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أعضاء مجاعة العمـل الفنيـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بـاملوارد الوراثيـة احليوانيـة لألغذيـة والزراعـة
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هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
تقرير الدورة السابعة جلماعة العمل الفنية
احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة
روما ،إيطاليا 22-24 ،أكتوبر/تشرين األول

2012

أوالً -مقدمة
عُقدت الدورة السابعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية
-1
1
والزراعة (مجاعة العمل) يف روما ،إيطاليا من  24إىل  22أكتوبر/تشرين األول  .2012وترد قائمة املندوبني واملراقبني
2
على املوقع اإللكرتوني ملنظمة األغذية والزراعة (الفاو).

ثانياً -افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونوّاب الرئيس واملقرّر
رحّب السيد ( François Pythoudسويسرا) ،رئيس الدورة السادسة جلماعة العمل ،باملندوبني واملراقبني.
-2
و كر األعضاء يف مجاعة العمل واألمانة على ما حظي به من دعم خالل فرتة واليته كرئيس جلماعة العمل .وهنّأ السيد
 Pythoudمجاعة العمل على التقدم احملرز منذ سنة  2007على صعيد تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية
احليوانية (خطة العمل العاملية) وتوجه بالشكر إىل الفاو على عملها يف جمال التوعية على أهمية املوارد الوراثية
احليوانية.
وأ ار السيد  Pythoudإىل العمل اهلام الذي اضطلع به مكتب مجاعة العمل من أجل تقييم اقرتاحات
-3
املشاريع املعروضة يف إطار إسرتاتيجية متويل خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية (إسرتاتيجية التمويل)
وأبدى ارتياحه لإلعالن خالل االجتماع احلالي عن أول دفعة من املشاريع اليت وقع عليها االختيار لتمويلها .وبالعودة
إىل االجتماع األخري جملموعة العمل الفنية املخصصة املعنية باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم
منافعها ،أ ار السيد  Pythoudإىل الدور اهلام الذي يتعيّن على مجاعة العمل تأديته ملساعدة هيةة املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة (اهليةة) على فهم انعكاسات بروتوكول ناغويا على احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف قطاع
املوارد الوراثية احليوانية.

1
2

الوثيقة CGRFA/WG-AnGR-7/12/Inf.9
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/angrvent-docs.html
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وانتخبت مجاعة العمل السيد ( Arthur da Silva Marianteالربازيل) رئيساً هلا وكالً من السيد
-4
( Cleopas Okoreكينيا) والسيد
( Harvey D. Blackburnالواليات املتحدة األمريكية) والسيد
( Jan Hendrik Schneiderأملانيا) والسيدة ( Jigjidpurev Sukhbaatarمنبوليا) والسيد ( Tiria Rereجزر كوك) نواب ًا
للرئيس .وانتُخب السيد  Schneiderمقرراً .وتوجّه السيد  Marianteبالشكر ،لدى توليه مهامه ،إىل الرئيس املنتهية
واليته على ما قام به من عمل وعلى التوجيهات اليت أعطاها طوال السنتني املاضيتني ،مشرياً إىل أنّ إجنازات كثرية قد
حتققت يف ظلّ قيادته.
ورحّب السيد  ،Berhe Tekolaمدير عبة اإلنتاج احليواني وصحة احليوان ،نيابة عن السيد
-5
 ،Modibo Traoréاملدير العام املساعد إلدارة الزراعة ومحاية املستهلك ،باملندوبني واملراقبني نيابة عن السيد جوزيه
غرازيانو دا سيلفا ،مدير عام الفاو .وأ ار إىل التقدم امللحوظ الذي سُجّل على صعيد تنفيذ خطة العمل العاملية على
املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية وأيضاً إىل ضرورة بذل املزيد ملنع اندثار املوارد الوراثية يف املناطق النامية .ورحّب
السيد  Tekolaباختيار الدفعة األوىل من املشاريع اليت ستموّل بواسطة إسرتاتيجية التمويل وتوجّه بالشكر إىل حكومات
ك ّل من أملانيا والنرويج وسويسرا على املساهمات اليت قدّمتها للصندوق اإلستةماني للفاو الذي سيُستخدم لتمويل تلك
املشاريع .وخصّ بالشكر أيضاً حكومات كلّ من أملانيا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا على ما قدّمته من دعم مالي
لتنفيذ برنامج الفاو اخلاص باملوارد الوراثية احليوانية.
ورحّب السيد  ،Alexander Müllerاملدير العام املساعد لإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيةة ،بأعضاء
-2
مجاعة العمل وباملراقبني .وهنّأ السيد  Müllerمكتب اهليةة وأعضاء املكتب املنتهية واليتهم وفريق اخلرباء على العمل
الذي قاموا به من أجل تقييم اقرتاحات املشاريع املقدّمة يف إطار إسرتاتيجية التمويل .وقد ضمّ صوته إىل صوت السيد
 Tekolaمتوجهاً بالشكر إىل احلكومات اليت ساهمت يف التمويل و دد على أهمية إسرتاتيجية التمويل باعتبارها وسيلة
لرتمجة السياسات واإلسرتاتيجيات إىل إجراءات ملموسة .وأبدى كذلك ثقته يف أن تؤدي اهليةة دوراً هاماً يف تنفيذ
التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها.
ورحّبت السيدة  ،Linda Colletteأمينة اهليةة ،بأعضاء مجاعة العمل وباملراقبني .وأبرزت السيدة
-7
النجاحات اليت حققتها مجاعة العمل منذ تأسيسها يف سنة  ،1998مبا يف ذلك بنوع خاص إصدار تقرير حالة املوارد
الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل واعتماد خطة العمل العاملية .ورحّبت باخلطوات العملية اليت اختذتها
البلدان من أجل تنفيذ خطة العمل العاملية لكنها دّدت على أهمية تعزيز برامج املراقبة الوطنية اخلاصة باملوارد
الوراثية احليوانية ،كمنطلق الختاذ اإلجراءات يف التوقيت املناسب من أجل محاية السالالت املعرّضة خلطر االنقراض.
Collette

