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هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
تقرير الدورة الثامنة جلماعة العمل الفنية
احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة
روما ،ميطاليا 28-26 ،نوفمرب/تشرين الثاني

2414

أوالً -مقدمة
 -1عقدت مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية بااملوارد الوراثياة احليوانياة لألغذياة والزراعاة
(مجاعة العمل) دورتها الثامنة يف روما ،ميطاليا ،خالل الفرتة مان  26مىل  28نوفمرب/تشارين الثااني .2414
وميكن االطالع على ائمة املندوبني واملرا بني على مو ا منظمة األغذية والزراعة (الفاو) على اإلنرتنت.

ثانياً -افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونوّاب الرئيس واملقرّر
 -2رحّاب السايد
باملندوبني واملرا بني.1

da Silva Mariante

( Arthurالربازيال) ،رئايس الادورة الساابقة جلماعاة العمال،

 -3وانتخبت مجاعة العمل السيد ( Harvey D. Blackburnا لوالياات املتحادة األمريكياة) رئيسا ًا هلاا و ال مان
السايدة ساحر البيااتي (العاراق) ،والسايد ( Bedibete Bonfohتوغاو) ،السايدة ( Kalaya Boonyanuwatتايلناد)،
والسايد ( Drago Kompanسالوفينيا) والسايد ( Arthur da Silva Marianteالربازيال) ،والسايد ( Tiria Rereجازر
وك) نواب ًا للرئيس .وانتخبت السيد  da Silva Marianteمقرراً.
 -4ورحّااب الساايد  ،Ren Wangاملاادير العااام املساااعد إلدارة الزراعااة وتايااة املسااتهلك ،باملناادوبني
واملرا بني نيابة عن السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا ،املدير العام للفاو .وأشار السايد  Wangمىل مادى أهمياة
التنوع البيولوجي للثروة احليوانية يف عامل يواجه حتدي تغري املناخ ،وهنأ البلدان على ماا تبذلاه مان جهاود
لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية (خطاة العمال العاملياة) .وتوجاه بالشاكر مىل حكوماات
أملانيا والنرويج ومسبانيا والسويد وسويسرا وتر يا على ما تقدمه مان دعام ماالي لتنفياذ برناامج الفااو املتعلاق
باملوارد الوراثية احليوانية.

1
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 -5ورحّبت السيدة  ،Linda Colletteأمينة هيةة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليةة) ،باملنادوبني
واملرا بني .وأشارت السيدة  Colletteمىل أن معداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانياة لألغذياة
والزراعة يف العامل (التقرير الثاني) يشكل معلمة بارزة أخرى يف برنامج عمل اهليةاة املتعادد السانوات ومىل أن
مصدار التقرير الثاني سيتيح فرصة لبدء اساتعراض خطاة العمال العاملياة والنظار يف أي تعاديالت اد ياتعني
مدخاهلا .وسلطت الضوء ،على وجه اخلصو  ،على أهمية معاجلة القضاايا املشارت ة باني القطاعاات ذات
الصلة جبميا مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.
-6

واعتمدت مجاعة العمل جدول األعمال على النحو الوارد يف املرفق ألف.

ثالثاً -التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية
لألغذية والزراعة يف العامل
 -7نظرت مجاعة العمل يف الوثيقة املعنونة "معداد التقرير الثااني عان حالاة املاوارد الوراثياة احليوانياة
لألغذية والزراعة يف العامل" .2وأخذت علما بوثيقة املعلومات بشأن مساودة التقريار الثااني عان حالاة املاوارد
الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل .3ورحبت بالتقدم اهلائل الذي أحرز يف معاداد التقريار الثااني،

ال سيما بالنظر مىل اجلدول الزمين الضيق ،وتوجهت بالشكر مىل األمانة ومجياا اجلهاات املسااهمة علاى ماا
بذلته من جهود.
-8
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()2
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3

وأوصت مجاعة العمل اهليةة مبا يلي:
استعراض مسودة التقرير الثاني يف ضوء تعليقات مجاعة العمل؛
الرتحيب بالتقرير الثاني والطلب من األمانة وضا الصيغة النهائية للتقريار الثااني طبقاا ملاا يارد يف
املرفق باء من مجراءات وجدول زمين ونشره؛
الطلب من األمانة معداد التقرير الثاني ونشره بلغات املنظمة األخرى غري اللغة اإلنكليزية؛
والطلب من األمانة معداد نسخة موجزة للتقرير الثاني ونشرها جبميا لغات املنظمة؛
ودعوة احلكومات واجلهات املاحنة مىل توفري املوارد املالية الالزمة لرتمجة التقريار الثااني ونساخته
املوجزة ونشرهما وطباعتهما وتوزيعهما.

