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دان                 - 1 دى أحد البل ة استراتيجية ل دى  . تعتبر الموارد الوراثية من أآثر األصول قيمة وأهمي ول

ة والزراعة بدرجة                 الكثير من البلدان أنواع وسالالت حيوانية أهلية يمكن أن تسهم في إنتاج األغذي
ا   ع نطاق رية أوس ات بش ي احتياج ه اآلن، وأن تلب هم ب ا تس ر مم ر بكثي ة األغذ. أآب ت منظم ة وآان ي

ي تضم في                  ة والزراعة والت ة لألغذي الموارد الوراثي ة ب ة المعني والزراعة وهيئتها الحكومية الدولي
ة 161عضويتها  وارد الوراثي ي لوضع السياسات بشأن الم دى دول ر منت ر أآب ي تعتب  عضوا والت

ة ألغراض     لألغذية والزراعة قد طلبتا إعداد أو        ة الحيواني وارد الوراثي ة  تقرير عن حالة الم  األغذي
الم  ي الع ة ف ه  والزراع ة التوج ة قطري الل عملي ن خ ا لوضع   .  م ر أساس ذا التقري وفر ه وف ي وس

ة       وارد الوراثي اهمة الم ى مس ة عل ة للمحافظ ة والعالمي ة واإلقليمي اعدات القطري ات والمس األولوي
 .الحيوانية في األغذية والزراعة وتعزيز هذه المساهمة

 
ذه العم  - 2 ائي له ق والهدف النه دولي لتحقي اون ال ق التع ة وتوثي درات القطري ة الق ة هو تنمي لي

ة                  وارد الوراثي ين للم التكثيف المستدام لنظم اإلنتاج الحيواني من خالل االستخدام والتطوير الحكيم
اع     ى القط ب عل د الطل نجم عن تزاي ي ت ود والفرص الت اة القي ع مراع ا م ة محلي ة المتأقلم الحيواني

 .يير المناخ السائد وحالة األمراض والتكنولوجياتالحيواني ومن خالل تغ
 
ة بشأن                        - 3 ا القطري ى وضع تقاريره دان عل ى مساعدة البل ة إل ذه الخطوط التوجيهي وتهدف ه

تقرير عن حالة الموارد الوراثية     الموارد الوراثية الحيوانية، وهي التقارير التي ستشكل أساس أول          
الم ي الع ة ف ة ف.الحيواني ل المهم ا،    وتتمث وارد وتحليله ن وصف الم د م و أبع ا ه ى م ذهاب إل ي ال

ابقة              ووضع تقارير عن حالة هذه الموارد، وقدرات إدارتها، واستخالص الدروس من التجارب الس
ؤ باالحتياجات                  تقبل والتنب ة الستشراف المس في تحديد المشكالت واألولويات آما يوفر فرصة هام

اء الق        ات بن ة            والطلبات واالتجاهات ومتطلب وارد الوراثي ع جوانب إدارة الم ة في جمي درات القطري
 .الحيوانية

 
ن     -4 ا م ة عليه ودة الستعراضها والموافق ي صورة أول مس ا ف ة هن وط التوجيهي رد الخط وت

ة والزراعة                 ة لألغذي ة الحيواني جانب جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثي
وارد ا ة الم ة لهيئ ذين   التابع ريين ال قين القط ن المنس ب م ا طل ة، آم ة والزراع ة لألغذي لوراثي

ة                 ذه الخطوط التوجيهي . سيساعدون في ضمان إعداد التقارير القطرية إبداء آرائهم بشأن مشروع ه
دم لجماعة العمل            ذه اآلراء وتق ك              . وسوف تجمع ه د ذل ة بع ذه الخطوط التوجيهي وسوف تصبح ه

دان للمساعدة             جزءا من مجموعة الوثائق والمعل     ى البل ومات وأدوات إعداد التقارير التي سترسل إل
 .في إعداد تقاريرها القطرية
   المعلومات األساسية والسياق واالختصاصات-ثانيا 

 
ة           1990أوصى مجلس المنظمة عام      - 5 ة الحيواني وارد الوراثي  بإعداد برنامج شامل إلدارة الم

 اجتماع للخبراء وما تاله من اجتماعات         1992قد عام   وع. بصورة مستدامة على المستوى العالمي    
وارد                        ة إلدارة الم دء في وضع االستراتيجية العالمي ع للب وة دف ة أعطت ق لألجهزة الرياسية للمنظم

ة   ات الزراعي ة للحيوان ة (الوراثي تراتيجية العالمي ي ) االس دول   . 1993ف ى ج ع عل ا أدى التوقي آم
ة      الصادر عن مؤتمر األ21أعمال القرن   ى اتفاقي ة، والتصديق عل مم المتحدة المعني بالبيئة والتنمي

ة       تراتيجية العالمي ميم االس ع وتص ى وض جيع عل ى التش وجي إل وع البيول ام  . التن ي ع ، 1995وف
س        د المجل رة، وأي تراتيجية المبك ع االس ة وض ة عملي ي المنظم ة ف ة الزراع ت لجن استعرض

S:\Docs\CGRFA2000\X7732aaN.doc 



CGRFA/WG-AnGR-2/00/3 ADD 1  2 

 
ام    - 6 ي ع رى ف ة، ج ل المنظم ي داخ ة   1995وف وارد الوراثي ة الم يع اختصاصات هيئ  توس

ة   ة الحيواني وارد الوراثي ة إلدراج الم ام  . النباتي ي ع ة الم  1996وف راف بأهمي رى االعت وارد ، ج
ة       ة والزراع المي لألغذي ة الع ؤتمر القم ن م ل م ي آ ة ف تراتيجية العالمي ة واالس ة الحيواني الوراثي

وجي     ام       . واالجتماع الثالث لألطراف في اتفاقية التنوع البيول دير الع ة من الم ؤتمر المنظم وطلب م
ي الفت           ت ف ة، اجتمع ة الحيواني الموارد الوراثي ة ب ة معني راء مخصص ة خب اء مجموع -7رة إنش

ة                 9/1/1997 الموارد الوراثي ة ب ة المعني ة الدولي  لإلعداد للعمل المقبل لجماعة العمل الفنية الحكومي
ة              . الحيوانية لألغذية والزراعة   ة دولي ة حكومي ة إنشاء آلي وشددت المجموعة المخصصة على أهمي

ة  قوية لتيسير وترويج اإلدارة األفضل للموارد الوراثية الحيوانية على المستويا       ت العالمية واإلقليمي
ايو                . والقطرية ابعة في م ا الس ار  / ووافقت هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة خالل دورته أي

ديم         .  على إنشاء جماعة عمل فنية حكومية دولية تابعة لها         1997 ة تق وأوآل إلى جماعة العمل مهم
ام      التوصيات بشأن عملية وضع االستراتيجية العالمية للدورة العا        أنظر   (1999دية الثامنة للهيئة ع

 ). لإلطالع على مخطط مكونات االستراتيجية1الجدول رقم 
 
ة        - 7 واجتمعت جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذي

 :وأوصت في ذلك االجتماع بأن. 10/9/1998-8والزراعة ألول مرة خالل الفترة 
 
الم يكون           المنظمة تنسيق عملية وضع      تتولى" تقرير عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في الع

ة                قطري التوجه  ة الحيواني وارد الوراثي دان في مجال الم رامج البل يم عن ب وفير تقي ، ويستطيع ت
 ".وعن حالة الموارد الحيوانية المستأنسة

 
ى وضع خطوط                 - 8 ى الحاجة إل دان        آما وافقت جماعة العمل عل ة بالتشاور مع البل توجيهي

وارد            ة الم الستخدامها في جمع وتجميع البيانات والمعلومات المتوافرة ألغراض التقرير عن حال
وراثي             وع ال ات التن ام معلوم وير نظ ي تط ع ف ت بالتوس الم وأوص ي الع ة ف ة الحيواني الوراثي

 .للحيوانات المستأنسة لمساعدة البلدان في عملية وضع التقارير
را                 - 9 م أخي وقد صادقت هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة، ولجنة الزراعة والمجلس ث

 .المؤتمر على هذه التوصيات
 

وجي، من خالل                - 10 وع البيول ة التن وعالوة على ذلك، أيد المؤتمر الخامس لألطراف في اتفاقي
امج العمل    مقرره رقم خمسة الصادر عن المؤتمر الخامس، بشأن التنوع البيولوجي           الزراعي، برن

م                   رر رق ذ المق ذلك في تنفي اهما ب وجي الزراعي، مس وع البيول  الثالث  11متعدد السنوات بشأن التن
ات               . عن الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف     امج العمل وهي عملي ة لبرن وقد وضعت العناصر األربع

ى خطط           مع مراعا "التقييم، واإلدارة التكييفية، وبناء القدرات، والترشيد        از عل ى االرتك ة الحاجة إل
دان           ا البل ة التي وافقت عليه ة العامل ى وجه    "العمل، والبرامج واالستراتيجيات الدولي ، ويالحظ عل

ة    ات الزراعي ة للحيوان وارد الوراثي ي إدارة الم ة ف تراتيجية العالمي وف . الخصوص دور االس وس
الم               ة في الع ة الحيواني وارد الوراثي رر في              تسهم عملية حالة الم ذا المق ذ ه بصورة مباشرة في تنفي

 .مجال الموارد الوراثية الحيوانية
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ة               - 11 ة لحال وسوف يسفر التقرير عن عمليات تقييم على المستويات القطرية واإلقليمية والعالمي
ا،        ى إدارته درات عل الموارد الوراثية الحيوانية، وسيساعد على تحديد االحتياجات الخاصة ببناء الق