-8

وقد اعتمدت مجاعة العمل جدول األعمال على النحو الوارد يف املرفق ألف.
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ثالثاً -استعراض تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
درست مجاعة العمل الوثيقة بعنوان تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية وإعالن إنرتالكن.3
-9
واطّلعت على وثائق املعلومات بعنوان تقرير مرحلي مفصل للفاو عن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية
احليوانية ،4تقرير مرحلي توليفي عن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية –  ،52012وحالة
واجتاهات املوارد الوراثية احليوانية –  .62012ورحّبت مجاعة العمل بالتقدم امللحوظ يف تنفيذ خطة العمل العاملية
على املستويات كافة .وأقرّت بوجود ثبرات ال سيما على صعيدي التعاون ومتويل األنشطة.
-10

3
4
5
6

وأوصت مجاعة العمل اهليةة مبا يلي:
()1

الرتحيب بالتقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية والطلب إىل الفاو أن حترص على إبقاء اإلدارة
املستدامة للموارد الوراثية احليوانية جماالً من جماالت األولوية يف املنظمة وعلى مواصلة أنشطتها
الداعِمة لتنفيذ خطة العمل العاملية؛

()2

دعوة البلدان واملنظمات الدولية إىل تنفيذ خطة العمل العاملية من أجل املساهمة يف حتقيق األمن
البذائي العاملي والتنمية الريفية املستدامة ،واملساعدة بشكل خاص يف حتقيق اهلدفني  1و 7من
األهداف اإلمنائية لأللفية؛

()3

حثّ الفاو على مواصلة عملها وتعزيزه يف جمال تقديم املساعدة التقنية للبلدان ملؤازرة جهودها على
صعيد التنفيذ ،ال سيما املتعلق منها جبرد السالالت ومراقبتها ،وبالتوعية ،مبا يف ذلك من خالل
نشرة املوارد الوراثية احليوانية؛

()4

الطلب إىل البلدان توصيف سالالتها مع حتديد كمي دقيق لديناميات السالالت ،مبا يف ذلك حالة
االنتقاء واالختالفات الوراثية ،فضالً عن وصف بيةات اإلنتاج والتعاون مع املنظمات اإلقليمية
والدولية الستعراض التحاليل الوصفية للسالالت العابرة للحدود وللسالالت احمللية املشابهة من
الناحية الوراثية لسالالت موجودة يف بلدان أخرى؛

()5

الطلب إىل الفاو والوكالة الدولية للطاقة الذرية مواصلة جهودهما املشرتكة يف سبيل بناء قاعدة بيانات
للموارد الوراثية (متاحة لالستخدام للجميع) لتخزين البيانات اجلزيةية وتبادهلا من أجل دعم
الربامج الوطنية للموارد الوراثية احليوانية؛

الوثيقة
الوثيقة CGRFA/WG-AnGR-7/12/Inf.2
الوثيقة CGRFA/WG-AnGR-7/12/Inf.3
الوثيقة CGRFA/WG-AnGR-7/12/Inf.4
CGRFA/WG-AnGR-7/12/2
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()2

التأكيد على أهمية نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة (نظام املعلومات) باعتباره
اآللية الدولية لتبادل املعلومات عن املوارد الوراثية احليوانية ،والطلب إىل الفاو تقديم دعم طويل
األجل من خالل موظفي الربنامج العادي لصيانة نظام املعلومات ومواصلة تطويره؛

()7

تشجيع الفاو والبلدان على التعاون مع املنظمات اإلقليمية واجملتمع املدني والقطاع اخلاص ،مبا
يشمل قطاع تربية احليوانات ،من أجل حتسني عملية إدارة املوارد الوراثية احليوانية؛

()8

الطلب إىل الفاو مساعدة البلدان يف إقامة جهات اتصال على املستويني اإلقليمي أو اإلقليمي الفرعي
وتسيري عملها من أجل إدارة املوارد الوراثية ودعوة البلدان إىل االستفادة بالكامل من الفرص اليت
تتيحها جهات االتصال اجلديدة والقائمة يف األساس؛

()9

الطلب إىل الفاو مواصلة السعي إىل إقامة راكات وحتالفات مع آليات ومنظمات دولية أخرى لتعزيز
تعبةة املوارد املالية الالزمة لتنفيذ خطة العمل العاملية.