الوثيقة
الوثيقة .CGRFA/WG-AnGR-8/14/Inf.2
.CGRFA/WG-AnGR-8/14/2
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رابعاً -تنفيذ وحتديث خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
 -9نظرت مجاعة العمل يف الوثيقة املعنونة "تنفيذ خطة العمال العاملياة للماوارد الوراثياة احليوانياة" .4
واطّلعت على وثائق املعلومات بشأن "التقرير املرحلي ملنظمة األغذية والزراعة بشأن تنفيذ خطة العمل العاملياة
للموارد الوراثية احليوانية"" 5،وحالة واجتاهات املاوارد الوراثياة احليوانياة –" 6،"2414والتقريار املرحلاي
التوليفي عن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية – " 7،"2414ومشروع اخلطوط التوجيهياة
لوضااا نظاام متكاملااة متعااددة األغااراض لتسااجيل احليوانااات"" 8،وصاايانة نظااام معلومااات التناوّع الااوراثي
9
للحيوانات املستأنسة وتطويره".

 -14ورحبت مجاعة العمل بإعاداد مشاروع اخلطاوط التوجيهياة لوضاا نظام متكاملاة متعاددة األغاراض
لتسجيل احليوانات ،وأشارت مىل الطابا الطوعي هلذه اخلطوط التوجيهية ،وأوصت اهليةة بإ رارها.
 -11ونظرت مجاعة العمل يف مستقبل نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواناات املستأنساة وصالتها بانظم
املعلومات األخرى ذات الصلة .وطلبت من الفاو معداد ور ة خياارات فنياة لعرضاها علاى اهليةاة يف دورتهاا
اخلامسة عشرة.
-12
()1

()2
()3
()4

4
5
6
7
8
9

وأوصت مجاعة العمل ذلك بأن تقوم اهليةة مبا يلي:
دعوة البلدان مىل مواصلة تنفيذ خطة العمال العاملياة مان أجال املسااهمة يف حتقياق األمان الغاذائي
والتنمية الريفية املستدامة وال سيما املساعدة على بلوغ األهداف اإلمنائياة املساتدامة ذات الصالة ملاا
بعد عام 2415؛
الطلب من الفاو مواصلة دعم تنفيذ خطة العمل العاملية على املستوى القطري؛
تشجيا الفاو والبلدان على التعاون ما منظمات م ليمية واجملتما املدني والقطاع اخلاا لتحساني
مدارة املوارد الوراثية احليوانية؛
الطلب من الفاو مواصلة سعيها مىل م امة شارا ات وحتالفاات ماا الياات ومنظماات دولياة أخارى
لتعزيز تعبةة املوارد املالية لتنفيذ خطّة العمل العاملية؛

الوثيقة
الوثيقة CGRFA/WG-AnGR-8/14/Inf.3
الوثيقة .CGRFA/WG-AnGR-8/14/Inf.4
الوثيقة .CGRFA/WG-AnGR-8/14/Inf.5
الوثيقة .CGRFA/WG-AnGR-8/14/Inf.6
الوثيقة .CGRFA/WG-AnGR-8/14/Inf.7
.CGRFA/WG-AnGR-8/14/3.1
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الطلب من الفاو حتدياد اخلياارات املمكناة للحصاول علاى البياناات عان حجام اجملموعاات غاري
احملددة بهدف تيسري عملية احتساب املؤشر  2بشأن حصاة اجملموعاات اإلمجالياة احملتسابة يف
السالالت الغريبة واملتكيفة حملياً؛
التشديد على ضرورة أن تعمد البلدان بصورة منتظمة مىل حتديث بياناتهاا الوطنياة الرةياة املتعلّقاة
بالسالالت يف نظام معلومات التنوّع الوراثي للحيوانات املستأنسة أو أي نظام اخر للمعلومات يضامن
تقاسم مثل هذه البيانات بشكل تلقائي ما نظاام معلوماات التناوّع الاوراثي للحيواناات املستأنساة،
وتوفري معلومات عن تصنيف السالالت مبا ميكّن مان اختااذ ارارات مساتنرية بشاأن تنفياذ خطاة
العمل العاملية بفضل توافر أحدث البيانات واملعلومات؛
التشديد على أهمية شبكة نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنساة آلياة دولياة لتباادل
املعلومات عن املوارد الوراثية احليوانية؛
الطلب من الفاو ضمان الدعم الطويل األمد للحفاظ على نظاام معلوماات التناوع الاوراثي للحيواناات
املستأنسة وتطويره من امليزانية العادية للفاو ودعوة اجلهات املاحنة مىل تقديم دعام مضاايف صصاص
هلذا الغرض ،عند اال تضاء.

