املوجز لواضعي السياسات عن التقياألغذية ووافق على 
 

بلدان النلل يف الردود اليت قدمتها للتقرير الثاين. واستناداا إىل مس  غع رمسي جرى يف أبريل/نيسان  ةذكرت ست -26
درك بولندا بلداا برامج  دددددون ملوارد النلل الوراثية. وت 30بشدددددأن شدددددبكة تنوع احليوانات املسدددددتأنسدددددةر ميلك أكثر من  2016

بالفعل النلل يف نظام معلومات التنوع الوراثي للليوانات املستأنسةر ولكن ال يتوفر مثل هذا اعيار جلميع البلدان بطريقة 
 منهجية على أساس عاملي.

 التعاون –سادساً 

 
وا ددددددددددددددلط املنظمة تفاعلها مع ا يئات اإلقليمية واعموعات االقتصددددددددددددددادية اإلقليميةر ورتلإ املنظمات العلمية  -27

واملنظمات غع احلكومية. وملافا املنظمة على كفاءاا التقنية املعروفة يف إدارة املوارد الوراثية احليوانية من خالذ إسدددددهامااا 
 شدددمل إجراء البلو  واملشددداريع اإلاائية وإ ددددار املطبوعات العلمية. ومشل إعداد التقريراملتنوعة يف املسددداعي العلميةر  ا ي

 من األفراد الذين شاركوا يف كتابة التقرير ومراجعتئ. 150الثاين حشد اإلسهامات دا يزيد عن 
 

واسدددددددطة شدددددددبكة تنوّع ب قد جرى التنويئ بفائدة التعاون يف جماذ البلو  والشدددددددبكات اإلقليمية والتبادذ املتوا دددددددل -28
 31.تقييم عمل املنظمة يف جماذ املوارد الوراثيةاحليوانات املستأنسة يف إطار 

 

 يةتشغيل وفعالية استراتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوان –سابعاً 

 
وتشددمل اسددرتاتيجية  33وطلبط من املنظمة تنفيذها. 32اعتمدت ا يئةر يف دوراا الثانية عشددرةر اسددرتاتيجية التمويل -29

التمويل مجيع املصددددددددددددادر املعلومة واملمكنة ملوارد التمويل اليت تدعم تنفيذ خطة العمل العاملية. وقد أنشددددددددددددأت اسددددددددددددرتاتيجية 
لوطنية ا التمويلر من ب  مواردها املاليةر حسددددددددداب أمانة تابع للفاو اعار باملسدددددددددا ات الطوعية من أجل دعم املشددددددددداريع

 واإلقليمية لتنفيذ خطة العمل العاملية.
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وطلبط ا يئةر يف دوراا العادية الثالثة عشددددرة إىل الفاو إ دددددار النداء األوذ لتقد  االقرتاحات السددددتخدام املوارد  -30
لة حوذ العملية. دوراا العادية واعتمدت ا يئةر يف   34املالية الواردة عأ حسددددددددداب أمانة املنظمةر وأعطط توجيهات مفصدددددددددّ

 36ر على النلو املتوخى يف اسرتاتيجية التمويل.35الرابعة عشرةر مشروع إجراءات الر د
 

ويف الدورة العادية اعامسددة عشددرة للهيئةر قّدمط األمانة آخر املعلومات عن حالة مشدداريع حسدداب األمانة التابع  -31
وجب وقد اعتألأت عملية اختيار املشددددددددداريع وتشدددددددددغيلها   التها.وكان تنفيذ مجيع املشددددددددداريع جارياار إاا اختلفط ح 37للفاو.