رابعاً -مشروع اخلطوط التوجيهية الفنية لتنفيذ خطة العمل
العاملية للموارد الوراثية احليوانية
 -11درست مجاعة العمل الوثيقة بعنوان مشروع اخلطـوط التوجيهيـة الفنيـة لتنفيـذ خطـة العمـل العامليـة للمـوارد
الوراثية احليوانية .7ورحّبت مجاعة العمل مبشروع اخلطوط التوجيهية حول الصون يف اجلسـم احلـيّ للمـوارد الوراثيـة
احليوانية 8وأعربت عن تقديرها للفاو إلعدادها هذه اخلطوط التوجيهية اليت ستسهم يف دعم تنفيذ خطـة العمـل العامليـة
على املستوى القطري.

 -12وأوصت مجاعة العمل بأن تصادق اهليةة على مشروع اخلطوط التوجيهية حول الصون يف اجلسم احليّ للموارد
الوراثية احليوانية ،مبا يف ذلك التعديالت املقرتحة يف نظام الفاو لتصنيف املخاطر ،على أن يتمّ تعديلها حبيـث تشـمل

فةة إضافية من املخاطر هي فةة "احملفوظة بالتربيد فقط" وتبيري تعريف فةة املخاطر "املنقرضة" .وتشري فةة "احملفوظـة
بالتربيد فقط" إىل السالالت اليت مل يبقَ منها أي حيوان ذكر أو أنثى حي ًا لكن هناك بالنسـبة إليـه مـا يكفـي مـن مـواد
حمفوظة بالتربيد مبا ميكّن من استيالد ساللته من جديد .وترد توجيهات عما ميكن تصنيفه ضـمن فةـة "مـا يكفـي مـن
مواد حمفوظة بالتربيد" ضمن اخلطوط التوجيهية للفاو بشأن حفظ املوارد الوراثية احليوانيـة بواسـطة التربيـد .أمـا فةـة
"املنقرضة" فتشري إىل السالالت اليت مل يبقَ منها أي حيوان ذكر أو أنثى حياً وال ما يكفي مـن مـواد حمفوظـة بالتربيـد
مبا ميكّن من استيالد ساللتها من جديد.

7
8

الوثيقة
الوثيقة CGRFA/WG-AnGR-7/12/Inf.6
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 -13وأوصت مجاعة العمل كذلك بأن تطلب اهليةـة إىل الفـاو مواصـلة حتـديث اخلطـوط التوجيهيـة الفنيـة بشـأن
حتديد احليوانات ،وتتبعها ،وتسجيل األداء ،وبلورتها بشكل أكرب ومواصلة توفري بنـاء القـدرات باالسـتناد إىل مجيـع
اخلطوط التوجيهية اليت صدرت حتى اآلن.

خامساً -استعراض تنفيذ إسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل
العاملية للموارد الوراثية احليوانية
 -14قدّم السيد  ،Pythoudرئيس الدورة السادسة جلماعة العمل ،تقريراً عن أنشطة مكتب مجاعة العمـل اهلادفـة
إىل دعــم مكتــب اهليةــة يف عمليــة اختيــار اقرتاحــات املشــاريع يف إطــار إصــدار النــداء األول لتقــديم االقرتاحــات وفقـ ًا
إلسرتاتيجية التمويل .وقد أعرب عن تقديره لإلسهامات القيّمة اليت قدّمتها جهـات االتصـال اإلقليميـة وفريـق اخلـرباء
الدولي يف إطار هذه العملية .وقد نقل موافقة مكتب اهليةة على املشاريع الثمانية األوىل مشرياً إىل أنّـه سـيت ّم إ ـراك 22
بلداً بفضل النجاح الذي حققته املشاريع اإلقليميـة .وتوقّـع أن تُعلـن األمانـة قريبـاً عـن املوافقـة علـى دفعـة ثانيـة مـن
االقرتاحات.
 -15وهنّأت مجاعة العمل مقدمي االقرتاحـات علـى جنـاحهم .وأعربـت عـن امتنانهـا حلكومـات كـ ّل مـن أملانيـا
وسويسرا والنرويج اليت أتاحت إسهاماتها إطالق النداء األول لالقرتاحات .كما أعربت عن ارتياحها لتوطيد التعاون بني
البلدان ،وهو ما دلّت عليه احلصة الكبرية للمشاريع الناجحة اليت يشارك فيها أكثر من بلد واحد.