 -13ونظرت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان متويل تنفيذ خطة العمال العاملياة اخلاصاة بااملوارد الوراثياة
احليوانية.10
-14

وأوصت مجاعة العمل بأن تقوم اهليةة مبا يلي:

( )1استعراض التكاليف اإلدارية السارتاتيجية التمويال مان أجال تنفياذ خطاة العمال العاملياة للماوارد
الوراثية احليوانية (اسرتاتيجية التمويل) والنظر ،يف أي نداء مقبل لتقاديم اال رتاحاات ضامن مطاار
اسرتاتيجية التمويل ،يف ممكانية زيادة امليزانية لكل مشروع من املشاريا؛
( )2دعوة اجلهات املاحنة مىل املسااهمة يف تنفياذ خطاة العمال العاملياة مباا يف ذلاك مان خاالل تقاديم
مساهمات يف برنامج حساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة.

 -15ونظرت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان االستعراض والتحديث املمكن خلطة العمال العاملياة للماوارد
الوراثية احليوانية.11
-16

10
11

الوثيقة

الوثيقة

وأوصت مجاعة العمل بأن تقوم اهليةة مبا يلي:
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( )1املوافقة على اتباع النهج املزدوج اخلطوات الستعراض خطة العمل العاملية ،ما تنص علياه الوثيقاة
املعنونة "االستعراض والتحديث املمكن خلطة العمل العاملية للموارد الوراثياة احليوانياة" 12والطلاب
من الفاو أن تيسّر هذه العملية؛
( )2الطلب من مجاعة العمل أن تستعرض ،خالل دورتها التاسعة ،ور ة خياارات أعادتها الفااو بشاأن
حتديث خطة العمل العاملية ،وأن تسادي املشاورة وفقا ًا لاذلك مىل الادورة العادياة السادساة عشارة
للهيةة؛
( )3استعراض خطة العمل العاملية احملدثة أو أي وثيقاة أخارى متأتياة مان عملياة االساتعراض ورفاا
توصية بها مىل مؤمتر الفاو بغرض م رارها أو اعتمادها.

خامساً -خدمات النظم اإليكولوجية اليت تقدمها سالالت وأنواع املاشية
 -17نظرت مجاعة العمل يف الوثيقة بعناوان طبيعاة خادمات النظاام اإليكولاوجي الايت توفرهاا ساالالت
وأنواع الثروة احليوانية .13ورحّبت بالدراسة األساسية ر م  66عن "طبيعة خدمات النظام اإليكولاوجي الايت
توفرها سالالت وأنواع الثروة احليوانية ،ما ميالء اعتبار خا مىل مساهمات صغار مرباي املاشاية والرعااة"،
مشيدة حبسن تو يتها وباملنظور اإلجيابي الذي انطوت عليه.
-18
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وأوصت مجاعة العمل بأن تقوم اهليةة مبا يلي:
واالعرتاف باملساهمات اهلامة اليت تقدّمها األنواع والسالالت احليوانية لتوفري خدمات التموين؛
واالعرتاف باملساهمات احملددة اليت تقدمها السالالت املوجودة يف نظم االنتاج القائمة على املراعاي
لتوفري خدمات التنظيم والدعم واملوائل املتعلقة بالرعي ومدارة األراضي على حنو مستدام؛
والطلب من الفاو االرتقاء مبستوى الاوعي بشاأن أهمياة خادمات النظاام اإليكولاوجي الايت توفّرهاا
السالالت واألنواع احليوانية ومساهمات منتجاي املاشاية ،ماا مياالء اهتماام خاا لصاغار مرباي
املاشية والرعاة ،مبا يف ذلك من خالل مصدار مطبوع عن هذا املوضوع؛
والطلب من الفاو والبلدان حتساني رسام اخلارائ عان توزياا الساالالت ووصاف التادابري النمطياة
الظاهرية والوظائف البيولوجية ،وال سيما يف نظم اإلنتاج القائمة على املراعي ،من أجال اساتهداف
منتجي املاشية على حنو أفضل من خالل التدخالت ذات الصلة ،ما مياالء اهتماام خاا لصاغار
مربي املاشية والرعاة؛

الوثيقة
الوثيقة CGRFA/WG-AnGR-8/14/5
CGRFA/WG-AnGR-8/14/4
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()6