 دوراا العادية واستعرضط ا يئة التكاليإ اإلدارية واتفقط على النظرر يف اسرتاتيجية التمويل معقدة وتستغرق وقتاا طويالا.
 38املستقبل.السادسة عشرةر يف زيادة امليزانية القصوى لكل مشروع وط  لنداءات تقد  االقرتاحات يف 

 
 حالة حساب أمانة منظمة األغذية والزراعة والمشاريع الممولة من خالل النداء األول لتقديم االقتراحات

 
دوالر أمريكي من  1 050 402حظي النداء األوذ لتقد  االقرتاحات بدعم مسددددددددددددددا ات طوعية  ا بلم جمموعئ  -32

وحىت اليومر ّ  إنفاق  يورو(. 480 000دوالر أمريكي( وأملانيا ) 100 000دوالر أمريكي(ر والنرويج ) 406 000سدددويسدددرا )
 .اا دوالراا أمريكي 1 041 506

 
  تتألإ دورة املشاريع اليت وافقط عليها ا يئة من اعطوات التالية: -33
 

  بناءا على قرارات ا يئة(؛توجيئ دعوة لتقد  اقرتاحات )تعّدها األمانة بتوجيئ من مجاعة العمل  

  تقد  مذكرات مفاهيمية )من جانب أعضدددددددداء ا يئة أو أشددددددددخار اعتباري  أو طبيعي ر بالتشدددددددداور مع أعضدددددددداء
  ا يئة(؛

 التلضعية  ر استنادا إىل األعماذالفرز والرّد على املذكرات املفاهيمية )من جانب األعضاء الستة يف مكتب ا يئة
  (؛اليت قامط  ا األمانة وتو يات مكتب مجاعة العمل

  تقد  اقرتاحات املشدددددداريع اسددددددتناداا إىل املذكرات املفاهيمية املوافق عليها )من جانب أعضدددددداء ا يئة أو أشددددددخار
  اعتباري  أو طبيعي ر بالتشاور مع أعضاء ا يئةر من خالذ جهات اتصاذ وطنية(؛

  تقرير تقييم مجاعة العمل و تقييم اقرتاحات املشددداريع )من جانب مكتب ا يئةر بناءا على تو ددديات قدمها مكتب
  قدمئ فريق من اعأاء عّينئ مكتب مجاعة العمل(؛

  دثل )من جانب مكتب ا يئة إضدددددافةا إىل على املشددددداريع اليت سددددديؤمن  ا التمويل يف إطار دورة املشدددددروع املوافقة 
  واحد عن كل إقليم(؛

  ملط  وسدددديألجرى تقييم مسددددتقل لدورة املشددددروع األمانة(.دفع األمواذ والتنفيذ وتقد  التقارير والر ددددد )من جانب
 .رعاية ا يئةر وقد رأل دت أمواذ يف امليزانية  ذا التقييم
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خطاباا لالتفاق لتنفيذ  17وبعد ذلكر   توقيع  بلداا. 30مشدددددددددروعاا مقرتحاار يشدددددددددمل  13وافق مكتب ا يئة على  -34
 تفا يل عن املشاريعر  ا يف ذلك البلدان املعنّية واألهدا  وعدد األنواعوميكن إلاد مزيد من ال .املشاريع الدددددددددددددددثالثة عشر

ل للمنظمة عن تنفيذ خطة العمل والسدددددددالالت املسدددددددتهدفة وحالة املشدددددددروع يف الوثيقة بعنوان العاملية  التقرير املرحلي املفصدددددددّ
 39.للموارد الوراثية احليوانية

 
فلط عشدددددددرة مشددددددداريع يف ح  أن املشددددددداريع الثالثة الباقية هي يف ر كانط قد أألق2016ويف أكتوبر/تشدددددددرين األوذ  -35

ومن املقرر أن يتّم إقفاذ املشاريع الناشطة ودورة مشروع حساب أمانة منظمة األغذية والزراعة  املراحل األخعة من التنفيذ.
 .2016يف ناية عام 

 

فمثالار  التمويل معقدة واسددددددتغرقط وقتاا طويالا.وقد كانط عملية إدارة ور ددددددد كل مشددددددروع يف إطار اسددددددرتاتيجية  -36
استدعى وضع خطابات االتفاق والتفاوض بشأنار وخبا ة املسائل اعا ة بالتوريد والتعاقد من الباطنر واستعراض تقارير 