 -12ودرست مجاعة العمل الوثيقة بعنوان اسـتعراض إسـرتاتيجية التمويـل لتنفيـذ خطـة العمـل العامليـة للمـوارد
الوراثية احليوانية .9واطّلعت على املعلومات املالية املفصلة املتاحة يف وثيقة املعلومـات بعنـوان التقريـر املرحلـي املفصّـل
للفاو بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية.10
 -17و ددت مجاعة العمل على احلاجة إىل تأمني التمويل الكايف لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية يف البلدان النامية.
واطّلعت على التمويل من الربنامج العادي للمنظمة يف الفرتة  2013-2012وأعربت عن تقـديرها للمسـاهمات الطوعيـة.
ونظراً إىل الدور الذي أدّته جهات االتصال اإلقليمية والشبكات اإلقليمية يف عمليـة الفـرز املسـبقة للمـذكرات املفاهيميـة،
عاودت البلدان التشديد على احلاجة إىل وجود جهات اتصال يف األقاليم اليت تفتقد إىل ذلك.
 -18ونظرت مجاعة العمل يف مسودة إجراءات الرصد والتقييم املستقل ،ووضعتها بصيبتها النهائية وأوصت اهليةـة
باعتمادها.
 9الوثيقة
10
الوثيقة CGRFA/WG-AnGR-7/12/Inf.2
CGRFA/WG-AnGR-7/12/4
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وأوصت مجاعة العمل اهلية َة أيضاً مبا يلي:
()1

التوجّه بالشكر إىل احلكومات اليت ساهمت يف الصندوق االستةماني للفاو وحثّ احلكومات واملاحنني
احملتملني اآلخرين على توفري مزيد من التمويل للصندوق االستةماني للفاو أو زيادته ودعم تنفيذ خطة
العمل العاملية؛

()2

التوجّ ه بالشكر إىل أعضاء مكتب مجاعة العمل وجهات االتصال اإلقليمية وفريق اخلرباء على عملهم
املُجدي وعلى إسهاماتهم القيّمة يف الدفعة األوىل من املشاريع يف إطار إسرتاتيجية التمويل؛

()3

الطلب إىل الفاو مواصلة توفري التمويل من الربنامج العادي وإسداء املشورة الفنية لدعم تنفيذ خطة
العمل العاملية على املستوى القطري؛

()4

الطلب إىل الفاو مواصلة السعي إىل إبرام راكات وحتالفات مع اآلليات واملنظمات الدولية األخرى
لزيادة حشد املوارد املالية الالزمة لتنفيذ خطة العمل العاملية ،مبا يف ذلك إسرتاتيجية التمويل؛

()5

تكليف مكتب مجاعة العمل بالعمل ،بني الدورة واألخرى من دورات اهليةة ،على إطالق النداء
الثاني لالقرتاحات فور توفر مبلغ مليون دوالر أمريكي يف الصندوق االستةماني؛ وتطبيق اإلجراءات
اليت اعتُمدت يف إطار إطالق النداء األول لالقرتاحات بالنسبة إىل استخدام املوارد وحتديد األولويات؛

()2

تبسيط إجراءات املوافقة احلالية من خالل إناطة عملية اختيار املذكرات املفاهيمية واملوافقة على
املشاريع مبكتب مجاعة العمل؛

()7

النظر يف إمكانية تبيري إسرتاتيجية التمويل (امللحق األول ،القسم جيم-ثانياً( 4-و)) للسماح بتقديم
اقرتاحات املشاريع إىل أمانة الفاو مبا رة؛

()8

اختاذ قرار يف ما خيص النداءات لتقديم االقرتاحات يف املستقبل ،مبا يسمح للبلدان بتقديم مذكرة
مفاهيمية قطرية واحدة ،وإرفاقها مبذكرة مفاهيمية لبلدان متعددة ،مع العلم أنّه سيتم اختيار االقرتاح
األفضل من حيث النوعية؛

()9

اإلقرار بدور جهات االتصال اإلقليمية يف ضمان النوعية خالل عملييت إعداد املذكرات املفاهيمية
وفرزها املسبق ،وحتديد هذا الدور على حنو أوضح.

CGRFA/WG-AnGR-7/12/Report

10

سادساً -أدوار صغار مربي املاشية يف صون املوارد الوراثية احليوانية
واستخدامها على حنو مستدام
 -20درست مجاعة العمل الوثيقة بعنوان أدوار صبار مربي املا ية يف صون املوارد الوراثيـة احليوانيـة واسـتخدامها
على حنو مستدام .11وقد عاودت مجاعة العمل التأكيد على اعرتافها بأهمية صبار مربي املا ية يف إدارة املوارد الوراثيـة

احليوانية والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشكل عام .وإذ أقرّت مجاعة العمل بأهمية إسهام السالالت املكيّفـة مـع
الظروف احمللية يف حتقيق األمن البذائي ،أكّدت على احلاجة إىل الرتويج بشكل أكرب ملنتجاتهم وإتاحة فرص أكرب هلم
للوصول إىل األسواق .وقد أ ارت بارتياح إىل العمل الذي تقوم به الفاو لدعم هذه األنشطة والتوعية إزاءها.
-21