()7

()8

()9

والطلب من الفاو حتسني أساليب التقييم لتثمني خادمات النظاام اإليكولاوجي الايت توفرهاا الثاروة
احليوانية ،ومنشاء نظم حتفيزية مستندة مىل النتائج لدعم توفري خدمات النظام اإليكولاوجي بصاورة
متواصلة من جانب منتجي املاشية ،ما ميالء اهتمام خا لصغار مربي املاشية والرعاة؛
ودعوة البلدان مىل استكشاف اخليارات املتاحة لدعم توفري خدمات النظاام اإليكولاوجي مان خاالل
حتسني مدارة الرعي ،ودور سالالت حمددة يف تقديم هذه اخلدمات ،واإلمكاناات الايت اد توفّرهاا
هذه التدابري التباع نُهج متكاملة مزاء األهداف املتعلّقة بسبل العيش ،وحفا ومعاادة تأهيال التناوع
البيولوجي الربي وأنواع النباتات شبه الطبيعياة ،والتادابري ذات الصالة باتغري املنااخ ،واخلادمات
املرتبطة باملياه ،واالستخدام املستدام للموارد الوراثية احليوانية؛
ودعوة البلدان وجهاات االتصاال اإل ليمياة مىل تعزياز الصالة القائماة باني صاون الساالالت وصاون
الطبيعة ،وتعاون القطاع الزراعي /طاع الثاروة احليوانياة ماا طااع البيةاة/احلياة الربياة/الغابات،
وضمان مشار ة مجيا منتجي املاشية مشار ة املة ،ما ميالء اهتمام خا لصاغار مرباي املاشاية
والرعاة؛
والطلب من البلدان اختاذ التدابري املناسبة ملؤازرة واإل رار مبربي السالالت واملاشاية الاذين يقادّمون
مساهمات أساسية لدعم خدمات النظام اإليكولوجي وتنظيمها ولتحقيق األمن الغذائي ،والطلب مان
الفاو توفري الدعم الفين الالزم ،بناء على الطلب؛
ودعوة البلدان مىل تنفياذ اخلطاوط التوجيهياة الطوعياة بشاأن احلو ماة املساؤولة حلياازة األراضاي
ومصايد األةاك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين.

سادساً -الوصول إىل املوارد الوراثية احليوانية وتقاسم منافعها
 -19عُقدت جلسة مشرت ة جلماعة العمل وفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين باحلصول على املاوارد
وتقاسم منافعها (فريق اخلرباء) بعد ظهر يوم  27يوليو/متّوز  .2414وتشارك ال مان رئايس مجاعاة العمال
ورئيس فريق اخلرباء السيد ( Javad Mozafari Hashjinمجهورية ميران اإلسالمية) يف رئاسة اجللسة.
 -24و دّمت السيدة  Kathryn Garforthمن أمانة اتفا ية التناوّع البيولاوجي معلوماات حاول بروتو اول
ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافا الناشاةة عان اساتخدامها امللحاق
باتفا ية التنوع البيولوجي (بروتو ول ناغويا) .و دّم السيد  Kent Nnadozieمن أمانة املعاهدة الدولياة بشاأن
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املعاهدة) حملة عامة عن املعاهدة ،مبا يف ذلاك العملياة اجلارياة يف
مطار املعاهدة لتعزيز عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافا.
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 -21ونظاارت مجاعااة العماال يف الوثيقااة املعنونااة "املااوارد الوراثيااة احليوانيااة واحلصااول عليهااا وتقاساام
منافعها" .14وأحاطت علماً بوثائق املعلومات التالية :التقارير الواردة من احلكومات بشأن الشروط اليت يتم يف
ظلها تبادل موارد وراثية حمددة لألغذية والزراعة واساتخدامها15؛ والتقاارير الاواردة مان أصاحاب املصالحة
بشأن مدونات السلوك واخلطوط التوجيهية وأفضل املمارسات الطوعية ،و/أو املعاايري الايت تتعلاق باحلصاول
على املوارد وتقاسم منافعهاا بالنسابة مىل مجياا القطاعاات الفرعياة للماوارد الوراثياة لألغذياة والزراعاة16؛
والتقارير الواردة مان جهاة التنسايق اإل ليمياة ألوروباا للماوارد الوراثياة احليوانياة بشاأن مادونات السالوك
واخلطوط التوجيهية وأفضل املمارسات الطوعية ،و/أو ا ملعاايري الايت تتعلاق باحلصاول علاى املاوارد الوراثياة
احليوانية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها17؛واملالحظات التفسريية بشأن السامات املميازة للماوارد الوراثياة
لألغذية والزراعة.18
 -22وبالنظر مىل الوثائق التجميعية السالفة الذ ر بشأن ممارسات االستخدام والتبادل احلالياة ،ومادونات
السلوك واخلطوط التوجيهية وأفضل املمارسات الطوعية ذات الصالة ،و/أو املعاايري اخلاصاة باحلصاول علاى
املوارد وتقاسم منافعها ،أوصت مجاعة العمل بأن تطلب اهليةة مىل األمانة أن تدعو مىل جتميا وحتديث هاذه
الوثائق ومواصلة ذلك بالتعاون ما أمانة اتفا ية التنوع البيولوجي ،ما الرت يز بشكل خا علاى املمارساات
ومدونات السلوك واخلطوط التوجيهية وأفضال املمارساات و/أو املعاايري الايت تتعلاق باحلصاول علاى املاوارد
وتقاسم منافعها اليت تعاجل بصورة حمددة املاوارد الوراثياة احليوانياة ،لتنظار فيهاا مجاعاات العمال الفنياة
احلكومية الدولية و/أو اهليةة ،حبسب اال تضاء .وأوصت ذلك بالتماس هذه املعلوماات مان مجياا املصاادر
املتاحة وبأن تدعو اهليةة األمني التنفياذي التفا ياة التناوع البيولاوجي مىل متاحتهاا عان طرياق مر از تباادل
املعلومات اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها التابا لربوتو ول ناغويا.
 -23وأوصت مجاعة العمل ،فيما يتعلق بااملوارد الوراثياة احليوانياة ،باأن ينظار مشاروع العناصار بد اة
يف ما يلي:
 ضايا احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة مىل القطاع الفرعي للماوارد الوراثياة احليوانياة،
يف ضوء املعلومات والتوجيهات املقدمة من مجاعة العمل؛
 خيارات البلدان فيما خيص نطاق تادابري احلصاول علاى املاوارد وتقاسام منافعهاا بالنسابة للماوارد
الوراثياة احليوانياة ،مبااا يف ذلاك خيااار معاجلاة رموعاات فرعيااة صتلفاة ماان املاوارد الوراثيااة
احليوانية ،أو استخدامات صتلفة هلا؛
14
15
16
17
18

