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 مقّدمة -أولا 
 
حّددت هيئة املوارد ، 1لألغذية والزراعة يف العاملحالة املوارد الوراثية احليوانية  عن يف التقرير األول رًدا على ما جاء -1

الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، بناًء على املشاورات اإلقليمية، األولويات االسرتاتيجية للعمل على االستخدام املستدام 
راثية . وشّكلت هذه األولويات االسرتاتيجية أساس خطة العمل العاملية للموارد الو وصوهناللموارد الوراثية احليوانية وتطويرها 

لألغذية والزراعة  الدويل بشأن املوارد الوراثية احليوانية لفينااحليوانية )خطّة العمل العاملية( اليت جرى اعتمادها خالل املؤمتر 
ذية والزراعة مؤمتر منظمة األغ من قبلرى اعتماد نتائج مؤمتر إنرتالكن يف إنرتالكن، سويسرا. مث ج 2007يف عام  الذي ُعقد

الذي طلب من اهليئة اإلشراف على تنفيذ خطة العمل العاملية وتقييم هذا التنفيذ. وتشكل خطة العمل العاملية خطة 
 2عشر سنوات. دهتاممتجددة لفرتة زمنية أولية 

 
 رير الثاين(، التقرد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل )التقرير الثاين عن حالة املواوأثناء إعداد  -2

طُلب من البلدان إدراج جوانب إدارة املوارد الوراثية احليوانية اليت تغيب عن خطة العمل العاملية واليت سيكون من املهم 
 امسة يف دورهتا العادية اخل معاجلتها يف املستقبل )خالل السنوات العشر القادمة تقريًبا(. وقد وافقت اهليئة

 نييئة واملراقبعااء اهلإتاحة الفرصة ألمن خطوتني: مؤلف عشرة على استعراض خطة العمل العاملية عن طريق اتباع هنج 
لعمل العاملية. توصيات بإجراء حتسينات على خطّة ابرفع ، يف ضوء التقرير الثاين واملعلومات األخرى ذات الصلة، ليقوموا

ة لألغذية والزراعة املعنية باملوارد الوراثية احليواني احلكومية الدولية ة الثانية فتتمّثل يف دعوة مجاعة العمل الفنيةأما اخلطو 
 إىل رفعو ، جميعهابت األمانة بعد أن تقومالتاسعة، هتا )مجاعة العمل( إىل النظر يف توصيات األعااء واملراقبني خالل دور 

 توصياهتا إىل اهليئة.
 
وتقّدم هذه الوثيقة ملخًصا عن املشاورات اليت أجرهتا منظمة األغذية والزراعة بغية تيسري استعراض خطة العمل  -3

مجاعة  الحظتو مجاعة العمل خالل دورهتا األخرية. من قبل لمراجعة لالعاملية وتقّدم املدخالت والتوصيات اليت خاعت 
كي ينظر لهذا املوضوع إىل املدير العام ودعوته إىل عرضه على املؤمتر  العمل أن اهليئة قد تنظر يف تقدمي مشروع قرار حول

 مجاعة العمل،  للمراجعة من قبلذه الوثيقة املدخالت والتوصيات، اليت خاعت هب املرفق األولبالتايل، يقّدم و . فيه
 3اهليئة. لكي تنظر فيهعلى شكل مشروع قرار معروض أمام املؤمتر، 

 
 المشاورات -ثانياا 

 
 ت املنظمة جبمع املدخالت والتوصيات من أجل حتديث خطة العمل العاملية بناًء على ردود قام -4

نظراً الحتمال أنه يف مرحلة معينة قد ترغب البلدان ": 77وحتديًدا السؤال  4البلدان على االستبيان املاّمن يف التقرير الثاين،
                                                 

1  http://www.fao.org/docrep/010/a1250e/a1250e00.htm 
 .14خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، القسم األول، الفقرة   2