طلب وضع وت  املشاريع وما يتصل  ا من مراسالتر عناية خا ة إلدارة حساب أمانة املنظمة وتطبيقئ على النمو املالئم.
وتسددددددّبب هذا األمر بتأخع تنفيذ عدة  شددددددهراا من املفاوضدددددداتر  سددددددب املشددددددروع. 18خطابات االتفاق ما ب  شددددددهرين و

وكانط مراجعات خطط العمل ضدددددددددرورية يف حاالت عديدةر لذار توّجب تأجيل التنفيذ وتقد  التقارير يف هذا  مشددددددددداريع.
 ع اإلقليمية إعداد خطابات اتفاق فردية مع كل شريك يف املشروع.الصدد. وعلى سبيل املثاذر تطّلب عدد من املشاري

 
ملققط اإلدارة  40ومتاشدددياا مع متطلبات تقد  التقارير والر دددد للمشددداريع الفردية املمّولة يف إطار حسددداب األمانةر -73

قون التقارير وفقاا وأعّد املتل .القائمة على النتائج عن طريق اسددددددددتخدام اإلجراءات املوّحدة لتقد  التقارير والر ددددددددد يف الفاو
د املوّحدة للمنظمة وطألّبقط إجراءات الر دد جلدوذ زم  متفق عليئ مقارنة  راحل التقدم الرئيسددية احملددة يف وثيقة املشددروع.

 على خطابات االتفاق.
 

الفني  يف مرحلة  واشتملط مسا ة الفاو يف تنفيذ اسرتاتيجية التمويل على مسا ات قّيمة من جانب املسؤول  -38
 .إعداد املشاريع ور دهار فضالا عن التنسيق ككّل من جانب مو إ ف  معاون بتمويل من سويسرا

 

ملّدد اسددرتاتيجية التمويل األولويات الفنية األسدداسددية للمشدداريع يف إطار حسدداب أمانة املنظمة على النلو التايل:  -39
؛ يف خطة العمل العاملية( 14و 13و12تبادذ املعلومات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات ) ا يعك  األنشطة ذات األولوية 

؛ إدارة خطة العمل العاملية( يف 6و 5و 4 احليوانية ) ا يعك  األنشددددطة ذات األولويةاالسددددتخدام املسددددتدام للموارد الوراثية 
 يف خطة العمل العاملية(. 9و 8و 1املوارد الوراثية احليوانية ) ا يعك  األنشطة ذات األولوية 

 
وقد اسدددددددتفاد كّل إقليمر باسدددددددتثناء أمريكا الشدددددددماليةر من مشدددددددروع واحد أو أكثر متط املوافقة عليئ يف إطار دورة  -40

وّ  تنفيذ سبعة خطابات اتفاق من جانب مؤسسات حكومية أو وزاراتر ومخسة من  املشروع األوىل من حساب األمانة.
وقد قامط املشاريع بتيسع األنشطة  ت غع حكومية.جانب منظمات  و  وطنية أو جامعات ومخسة من جانب منظما

 ساللة وطنية رتلفة تنتمي إىل سبعة أنواع. 50حمسنة بذلك إدارة املوارد الوراثية احليوانية ألكثر من 
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وقد شدددددّكل االرتقاء  سدددددتوى الوعي مكّوناا رئيسدددددياا يف مجيع املشددددداريعر كما مشلط معظم املشددددداريع أنشدددددطةا لبناء  -41
شخصاا أحداثاا تناولط مسألة  2 150وحضر أكثر من  وكان مربّو احليوانات املستفيدين الرئيسي  من املشاريع. ت.القدرا

االرتقاء  سدددددددتوى الوعير وبناء القدرات والنشدددددددر حيو تنوع املشددددددداركون ب  مو ف  حكومي  ومريّب حيواناتر وباحث  
ء دد أكأ من الشبكات اليت أألقيمط مع مريّب حيوانات آخرين وخأاواستفاد أ لاب املصللة هؤالء من ع وخأاء فني .