وأوصت مجاعة العمل اهليةة مبا يلي:
()1

()2

()3

تشجيع البلدان على النظر يف إمكانية تطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة
حليازة األراضي ومصايد األمساك والبابات يف سياق األمن البذائي الوطين ،ال سيما ما يتعلق منها
بالرعاة والسكان األصليني وصبار مربي املا ية؛
الطلب إىل الفاو النظر يف إما إذا كانت املدفوعات املخصصة لتبطية خدمات النظم اإليكولوجية اليت
توفرها أنواع املا ية وسالالتها قادرة على إفادة مجيع مربي املا ية ،مع إيالء عناية خاصة للمساهمة
اهلامة اليت يقدمها صبار مربي املا ية والرعاة ،وكيفية حتقيق ذلك ،ورفع تقرير بذلك إىل اهليةة يف
دورتها القادمة؛
دعوة البلدان إىل مجع البيانات وإدخاهلا يف منوذج وصف بيةة اإلنتاج اخلاص بنظام معلومات التنوّع
الوراثي للحيوانات املستأنسة ،مبا يف ذلك خدمات النظام اإليكولوجي اليت تقدّمها السالالت اليت
حيتفظ بها صبار مربَّي املا ية والرُعاة.

سابعاً -إعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة
 -22درست مجاعة العمل الوثيقة بعنوان إعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة
يف العامل .12واطّلعت على وثيقة املعلومات بعنوان مسودة اخلطة اإلسرتاتيجية هليةة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
للفرتة  .132021-2014وناقشت مجاعة العمل املراحل الزمنية إلعداد التقرير ونطاقه ومضمونه والتحضري له،
فضالً عن املوارد الالزمة لذلك .وأ ارت إىل ضرورة إعادة النظر يف الدعم املالي الالزم على كل موارد من خارج امليزانية
للتمكّن من مجع البيانات املطلوبة وحتليلها.

11
12
13

الوثيقة
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وأوصت مجاعة العمل اهليةة مبا يلي:
()1

دعوة الفاو إىل عرض التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل على
اهليةة يف دورتها العادية اخلامسة عشرة ( )2015وإىل تعديل برنامج العمل املتعدد السنوات وخطة
تنفيذه حسب االقتضاء؛

()2

القيام يف دورتها العادية الرابعة عشرة مبراجعة استبيان مُحكم الرتكيب جلمع البيانات القطرية؛

()3

طلب عرض مسوّدة التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل على
مجاعة العمل يف دورتها الثامنة لكي تنظر فيها؛

()4

حثّ مجيع أعضاء الفاو واآلليات الدولية والصناديق واألجهزة ذات الصلة على إسناد األولوية
والعناية الالزمة فوراً لتخصيص املوارد املتفق عليها واليت ميكن توقّعها ختصيصاً فعّاالً ببية إعداد
التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل؛

()5

منا دة مجيع أعضاء الفاو واملنظمات الدولية لكي تبادر ،يف الوقت املناسب ،إىل تقديم املعلومات
الالزمة إلعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل.

ثامناً -الغايات واملؤشرات اخلاصة باملوارد الوراثية احليوانية
 -24نظرت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان البايـات واملؤ ـرات اخلاصـة بـاملوارد الوراثيـة احليوانيـة .14وأخـذت
مجاعة العمل علما بوثيقة املعلومات بعنوان "التقرير املرحلي التجميعي حول تنفيذ خطة العمل الدولية للمـوارد الوراثيـة
احليوانية  15"2012 -اليت استُخدمت فيها املؤ رات املقرتحة وغريها من التدابري لتقييم تنفيـذ خطـة العمـل العامليـة.
كما أخذت علم ًا بالوثيقة بعنوان "تقريـر املشـاورة بشـأن تعريـف فةـات السـالالت" .16وقـد أ ـارت مجاعـة العمـل إىل
احلاجة إىل إجراء مزيد من التجارب والتحقق من املؤ رات املقرتحـة للمـوارد .وأ ـارت أيضـا إىل أهميـة وجـود عمليـة
ومؤ رات للموارد توفر أساساً لتقييم التقدم احملرز حنـو حتقيـق غايـات آيشـي للتنـوع البيولـوجي ،وةاصـة البايـات
 4و 7و.13

14
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16
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وأوصت مجاعة العمل بأن تقوم اهليةة مبا يلي:
()1

املوافقة على استخدام العملية ومؤ رات املوارد املقرتحة ،والبايات ذات الصلة ،على النحو املبني يف
الوثيقة بعنوان "البايات واملؤ رات اخلاصة باملوارد الوراثية احليوانية" ،17من أجل رصد تنفيذ خطة
العمل العاملية وتأثريها؛

()2

دعوة الفاو ،إىل جانب الشركاء ،وةاصة اتفاقية التنوع البيولوجي ،إىل وضع تعاريف متفق عليها
ملقومات اإلنتاج واالستهالك املستدامني ،واإلدارة املستدامة يف قطاع الثروة احليوانية؛

()3

القيام ،يف دورتها املقبلة ،باستعراض نسخة منقحة من االستبيان لرفع التقارير املرحلية القطرية بشأن
خطة العمل العاملية مبا يتيح إعطاء تفسري أكثر اتساقاً ويوفّر تبطية أكثر توازناً لألولويات
اإلسرتاتيجية والتعاون والتمويل.