 .CGRFA-16/17/12الوثيقة  نم 21الفقرة   3

 البيانات الوطنية من أجل دعم عملية إعداد التقرير الثاين حلالة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف العامل:استبيان مجع   4
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/documents/SoW_Country_report_questionnaire.pdf 
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ة ييف حتديث خطة العمل العاملية، يرجى تعداد أية جوانب يف إدارة املوارد الوراثية احليوانية مل يتم تناوهلا يف خطة العمل العامل
احلالية ولكن سيكون من املهم معاجلتها يف املستقبل )خالل السنوات العشر القادمة(، كما يرجى توضيح أسباب أمهية 

الل شبكة تنوّع املوزّع من خ لكرتوين". كما جرى االعتماد على املسح اإلهذه القاايا وحتديد ما جيب القيام به ملعاجلتها
 احليوانات املستأنسة بشأن القاايا والتوجهات اجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية.

 
البلدان إىل حتديد جوانب إدارة املوارد الوراثية احليوانية اليت مل تتناوهلا خطة العمل العاملية احلالية  77دعا السؤال و  -5

الردود املقدمة على االستبيان اخلاص  1اجلدول من املهم معاجلتها خالل السنوات العشر القادمة. ويُظهر  ولكن سيكون
 (.ثالثال، القسم اهأدنناشئة أساسية )أنظر  اجتاهاتو بالتقرير الثاين. وبناًء على هذه اإلجابات، جرى حتديد مخس قاايا 

 
لكرتوين بشأن القاايا والتوجهات اجلديدة والناشئة على مستوى إدارة املوارد الوراثية احليوانية طلب املسح اإلو  -6

واملنّفذ من خالل شبكة تنوّع احليوانات املستأنسة تقدمي مدخالت حول القاايا األساسية الناشئة اخلمس واليت جرى 
كة تنوّع احليوانات مسح شب بلغ عدد اإلجابات الواردة عرب على أسئلة االستبيان. وقد املقدمةحتديدها بناءً على اإلجابات 

جهات من منظمات دولية وجهة واحدة  3جهة من مؤسسات حكومية وطنية و 27إجابة. ومشل املستجيبون  69املستأنسة 
ع تماجملجهات من منظمات غري حكومية ومنظمات  6أكادميية و وأجهة من مؤسسات حبثية  32من منظمة شبه إقليمية و

 أيًاا. 1اجلدول دين. وتظهر نتائج املسح املذكور يف امل
 

 استعراض خطة العمل العالمية -ثالثاا 
 
 بناااًء على املشااااااااااااااااورات املااذكورة والتقرير الثاااين، ميكن االسااااااااااااااتنتاااج أن خطااة العماال العااامليااة مااا زالاات جمااديااة.  -7

ساسية بشكل كامل. وميكن استخالص أربع رسائل أمل يتحقق أي منها  كما وأنهومل تبطل أي من أولوياهتا االسرتاتيجية  
 :ذات أمهية خاصة

 
  ( على الصعيد 1)األولوية االسرتاتيجية  املوارد الوراثية احليوانية وإعداد مسح عنها ورصدهاإن عملية توصيف

وهذا  النطاق.و الوطين، وال سيما يف البلدان النامية، ال حتدث حىت اآلن بقدٍر مرٍض من حيث املستوى واجلودة 
 القصور يعرقل القيام على حنو فعال بوضع األولويات والتخطيط جلهود الرتبية والصون يف الكثري من البلدان.

 .هاعداد السالالت ورصدعمليات املسح ألمستوى اخنفاض وأحد دواعي القلق األخرى هو 
 ية احليوانية ولدى املوظفني احلكوميني ما زالت توجد حاجة ماسة إىل بناء القدرات بشأن إدارة املوارد الوراث

. إذ ما زالت توجد فجوات يف مجيع 14وأصحاب املصلحة اآلخرين على النحو املبنّي يف األولوية االسرتاتيجية 
جماالت اخلربة الفنية ذات الصلة، مبا يف ذلك األساليب املتبعة واستخدام التكنولوجيات يف التوصيف والرتبية 