لة آخرون وأّما أ دددلاب مصدددل وقد مّثل مربّو احليوانات الرجاذ والنسددداء على السدددواء وجمموعةا من الفئات العمرية. فني .
  من وكاالت ات ومو فاستفادوا من املشاريع فقد ضّموا أعضاء من مجعيات املنتج  ومجعيات التسويقر وطالب اجلامع

سياسة على األقل من أنواع رتلفة يف سياق الدورة األوىل للمشروعر  ا يف ذلك اسرتاتيجيات الرتبية  20وّ  إعداد  تنفيذ.
لتنوع كذلكر ّ  مجع  ددلائإ بيانات السددالالت لنظام معلومات ا وخطط الصددون وبروتوكوالت جمتمعية بيولوجية ثقافية.

 ات املستأنسة  ذه املشاريع اليت مشلط مكوناا خا اا بتو يإ السالالت.الوراثي للليوان
 

 الخيارات المتاحة لتحسين عمل وفعالية حساب أمانة منظمة األغذية والزراعة

 
مل تكن بع  املشددددددددددداريع اليت   متويلها يف السدددددددددددابق يف إطار حسددددددددددداب أمانة املنظمة متسدددددددددددّقة على حنو تام مع  -42

 جماذ تربية احليوانات أو مع االسددددددددددرتاتيجية وخطة العمل الوطنية إلدارة املوارد الوراثية احليوانية يف السددددددددددياسددددددددددات القائمة يف
البلدان ذات الصدددددلة. وأو دددددط مجاعة العمل إسدددددناد األولوية يف املسدددددتقبل إىل املشددددداريع املدرجة يف حسددددداب أمانة املنظمة 

من شأنا  اليت تفتقر إىل مثل هذه اعططر أو إىل املشاريع اليت والرامية إىل وضع اسرتاتيجيات وخطط عمل وطنية للبلدان
تنفيذ اسدددددددرتاتيجيات وخطط عمل وطنية أو غعها من أطر السدددددددياسدددددددات القائمة إلدارة املوارد الوراثية احليوانيةر فضدددددددالا عن 

مجيع املشددداريع كذلكر فان   41.املشددداريع اليت تشدددار  فيها منظمات غع حكومية أو أي أ دددلاب مصدددللة نشدددط  آخرين
املمّولة يف إطار حسددددددددددددداب أمانة املنظمة لب أن تعك  احلاجات واألولويات احملّددة يف اسدددددددددددددرتاتيجية وخطة عمل وطنية 

ولب أن تكون املشدداريع يف إطار حسدداب األمانة جزءاا من " ددورة أكأ"ر  قائمةر أو أن اد  إىل وضددع هكذا سددياسددة.
يف جماذ  42لناشددددددددئةاراعير يف عملية تنفيذ خطة العمل العامليةر التلديات واالجتاهات أي تنفيذ خطة العمل العامليةر وأن ت

 إدارة املوارد الوراثية احليوانية كما حألددت يف ضوء التقرير الثاين.
 

ر دها وتقد  و  وميكن ملس  فعالية املشاريع من خالذ توفع دعم كاٍ  من امليزانية ملساندة ميزانيات املشاريعر -43
إضددددافةا إىل ذلكر من شددددأن التشددددجيع على إعداد اقرتاحات مشدددداريع متعددة أ ددددلاب املصددددللة أن  املسدددداعدة الفنية  ا.

ن الفعالية. كما أن سدددددددجل معظم املشددددددداريع اليت أألجريط مع جمموعة واسدددددددعة من الشدددددددركاءر وخبا دددددددة الشدددددددركاء غع  حيسدددددددّ
ل يف ما خيّز ملقيق النتائج يف الوقط املالئم و ا يتماشى مع خطة العم احلكومي ر كان أفضل من سجّل مشاريع أخرى

وأي من هذه املشدددددداريع مل يفشددددددل يف ملقيق النتائج الرئيسددددددية. وبالتايلر أو ددددددط مجاعة العمل ا يئة باسددددددناد  املتفق عليها.
مات غع للةر  ا يف ذلك املنظاألولوية إىل املشدددددددددداريع اإلقليمية واملشدددددددددداريع القائمة بالتعاون مع رتلإ أ ددددددددددلاب املصدددددددددد