الوثيقة
الوثيقة .CGRFA/WG-AnGR-8/14/Inf.9
الوثيقة .CGRFA/WG-AnGR-8/14/Inf.10
الوثيقة .CGRFA/WG-AnGR-8/14/Inf.10 Add.1
الوثيقة .CGRFA/WG-AnGR-8/14/Inf.11
.CGRFA/WG-AnGR-8/14/6
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مصطلح "التسخري" ،ما هاو معارف يف بروتو اول ناغوياا ،نظارا النطبا اه علاى اساتخدام املاوارد
الوراثية احليوانية وصونها ،وال سيما اجملموعة الواساعة الساتخدامات املاوارد الوراثياة احليوانياة
ألغراض الرتبية؛
مفهوم بلد املنشأ ،على حنو ما يرد يف اتفا ية التنوع البيولاوجي وبروتو اول ناغوياا ،واثارهاا علاى
احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ،واستخدام املوارد الوراثية احليوانية؛
اجملموعة الواسعة من الطرائاق املمكناة للحصاول علاى املاوارد وتقاسام منافعهاا يف القطااع الفرعاي
للموارد الوراثية احليوانية ،مبا يف ذلك األحكام والشروط املوحدة اليت ميكن يف ظلها متاحاة املاوارد
الوراثية احليوانية وتقاسم املنافا املتأتية منها؛
املمارسات القائماة اخلاصاة باساتخدام املاوارد الوراثياة احليوانياة وتبادهلاا ،مباا يف ذلاك العقاود
اخلاصااة ،بااالنظر مىل أهميتهااا بالنساابة مىل التجااارة يف صزونااات الرتبيااة واملااواد البيولوجيااة ومىل
تبادهلا ،مضافة مىل منافعها لتحقيق األمن الغذائي؛

 -24وأوصت مجاعة العمل اهليةة بأن يتم تبادل مشروع العناصر ما مجاعة العمل ،يف دورتهاا التاساعة،
لغرض استعراضه.
 -25وأخذت مجاعة العمل علما بالسمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملالحظات التفسريية
ذات الصلة وأوصت بأن تشجا اهليةة البلدان على أن تقوم ،لدى وضا تدابري احلصول على املاوارد وتقاسام
منافعها وتكييفها وتنفيذها ،بكفالة ما يلي:
(أ) اإل رار على النحو املناسب بالسمات املميزة للموارد الوراثية احليوانية؛
(ب) ومشراك الوزارات املعنية ،مبا يف ذلك فيما يتعلق بقضايا الزراعة واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة،
بشكل وثيق يف منشاء النظم احمللية للحصول على املوارد وتقاسام منافعهاا بشاكل عاام(.ج) ومنشااء
النظم احمللية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالتنسيق ما أصحاب املصلحة املعنيني ،مباا يف
ذلك مقدمو املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ومستخدموها يف صتلف القطاعات الفرعية ،وذلاك مان
أجل ضمان مراعاة السمات املميزة وصتلف العادات املتعلقة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛
(د) وتعزيز التبادل عرب احلدود الوطنية ،بالنظر مىل أهميته احملورية يف حتقيق األمن الغذائي العاملي؛
(ها) وأن تؤدي التبادالت الدولية مىل تقاسم عادل ومنصف للمنافا ما مقدمي املوارد وبلدان املنشأ ،وفقاا
ملعايري حمددة بوضوح ،مبا يف ذلك ،حسب اال تضاء ،املمارسات التجارية ذات الصلة.
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سابعاً -التنوع الوراثي وتغري املناخ
 -26درست مجاعة العمل الوثيقة بعنوان التنوع الوراثي وتغري املناخ .19وأخاذت علمااً بوثيقاة املعلوماات
20
بعنوان مشروع اخلطوط التوجيهية لدعم مدراج التنوع الوراثي يف التخطي الوطين للتكيف ما تغري املناخ.