م عم وجي الزراعي  ودع التنوع البيول ة ب ة المعني تراتيجيات القطري ة وضع االس هم . لي وسوف يس
وجي في مجال استخدام           وع البيول ة التن ة بموجب اتفاقي إسهاما آبيرا في الوفاء بااللتزامات القطري

 .الموارد الوراثية الحيوانية وصيانتها بصورة مستدامة
 

  التقارير القطرية  األهداف المقترحة والنطاق وهيكل-ثالثا 
 

  األهداف -ألف 
 

ل  - 12 ة تتمث داف العام ة        األه وارد الوراثي ة الم ن حال ر األول ع م التقري ة ث ارير القطري  للتق
 :الحيوانية في العالم في نهاية األمر في

 
ذه    • ات ه ة وعن وضع واتجاه ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ارير عن حال داد التق ل وإع تحلي

 تها الحالية والمحتملة في التنمية الغذائية والزراعية والريفية؛الموارد وعن مساهم
 
ات الخاصة                          • د األولوي ة بغرض تحدي وارد الهام ذه الم ى إدارة ه د عل درات البل ة ق تقييم حال

 ببناء القدرات في المستقبل؛
 
ة          • ة الحيواني وارد الوراثي تخدام الم يانة واس ال ص ي مج ة ف ل القطري ات العم د أولوي تحدي

 . مستدامة وما يتصل بذلك من االحتياجات من التعاون الدوليبصورة
 

ة   يتعين أن تظهر     - 13 د             األهداف النوعي ر القطري المشكالت واالحتياجات الخاصة للبل  للتقري
 :وقد يشمل

 
ة                      • ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ة عن حال تزويد الحكومة وأصحاب الشأن بمعلومات منتظم

  لتكون أساسا لقراراتها بشأن السياسات واإلدارة؛لألغذية والزراعة في البلد
 
واني للكشف عن          • وراثي الحي وع ال ة التن ية عن حال ة أساس ات ومعلومات قاعدي وضع بيان

الثغرات والمساعدة في وضع األولويات القطرية واإلقليمية والعالمية المعنية بإدارة الموارد           
ه           الوراثية الحيوانية آجزء من الهدف العام المتمث       المي وإقامت ذائي الع ل في تحقيق األمن الغ

 على أسس مستدامة؛
 
رادا    • المزارعين أف ك ذات الصلة ب ة والخاصة فضال عن تل درات المؤسسات العام يم ق تقي

 وجماعات، على إدارة هذه الموارد وتحديد األولويات الخاصة ببناء القدرات القطرية؛
 
استخدامها أو المتاحة للنهوض بفهم قيمة هذه       دراسة المنهجيات والتكنولوجيات التي يجرى        •

 الموارد وتحسين استخدامها وتنميتها وصيانتها بطريقة مستدامة؛
 
رويج لتحسين                     • م الت ة ومن ث ة الحيواني وارد الوراثي تعميق الوعي باألدوار والقيم الكثيرة للم

 استخدامها وتنميتها وصيانتها؛
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ات وال   • ية للسياس ات الرئيس د االتجاه ات   تحدي د أولوي تقبل، وتحدي ي المس ة ف رامج القطري ب

 العمل للحكومات وجميع أصحاب الشأن المعنيين بالموارد الوراثية الحيوانية؛
 
إدارة    • ة ب ة المعني ر الحكومي ة وغي ات الحكومي ين المنظم ا ب اون فيم ارآة والتع ز المش تعزي

 الموارد الوراثية الحيوانية؛
 
وارد الورا     • د الم ي تحدي اعدة ف ة      المس اج واإلنتاجي ادة اإلنت عها زي ي بوس ة الت ة الحيواني ثي

روة          ة للث درة التكييفي ى الق ة عل زارعين، والمحافظ ى الم ا عل ات وتوزيعه ة المنتج ونوعي
 الحيوانية المستخدمة في طائفة آاملة من بيئات اإلنتاج المتاحة، وتعزيز هذه القدرة؛

 
ا حال       • ة له ي ال قيم الالت الت ة الس م حال ين تفه ة     تحس ارب البري زارعين واألق دى الم ا ل ي

وارد    ريع إزاء الم ل الس ر ورد الفع ذار المبك نظم اإلن اس ل وفير أس ة لت ات المستأنس للحيوان
ي    وارد ف ذه الم تخدام ه د فرص اس راض، وتحدي ة المعرضة لخطر االنق ة الحيواني الوراثي

 المستقبل؛
 
ي ا       • ة لتالف تجابة طارئ ى اس اج إل د تحت ي ق اع الت د األوض ة   تحدي وارد الوراثي راض الم نق

 الحيوانية المعرضة؛
 
ارير                       • ات وإعداد التق د األولوي ل األجل، وتحدي درات ومعلومات للرصد طوي إقامة قاعدة ق

 .المنتظمة عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية

S:\Docs\CGRFA2000\X7732aa-N.doc 



5  CGRFA/WG-AnGR-2/00/3 ADD 1 

 

 
 مكونات االستراتيجية العالمية إلدارة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة: 1الجدول رقم 

برنامج العمل 
 الفني

البنية األساسية 
والتخطيط والتنفيذ 

 القطريين

 
 :لمكوناتا

اآللية الحكومية 
 الدولية

 التقارير والتقييم

ة    ط القطري الخط
وارد  إلدارة الم
الوراثية الحيوانية

 
  

وارد    ة الم هيئ
ة  ة لألغذي الوراثي

 والزراعة
ال ة اتص جه

 عالمية
ر األول : التقري

وارد      ة الم عن حال
اثية الحيوانية  الور

 في العالم
    التكثيف المستدام 

   التقارير القطرية
 

  العناصر
 ل  

   
ال التوصيف ات اتص جه

 إقليمية
ة العم جماع

ة   ة الحكومي الفني
ة   ة المعني الدولي
ة  الموارد الوراثي ب

 الحيوانية

 
 الصيانة

ري د القط الرص
 والعالمي

ال     ات اتص جه
 االتصال قطرية

 

ة      ط مواجه خط
و ارئ الط
 واالستجابة

 

راف    ة إش آلي
الجهات المتبرعة  
 وأصحاب الشأن

   حكومات البلدان

ة      ة المراقب قائم
ام   ة ونظ العالمي

 اإلنذار المبكر
ات      ام معلوم نظ

وراثي   وع ال التن
ات  للحيوان

 المستأنسة
ات :بناء القدرات التدريب والتعليم الخطوط التوجيهية  إدارة البيان

 والمعلومات
 قل التكنولوجيان  البحوث االتصاالت والتنسيق

 آوادر الخبراء المساعدات الفنية خبراء المنظمة أفرقة الخبراء غير الرسمية
ات   ات والمعلوم ات البيان برمجي

 المتقدمة
   اجتماعات الخبراء

 البحوث   
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   نطاق التقرير القطري، والقضايا التي ستعالج–باء 
 

ة      التوجيهية،   ألغراض هذه الخطوط   - 14 ة الحيواني واع من         تشير الموارد الوراثي ك األن ى تل  إل
ويمكن تصنيف الحيوانات في آل نوع على أنها      .  ذات األهمية لألغذية والزراعة    الطيور والثدييات 

ى              حيوانات برية وحيوانات ضارية وسالالت بما في ذلك الحيوانات التي توصف بطرق مختلفة عل
واع أصلية، وسال ا أن ذه أنه ة له واد وراثي ية وأي م ة، وسالالت قياس ات أولي ة، وحيوان الت منتخب

رات ي المختب ة أو ف ع الطبيعي ي المواق ات محفوظة ف ة . الحيوان وارد الوراثي ذه الم ة ه دى دراس ول
وجي الزراعي،                    التنوع البيول ر القطري الجوانب ذات الصلة ب الحيوانية، يوصي بأن يغطي التقري

د                  والتنوع البيولوجي الز   ي ق وارد والت ذه الم ا به ا وثيق رتبط ارتباط راعي لحيوانات المزرعة التي ت
ة    : تشتمل نظم اإلنتاج والبيئات التي تستخدم فيها هذه الموارد، وطائفة المنتجات والخدمات الحيواني

ا، ووظائف النظام           التي تقدمها، وأنماط االستهالك، والممارسات االجتماعية الثقافية ذات الصلة به
ن      اإل ي واألم اج الزراع ات اإلنت ل وعملي ي هياآ ا ف وارد ودورته ذه الم دعمها ه ي ت وجي الت يكول

وعلى الرغم من أنه ليس من المتوخى أن يقدم التقرير وصفا لجميع جوانب قطاع              . الغذائي في البلد  
وار                        ا الم ي تضطلع فيه ذه الجوانب الت ى ه د اإلنتاج الحيواني في البلد، فالبد أن يسلط األضواء عل

 .الوراثية الحيوانية بدور أساسي
 

م    (وتمشيا مع االستراتيجية العالمية إلدارة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة            - 15 الجدول رق
اوز ، )1 ي أن تتج ا    ينبغ ين معالجته ي يتع اطات الت ة النش اطات    طائف ري النش ر القط ي التقري  ف

رات، وتصنيعها         المختلفة لصيانة الموارد الوراثية الحيوانية في آل م           ة والمختب ع الطبيعي ن المواق
ة             . وتقييمها وراثي في سياق تنمي اج وفي التحسين ال آما ينبغي أن تغطي استخدامها في نظم اإلنت

الثروة الحيوانية، وما يتصل بذلك من بحوث وتطوير للتكنولوجيا ونقلها، والتعليم والتدريب، ونظم              
ة بما في ذلك اإلنذار المبكر وآليات ردود الفعل وما يتصل  المعلومات من الموارد الوراثية الحيواني    