 43احلكومية ومنظمات اعتمع املدين والقطاع اعار.
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سددددن زيادة امليزانية القصددددوى لكل مشددددروع عمل وفعالية حسدددداب أمانة املنظمة. -44  ومن خالذ دعم عدد أقل وقد ملأل
من املشددددددددددددداريع األكأ حجماار عوضددددددددددددداا عن دعم العديد من املشددددددددددددداريع الصدددددددددددددغعةر ميكن تقليز التكاليإ اإلدارية لكل 

ر بزيادة اقرتاحات يف إطار اسددددددرتاتيجية التمويل وأو ددددددط مجاعة العمل يف أي نداء سدددددديوجئ يف املسددددددتقبل لتقد  مشددددددروع.
دوالر أمريكي بالنسددبة  300 000دوالر أمريكي وإىل  100 000امليزانية القصددوى املخصددصددة لكل من املشدداريع الوطنية إىل 

دّا قد يساعد  روينبغي أن تكون معايع اختيار املشاريع املؤهلة لالستفادة من التمويل أكثر  رامةا  .44إىل املشاريع اإلقليمية
يف زيادة جودة املشددددداريع املمّولة. كما أن عدداا أقل من املشددددداريع قد يع  سدددددهولةا أكأ يف ر ددددددها وتعديلهار حسدددددبما هو 

وأّما متطلبات خطابات االتفاق يف ما خيّز التوريد والتعاقد من الباطنر فيجب أن تنعك  بشددددددددددددكل  ضددددددددددددروري ومالئم.
 اقرتاحات مشاريع من أجل تفادي مفاوضات  ذا الشأن تستغرق وقتاا طويالا.واض  يف النداء التايل لتقد  

 
 حالة الموارد األخرى في إطار استراتيجية التمويل

 
سددددددددددددددداهم العمددل يف جمدداذ املوارد الوراثيددة احليوانيددةر  ددا يف ذلددك تنفيددذ خطددة العمددل العددامليددة يف ملقيق سددددددددددددددتددة من  -45

زيادة وملس  توفع السلع واعدمات تتعلق بأهدا  حمددة؛  2017-2014للفرتة  اعطة املتوسطة األجل للمنظمة ررجات
ية أكثر مشوال نظم زراعية وغذائ ومتك  من الفقر يف الريإر واحلدّ من الزراعة والغابات ومصددايد األمسا  بطريقة مسددتدامةر 

ر بلغط قيمة موارد الأنامج العادي للمنظمة املخصددددددددددددددصددددددددددددددة للعمل يف جماذ املوارد 2015-2014وخالذ الفرتة  .45وكفاءة
 .2016يف عام  يمليون دوالر أمريك 1.4مليون دوالر أمريكي و 3.1الوراثية احليوانية ما يقارب 

 
حوايل  لوخالذ فرتة تقددد  التقدداريرر بلغددط قيمددة مشدددددددددددددداريع التعدداون التق  يف املنظمددة اليت تسدددددددددددددداهم يف هددذا العمدد -46

مليون دوالر أمريكير ومن برامج التعاون التق  للوكالة الدولية للطاقة الذريّة عن طريق الشدعبة املشدرتكة ب  الفاو والوكالة  1.0
 .أمريكي مليون دوالر 1.5املعنية بالتقنيات النووية يف األغذية والزراعة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذريّة ما يقارب مبلم 

 
تلّقط الفاو أمواالا لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية على الصدددددددعيد العاملي من فرنسدددددددار وأملانيا وسدددددددويسدددددددرا )ما بلم  -47

مليون دوالر أمريكي تقريباا(ر وللمشدددددددددددددداريع اإلقليمية والقطرية من أملانيار والعراقر ومنغوليار ونيباذر واململكة  1.1جمموعئ 
وبالنسبة إىل بع  هذه البلدانر متّثل الدعم يف أمواذ  مليون دوالر أمريكي(. 5.9م جمموعئ العربية السعوديةر وتركيا )ما بل

كما أن األمواذ  تلقتها البلدان من جهات ماحنةر وخبا دددة االملاد األورويبر وبرنامج األمم املتلدة اإلاائي والبنك الدويل.
وتشار   كافة.  ع أمواذ ملفيزية ألنشطة خا ة على املستوياتاليت توفّرت يف إطار اتفاقات التعاون ساعدت الفاو على توف

الفاو أيضددددداا يف العديد من املشددددداريع املمولة من املفوضدددددية األوروبية اليت توفّر األجور للمشدددددارك  من البلدان النامية وتدعم 
 توليد املعرفة ونشرها.