 كذلك يف الرصد والتقييم.و ت التخطيط وصياغة السياسات؛ مهاراويف والصون؛ 
  ما زالت بلدان كثرية تفتقر إىل اأُلطر املؤساااااساااااية واملتعلقة بالساااااياساااااات والتخطيط والتنظيم الالزمة إلدارة املوارد

خلطة العمل وعدم وجود هذه اأُلطر يعرقل التنفيذ الفعال  (.20و 13الوراثية احليوانية )األولويتان االسااااارتاتيجيتان 
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 مااا بني الوكاااالت واملؤسااااااااااااااساااااااااااااااات احلكوميااة ذات الصاااااااااااااالااة واجلهااات املاااحنااة  العااامليااة والتواصااااااااااااااال والتعاااون يف
 وغريها من الشركاء.

 .وتسااااااااااااااّلم األولويااااة  مااااا زال االفتقااااار إىل التموياااال يشااااااااااااااكاااال عقبااااة كبرية أمااااام تنفيااااذ خطااااة العماااال العااااامليااااة 
 لعائق.من خطة العمل العاملية هبذا ا 23االسرتاتيجية 

 
، ومسح شبكة تنوّع 77على أسئلة استبيان التقرير الثاين، مبا يف ذلك السؤال  الواردةبناًء على اإلجابات و  -8

 احليوانات املستأنسة، يبدو أن مخس قاايا ناشئة تستدعي تركيزًا خاًصا يف اإلدارة املستقبلية للموارد الوراثية احليوانية وبالتايل
 :لتنفيذ خطة العمل العاملية

 
 تغرير املناخ وإدارة املوارد الوراثية احليوانية؛ 
 ة؛تأثريات تقّلص قاعدة املوارد الطبيعية اخلاصة باإلنتاج احليواين وتدهور املوارد الطبيعية على املوارد الوراثية احليواني 
  خدمات النظم اإليكولوجية؛ توفريإسهام املوارد الوراثية احليوانية يف 
 ما يتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛ التطورات الدولية يف 
 .التكنولوجيات اجلديدة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية 

 
ملعاجلة القاايا الناشئة اخلمس ميكن النظر فيها يف االسرتاتيجيات الوطنية  5عملية التشاور إىل تدابري ممكنة أفات -9

لنداءات اأو خطط العمل اجلديدة أو املنّقحة بشأن إدارة املوارد الوراثية احليوانية، على أن جيري تصنيفها حبسب األولوية يف 
لموارد الوراثية احليوانية بتنفيذ خطة العمل العاملية ل مبوجب اسرتاتيجية التمويل اخلاصةاملستقبلية املوجهة لتقدمي اقرتاحات 

 )اسرتاتيجية التمويل(. وتشمل هذه التدابري ما يلي:
 

  تيسري إجراء البحوث الرامية إىل حتسني فهم العالقة بني تغرّي املناخ واملوارد الوراثية احليوانية وخدمات النظم
 سالالت احليوانات يف بيئات إنتاجها احمللية؛ ، مبا يف ذلك توصيف صفات التكيف لدى6اإليكولوجية

 بأدوار وقيم نظم اإلنتاج احمللي اليت تام سالالت مكّيفة حملًيا داخل املساحات الطبيعية، مبا يشمل احلياة  التوعية
 املقرتنة بأنظمة اإلنتاج والسالالت املذكورة؛ 7الربيّة؛ وخبدمات النظم اإليكولوجية

  

                                                 
 .AnGR-WG/CGRFA-2.2/16/9 الوثيقة نم 22و 21و 18و 16و 13 الفقرات  5

 Inf/17/16-CGRFA.16الوثيقة   6
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 والتجاهات الناشئة المتكررةالقضايا  -1الجدول 
الستتتتتتبيان الذد أجعد لجمي البيانات الو نية  القضايا والتجاهات الناشئة

دعماا إلعداد التقرير الثاني عن حالة الموارد 
 الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة في العالم

شتتتتتتتتتتتبكة ت نو    مستتتتتتتتتتت 
 الحيوانات المستأن سة

اإلشتتتتتتتتتتتتتارة الواردة في خطتتتة 
 العالميةالعمل 

 موجز  77السؤال رقم 
اهلاااادف الطوياااال األجاااال جملااااال  37 28 7 7تغرير املناخ