ذه النشاطات              ه ه ي تحدث في . بذلك من عمليات طوارئ، واإلطار المؤسسي والتنظيمي القطري الت
واردة في ملحق الملخص            ( ة المصطلحات ال ى قائم لتعريف هذه المصطلحات، يرجى الرجوع إل

ا القطاع               وينبغي  ). التنفيذي لالستراتيجية العالمية   وم به ك التي يق ى تل عدم قصر هذه النشاطات عل
ة        ة الحيواني الموارد الوراثي ين ب أن المعني حاب الش ع أص مل جمي ل تش ام ب اص،  : الع اع الخ القط
 .والمنظمات غير الحكومية، ومن بينها وعلى وجه الخصوص روابط المزارعين

 
ة النشاطات وأصحاب الشأن التي                - 16 ر        وعلى الرغم من أن طائف ا في التقري سيجرى تغطيته

ات  ى معلوم ى الحصول عل يس السعي إل إن الهدف ل ر، ف ى حد آبي ة واسعة إل القطري هي طائف
ا أو   ة به ة اإلضافية للسالالت أو البحوث المتعلق ن خالل المسوحات الميداني ثال م ك م دة وذل جدي

ل      ورة نشاطات استخدام السالالت ب ة القطر    بل ر الحال د تقري ى    ينبغي أن يعتم ر عل ى حد آبي ي إل
 التي ينبغي تجميعها وتحليلها باستخدام الكثير من المصادر المختلفة المتاحة من             المتوافرةالبيانات  

د         ر                  . شتى أصحاب الشأن في البل ك، يوصى بقصر العناصر الوصفية في التقري ى ذل وعالوة عل
ثغرات ودعم عملية تحديد    القطري على تلك التي تكون ضرورية لتقييم التقدم وتحديد المشكالت وال          
فعلى سبيل المثال، ينبغي     . السياسات واألولويات وما يتصل بذلك من احتياجات للنشاطات األخرى        

تسجيل المعلومات التفصيلية عن سمات وأداء السالالت المحلية في نظام المعلومات القطري وفي          
ر            نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات المنزلية التابع للمنظم         وفر التقري ة في حين ينبغي أن ي

ا والمعرضة للخطر                      ي جرى تقييمه ك المحددة السمات والت القطري قائمة بالسالالت ومن بينها تل
 .وتلك التي تمر بحالة حرجة وغير ذلك
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ى                 باإلطار الزمني أما فيما يتعلق     - 17 اء نظرة عل ذا العمل إلق ام به ، فإن من الضروري لدى القي
تقبلالماضي والوضع ال ام . راهن والمس ى األم دة عشر سنوات وإل وراء لم ى ال رح النظر إل ويقت

عشر سنوات لتوفير منظور عن المكان الذي يقف فيه البلد في هذا المجال وأين يقف اآلن وإلى أين  
ا      ا وتقييمه تخدامها وتنميته ة واس ة الحيواني وارد الوراثي د من حيث توصيف الم ومن . سيذهب البل

وارد              المهم أن يذهب     ة الم ر حال التحليل إلى ما وراء وصف الموارد إذا آان التقرير القطري وتقري
ز                 ة وتعزي ة الحيواني وارد الوراثي إدارة الم الوراثية الحيوانية في العالم سيستخدم آأساس للنهوض ب
ة             ة والريفي ة والزراعي ة الغذائي ة في التنمي عملية وضع السياسات، والمحافظة على مساهمتها العام

 .تعزيز هذه المساهمةو
 

وارد          : ولذا ينبغي معالجة األسئلة االستراتيجية األساسية      - 18 دمها الم ما هي المساهمة التي تق
وارد    ذه الم ة ه ا هي حال ة؟ م ة الريفي ة والتنمي ة والزراع ة لألغذي ة الحيواني وارد –الوراثي  أي الم

تقلص أم باق على ما هو عليه؟ آيف يمكن  الوراثية ونظم اإلنتاج؟ هل يتزايد اإلنتاج واإلنتاجية أم ي     
ة  ة الريفي ة والتنمي ة والزراع ي األغذي ة ف ة الحيواني وارد الوراثي اهمة الم ادة مس رص –زي  الف

والعقبات؟ ومن المهم أن يتم خالل هذا التحليل إثارة األسئلة االستراتيجية التالية بالنسبة لكل نقطة                  
 ي نكون؟ وآيف نصل إلى حيث نحتاج أن تكون؟أين نحن، وماذا نحتاج لك: ينبغي تغطيتها

 
   هيكل التقارير القطرية-جيم 

 
در                     - 19 ق ق ا واضحة لتحقي اك مزاي حيث أن الكثير من البلدان سوف تعد تقارير قطرية، فإن هن

الم                ة في الع وارد الوراثي ة الم ر حال ا إلعداد تقري . من التوافق في العرض من أجل تيسير تجميعه
ائل ذات الصلة                         غير أن المنظمة   ر من المس دان في الكثي ين البل ا ب رة فيم ا آبي  تدرك أن هناك فروق

ذا                   ة، ول ارير القطري روق في التق بالموارد الوراثية الحيوانية، وإن من الضروري أن تظهر هذه الف
 .فإنه ليس هناك ما يدعو إلى التوافق الكامل في جميع الجوانب المتعلقة بالتقرير

 
ع ت  - 20 يا م ة       وتمش الموارد الوراثي ة ب ة المعني ة الدولي ة الحكومي ل الفني ة العم يات جماع وص

 :الحيوانية، سيقدم تقرير حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم تقييما لثالثة مجاالت رئيسية هي
 
وع )أ ة التن ه   : حال ة وتآآل ات المزرع وجي الزراعي لحيوان وع البيول ة صيانة التن يم لحال تقي

 امه وتحليل العمليات الكامنة وراء ذلك؛واستخد
)

 
 على إدارة الموارد الوراثية الحيوانية بما في ذلك السياسات المعمول  حالة القدرات القطرية   )ب(

وارد                   ية والم ة األساسية المؤسس ا والبني ة وخطط إدارته بها بشأن الموارد الوراثية الحيواني
 البشرية والمعدات؛

 
اء        والمنهحالة المبادئ  )جـ( ربين والعلم زارعين والم ات المتاحة لمساعدة الم جيات والتكنولوجي

م  ن ث يانتها، وم ا وص تخدامها وتنميته ة واس ة الحيواني وارد الوراثي م الم ادة فه ى زي عل
 .المساهمة في تحقيق األمن الغذائي والتنمية الريفية

 
الموارد   - 21 ة ب ة المعني ة الدولي ة الحكومي ل الفني ة العم دت جماع ة وأآ ة أهمي ة الحيواني الوراثي

يم النشاطات    : فهذه العملية تشتمل على سلسلة من الخطوات مثل       .  ذاتها في إعداد التقرير    العملية تقي
يم          بة وتقي رامج المناس ات والب ورة السياس تقبل، وبل ر والمس كالت الحاض د مش ية، وتحدي الماض
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ات المزرعة              الجزء األول ينبغي أن يتناول      • ة في قطاع حيوان وارد الوراثي ة الم   بحيث  حال

يغطي آل من الصيانة في المواقع الطبيعية وفي المختبرات وجوانب االستخدام، فضال عن              
اج المتنوعة          ) حالة المبادئ (التقنيات ذات الصلة التي يجرى استخدامها        في سياق نظم اإلنت
 والظروف االجتماعية واالقتصادية للبلدان؛

 
ل       • اني   ينبغي أن يحل ات    الجزء الث رة والمتزا  الطلب ات المزرعة      المتغي ى قطاع حيوان د عل ي

وأن يحدد االنعكاسات على السياسات والبرامج القطرية في المستقبل ذات الصلة بصيانة               
 الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة واستخدامها؛

 
ين أن يستعرض   • ثيتع ة  الجزء الثال الموارد الوراثي ة ذات الصلة ب درات القطري ة الق حال

ات المزرعة درات ري  وأن يجلحيوان اء الق ات بن ا لمتطلب ا هام ي ضوء السياسات تقييم ف
 والبرامج المقبلة المبينة في الجزء الثاني؛

 
أولويات وضع برنامج قطري معزز لصيانة الموارد الوراثية         الجزء الرابع ينبغي أن يحدد      •

ة      ات المزرع اع حيوان ي قط تدامة ف ى أسس مس تخدامها عل ذه   واس ي ه ن أن تغط  ويمك
ات  ن      األولوي ة فضال ع ة متباين الالت حيواني واع وس ة وأن اط مختلف االت نش ة مج القطري

ات    م المعلوم وير نظ وث، وتط ات والبح اء المؤسس ل لبن ة األج ات قصيرة وطويل االحتياج
 والتشريعات والقواعد؛

 
د توصيات  الجزء الخامس  ينبغي أن يضع     • دولي    البل اون ال  وأن يحدد مجاالت  بشأن التع

 .عاون التي يريد البلد اتباعها ومساهماته واحتياجاته المقترحةومستويات وطرق الت
 

   العملية التفاعلية لوضع التقرير القطري-رابعا 
 

ن        - 22 لة م ة سلس ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ن حال ري ع ر القط داد التقري ة إع تتضمن عملي
ارد الوراثية الحيوانية في الخطوات التي تشكل جزءا من عملية أوسع نطاقا إلعداد تقرير حالة المو         

ي  وارد ف ى النحو ال الم عل اليالع ة جماعة .الشكل المتسلسل الت ل موافق ى قب ى، حت  وآخطوة أول
ة                  ة مسودة حال العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية، وضعت في البداي