 
لرقابة  ذات الصدددددددددددلةر  ا يف ذلك املوارد اليت ال ختضدددددددددددعوملّدد اسدددددددددددرتاتيجية التمويل أربعة أنواع رتلفة من املوارد  -48

راا يف تعزيز حصددددددوذ البلدان على املعلومات بشددددددأن التمويل. الفاو.  ذا الدور من  وهي تضددددددطلع وتؤدي املنظمة دوراا ميسددددددّ
ورغم أن  ة.سخالذ االستمرار بتوفع معلومات عن مصادر التمويل واملن  من خالذ شبكة مناقشة تنوّع احليوانات املستأن

املعلومات عن املوارد اليت ال ختضددددددع لرقابة الفاو ضددددددئيلةر تشددددددع إثباتات كثعة إىل أن زيادة إقرار اجلهات املاحنة بأ ية إدارة 
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املوارد الوراثية احليوانية سدددددددديكون مفيداا. على سددددددددبيل املثاذر يوا ددددددددل االملاد األورويب توفع الدعم ملشددددددددروع مكتب البلدان 
ريقية لموارد احليوانية يف االملاد األفريقي حوذ "تعزيز قدرة البلدان األفريقية على  دددددون املوارد الوراثية احليوانية األفاألفريقية ل

واسدددتخدامها على حنو مسدددتدام"ر كما أنئ يعمد بشدددكل متزايد إىل إشدددرا  البلدان النامية يف مشددداريع املوارد الوراثية احليوانية 
وغالباا ما يندمج دعم البلدان املاحنة إلدارة املوارد الوراثية احليوانية ضمن برامج  لدعم البلو . 2020يف إطار برنامج آفاق 

شداملة وأوسدع نطاقاار مثل املشداريع اليت تدعم الرعي أو تعزيز سدالسدل القيمة الكاملة للثروة احليوانيةر أو من خالذ أنشدطة 
 ّبعها.مكّملة مثل مشاريع بشأن ملديد هوية احليوانات وتت

 

 التوجيهات الملتمسة –ثامناً 

 
 قد ترغب ا يئة يف:  -49
 

 تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية احليوانية
 

دعوة البلدان إىل موا دددددلة تنفيذ خطة العمل العامليةر من أجل املسدددددا ة يف ملقيق األمن الغذائي العاملي  (1)
  من أهدا  التنمية املستدامة؛ 15و 2والتنمية الريفية املستدامةر ال سيما املساعدة على بلوغ ا دف  

 املستوى القطري؛الطلب إىل املنظمة موا لة دعم تنفيذ خطة العمل العاملية على  (2)
تشددددددددددددددجيع املنظمة والبلدان على توطيد التعاون ب  املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية واعتمع املدين  (3)

 وهيئات القطاع اعار من أجل ملس  إدارة املوارد الوراثية احليوانية؛
ر ومنظمات دولية أخرىالطلب إىل املنظمة موا لة السعي إىل إقامة شراكات وملالفات مع آليات  (4)

ية لتنفيذ خطة  ملال ئة املوارد ا فضددددددددددددددال عن اعتمع املدين وهيئات القطاع اعار من أجل تعزيز تعب
 العمل العاملية؛

 
 نظام معلومات التنوع الوراثية للليوانات املستأنسة

 
ادذ املعلومات دولية لتبالتشددددددديد على أ ية نظام معلومات التنوع الوراثي للليوانات املسددددددتأنسددددددة ك لية  (5)