 2األولوية االسرتاتيجية 
تااااااااأثااريات تااقاالااّص قاااااااااعاااااااادة املااوارد 
الطبيعية اخلاصاااااااااااااااة باإلنتاج احليواين 

 على املوارد الوراثية احليوانية

 6األولوية االسرتاتيجية  35 23 1

 الوراثية احليوانية يفإسااهامات املوارد 
 توفري خدمات النظم اإليكولوجية

أجوبااة تربز أمهيااة  7، مع 18 4
 تَنورع الساااالالت بالنسااابة إىل

 صون الطبيعة

 5األولوية االسرتاتيجية  36

 مااااااااا يتعلق التطورات الاااااااادوليااااااااة يف
باااحلصاااااااااااااااول على املوارد وتقاااسااااااااااااااام 

 منافعها

 4و 3األولويات االسااااااارتاتيجية  32 1 4
 21و 9و

التكنولوجياااااات اجلاااااديااااادة يف جماااااال 
 إدارة املوارد الوراثية احليوانية

 13األولويااات االسااااااااااااااارتاتيجيااة  33 ... 2
 16و 15و 14و

 
  محاية قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة لنظم اإلنتاج املكّيفة حملًيا اليت تام سالالت مكّيفة حملًيا، وتقّدم كذلك

احلفاظ على هذه الثروة احليوانية الذين يشغلون هذه النظم، مبا يشمل خدمات أفال إىل السكان القّيمني على 
 تقدميها يف أوقات الطوارئ.

 انية وتقاسم منافعها ل إىل املوارد الوراثية احليو و ما يتعلق بقاايا متصلة بالوص جهود بناء القدرات البشرية يف مؤازرة
القطاع  حتياجاتاوراثية احليوانية وتبادهلا وضمان معاجلة إدارة املوارد العلى انعكاسات بروتوكول ناغويا  ومراقبة

 الفرعي بصورة مالئمة؛
  التكنولوجيات الناشئة وآثارها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وال سيما التكنولوجيات اليت ميكن واستعراضرصد 

ن أجل ردم الفجوة ا وبناء القدرات مأن تدفع إىل األمام بتنفيذ خطة العمل العاملية، وتيسري عملية نقل التكنولوجي
 .التكنولوجية واملعرفية بني البلدان

 
رّحبت مجاعة العمل، يف دورهتا التاسعة، باملسار التشاوري بني أصحاب املصلحة الذي أدى إىل حتديد وقد  -10

. وشّددت مجاعة العمل على أمهّية التقرير الثاين 8على مستوى إدارة املوارد الوراثية احليوانية ديثاً حالقائمة والناشئة  القاايا
طة التنمية خعلى مستوى إدارة املوارد الوراثية احليوانّية، يف سياق  واالجتاهاتوالتحديات  االحتياجاتمن أجل حتديد 
 2030.9 املستدامة لعام

                                                 
 .اخلاص بهتقرير القطري موجز الويف  77أحد البلدان املسألة يف السؤال طرح   7
 .CGRFA-12/17/16الوثيقة  نم 15الفقرة   8
 .CGRFA-16/17/12 الوثيقة نم 16الفقرة   9
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الصك الدويل  تزال تشّكل ال 2007أعادت مجاعة العمل التأكيد على أن خطّة العمل العاملية املعتمدة يف عام و  -11

 10األهم من أجل توجيه عملية إدارة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل.
 