ة بشأن إع              ك الخطوط التوجيهي ة من خالل عدد من             العملية العالمية بما في ذل ارير القطري داد التق
ى المنسقين القطريين                     ك إل د ذل اجتماعات عمل غير رسمية للخبراء ثم قدمت في صورة مسودة بع
ا    ل خالل دورته ة العم ى جماع ة عل اتهم المجمع تعرض تعليق ذين س ة ال ة الحيواني وارد الوراثي للم

بتمبر  وينبغي لجماعة العمل خالل اجتماعها الثاني في      . الثانية ول   /  س دم التوجيهات      2000أيل  أن تق
 .بشأن عملية اإلعداد بأآملها التي تتضمن العناصر التالية فيما يتعلق بالتقارير القطرية

 
  نظام معلومات الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة–   نظام المعلومات والدعم –ألف 
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الم تطوير نظام          وسيجرى خالل عملية إعداد تقرير حالة الموارد الورا        - 23 ثية الحيوانية في الع
ي          أدوات إدارة المعلومات واالتصال الت ة ب دان المختلف د البل المعلومات ذات الصلة من أجل تزوي

ة  ارير القطري داد التق ر إع ه مصدرا للتصنيف   . ستيس ى آون ام، باإلضافة إل ذا النظ و ه فسوف يق
 :األساسي للسالالت، بتزويد البلدان بالحزمة التالية

 
 مجموعة من المعلومات القطرية التي سبق تجميعها من قواعد البيانات؛ •
ات التي                           • ع البيان دان من جم ين البل ات لتمك ة لتشغيل قواعد البيان وسائل أخرى في المنظم

 ستستند إليها في وضع التقرير القطري؛
 نظام لدعم القرار لمعاونة البلدان في توجيه عملية اإلعداد بأآملها؛ •
وارد                       وسائل التد  • ة للم ر فعالي ا وأآث ة شبكة أوسع نطاق ك إقام ا في ذل ريب لتنمية القدرات بم

 الوراثية الحيوانية؛
 وسيلة لتمكين البلدان من تحديد بيئات اإلنتاج الرئيسية؛ •
 وسيلة التفاعل لتحديد طائفة من أصحاب الشأن وإشراآهم تكتيكيا في العملية؛ •
ارير      • ع التق ة لوض ن األدوات المرن ة م ورة     طائف ات بص رض المعلوم ي ع تخدامها ف الس

 واضحة؛
أداة إلعداد التقارير من قواعد البيانات للتمكين من المشارآة المنظمة والعريضة في وضع        •

 مختلف أجزاء التقرير، وأخيرا،
اءة                 • ي تتسم بالكف نظام دائم للمعلومات واالتصال للمساعدة في عملية التحديث المنتظمة والت

 .رد الوراثية الحيوانية في العالملتقرير حالة الموا
 

الم      - 24 ي الع ة ف ة الحال ي عملي ارآة ف ى المش ة عل دان المختلف جيع البل رى تش وف يج وس
ة تشجيعا                   ة الحيواني وارد الوراثي واستخدامها لنموذج إعداد التقارير العالمية في نظام معلومات الم

اء                  ة وآف ادة فعالي ى زي ؤدي أيضا إل ع ونشر         شديدا حيث أن ذلك سوف ي ل والتجمي ات التحلي ة عملي
المي    ي والع تويين اإلقليم ى المس تقبل عل ي المس ر ف ديث التقري ة تح ى عملي ر، باإلضافة إل . التقري

المي                 ى المستويين اإلقليمي والع دريب عل ا  . وستكون مهمة التدريب ذات قيمة أيضا لعمليات الت آم
اثية الحيوانية على مساعدات أخرى من         ستحصل البلدان التي تستخدم نظام معلومات الموارد الور       

 .خالل الحصول مباشرة على معلومات النظام خالل عملية إعداد التقرير بأآملها
 

ائق معلومات أساسية               - 25 وسوف تستكمل حزمة نظام معلومات الموارد الوراثية الحيوانية بوث
د تساعد        وأوراق القضايا، وقائمة التساؤالت عن       ) مثل االستراتيجية العالمية  ( ة ق موضوعات معين

 .في عملية تحليل وتجميع المعلومات على المستوى القدري
 

    تعيين جهات االتصال القطرية وتزويدها بالمعلومات–باء 
 

المي   - 26 ر الع داد التقري ة إع ي عملي ارآة ف ي المش د يرغب ف ل بل ين آ ة اتصال سوف يع جه
اره         ، إن لم يكن قد نقل ذلك بعد، وتتألف هذه ا          قطرية مؤسسة التنسيق    لجهة من مكتب واحد باعتب
وارد          منسق قطري   ، على أن يعمل من داخل هذا المكتب         القطرية والي مسؤولية الم ى الت ولى عل يت

ة                  . الوراثية الحيوانية وإعداد التقرير القطري بشأنها      الغ جه د، فينبغي إب م بع د ت ك ق وإذا لم يكن ذل
وا           ة الم ر حال ة بشأن تقري ول                 االتصال العالمي دى قب ور، ل ى الف الم عل ة في الع ة الحيواني رد الوراثي

المي، باسم المنسق القطري                  ر الع ة وضع التقري الحكومة الدعوة الموجهة للبلد للمشارآة في عملي
 .وعنوانه وبريده اإللكتروني ورقم الهاتف والفاآس
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يق ع    - 27 ن تنس ؤولين ع داد المس وظفي اإلع ار م راك آب ى إش دان إل تدعى البل داد وس ة إع ملي

ة   التقرير القطري،    ة      (في المشاورات اإلقليمي ؤتمرات اإللكتروني د تكون      ) االجتماعات والم التي ق
ي           ة ف ال العالمي ة االتص ع جه نهم وم ل م ي لك ق اإلقليم ع المنس اور م دريب والتش رورية للت ض

ية   ارة القضايا األساس ة وإث داد والخطوط التوجيهي ة اإلع ى عملي ة، وللتعرف عل وتوضيح المنظم
ع اإلقليمي                      ة، استعراض التجمي ة الحق م، في مرحل ة، ث ات اإلقليمي طرق اإلعداد، ومناقشة األولوي

 .للتقارير القطرية
 

   آليات وعملية وضع التقارير القطرية–جيم 
 

د                        - 28 ة البل ة الحيواني وارد الوراثي الم في نظام معلومات الم ة في الع سوف يساعد نموذج الحال
ة ورصدها          على وضع عملية     ذه العملي ر وإجراء ه اة ألن       . إعداد التقري ك، ومراع ى ذل وعالوة عل

ة،     ات المالي ية ذات االنعكاس ات الرئيس ق بالسياس رى تتعل ة وأخ ائل علمي ى مس تمل عل ة تش العملي
ى        ة استشارية مخصصة       يمكن أن توآل الحكومة إل ل              لجن ام مث د من المه ة العدي ة عامل أو أي لجن

ة اإلعداد، واستعراض           معالجة الطائفة الكا   ملة من القضايا ذات الصلة، وتوفير التوجيه بشأن عملي
ر     ع                  . مدى التقدم، وإجازة التقري ة، وجهات نظر واحتياجات جمي ة المثالي ل، من الناحي وسوف تمث

 .أصحاب الشأن ويستمع إليها في هذه اللجنة
 

الح ذات ا       - 29 ات المص ع مجموع ي جمي ع ممثل ة أن تجم ي للحكوم ي  وينبغ لة ف اع لص اجتم
ع                .  لمناقشة المهمة بصفة عامة    تمهيدي ى جمي اع األول إل ذا االجتم ى ه دعوات إل وينبغي إرسال ال

 :األطراف المعنية المحتملة وأن تشمل على األقل ما يلي
 
 سلطة أو سلطات التخطيط القطرية المعنية؛ •

 
ة الحيوان      • ك     األجهزة الحكومية المسؤولة عن استخدام الموارد الوراثي ر ذل ة وصيانتها وغي ي

ات، وسياسات استخدام              (من القطاعات ذات الصلة      ة، والغاب اة البري أراضي الرعي، والحي
 ؛)األراضي الريفية، والثقافة المحلية، والصناعة والتجارة والتخطيط البيئي

 
القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية،  : الطائفة األوسع من أصحاب الشأن بما في ذلك         •

ز وث      والم ات البح ة ومنظم ط التربي ة، ورواب ات الزراعي اتهم، والمنظم ارعين ومنظم
عهم        رى أن بوس ذين ي د وال ي البل طة ف ة أو النش ة العامل ات الدولي دريب، والمنظم والت

 .المشارآة
 

زة، تشكيل              - 30 رة وجي  لتنسيق   مجموعة تنسيق صغيرة     وينبغي في هذا االجتماع، أو بعده بفت
ة  ير، العمل في إعداد التقر   وتكليف شخصين أو ثالثة في هذه المجموعة من عملية التجميع الفعلي

د يفضل أال          .للتقرير القطري  ه ق ذه المجموعة إال أن  وينبغي أن يكون المنسق القطري عضوا في ه
ذا الجانب             ر في ه . يكون من بين أولئك المسؤولين عن تجميع التقرير فعليا بسبب حجم العمل الكبي

في مجموعة التنسيق أن يستعرض الخطوط التوجيهية بعناية وتفهم الغرض من           وينبغي لكل عضو    
ام        ي نظ الم ف ي الع ة ف ر الحال داد تقري وذج إع ل بنم ام آام ى إلم ون عل ا، وأن يك ة وطبيعته المهم
ة إعداد                       ذا النظام للمساعدة في عملي ا ه ة واألدوات التي يتيحه معلومات الموارد الوراثية الحيواني
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وينبغي لمجموعة تنسيق تقرير الحالة أن تتعرف على االستراتيجية العالمية إلدارة الموارد             - 31