  عن املوارد الوراثية احليوانية والرتحيب بوضع نسختئ احملدثة؛
الطلب إىل املنظمة اسدددددددددددتكشدددددددددددا  خيارات كفيلة بتلسددددددددددد  الروابط ب  نظام معلومات التنوع الوراثي  (6)

اعدة البيانات قللليوانات املسددتأنسددة وقواعد البيانات الوطنية واإلقليمية وغعها من قواعد بياناتر مثل 
التعاونية للأازيل وكندا والواليات املتلدة األمريكيةر وتضدددددددددددددم  النسدددددددددددددع املقبلة لنظام معلومات التنوع 
الوراثي للليوانات املسددددددددددددددتأنسددددددددددددددة بيانات خا ددددددددددددددة ببنو  اجلينات من قواعد البيانات التابعة للأنامج 

 ات بنو  اجلينات؛يف أوروبا أو من غعها من قواعد بيان "CryoWEB" اإللكرتوين
الطلب إىل املنظمة واملنسق  الوطني  املعني  بادارة املوارد الوراثية احليوانية ملس  تعاونمار  ا يف ذلك  (7)

 ؛مع أ لاب املصللة اإلقليمي ر لللفاا على جهات االتصاذ اإلقليمية واإلقليمية الفرعية وتعزيزها
نوع البلدان بتلديو بيانااا الوطنية بانتظام يف نظام معلومات الت أن تشدددددد ا يئة على ضددددرورة أن تقوم (8)

الوراثي للليوانات املسدددددتأنسدددددة أو شدددددبكة نألظم معلومات التنوع البيولوجي حليوانات املزرعةر  ا يف ذلك 
املعلومددات عن املوارد الوراثيددة احليوانيددة يف املواقع الطبيعيددة وخددارجهددار وتقددد  املعلومددات عن تصددددددددددددددنيإ 
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سددددددددددددالالت من أجل ضددددددددددددمان أن القرارات املتعلقة بتنفيذ خطة العمل العاملية تسددددددددددددرتشددددددددددددد بالبيانات ال
 ؛واملعلومات األحد  املتاحة

 
 املعرفة ورفع الوعي

 
الطلب إىل املنظمة والبلدان االسددددددددتمرار يف رفع الوعي  ا يقوم بئ منتجو املاشددددددددية واألنواع والسددددددددالالت  (9)

  توفع خدمات النظام اإليكولوجي؛ احليوانية من أدوار مهمة يف
الطلب إىل املنظمة والبلدان ملسدددد  عملية رسددددم خرائط األنواعر وتوزيع السددددالالتر حيثما يكون ذلك  (10)

دكنار وو ددددددإ التدابع النمطية الظاهرية والو ائإ البيولوجيةر وال سدددددديما يف نظم اإلنتاك القائمة على 
 دخالت ملنتجي الثروة احليوانية؛املراعير من أجل ملس  استهدا  الت

الطلب إىل البلدان تعزيز الصلة القائمة ب   ون السالالت واإلنتاك الزراعي املستدام و ون الطبيعةر   (11)
وتعاون قطاع الزراعة /الثروة احليوانية مع قطاع البيئة/احلياة الأية/الغاباتر  ا يكفل املشدددددددددددددداركة التامة 

 وانيةر مع إيالء اعتبار خار لصغار مريب املاشية والرعاة؛جلميع منتجي الثروة احلي
 

 احلوافز
 

إىل البلدددان وضددددددددددددددع نظم ملفيزيددة قددائمددة على النتددائج لدددعم موا ددددددددددددددلددة توفع خدددمددات النظم  الطلددب (12)
اإليكولوجية من جانب منتجي الثروة احليوانيةر مع إيالء اعتبار خار للسدددالالت املكيفة حمليا و دددغار 

ليت ا مريب املاشددددددية والرعاةر من خالذ ملسدددددد : )أ( أسدددددداليب التقييم لتثم  خدمات النظم اإليكولوجية
توفرها الثروة احليوانيةر و)ب( التنسدددديق ب  االسددددتثمارات العامة واعا ددددة يف عمليات ملسدددد  اإلنتاجية 