وأوصت مجاعة العمل بأن تطلب اهليةة إىل الفاو ما يلي:
()1

التوسّع يف تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة لتسهيل إدخال البيانات املتعلقة
بسجالت السالالت كافة ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالتصنيف اجلديد للسالالت على النحو الوارد يف
الوثيقة بعنوان "تقرير املشاورة بشأن تعريف فةات السالالت" ،18لكي يصبح بإمكان البلدان اليت تقدم
التقارير اإل ارة إىل أن سالالت معيّنة متكيفة مع الظروف احملليّة تُعترب سالالت أصلية يف البلد
املعين؛

()2

إدراج جمموعة مؤ رات املوارد املقرتحة يف التقارير املستقبلية عن حالة املوارد الوراثية احليوانية
واجتاهاتها ،وعرض االجتاهات احلالية حلالة خماطر السالالت يف تقارير احلالة واالجتاهات
باالستناد إىل أحدث البيانات احلالية واملاضية املتاحة يف نظام املعلومات عند إجراء العملية
احلسابية؛

()3

أن تستخدم ،لبرض حساب حالة اخلطر ،نقطة فاصلة من عشر سنوات ،تُعترب حالة اخلطر من
بعدها جمهولة يف حال عدم اإلفادة عن أي بيانات جديدة تتعلق باألعداد؛

()4

ونشر املؤ رات املقرتحة للعملية يف التقارير املرحلية التجميعية املستقبلية حول تنفيذ خطة العمل
العاملية.

CGRFA/WG-AnGR-7/12/7
CGRFA/WG-AnGR-7/12/Inf.7
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وأوصت مجاعة العمل بأن تقوم اهليةة مبا يلي:
()1

دعوة اجلهات املاحنة إىل تقديم الدعم الالزم لصيانة نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات
املستأنسة وتطويره باعتباره اآللية العاملية لتبادل املعلومات بشأن املوارد الوراثية احليوانية؛

()2

حثّ البلدان على تقديم معلومات عن كيفية تصنيف سالالتها املسجلة يف نظام املعلومات ضمن فةة
"غريبة" و"متكيفة حمليا" لبايات حساب اجملموعة املقرتحة من مؤ رات املوارد؛

()3

وحثّ البلدان على التحديث املنتظم لبياناتها املتعلقة بالسالالت يف نظام املعلومات ،مبا يف ذلك
البيانات املتعلقة بالسالالت البريبة.

تاسعاً -حالة واجتاهات الكائنات الدقيقة هلمضم احليوانات اتجمرتّة
 -28نظرت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان " حالـة واجتاهـات الكائنـات الدقيقـة هلضـم احليوانـات اجملـ ّرتة".
وأخذت مجاعة العمل علماً أيضا بوثيقة املعلومات األساسـية (رقـم  )21بعنـوان "الكائنـات الدقيقـة وهضـم احليوانـات
اجملرتة :حالة املعارف واالجتاهات وآفاق املستقبل" ،اليت تقدم معلومات أكثر تفصيالً.

19

-29

وأوصت مجاعة العمل بأن تقوم اهليةة مبا يلي:
()1

الرتحيب بالدراسة بعنوان "الكائنات الدقيقة وهضم احليوانات اجملرتة :حالة املعارف واالجتاهات
وآفاق املستقبل" ،والتأكيد على أهمية التنوع امليكروبي يف املعدة األوىل للحيوانات ،يف ضوء تنوع

()2

الطلب من الفاو رفع تقرير عن التطورات ذات الصلة يف هذا اجملال إىل الدورة العادية اخلامسة عشرة
للهيةة ،لدى استعراضها أعمال مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية بشأن تطبيق وإدماج
التكنولوجيات البيولوجية يف سبيل حفظ املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام؛

()3

الطلب من الفاو أن تبحث ،إىل أقصى حد ممكن ،يف التفاعالت بني النمط اجليين والبيةة على
املستوى اجلرثومي عرب جمموعة واسعة من سالالت املوا ي ،ومواصلة الرصد واالستعراض واإلبالغ
عن التطورات يف جمال الكائنات الدقيقة وهضم احليوانات اجملرتة ،مبا يف ذلك عن طريق معاجلة
هذه املسألة يف التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل.