 المرتبطة باستخدام     الوراثية لحيوانات المزرعة، واالستراتيجيات القطرية ذات الصلة والسياسات         
ة ذات الصلة وخاصة               ات الدولي تدامة، والعملي التنوع البيولوجي الزراعي وصيانته على أسس مس

رن  ال الق ة 21جدول أعم ة والتنمي ي بالبيئ دة المعن م المتح ؤتمر األم ) 14الفصل ( الصادر عن م
ط التقرير القطري بما    مخط/ هيكلويتعين على المجموعة أن تضع أوال       . واتفاقية التنوع البيولوجي  

دد    ا، وأن تح زء تقريب ل ج ول آ اق وط ك النط ي ذل زءف ل ج ا أو أشخاص  لك ر شخص ن التقري  م
زاء     ع أج ي جمي ل ف دء العم ن ب ى يمك ودة حت داد المس ات وإع ع المعلوم ؤولية جم ون مس يتحمل

ود    ثمة إخفاق شاسع    (مما يتيح وقتا آافيا إلمعان النظر والتحليل        التقرير في مرحلة مبكرة      في الجه
تفادة                        ا واالس دا لتحليله ية، ووقت قصير ج ل لجمع المعلومات األساس يتمثل في تكريس وقت طوي

 ).الجيدة منها
 

ة الفرصة                     - 32 ة الحيواني وارد الوراثي ة في نظام معلومات الم ويوفر نموذج وضع تقرير الحال
ر    لوضع وتطوير عملية إعداد التقرير بصورة جيدة من خالل سلسلة من المس            ودات المتتابعة للتقري

ري دم          . القط دى التق تعراض م تمرار الس اع باس ة االجتم ر الحال يق تقري ة تنس ي لمجموع وينبغ
زم األمر            تمكن المجموعة، بفضل مرفق           . والتشاور على نطاق واسع ع الخارج إذا ل وينبغي أن ت

ة ال            ة، من االتصال      إقامة الشبكات الخاصة بتعزيز الحالة في نظام معلومات الموارد الوراثي حيواني
بأصحاب الشأن ورصد النشاطات إلدارة عملية التشاور والمعلومات اإلضافية التي تسفر عنها هذه     

دار  ة باقت ئ      . العملي ة أن ينش ر الحال ل تقري ة عم رئيس مجموع ن ل ة، يمك كلة معين أت مش وإذا نش
داد   د صارمة إلع ة ومواعي ددة للغاي زودة باختصاصات مح ل مخصصة م ة عم ارير مجموع  التق

 .للتعامل مع هذه المشكلة
 

ى    - 33 ائي والحصول عل تعراض النه راء االس رة إلج ة مبك ي مرحل ات ف ي وضع ترتيب وينبغ
ر          موافقة الحكومة وطباعة التقرير القطري بما في ذلك، وإذا دعت الضرورة، تعيين شخص أو أآث

 . للمنظمة ومحررمن الخارج إلجراء استعراض للتقرير، ومترجم ألحد اللغات الرسمية
 

ة - 34 داد     : ملحوظ ة إع ي عملي اعد ف ة، أن تس وارد المتاح دود الم ي ح ة، ف تطيع المنظم د تس ق
ا                    د ذاته ة البل ك من حكوم ى ذل دعوة إل أتي ال ة          . التقرير بشرط أن ت الغ محدودة للغاي وافر مب د تت وق

ك                   ر القطري وخاصة تل الي لالجتماعات الخاصة بإعداد التقري دعم الم ا       لتقديم ال  التي يشارك فيه
ك، باإلضافة        ر ذل العلماء والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاصة ومجموعات المزارعين وغي

وميين     ع         . إلى المسؤولين الحك وافر بعض المساعدات المتخصصة في الموق د تت ا ق إذا آانت   . آم ف
ة ال    ن حال ر األول ع ة التقري ان االتصال بأمان إن باإلمك اعدة، ف ة للمس اك حاج ة هن وارد الوراثي م

الحيوانية في العالم في المنظمة في روما من جانب المنسق القطري لمناقشة خطط واحتياجات البلد               
 .قبيل االتصال الرسمي بالمنظمة
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 االستراتيجية العالمية إلدارة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة
  

 سته هيئة الموارد الوراثية تقرير عن اإلجراءات ذات األولوية االستراتيجية الذي در
 وجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية التابعة لها

  
 التقرير األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم

  
 تجميع التقارير القطرية على مستوى األقاليم

  
 التقارير القطرية

  
 وجيهية للتقارير القطريةالخطوط الت

  
 التدريب اإلقليمي على استخدام نظام معلومات الموارد الوراثية الحيوانية

 والخطوط التوجيهية للتقارير القطرية
  

 وضع المرحلة الثالثة من نظام معلومات الموارد الوراثية الحيوانية
  

 ية للتقارير القطريةموافقة جماعة العمل الفنية الحكومية على الخطوط التوجيه
  

 استعراض الخطوط التوجيهية للتقارير القطرية
  

 إعداد مسودة الخطوط التوجيهية للتقارير القطرية
  

 موافقة هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة على بدء إعداد التقرير األول عن حالة الموارد
 الوراثية الحيوانية في العالم
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 حالة التنوع البيولوجي الزراعي في قطاع حيوانات المزرعة في   تقييم-خامسا 
 البلد

 
ر                   - 35 تشير الخطوط التوجيهية الواردة في هذا الجزء الرابع إلى إعداد الجزء األول من التقري

ا              ه في الجزء ثاني ر              .  جيم  –على النحو المشار إلي ي سبق أن أسهمت في التقري دان الت وبوسع البل
وارد                       األول عن حالة ال    الم أن تتصل، من خالل نظام معلومات الم ة في الع ة النباتي وارد الوراثي م

الم          ة في الع ة النباتي وارد الوراثي ة الم د يساعد   . الوراثية الحيوانية، بتقريرها القطري وتقرير حال فق
التقرير                  ديم الخاص ب الجزء االستهاللي بهذا التقرير القطري، على وجه الخصوص، في إعداد التق

ة        الق ة الحيواني وارد الوراثي ة                . طري عن الم وارد الوراثي ة الم ر حال وذج إعداد تقري ا سيمكن نم آم
ع قاعدة من         دان من جم ة البل الحيوانية في العالم في إطار نظام معلومات الموارد الوراثية الحيواني

د . البيانات األساسية ترتكز عليها في إعداد األجزاء ذات الصلة في التقرير القطري            وذج     وق  أعد نم
ل                          ة التحلي ى توسيع قاعدة المشارآة في عملي دان عل ه أعاله لمساعدة البل إعداد التقرير المشار إلي
ي تخطيط    تخدامه ف ي اس ع ف ام والتوس ه بانتظ ر القطري وتحديث ع التقري ير توزي ع، ولتيس والتجمي

 .األعمال
 

ي ت              - 36 ك الت ى تل ر ضرورية     ويوصى بقصر العناصر الوصفية في الجزء األول عل يم عتب  لتقي
ر تفضيال               الوضع وتحديد الثغرات والمشكالت حيث يتعين تسجيل المعلومات والبيانات الفنية األآث

ة       ارير القطري وفي حين   . في نظام المعلومات القطري استنادا إلى القضايا األساسية لدعم إعداد التق
ة       أن هيكل ومضمون الجزء األول يعتمد، إلى حد آبير، على الظروف             اع عملي رح إتب القطرية، يقت

ع             ة تجمي اه ليتيسر في وقت الحق عملي ين أدن موحدة تتضمن سلسلة من الخطوات على النحو المب
 .التقارير القطرية

 
   عرض عام لنظم اإلنتاج الحيواني في البلد وما يتصل بها من تنوع بيولوجي –ألف 

 حيواني
 

ة، إجراء           ينبغي قبيل معالجة الجوانب المتعلقة بصي      - 37 ة الحيواني وارد الوراثي انة واستخدام الم
د           واني في البل ام           . استعراض للصورة العامة لقطاع اإلنتاج الحي ذا العرض الع وينبغي أن يغطي ه

تنوع أنماط اإلنتاج والتصنيع واالستهالك واالستخدام السائدة في البلد فيما يتعلق باألنواع الحيوانية             
م  ة، ونظ ة والظروف  والمنتجات الحيواني ة المختلف ة الزراعي النظم اإليكولوجي ة ب اج المرتبط اإلنت

وع     ة، وتن ات المزرع وع وسالالت حيوان وع أن ن تن ذلك م ا يتصل ب ة واالقتصادية وم االجتماعي
 .منتجاتها والوظائف والخدمات اإليكولوجية التي تؤدي دورها في االقتصاد القومي

 
 لوجي لحيوانات المزرعة   تقييم حالة صيانة التنوع البيو–باء 

 
د  - 38 ي البل اط السالالت ف واع وأنم د أن ذه الخطوة تحدي ة، (ينبغي أن تشمل ه ة المتأقلم المحلي

ر معرضة لمخاطر            (وحالتها  ) والوافدة حديثا وأقاربها البرية    ، )معرضة للخطر، والمخاطر أو غي
ة، والتقنيات وممارسات اإلدارة     وتحليل حالة صيانتها في المواقع الطبيعية وخارج مواقعها الطبيعي        

دم في                  المستخدمة في هذا الغرض، وتقييم المنجزات والفجوات في الصيانة، واستعراض مدى التق
يانة   راض ص ات ألغ م المعلوم ور نظ يم لتط ع تقي اطر، ووض يم المخ الالت وتقي يف الس توص