 ؛والفرر ذات القيمة املضافة والأامج واملبادرات الداعمة حلماية خدمات النظم اإليكولوجية
 

 امللقلات
 

ئ لواضعي للملقلات والتلقي  وإنتاك األغذية املوجباملوجز بشأن التقييم املواضيعي  تأخذ ا يئة علما أن (13)
السددياسددات والصددادر عن املنأ احلكومي الدويل للعلوم والسددياسددات يف جماذ التنوع البيولوجي وخدمات 

ج الصددددددددددددددون املوجهة  النظام اإليكولوجير وأن تنظر يف تبعات التقييم على عمل املنظمةر  ا يف ذلك نأل
 يهات إىل املؤمترر حسب االقتضاءر عن اعطوات التالية املمكنة؛حنو امللقلاتر وأن تقدم توج

تأن  وامللقلات األخرى  الطلب (14) إىل املنظمة البلو يف إمكانيات إدراك معلومات عن النلل املسدددددددددددددد
 ؛احملتملة األخرى من احلشرات يف نظام معلومات التنوع الوراثي للليوانات املستأنسة
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 اسرتاتيجية التمويل
 

  الطلب إىل املنظمة جتميع تقارير املشاريع واإلجنازات ونشرها على املوقع اإللكرتوين للمنظمة؛ (15)
زيادة احلد األقصدددى من امليزانيةر ألي نداءات مسدددتقبلية لتقد  املقرتحات يف إطار اسدددرتاتيجية التمويلر  (16)

للمشاريع اإلقليمية وغعها دوالر أمريكي  300 000دوالر أمريكي لكل مشروع وط  و 100 000ليبلم 
من املشددداريع اليت تشدددمل العديد من البلدانر مع ضدددمان أال يتعدى متوسدددط املسدددا ات للبلدان الفردية 

 دوالر أمريكي؛ 100 000
املاحنة إىل تيسددددع الر ددددد واملسدددداعدة الفنية والدعم املناسددددب  للمشدددداريع  وجب حسدددداب دعوة اجلهات  (17)

 ما يكفي من التمويل؛األمانة من خالذ ختصيز 
إسددددناد األولوية إىل املشدددداريع املدرجة يف حسدددداب أمانة املنظمة والرامية إىل وضددددع اسددددرتاتيجيات وخطط  (18)

عمل وطنية للبلدان اليت تفتقر إىل مثل هذه اعططر أو إىل املشدداريع اليت من شددأنا تنفيذ اسددرتاتيجيات 
ائمة إلدارة املوارد الوراثية احليوانيةر فضدددددددددالا عن وخطط عمل وطنية أو غعها من أطر السدددددددددياسدددددددددات الق

 املشاريع اليت تشار  فيها منظمات غع حكومية أو أي أ لاب مصللة نشط  آخرين؛
إسددددناد األولوية إىل املشدددداريع اإلقليمية واملشدددداريع القائمة بالتعاون مع رتلإ أ ددددلاب املصددددللةر  ا يف  (19)

 ت اعتمع املدين والقطاع اعار؛ذلك املنظمات غع احلكومية ومنظما
 ملديد جهة اتصاذ واحدة لكل مشروع إقليمير حينما أمكنر لتتوىل املسؤولية اإلدارية للمشروع؛ (20)
تركيز الدعوة القادمة لتقد  املقرتحات يف سددددياق اسددددرتاتيجية التمويل على االجتاهات واملسددددائل اجلديدة  (21)

 ؛التقرير الثاين ومشاورات أ لاب املصللةوالناشئةر كما حددها كل من 
دعوة اجلهات املاحنة وغعها من أ لاب املصللةر  ا فيها القطاع اعارر إىل املسا ة يف تنفيذ خطة  (22)

 العمل العامليةر  ا يشمل اسرتاتيجية التمويل؛
الطوعيدددة الطلدددب إىل املنظمدددة بدددأن توا ددددددددددددددددل البلدددو عن خيدددارات إضددددددددددددددددافيدددة لتعبئدددة املسددددددددددددددددا دددات  (23)

 .التمويل السرتاتيجية