حلالية والناشئة ا واالجتاهاتتنفيذ خطة العمل العاملية، التحديات  لدىمجاعة العمل بأن تراعي البلدان،  أوصتو  -12

 11ة املوارد الوراثية احليوانية على ضوء ما جاء يف التقرير الثاين.حديثًا يف إدار 
 
 ذه الوثيقة.هب األول املرفقاملدرجة يف  12تمجاعة العمل أيًاا على عدد من التوصيا وافقتو  -13
 

 التوجيهات المطلوبة -رابعاا 
 
 :ما يلي قد ترغب اهليئة يف -14
 

 ذه الوثيقة؛هب املرفق األولالتوصيات املاّمنة يف مبراجعة وتنقيح ، حسب املقتاى، القيام 
  رار الدورة أو بتقدميها على شكل مشروع قهذه إدراج التوصيات يف التقرير الصادر عن جرد اختاذ قرار إما مبو 

  .لكي ينظر فيها املؤمتر إىلإىل املدير العام هبدف إحالتها 
 

  

                                                 
 

 .CGRFA-16/17/12الوثيقة  نم 17الفقرة   10
 .CGRFA-16/17/12الوثيقة  نم 18 الفقرة  11
 CGRFA-16/17/12الوثيقة  نم 20و 19 الفقرتان  12
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 المرفق األول
 

 التأكيد مجدداا على اللتزام العالمي بخطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية
 

 مشروع قرار
 

 إّن المؤتمر،
 

هما َمعَلمني رئيساااااايني بوصااااااف خبطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية )خطة العمل العاملية( وبإعالن إنرتالِكن إذ يذّكر
على صااااعيد اجلهود الدولية الرامية إىل إدارة وصااااون املوارد الوراثية احليوانية وضاااامان اسااااتخدامها اسااااتخداماً عادالً وحكيماً 

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

وء على أمهيتها وإذ يسااااااااااااااّلط الااااااااااااااا الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العاملبالتقرير الثاين عن حالة املوارد  وإذ يرّحب
 لتحديد ومعاجلة القاايا واالجتاهات اجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية؛

 
اهات اجلديدة يا واالجتأّن خطة العمل العاملية هي صك متني ال يزال يشكل اإلطار الرئيسي ملعاجلة هذه القاا وإذ يؤكد

 والناشئة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية؛
 

 بالروابط اهلامة القائمة بني التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والصاااااااكو  واألطر ذات الصااااااالة املتفق عليها عاملياً،  وإذ يقرّ 
 ذات الصلة.  وغريها من الصكو  واألطر 2030ال سيما خطة التنمية املستدامة لعام 

 
 األعااء إىل القيام مبا يلي:  يدعو

 
 القائم منها، من أجل إدارة املوارد الوراثية  تعزيزسااااااياسااااااات واساااااارتاتيجيات وخطط عمل وطنية، أو  وضتتتتتي

 احليوانية، مع تعزيز تنفيذ خطة العمل العاملية؛ 
 توصيف وحصر ورصد املوارد الوراثية احليوانية؛  تعزيزأو  ومواصلة 
 سااااااااااااااألة تَنورع املوارد الوراثية احليوانية يف التخطيط الوطين املتعلق بالتكيرف مع تغرير املناخ، مع تناولم دمجو 

 اإلمكانات اليت تنطوي عليها من حيث التكيرف مع تغرير املناخ والتخفيف من آثاره؛
 ن طريق اختاذ جمموعة واين عللتحدي املتمثل يف تقلص قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة لإلنتاج احلي التصتتتددو

 من التاادابري من بينهااا، حساااااااااااااابمااا يكون مناااسااااااااااااااباااً، حتسااااااااااااااني التخطيط السااااااااااااااتخاادام األراضااااااااااااااي واحلااد 
من فقدان املوائل لصااااان اإلنتاج احليواين والسااااالالت اليت تسااااتخدم هذه املساااااحات، ال ساااايما السااااالالت 

 وانيااة تمعااات الرعويااة احملتفظااة بثروة حياملكّيفااة حملياااً؛ تعزيز مااا جملتمعااات الشااااااااااااااعوب األصااااااااااااااليااة أو للمج
ُكي فاة حملياًا يف اإلدارة 

من حقوق على أقااليمهاا وأراضاااااااااااااايهاا ومواردهاا الطبيعياة؛ تعزيز أدوار السااااااااااااااالالت امل
املساااااتدامة لألراضاااااي، والنهوض بالتعاون بني أصاااااحاب املصااااالحة املشاااااارِكني يف إدارة املوارد الوراثية احليوانية 