 .السالالت واستخدامها وصالتها
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 راثية لحيوانات المزرعة  تقييم حالة استخدام الموارد الو–جيم 
 

اهمتها في                 - 39 ا ومس ا وأهميته واع وأدائه ينبغي استعراض حالة استخدام السالالت بحسب األن
اإلنتاج الغذائي والخدمات الزراعية وغير ذلك من المساهمات فضال عن االتجاهات في استخدام                  

ة         ويتعين فحص نظم التربية ذات الصلة والتقنيات المستخ       . هذه السالالت  ة عملي دمة فضال عن حال
م            ور نظ يم تط ة وتقي اطات بحثي ن نش ذلك م ل ب ا يتص واع وم ب األن ذه بحس وراثي ه ور ال التط

 .المعلومات ألغراض استخدام السالالت واستخدامها وصالتها
 

   تحديد الجوانب الرئيسية والمجاالت الحرجة لصيانة الموارد الوراثية الحيوانية –دال 
 واستخدامها

 
ف     ي - 40 ن مختل ة م ات الالزم ات والبيان اله المعلوم ا أع ار إليه وات المش وفر الخط ي أن ت نبغ

د  ي البل اطق ف ل   . المصادر والمن ر ب ي التقري ة ف ات المجمع واد والبيان م الم ي إدراج معظ وال ينبغ
تقبل     ي الحاضر والمس يم ف ات التقي راء عملي ات إلج ام المعلوم ي نظ ا ف تنباط . تخزينه ي اس وينبغ

ي      العناصر  ا ف ا إلدراجه ا وتلخيص اظ به ات واالحتف ات والبيان ذه المعلوم ن ه يم م ية للتقي الرئيس
ى              ذي يسلط األضواء عل د ال ة في البل ة الحيواني وارد الوراثي ة الم التقرير القطري للتقييم العام لحال

راهن       ات األساسية في شكل جداول في                 . المشكالت الرئيسية من الوضع ال ا يمكن إدراج البيان آم
 .لتقرير القطريا
 

 تحليل الطلبات المتغيرة على اإلنتاج الحيواني القطري وانعكاسات ذلك: سادسا
على السياسات واالستراتيجيات والبرامج ذات الصلة بالموارد الوراثية 

 الحيوانية في المستقبل
 

داد   - 41 ى إع اه إل واردة أدن ة ال ير الخطوط التوجيهي انيتش زء الث ى االج ر عل ن التقري و  م لنح
ث   ـزء الثال ي الج ه ف ار إلي يم–المش رح .  ج وات وتقت ع خط ن أرب ة م ياغة عملي تعراض وص  الس

ة          ك،     . السياسات واالستراتيجيات والبرامج القطرية في مجال الموارد الوراثية الحيواني ي ذل وال يعن
ائج الخاصة ب                   تنتاجات والنت ع االس كل  مرة أخرى، أن من الضروري أن يقدم التقرير القطري جمي

ة              . خطوة في هذه العملية    رات الهام ى التغيي ي أدت إل بل ينبغي أن يوضح التقرير فقط المبررات الت
ة  وارد الوراثي ية لسياسات وخطط إدارة الم ا االتجاهات الرئيس دد أساس دة، ويح ادرات الجدي والمب

 .الحيوانية في المستقبل
 
 
 

 رسات اإلدارة السابقة  استعراض السياسات واالستراتيجيات والبرامج ومما–ألف 
 )فيما يتعلق بالموارد الوراثية الحيوانية(

 
ينبغي أن يكون الغرض من هذه الخطوة األولى تحديد أسباب ما تحقق من نجاح وفشل في                   - 42

ك                   تفادة من ذل دروس المس ا وال ة واستخدامها وتنميته ة الحيواني وارد الوراثي . السابق في صيانة الم
ه الخصوص، ينبغ  ى وج اد    وعل تهلكين واالقتص زارعين والمس ت للم ي تحقق افع الت ل المن ي تحلي

دة من                        ل الواف ة مقاب ة في الماضي والحاضر واستخدام السالالت المحلي القطري من طرق التربي

S:\Docs\CGRFA2000\X7732aa-N.doc 



15  CGRFA/WG-AnGR-2/00/3 ADD 1 

 

 
 ليل طلبات واتجاهات المستقبل  تح–باء 

 
ة   (تتعرض الطلبات واتجاهات اإلمدادات      - 43 من المنتجات والخدمات      ) النمط والنوعية والكمي

المختلفة في البلد واألسواق العالمية لتغيرات نتيجة للتغيرات الموازية في أنماط السكان والظروف              
ات      ة        (االجتماعية واالقتصادية، وطلبات المستهلكين والمعوق ايير الصحة والبيئ ل مع والفرص  ) مث

دة              ( تهلكين الجدي ات المس اج والتصنيع وطلب دة   ) مثل التكنولوجيات الجديدة في اإلنت ة والجدي . الحالي
نظم                    ل أساسي الستمرار سالمة ال ولذا فإن قطاع اإلنتاج الحيواني يتطور بسرعة ويحتاج إلى تحلي

 . الموارد الوراثية الحيوانية في هذه النظمالحالية لإلنتاج وخاصة فيما يتعلق بمكان ودور
 

وارد        - 44 ات الم ام معلوم الل نظ ن خ دان، م ة البل تزود المنظم ل، س ذا التحلي ير ه ة تيس وبغي
ايا،       اءات وأوراق القض ل اإلحص لة مث ية ذات الص ات األساس المواد والبيان ة، ب ة الحيواني الوراثي

ا من المنظمات        والدراسات المنظورية األخيرة عن القطاع الحيوا      ة وغيره . ني التي أعدتها المنظم
ة         ال العالمي ة االتص ي وجه ق اإلقليم ع المنس ة م االت اإلقليمي اورات واالتص وفر المش وف ت وس
د في                    واني في البل الفرص لتوسيع نطاق هذا التحليل الخاص بالطلبات واالتجاهات في القطاع الحي

ق بصيانة واستخدام          المستقبل، وإجراء استعراض أساسي للسياسات ونظم       اإلنتاج السابقة فيما يتعل
 .الموارد الوراثية الحيوانية) استخدام وتنمية(
 

ة          - 45 وارد الوراثي ة إلدارة الم ل قطري ة عم ع خط دى وض ي ل وص، ينبغ ه الخص ى وج فعل
 .الحيوانية، استعراض هذه الخطة في ضوء هذا التحليل

 
الت صيانة واستخدام وتنمية الموارد   مناقشة االستراتيجيات البديلة في مجا–جيم 

 الوراثية الحيوانية
 

يوفر تحليل االتجاهات المقبلة في قطاع اإلنتاج الحيواني األساس لتحديد السبل المختلفة في              - 46
دة        ديات الجدي رة والتح ات المتغي ة الطلب ا مواجه ن خالله ن م ي يمك ة الت ات المزرع اع حيوان قط

درجات المختل  رق وال ة الط ات      ودراس ي البيئ ة ف ة الحيواني وارد الوراثي تخدام الم يانة واس ة لص ف
ة        . القطرية ى المجتمعات          (وينبغي مناقشة مزايا ومثالب االستراتيجيات البديل ود عل ي تع افع الت المن

اص   ام والخ اعين الع تهلكين ودور القط ة والمس واع   ) الزراعي بية لألن ا النس ن المزاي ال ع فض
تقبل                 والسالالت المختلفة وطرق الت     ات في المس ة الطلب ة لتلبي اج المختلف نظم اإلنت ة المرتبطة ب . ربي

ك دراسة التوقعات والقضايا الناشئة                        ا في ذل ة بم وينبغي اتباع منظور طويل األجل في هذه العملي
ات         ات المعلوم ة وتكنولوجي ة واإلنتاجي ة الجزيئي ات الحيوي تخدام التكنولوجي تحداث واس ن اس ع

 . بسرعةواالتصاالت التي تتطور
 

 تحديد السياسات واالستراتيجيات وخطط اإلدارة الخاصة بصيانة الموارد الوراثية –دال 
 الحيوانية 

 واستخدامها وتنميتها في المستقبل
 

ون    - 47 ا يك تعراض، وحيثم ي اس اله ه ا أع ار إليه ة المش يلة العملي ون حص ي أن تك وينبغ
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ا أعاله                  - 48 ة المشار إليه وينبغي للعناصر الخاصة باالستراتيجية القطرية التي تنشأ عن العملي

ة      ة التي            أن تعكس، بصورة عام ك العناصر عن االستراتيجية العالمي ، وحسب مقتضى الحال، تل
ة،                     ة الحيواني الموارد الوراثي ة ب ة المعني ة الدولي ة الحكومي وضعت تحت إشراف جماعة العمل الفني
داف            ض األه ة بع ة لمعالج ات نوعي ع توجه ة م ة والزراع ة لألغذي وارد الوراثي ة الم وهيئ

د المع  ة بالبل ات الخاص يواالحتياج ررات    . ن ب وصف مب ري أن يتجن ر القط ى التقري ين عل ويتع
ى    لط األضواء عل ه أن يس ل علي ة ب تراتيجيات وخطط اإلدارة القطري ات واالس ومضامين السياس
دولي وخاصة                    اون ال د من التع ى مزي الجوانب التي تدعم االحتياجات والفرص القرية للحصول عل

ا  في بعض المجاالت مثل بناء القدرات وتبادل ال       معلومات والمواد والبحوث، واستحداث التكنولوجي
 .ونقلها واألطر التنظيمية