السالالت والتنوع البذائي واإلنتاج العاملي للثروة احليوانية ،والتحديات البيةية والصحية؛
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عاشراً -احلصول على املوارد الوراثية احليوانية واقتسام منافعها
 -30نظرت مجاعة العمل يف تقرير الدورة األوىل جملموعة العمـل الفنيـة املخصصـة املعنيـة باحلصـول علـى املـوارد
الوراثية لألغذية والزراعة واقتسام منافعها (املشار إليها يف ما يلي باسـم جمموعـة العمـل) .20وقـد أخـذت علمـاً بوثـائق
العمل املقدمة إىل جمموعة العمل 21وغريها من الوثائق املتاحة.
 -31ورحّبت مجاعة العمل بتقرير الدورة األوىل جملموعة العمل واستعرضـت التوصـيات الصـادرة عنهـا ونظـرت يف
السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت تتطلب حلوالً مميزة للحصول عليها واقتسام منافعها ،على النحـو
احملدد من قبل جمموعة العمل.22
 -32وقد رحّبت مجاعة العمل باالتفاق الذي توصلت إليه جمموعة العمل بشأن جمموعة السـمات املميّـزة .وأوصـت
بأن تطلب اهليةة إىل األمـني صـياغة مـذكرات تفسـريية للسـمات املميـزة الـيت ا حتديـدها ،مـع مراعـاة خصوصـيات
القطاعات الفرعية ،مبا يف ذلك املوارد الوراثية احليوانية .ولدى استعراض السمات املميزة ،على النحو الـوارد يف املرفـق
باء بالوثيقة  ،CGRFA/WG-AnGR-7/12/9سلّطت مجاعة العمل الضوء على عدد مـن السـمات الـيت اعتربتهـا ذات
أهمية خاصة بالنسبة إىل املوارد الوراثية احليوانية ،مبا يف ذلك :باء  2 -وجيم ( 1 -مـع إيـالء اعتبـار خـاص الجتـاه
تبادل املمارسات احلالية املتصلة باملوارد الوراثية احليوانية – بني بلـدان الشـمال وبـني بلـدان اجلنـوب ،وبـني بلـدان
الشمال واجلنوب)؛ واجتاه التبادل احملتمل يف املستقبل مـن بلـدان اجلنـوب إىل بلـدان الشـمال ،خاصـة يف ظـ ّل تبيّـر
املنـــــاخ؛ وجـــــيم ( 3 -يف مـــــا يتعلـــــق بالســـــالالت العـــــابرة للحـــــدود الدوليـــــة)؛ ودال  1 -وهـــــاء 1 -
وهاء  3 -وهاء  5 -وواو  1 -وواو ( 2 -يف ما يتعلق بالسـالالت املخصصـة لالسـتخدام يف أنظمـة اإلنتـاج الصـناعي).
واعتربت مجاعة العمل السمتني دال  4 -وهاء  4 -أقلّ أهمية بالنسبة إىل املوارد الوراثية احليوانية.
 -33وأيّدت مجاعة العمل توصيات جمموعة العمل الفنية املخصصة املعنية باحلصول على املوارد الوراثية احليوانية
واقتسام منافعها واملتعلقة باملوارد الوراثية احليوانية .وقد سلّطت الضوء على وجه اخلصـوص ،علـى احلاجـة إىل اختـاذ
تدابري يف جمال بناء القدرات واملساعدة الفنية من أجل احلصول املوارد الوراثية احليوانية واقتسام منافعها 23.و ـددت
مجاعة العمل على ضرورة وضع روط تعاقدية منوذجية للقطاعات الفرعية للموارد الوراثية ،24وأوصت بأن تنظر اهليةة
أيضا يف إمكانية اتباع مقاربة أخرى يف ما يتعلق باملوارد الوراثية احليوانية .وأيدت مجاعة العمل التوصـية بالطلـب مـن
20
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الفقرة (17هـ) من الوثيقة
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 21السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة (الوثيقة )CGRFA/WG-ABS-1/12/3؛ خيارات توجيه ومساعدة البلدان يف وضع التدابري
التشريعية واإلدارية والسياسية (الوثيقة  )CGRFA/WG-ABS-1/12/4؛ الطرائق املمكنة للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واقتسام
منافعها (الوثيقة )CGRFA/WG-ABS-1/12/5
22
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أمني اهليةة أن يعدّ ،استنادا إىل املشاورات اإلقليمية والعروض املقدمة من احلكومات واملنظمات الدولية ومجيع أصحاب
املصلحة املعنيني ،مسودة عناصر ممكنة لوضع خطوط توجيهية طوعية على املستوى املناسب ،والختاذ تـدابري تشـريعية
وإدارية وتدابري خاصة ب السياسات للحصول على املـوارد الوراثيـة احليوانيـة لألغذيـة والزراعـة واقتسـام منافعهـا ،مـع
مراعاة خمتلف الصكوك احلالية واملراحل اليت وصلت إليهـا املناقشـات الدوليـة بشـأن احلصـول علـى املـوارد الوراثيـة
لألغذية والزراعة واقتسـام منافعهـا يف خمتلـف القطاعـات الفرعيـة .25و ـددت بشـكل خـاص علـى أهميـة املشـاورات
اإلقليمية الواسعة والشاملة يف إعداد هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية ،وعلى ضرورة النظـر يف الربوتوكـوالت اجملتمعيـة
يف ما يتعلق باحلصول على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية احليوانية .وعلى املشاورات أن تشمل أيضاً مجيـع
أصحاب املصلحة ذوي الصلة ،مبا يف ذلك منظمات و ركات الرتبية ،ومربي املا ية ومنظماتهم ،والبحـوث واخلـدمات
االستشارية وخدمات اإلر اد وبنوك اجلينات ،وكذلك الشبكات اإلقليمية .وأبرزت مجاعة العمـل احلاجـة إىل مصـفوفة
وصــفية توضــح املمارســات الدوليــة واملبــادرات والصــكوك ذات الصــلة بالقطاعــات الفرعيــة للمــوارد الوراثيــة لألغذيــة
والزراعة .26وأوصت مجاعة العمل أيضاً ،على مستوى تطوير أساليب العمل ،بوجوب مراعاة الصكوك القائمة مثل خطة
العمل العاملية وإسرتاتيجية التمويل اخلاصة بها واليت قد حتتوي على العناصر املطلوبة لوضع صك القتسام املنافع دعمـاً
ملراعاة احتياجات البلدان.