 -27ورحّبت مجاعة العمل بإعداد مشروع اخلطاوط التوجيهياة لادعم مدراج التناوع الاوراثي يف التخطاي
الوطين للتكيف ما تغري املناخ وأوصت اهليةة بإ رار هذه اخلطوط التوجيهية .وشاددت مجاعاة العمال علاى

أهمية صون أ رب در ممكن من التنوع الوراثي فيما يتعلاق بكال مان الساالالت التجارياة واملهاددة ،وتطاوير
سالالت جديدة .وأشارت مىل أنه ،بناء على ذلاك ،ينبغاي تكثياف عملياة توصايف التناوع الاوراثي ورصاده
باالستعانة بالتكنولوجيا املتقدمة على املستويني النمطي الظاهري والوراثي.
-28
()1

()2
()3
()4
()5

وأوصت مجاعة العمل ذلك اهليةة مبا يلي:
الطلب مىل الفاو نشر اخلطوط التوجيهية وتعميمها على نطاق واسا وتوعياة صاانعي القارار ومجياا
املعنيني من أصحاب املصلحة بضرورة مدراج التنوع الوراثي يف التخطي الاوطين للتكياف ماا تغاري
املناخ ،واألمن الغذائي ،واالستدامة البيةية؛
الطلب مىل أمينها العمل رةياً على محالة اخلطاوط التوجيهياة مىل اتفا ياة األمام املتحادة اإلطارياة
بشأن تغري املناخ؛
التأ يد على احلاجة مىل مواد تقنية وللتوعية والطلب مىل الفاو معداد هذا الناوع مان املاواد لتساهيل
اعتماد اخلطوط التوجيهية بشكل طوعي؛
تشجيا األعضاء فيها على مدراج االعتبارات اخلاصة بالتنوع الاوراثي يف خططهاا الوطنياة للتكياف
ما تغري املناخ استناداً مىل اخلطوط التوجيهية ،حسب املقتضى؛
ومناشدة األعضاء فيها مىل متاحة املوارد الالزمة للميزانية للتوسا أ ثر يف تنفيذ برنامج عمال اهليةاة
بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

ثامناً -التنوع البيولوجي والتغذية
 -29درست مجاعة العمل الوثيقة بعنوان التنوع البيولاوجي والتغذياة 21.وأبارزت أهمياة الانظم الغذائياة
املختلفة بالنسبة مىل الصحة وأ رّت بوجود عال ة بني تغذية اإلنسان واملوارد الوراثياة احليوانياة وأشاارت مىل
أنّ الرتويج للموارد الوراثية احليوانية يف السياسات الغذائية من شاأنه أن يشاجا اساتخدامها وصاونها علاى
حنو مستدام.
19
20
21

الوثيقة
الوثيقة .CGRFA/WG-AnGR-8/14/Inf.8
الوثيقة .CGRFA/WG-AnGR-8/14/8
.CGRFA/WG-AnGR-8/14/7
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 -34ورحّبت مجاعة العمل مبشروع اخلطوط التوجيهياة لتعمايم مفهاوم التناوّع البيولاوجي يف السياساات
والربامج وخط العمل الوطنية واإل ليمية املتعلّقة بالتغذية 22،وتقدمت با رتاحات لتحسينها وأوصات اهليةاة
بإ رار اخلطوط التوجيهية املنقحة.

 -31وشددت مجاعة العمل على أهمية دراسة نتائج املاؤمتر الادولي الثااني املعاين بالتغذياة لادى وضاا
اخلطوط التوجيهية بصيغتها النهائية ،خاصة يف ما يتعلق بالرواب القائماة باني التغذياة والتناوع البيولاوجي
والزراعة وما ميالء العناية الواجبة جلدوى التنوع البيولوجي الزراعي بالنسبة مىل التغذية.
 -32وشددت مجاعة العمل على أهمية تعزيز القادرات يف راال البحاوث ،واملعرفاة ،والتوعياة املتصالة
بالرت يبة التغذوية لألغذية احليوانية املصدر وأ ادت ضارورة أن تشامل البحاوث عملياات حتليال للبياناات
الوصفية .وا رتحت ميالء عناية خاصة لألنواع والسالالت األصلية ،والسالالت الايت ميكان تكييفهاا حملياا،
وللرتويج هلا يف الربامج والسياسات .وا رتحت استحداث اعدة بيانات تبيّن تأثري صفات نظام اإلنتااج علاى
تر يبة املغذيات .وا رتحت ذلك مجراء دراسة لتحليل العال ة باني التوسايم التغاذوي لألغذياة واخلياارات
الغذائية وأذواق املستهلكني .وشددت أيضاً على دور املشرتيات العامة وسالسال القيماة القصارية والسياساات
اليت تشجّا استخدام التنوع البيولوجي ألغراض التغذية.
-33
()1