 
استعراض حالة القدرات القطرية وتقييم متطلبات بناء القدرات في : سابعا

 المستقبل
 

ة في ضوء السياسات واالستراتيجيات وخطط اإلدارة             - 49 درات القطري يم الق ينبغي إجراء تقي
و ال  ى النح تقبل عل ي المس ي      ف ة ف رامج القطري دد الب ين أن تح ث يتع اني، حي زء الث ي الج دد ف مح

درات   اء الق ات والفرص الخاصة ببن ة المتطلب ة الحالي درات القطري تقبل والق ة . المس رح أي وال تقت
ة               ة اإلقليمي ات الدراسية العملي الج خالل الحلق ذا المجال سوف يع . خطوط توجيهية نوعية إال أن ه

يق ت   ة تنس ي لمجموع أن       وينبغ حاب الش ن أص ة م ة الكامل رك الطائف المي أن تش ة الع ر الحال قري
 .المعنيين في آل من القطاع العام والقطاع الخاص في عملية تقييم القدرات القطرية

 
 :وقد تغطي العملية العديد من النقاط التالية، بحسب الظروف واألحوال السائدة في البلد - 50

 
ة             العالقات والصالت بين الجهاز ال      • ة الحيواني الموارد الوراثي مؤسسي الحالي ذات الصلة ب

ام والخاص( ة  ) الع ات المزرع اع حيوان ي قط ع العناصر األخرى ف ة (م ة والقطري المحلي
ة تقبل). والدولي ي المس ي ف ل المؤسس ات الهيك ة . واحتياج رص التنمي ات وف واحتياج
 المؤسسية؛

 
ل       • وى العم رية وق وارد البش ن الم ات م اليون المو. االحتياج ون الح يم  . ظف توى التعل ومس

 االحتياجات في المستقبل؛. االختناقات في تنمية الموارد البشرية. والتدريب والخبرات
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تخدمة   • ات المس دات والتكنولوجي ية والمع ة األساس ية(البني ادئ األساس ة المب يم ). حال تقي
 القدرات الحالية في ضوء األداء الحالي واالحتياجات في المستقبل؛

 
 ؛)أعاله) 3(مثل (ظم المعلومات ومرافق االتصاالت ن •

 
 ؛)أعاله) 3(مثل (مرافق التعليم والبحوث  •

 
ا             • . التشريعات والقواعد التي تؤثر في صيانة الموارد الوراثية الحيوانية واستخدامها وتنميته

 الوضع الحالي واالحتياجات في المستقبل؛
 
ة   التعاون الدولي وترتيبات التجارة في مجال ا    • ة الحيواني وارد الوراثي ة   . لم الصالت التعاوني

 .تقييم النتائج والثغرات. الدولية/ الحالية مع البلدان األجنبية والمؤسسات القطرية
 

ر          - 51 ي التقري تدرج ف ي س درات الت اء الق ات بن ة متطلب فية وقائم واد الوص اء الم ي إبق وينبغ
ة وت  يم األوضاع الحالي د الزم لتقي ى ح ي أدن ةالقطري ف د االحتياجات والفرص ذات األولوي . حدي

ات       ام معلوم ي نظ ري وف ات القط ام المعلوم ي نظ رى ف لة األخ ات المتص ين إدراج المعلوم ويتع
درات      اء الق ود بن دعم جه ة ل ات النوعي ياغة الطلب ي ص تخدامها ف ة واس ة الحيواني وارد الوراثي الم

 .القطرية
 

وارد الوراثية الحيوانية   تحديد األولويات القطرية لصيانة الم-ثامنا 
 واستخدامها

 
ي     - 52 ة ف ل القطري ات العم ات وتوجه ى السياس ات عل ب األولوي ة ترتي ز عملي ي أن ترتك ينبغ

ة      ). الجزء الثالث  (، وتقييم متطلبات بناء القدرات      )الجزء الثاني (المستقبل   وينبغي أن تتضمن عملي
دة وفي مختلف           ترتيب األولويات عدة مراحل من التشاور مع أصحاب الش           ى مستويات عدي أن عل

ة ومجاالت النشاط   ات  . القطاعات الفرعي ارية لألولوي ة توضيحية وإش اه قائم واردة أدن ة ال والقائم
الطبع        . المحتملة وآيفية تجميعها إلدراجها في التقرير القطري       وسوف تعتمد محتويات هذا الجزء ب

 .على أوضاع البلد وسياساته وأهدافه واستراتيجيته
 

  األولويات المشترآة على المستوى القطري–لف أ
 

 :قد تشمل هذه على سبيل المثال - 53
 
 التنمية المؤسسية وبناء القدرات؛ •

 
 ملء الثغرات في المعارف والمعلومات؛ •

 
 استثارة الوعي؛ •

 
ة              • ة العام مراعاة نشاطات الموارد الوراثية الحيوانية في استراتيجية اإلنتاج الحيواني القطري

 جها؛وبرام
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 ؛)في المواقع الطبيعية وخارج المواقع الطبيعية(ترآيز جهود الصيانة ودعمها  •

 
 ترآيز عملية استخدام الموارد الوراثية الحيوانية وتنميتها وتعزيز هذه العملية؛ •

 
 .تطوير السياسات والتشريعات والقواعد واإلجراءات القطرية •
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ت الحيوانية والمناطق والمجتمعات الريفية في   األولويات القطرية بين األنواع والسالال–باء 
 البلد

 
 :قد تشمل هذه، على سبيل المثال - 54

 
 ؛)عمليات إنقاذ السالالت المعرضة للخطر(احتياجات الصيانة في حاالت الطوارئ  •

 
ل              • وفير    (النشاطات األساسية ذات التأثير المحتمل الكبير في األجلين المتوسط والطوي ل ت مث

 ؛) والحوافز للمجتمعات الريفية لتحقيق اإلدارة المستدامة للسالالت المحليةخدمات الدعم
 
مثل قياس التنوع في    (االحتياجات الرئيسية للصيانة واالستخدام المستدام في المدى الطويل           •

رامج                   ة للسالالت، ووضع ب يم المقارن ات التقي يم، وعملي الحيوانات المحلية، ودراسات التقي
ة       (ة  التربية المستدام  تلزمات المتخصصة والمتوسطة والعالي ، ووضع  )على مستويات المس

ة   ا الطبيعي ارج مواقعه يانة خ ات الص جة (تقني اج األنس دية وإنت ة والجس جة البالزمي ) األنس
 .واستحداث طرق للتربية الكمية

 
  وضع التوصيات الخاصة بتعزيز التعاون الدولي في مجال التنوع -تاسعا 

  المزرعةالبيولوجي لحيوانات
 

اون            - 55 يم للتع المي، وتقي اليمي والع ائي واإلقليمي واألق اون الثن يمكن أن تشمل التوصيات التع
ويوفر هذا الجزء أيضا وجهات      . الجاري، وما يمكن أن يقدمه البلد وما يحتاجه لتعزيز هذا التعاون          

 :ة ألغراض التوضيح فقطوتقدم القائمة التالي. نظر البلد وتوصياته بشأن االستراتيجية العالمية
 
 .دعم جهود بناء القدرات القطرية •

 
يم،              • التعاون وتقاسم األعباء والمنافع بصورة متساوية في عمليات الصيانة والتوصيف والتقي

 .وفي التنمية الوراثية
 
 .التعاون في البحوث األساسية واستحداث التكنولوجيا الحيوية المالئمة ونقلها •

 
 .المعلومات وشبكات االتصالالتعاون في تطوير نظم  •

 
ة       • ة الحيواني وارد الوراثي ليم، للم دولي الس ال ال مان االنتق ة لض رق العام ادئ والط المب

 .وتخزينها والحصول عليها وتبادلها النزيه وتجارتها
 
ز   • ة مرآ دعم      / تعبئ دة، ل ة أو الجدي ل، الحالي ات التموي ة أو آلي دولي وآلي يق ال ة التنس متابع

 .نية في مجال الموارد الوراثية الحيوانيةالنشاطات التعاو
 

    العناصر األخرى التي يقترح إدراجها في التقرير القطري-عاشرا 
 

ى  - 56 ر وأن يشار إل ا التقري د به ي أع ة الت ر، الطريق ة التقري ي مقدم رح أن يشار بإيجاز ف يقت
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ق      - 57 افة مالح ن إض رى، يمك ات األخ ادر المعلوم المراجع ومص ادة ب ة المعت ب القائم وبجان

ة وإح           واد         للتقرير توفر معلومات إضافية هامة وخرائط أشكال بياني ة ذات صلة، وم صاءات قطري
ع   . أخرى توضيحية تكمل ما أدرج في صلب التقرير وخاصة األجزاء األول والثاني والثالث والراب

ة                      ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ر حال وذج إعداد تقري ويمكن أيضا تجميع هذه المواد اإلضافية في نم
لالستعانة بها في التوسع في تطوير قاعدة      في العالم في نظام معلومات الموارد الوراثية الحيوانية  

 .المعلومات القطرية الستخدامها في تخطيط األعمال والسياسات
 

) مثل قصص النجاح أو الحاالت الحرجة    (وقد تدرج أيضا بعض دراسات الحالة القصيرة       - 58
ر  في ت  ) اإلطارات (ذات االهتمام العام في المالحق واستخدامها في وقت الحق في التوضيح                   قري

المي ة الع ة  . الحال ار المشروعات ذات األولوي وجزة عن أفك ن إدراج بعض المخططات الم ويمك
زء           ي الج واردة ف يات ال ض التوص تكمال بع ة الس وارئ القطري ات الط دولي ومتطلب اون ال للتع