 ة؛ ومنظمات حفظ الطبيع
 قاعدة املوارد الوراثية احليوانية من خالل تشاااااجيع املمارساااااات املناسااااابة على صاااااعيد تربية احليوانات  حمايةو

والنباتات للساااااايطرة على العوامل اليت تساااااااهم يف تاكل تنوع املوارد الوراثية احليوانية وبذل اجلهود يف ساااااابيل 
 حتسني صحة احليوان مع الرتكيز على خفض نفوق احليوانات؛ 
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 مواصااااااااااااالة تقدمي خدمات النظم اإليكولوجية من جانب نظم الثروة احليوانية، مع إيالء اعتبار خاص  دعمو
ُكي فة حملياً لدى صااغار مرمل  املاشااية والرعاة، وذلك عن طريق إبراز وحتسااني القيمة االقتصااادية 

للسااالالت امل
 ئمة على النتائج؛ خلدمات النظم اإليكولوجية هذه واستحداث نظم إلعطاء احلوافز قا

  الساااااااامات املميزة للقطاع الفرعي للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف إطار  تضتتتتتتتي في العتباروأن
تطوير وتنفيذ التشريعات احمللية اخلاصة باحلصول على هذه املوارد وتقاسم منافعها، مع األخذ بعني االعتبار 

 املوارد وتقاسم منافعها؛ املستجدات الدولية يف جمال احلصول على
 

 املنظمة إىل القيام مبا يلي: يدعو
 

 رصاااد التحديات احلالية واجلديدة والناشااائة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية وتيساااري عملية رفع  مواصتتتلة
 التقااارير عن هااذا النوع من القااااااااااااااااايااا يف إطااار خطااة العماال العااامليااة، من بني مجلااة أمور، من خالل مزيااد 

عاملية وآلية عتباره أداة التواصاااااااال المن تعزيز وتطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املسااااااااتأنسااااااااة با
 تبادل املعلومات عن املوارد الوراثية احليوانية؛

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

 طوط التوجيهية واألدوات لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية، مبا يف ذلك ما يتعلق بالقاايا بلورة اخل مواصلةو
 الناشئة؛  

 أن تكون مجيع أقساااام املنظمة ذات الصااالة، يف املقر الرئيساااي وعلى املساااتويني اإلقليمي والقطري،  ضتتمانو
عايري األهداف ة احليوانية، ضااااااامن ممنخرطة ومنساااااااقة بفعالية يف جمال النهوض بالعمل املتعلق باملوارد الوراثي

 االسرتاتيجية للمنظمة؛
 تطوير وتنفيذ التدابري واألدوات الالزمة لتشااااااااااااجيع تعميم الَتنورع البيولوجي يف قطاع الثروة مواصتتتتتتتتتلة دعم و

 احليوانية، بقصد دعم البلدان يف جمال التحّول إىل نظم غذائية وزراعية مستدامة.
 حماددة يف ماا  ص البلادان الناامياة، والتعااون يف مجيع اجملااالت املطلوباةتطوير القادرات، وبصااااااااااااااورة  دعمو 

 من أجل التنفيذ املتكامل خلطة العمل العاملية، وخاصة يف جمال التكنولوجيات اجلديدة؛ 
 ملاحننيا تشتتتتتتتتجييالسااااااااااعي إىل تأمني موارد من خارج امليزانية لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية و مواصتتتتتتتتلةو 

 دعم لتنفيذها.على توفري ال
 

مجيع الشااركاء وأصااحاب املصاالحة، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة واألوساااط األكادميية ومؤسااسااات البحوث  يدعو 
والشااااااااااعوب األصاااااااااالية والرعاة واجملتمعات األخرى احملتفظة بثروة حيوانية واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين 

 آلخرين، إىل التعااااااون من أجااااال تنفياااااذ خطاااااةومرملي احليواناااااات وأجهزة القطااااااع اخلااااااص وأصااااااااااااااحااااااب املصاااااااااااااالحاااااة ا
 العمل العاملية.