()2
()3

()4
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وأوصت مجاعة العمل اهليةة مبا يلي:
الطلب مىل الفاو أن تقوم بنشر اخلطوط التوجيهياة لتعمايم مفهاوم التناوّع البيولاوجي يف السياساات
والربامج وخط العمل الوطنية واإل ليمية املتعلّقة بالتغذية وبتعميمهاا علاى نطااق واساا مىل جاناب
زيادة الوعي بأهمية النظر فيها من بل صانعي القرار وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني؛
والطلب مىل الفاو أن تدعم وضا السياسات والربامج الوطنية والدولية أو تعزيزها بهدف تيسري مدراج
التنوّع البيولوجي يف التغذية ويف السياسات والربامج والتدخالت املرتبطة بها؛
والتشديد على احلاجة مىل مواد تقنية وتفيد التوعية والطلب مىل املنظمة معداد مثل هذه املواد لتيسري
اعتماد اخلطوط التوجيهية لتعميم مفهوم التناوّع البيولاوجي يف السياساات والاربامج وخطا العمال
الوطنية واإل ليمية املتعلّقة بالتغذية مبا يف ذلك من خاالل االساتمرار بانتظاام علاى حتاديث اعادة
بيانات تر يبة األغذية للتنوع البيولوجي يف الفاو ومن خالل تنمية درات املرا ز اإل ليمية للبياناات
التابعة لقاعدة بيانات تر يبة األغذية للتنوع البيولاوجي مان أجال تادريب السالطات املعنياة علاى
منتاج البيانات عن املغذيات ألغراض التغذية وجتميعها على مستوى األنواع واألنواع الفرعية؛
ومناشدة منظمات التمويل لدعم البحوث والتدخالت يف اجملاالت الرئيسية ذات الصلة ،مبا يف ذلك
البحوث بشأن تنويا القيمة التغذوية للمنتجات املتأتية من نظم اإلنتاج الصناعي؛

املرفق األول بالوثيقة
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( )5والطلب مىل الفاو تطوير طرق وخطوط توجيهية جديدة لعمليات املسح من أجل تقيايم االساتهالك يف
النظم الغذائية ،وذلك بغرض ا تساب معلومات أفضل عن دور التناوع البيولاوجي يف حتقياق األمان
الغذائي والتغذية وملساعدة البلدان اليت باشرت بالفعل مجراء عملياات مساح الساتهالك األغذياة يف
مجا بيانات بصورة دورية عن االستهالك على مستويي األنواع واألنواع الفرعية.

تاسعاً -تطبيق وإدماج التكنولوجيا البيولوجية
 -34درست مجاعة العمل الوثيقة بعنوان تطبيق ومدماج التكنولوجياا البيولوجياة مان أجال صاون املاوارد
23
الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام.
 -35وأ رّت مجاعة العمل بأنّ اخلطوط التوجيهية الصادرة مؤخراً عان الفااو بشاأن مدارة املاوارد الوراثياة
احليوانية واليت أ رّتها اهليةة تشكل وثيقة مرجعياة هاماة لتطبياق التكنولوجياا البيولوجياة يف طااع الثاروة
احليوانية وأ دت على أهمية بلورة مزيد من اخلطوط التوجيهية الفنية.
-36
()1
()2
()3