 .الخامس
 

واد                      - 59 ة، فينبغي عدم إدراج الم اح بصورة عام ة، ويت دم للمنظم  ونظرا ألن التقرير سوف يق
ر ي التقري ابع السري ف رية  . ذات الط ات الس بعض البيان ن القطري ل ن اإلعالن عن األم ا يمك آم

ة     ة الحيواني وارد الوراثي ات الم ام معلوم ات نظ د بيان تخدام قواع الغ  . باس ة إب وإذا أرادت الحكوم
ح المنظمة بعض المعلومات السرية، فيقترح أن تقدم ضمن رسالة توجه إلى المدير العام مع توضي             

 ).توجه إلى مدير قسم اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان(الحاجة إلى السرية 
 

   مالحظات ختامية واقتراحات هامة إضافية-حادي عشر 
 

ة                 سوف تكون   : االتساق - 60 وارد الوراثي ة الم ر حال دة في إعداد تقري التقارير القطرية أآثر فائ
ة حتى             إذا اتبعت آلها إطارا وعملي     الحيوانية في العالم   ذه الوثيق ة متسقتين على النحو المقترح في ه

المي             ى المستويين اإلقليمي والع ع عل رغم من أن       . يمكن تيسير المقارنات والتجمي ى ال ه عل ر أن غي
ذه         إن ه ة، ف ارير القطري ي التق ا ف ي معالجته ي ينبغ ر الت رح العناص ة تقت وط التوجيهي ذه الخط ه

ويقترح بشدة أال تتناول التقارير القطرية نقاطا ال تتوافر         . المقترحات لن تصلح آلها لجميع البلدان     
ة                دمت    . لديها معلومات ذات مغزى وإنما لمجرد أن هذه النقاط واردة في الخطوط التوجيهي د ق وق

ة مجموعة                       لة من الخطوات لتغطي تبيان وإن آانت آسلس الخطوط التوجيهية عن عمد في شكل اس
ات        من مجاالت الموضوعات في عملية تقييم        دمت  . دينامية وصياغة السياسات وترتيب األولوي وق

ة في تشكيل استجابة                    يلة للمعاون ة آوس األسئلة، في سياق نظام معلومات الموارد الوراثية الحيواني
 .البلد، والتشجيع على إجراء التحليل الصارم والمبدع

 
تطاع : الطول - 61 در المس وجزا ق ر القطري م ون التقري رح أن يك ي. يقت اوز وينبغ  60 أال يتج

فحة فحات .ص دد الص ر ع ى 25 ويعتب ر دون 30 إل لب التقري ه لص ى ب ل الموص م األمث  الحج
. فكلما آان التقرير قصيرا، زادت فعاليته حيث سيسهل توزيعه وقراءته على نطاق واسع          . المالحق

ر                ام الرئيسية للتقري ة لطول األقس ة خطوط توجيهي ع أن        . وال تقترح أي تكون من    إال أن من المتوق
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إلبقاء التقرير ضمن حدود الطول الموصى بها، يتعين أن يكون األسلوب مرآزا            : األسلوب - 62

ا  را ومحكم أث   . ومباش ق أقصى ت ون لتحقي ين أن يك ا  ويتع ا وواقعي ا وعملي ه، تحليلي رح . ير ل وتقت
ل الخطوط التوجيهية الكثير من النقاط التي ينبغي معالجتها      ورق      قب ى ال يتم وضعه عل ا س د م .  تحدي

 . يقترح أن يكون التقرير في شكل رد على جميع النقاط الواردة في الخطوط التوجيهيةوال
 

د          : التغطية - 63 ة             التقرير القطري جزء من مساهمة البل وارد الوراثي ة الم ر حال  في إعداد تقري
دولي                 . الحيوانية في العالم   د بشأن العمل ال ة واقتراحات البل ات القطري . ولذا عليه أن يشرح األولوي

ا           ا محلي ة            . وينبغي أال يتعرض للقضايا المحلية التي يمكن حله أمول أن تسهم العملي ر أن من الم غي
ي      ة في التقي ى مساعدة        المبينة في الخطوط التوجيهي دولي المعزز باإلضافة إل المي، والعمل ال م الع

ه   ز برامج ة وتعزي ة الحيواني ا الوراثي تدامة لموارده ة اإلدارة المس دء عملي ى ب ة عل دان المختلف البل
 .القطرية والتعاون الدولي في هذا المجال

 
ت - 64 وا   : التوقي ة الم ر حال داد تقري ة إع ل عملي ي لك دول الزمن ة الج تحدد الهيئ ة س رد الوراثي

ا    . الحيوانية في العالم حتى تتيح الوقت الكافي إلعداد التقارير القطرية وتجميعها           ومن المتوقع، رهن
بتمبر                  ة في س ارير القطري ة اإلعداد للتق دأ عملي ة، أن تب ول   / بموافقة الهيئ ى أن يكون      2000أيل  عل
ين من  ادي والثالث و الح ة ه ارير القطري ديم التق ائي لتق د النه مبرالموع انون األول /  ديس . 2001آ

ر قطري                       اريخ لضمان حصول آل تقري ك الت ومن الضروري تقديم جميع التقارير القطرية في ذل
وال ينبغي أن يؤدي حدوث بعض الثغرات في            . على االهتمام الكافي في عملية إعداد تقرير الحالة       

ة التي     التقرير القطري إلى تأخير تقديمه حيث يمكن سد هذه الثغرات خالل ع     ة التشاور التفاعلي ملي
 .ستعقب ذلك بين المنسقين القطريين واإلقليميين، وجهة االتصال العالمية

 
ة           : المتابعة - 65 وارد الوراثي ة الم ة عن حال ارير القطري ديم التق ينبغي عجم اعتبار استكمال وتق

ا                 الحيوانية في العالم   ى أنه ا عل ل ينبغي النظر إليه ة ب ذه العملي ا        النهاية له ة أوسع نطاق ة عملي .  بداي
الحيوانية في    تقرير حالة الموارد  فبغية ضمان استمرار مشارآة البلدان وأصحاب الشأن في وضع          

دها خالل إعداد               العالم م تحدي ات االستراتيجية التي ت ال لألولوي ذ الفع ك ضمان التنفي ، وأهم من ذل
 :التقرير القطري، من المقرر القيام بالنشاطات التالية

 
رهم من األشخاص                   - 66 ع المنسقين القطريين وغي تتضمن جهة االتصال العالمية اشتراك جمي

ة إعداد                   الذين حددتهم البلدان والمنظمات الدولية ذات الصلة في المزيد من المشاورات خالل عملي
 .تقرير الحالة وبشأن القضايا التي ستظهر خالل إعداد هذا التقرير

 
ي لأل - 67 ر مرحل ة سيصدر تقري وارد الوراثي تراتيجية بشأن حال الم ة االس ال ذات األولوي عم

ة      وارد الوراثي أن الم ة بش ة الدولي ة الحكومي ل الفني ة العم الم، وتستعرضه جماع ي الع ة ف الحيواني
 .وسوف يتضمن هذا التقرير األولويات االستراتيجية للعمل الفوري. الحيوانية، والهيئة

 
ة وحدة مخصصة لنشاطات الحالة في العالم، ستساعد أيضا في            ستقيم جهة االتصال العالمي    - 68

ت      ر المؤق ي التقري واردة ف تراتيجية ال ات االس رة لألولوي تجابة المبك ة واالس ال المتابع داد أعم إع
ور، في المساعدة                . لألعمال ذات األولوية االستراتيجية    ة أم ذه الوحدة، ضمن جمل وسوف تعمل ه
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ة                سيتواصل العمل في صياغة ا       - 69 وفير الوظيف ك ت ا في ذل دها بم ة وتحدي الستراتيجية العالمي

ة         ادة دعم النشاطات القطري ى زي ة إل اإلضافية في نظام معلومات الموارد الوراثية الحيوانية الرامي
ا                   ة وتنميته ة الحيواني وارد الوراثي ق استخدام الم والعناصر األخرى في االستراتيجية العالمية لتحقي

 .ستدامةوصيانتها على أسس م
 

وستدعم جهة االتصال العالمية وتيسر شبكات االتصال التي أنشئت بين المنسقين القطريين            - 70
 .نتيجة لنشاطات إعداد تقرير حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم

 
م                - 71 ى عل وسوف تستخدم جهة االتصال العالمية مجموعة من الوسائل لضمان إبقاء البلدان عل

ر األول               بالتقدم  المحرز في وضع التقرير المؤقت عن األعمال ذات األولوية االستراتيجية، والتقري
ة األخرى ذات الصلة   الم فضال عن األحداث الدولي ي الع ة ف ة الحيواني وارد الوراثي ة الم عن حال

 .بالموارد الوراثية الحيوانية
 

داد ت: االتصاالت - 72 ة إع ات عن عملي عة من المعلوم ة واس ة طائف وارد الوراثي ة الم ر حال قري
د                    م داخل البل ذين يمكن االتصال به وضعها المنسق    (الحيوانية في العالم واألشخاص الرئيسيين ال

ة من خالل           ). القطري ومجموعة التنسيق الخاصة بالتقرير     ة والعالمي وستتوافر المعلومات اإلقليمي
ة     نموذج إعداد تقرير حالة الموارد الوراثية الحيوانية في ا          ة الثالث الم المرحل تتوافر المشورة    . لع وس

ي من خالل منسق نظام                     د اإللكترون التفاعلية من خالل نظام المعلومات مباشرة وعن طريق البري
 SOW-AnGR Co-ordinator, FAO, Romeوينبغي توجيه المراسالت إلى . المعلومات
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