حادي عشر -البيانات اخلتامية
 -34ألقى ممثلو اجملموعات اإلقليمية بيانات كروا فيها الرئيس واألمانة وموظفي الدعم واملندوبني واملراقبني
واملاحنني على إتاحة الفرصة هلم للمشاركة يف هذه الدورة ويف حلقة العمل العاملية اليت سبقتها للمنسقني على
املستوى الوطين.
 -35وتوجه السيد  Tekolaبالشكر إىل مجاعة العمل على التوصيات الواضحة اليت أصدرتها ملزيد من بلورة
اسرتاتيجية التمويل وتطبيقها وعلى التوصيات املتصلة بالبايات واملؤ رات لرصد التقدم يف تنفيذ خطة العمل العاملي.
وقد أكد على أهمية عملية رفع التقارير القطرية بالنسبة إىل التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية
والزراعة وعلى أهمية نظام املعلومات باعتباره أداة مسانِدة لتنفيذ خطة العمل العاملية .وأ ار إىل مستوى التعاون املثالي
وإىل ال روح التوافقية اليت أبدتها البلدان واألقاليم ،إن بالنسبة إىل تقديم املشاريع يف إطار اسرتاتيجية التمويل أو خالل
دورة مجاعة العمل .وتوجه بالشكر إىل كل من الرئيس واملكتب على عملهما الشاق لتنظيم هذا االجتماع
على أكمل وجه.

25
26

الفقرة ( 17ط) من الوثيقة
الفقرة ( 17ي) من الوثيقة CGRFA/WG-AnGR-7/12/9
CGRFA/WG-AnGR-7/12/9

16

CGRFA/WG-AnGR-7/12/Report

 -32و كرت السيدة  Coletteمجاعة العمل على روح الشراكة والتوافق اليت اتسم بها االجتماع .وأ ارت إىل أهمية
توصيات مجاعة العمل بالنسبة إىل توقيت اإلعداد للتقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة
وبلورة البايات واملؤ رات .وتوجهت بالشكر إىل احلكومات اليت قدمت مساهمات مالية دعماً لربنامج الفاو اخلاص
باملوارد الوراثية احليوانية .و كرت أيضاً األمانة على أعماهلا التحضريية والرئيس على التوجيهات اليت أعطاها
خالل االجتماع.
 -37واختتم السيد  Marianteاالجتماع مستذكراً التقدم امللحوظ احملرز و اكراً مجيع املندوبني واملراقبني واملكتب
واألمانة وموظفي الدعم على مساهمتهم يف إجناح هذا االجتماع.
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املرفق ألف
جدول أعمال الدورة السابعة جلماعة العمل
الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية
لألغذية والزراعة
-1

انتخاب الرئيس ونائب (نواب) الرئيس واملقرر

-2

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

-3

تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية وإعالن إنرتالكن
1-3

استعراض تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية

2-3

مشروع اخلطوط التوجيهية الفنية لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
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استعراض تنفيذ إسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
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أدوار صبار مربي املا ية يف صون املوارد الوراثية احليوانية واستخدامها على حنو مستدام

-4

إعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل

-5

البايات واملؤ رات اخلاصة باملوارد الوراثية احليوانية

-2

حالة الكائنات احلية الدقيقة يف عملية اهلضم لدى اجملرتات واجتاهاتها

-7

احلصول على املوارد الوراثية احليوانية واقتسام منافعها
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اعتماد التقرير
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