()4
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الوثيقة

وأوصت مجاعة العمل اهليةة بأن تطلب مىل الفاو مواصلة جهودها يف سبيل:
تعزيز القدرات الوطنية واإل ليمية للبلدان النامية من أجل تطاوير التكنولوجياا البيولوجياة املناسابة
واستخدامها لتوصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصونها واستخدامها؛
وتسلي الضوء على أهمية مجراء عمليات حتليال اجتماعياة وا تصاادية لقيماة تطبياق التكنولوجياا
البيولوجية بل التنفيذ.
وتعزيز أنشطتها للنشر املنتظم للمعلومات الوا عية احملدثة عن دور التكنولوجيا البيولوجية لتوصيف
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصونها واستخدامها من خالل واعد بياناتها وشابكاتها ونشاراتها
اإلخبارية القائمة وشدّدت أيضا على مطالع اجلمهور العريض على التطورات يف راال التكنولوجياا
البيولوجية؛
واستكشاف اليات التعاون يف املستقبل ما البلدان واأل اليم وماا املنظماات الدولياة املعنياة ،مباا يف
ذلك تشجيا التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب وبني بلدان اجلنوب وغريهاا مان أشاكال التعااون
بني بلدان عدّة مبا يشامل بلادان ًا بلغات مراحال صتلفاة مان التنمياة ،ومان أجال تساخري مناافا
التكنولوجيا البيولوجية وتقاةها لتوصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصونها واستخدامها.
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عاشراً -البيانات اخلتامية
 -37تناول ممثلون عن اجملموعات اإل ليمية الكلمة للتوجه بالشاكر مىل الارئيس واألماناة وماوظفي الادعم
واملندوبني واملرا بني ،واجلهات املاحنة اليت مكّنت مشار تهم يف هذه الدورة ويف حلقة العمل العاملية الساابقة
للمنسقني الوطنيني .وأُعلن أن املنظمة العربية للتنمية الزراعية أنشأت رموعة عمال معنياة بااملوارد الوراثياة
احليوانية للدول العربية ،ومت الدعوة مىل زيادة التعاون بني املنظمة العربية للتنمية الزراعياة ومنظماة األغذياة
والزراعة.
 -38وتوجهت السيدة  ،Irene Hoffmannرئيسة فرع املوارد الوراثية احليوانياة ،بالشاكر ،نياباة عان
السيد  ،Wangمىل مجاعة العمال علاى توصاياتها الواضاحة بشاأن معاداد التقريار الثااني .وأشاارت مىل أن
التوجيهات الواردة خبصو عدة بناود مان شاأنها أن تادعم األنشاطة الشااملة حتات اإلطاار االسارتاتيجي
اجلديد للمنظمة .ما شكرت الرئيس وأعضاء املكتب علاى عملاهم الاد وب يف ضامان انعقااد اجتمااع فعاال،
واجلهات املاحنة على دعمها الذي ال يقدر بثمن.
 -39وأشارت السيدة  Colletteمىل أهمية توصيات مجاعاة العمال ،لايس فقا بالنسابة لربناامج املاوارد
الوراثية احليوانية ،ولكن أيضا بالنسبة للقضايا الشاملة يف برناامج عمال اهليةاة .وشاكرت احلكوماات الايت
دمت الدعم املالي لربنامج ا ملاوارد الوراثياة احليوانياة يف املنظماة .ماا شاكرت األماناة لعملاها التحضاريي
والرئيس على توجيهاته خالل االجتماع.
 -44واختتم السيد  Blackburnاالجتماع باحلديث عن التقدم اهلائال احملارز ،وأ ار بااجلهود الكابرية
اليت بذلتها البلدان واألمانة يف احرتام املوعد النهائي احملدد لوضا الصيغة النهائياة للتقريار الثااني .وشاكر
مجيا املندوبني واملرا بني واملكتب واألمانة وموظفي الدعم على مساهمتهم يف مجناح االجتماع.
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املرفق ألف
جدول أعمال الدورة الثامنة 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

التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل

-4

تنفيذ وحتديث خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
1-4

استعراض تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية

2-4

التحديث املمكن خلطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية

-5

خدمات النظم اإليكولوجية اليت تقدمها سالالت وأنواع املاشية

-6

الوصول مىل املوارد الوراثية احليوانية وتقاسم منافعها

-7

التنوع الوراثي وتغري املناخ

-8

التنوع البيولوجي والتغذية

-9

تطبيق ومدماج التكنولوجيا البيولوجية

 - 14ما يستجد من أعمال
 - 11اعتماد التقرير
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املرفق باء
اإلجراءات واجلدول الزمين لوضع الصيغة النهائية للتقرير الثاني
نوفمرب/تشرين الثاني  – 2414فرباير/شباط  :2415يبدي أعضااء مجاعاة العمال مالحظااتهم لألماناة علاى
مسودات األجزاء  1و 2و 3و( 5بواسطة الربيد اإللكرتوني)SoWAnGR2@fao.org :
نوفمرب/تشرين الثاني  – 2414مارس/اذار  :2415تعادّ األماناة مساودة اجلازء  4وتقاوم مبراجعاة مساودات
األجزاء  1و 2و 3و 5يف ضوء مالحظات األعضاء يف مجاعة العمل واملراجعني اخلارجيني
 1أبريل/نيساان  – 2415مايو/أيااار  :2415يباادي األعضااء يف اهليةااة مالحظاااتهم علاى املسااودة املراجعااة
الكاملة للتقرير الثاني
يونيو/حزيران  :2415تعدّ األمانة النسخة النهائية من التقرير الثاني متهيدًا لنشرها
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