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 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة
 من جدول األعمال المؤقت 1-11البند 

 عشرة السابعةالدورة العادية 

 2019 فبراير/شباط 22-18روما، 

 الدوليةتقرير الدورة العاشرة لجماعة العمل الفنية الحكومية 
 المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة

 
 مذكرة أعدتها األمانة

 
طلبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، من مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية املنبثقة عنها أن تعقد اجتماعات هلا قبيل انعقاد 
الدورة العادية السابعة عشرة للهيئة. وقد ُعقدت بالفعل الدورة العاشرة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد 

 قامت. و 2018يونيو/حزيران  29إىل  27نية لألغذية والزراعة )مجاعة العمل( يف روما خالل الفرتة املمتدة من الوراثية احليوا
نظام مجلة مواضيع من بينها حالة تنفيذ خطة العمل العاملية بشأن املوارد الوراثية احليوانية وتطوير  بدراسة مجاعة العمل

يف املسائل املشرتكة بني القطاعات على غرار مجاعة العمل أيًضا ونظرت . املستأنسةمعلومات التنوع الوراثي للحيوانات 
احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ومعلومات التسلسل الرقمية ومشروع خطة العمل بشأن املوارد الوراثية من الكائنات 

لغذائي والتكيف مع تغري املناخ. واستعرضت جمموعة احلّية الدقيقة والالفقاريات ومسامهة املوارد الوراثية يف حتقيق األمن ا
. وقامت بتنقيحها (2027-2018) مشروع اخلطة االسرتاتيجية املراجعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةالعمل أيًضا 

جملموعة العمل يف هذه الوثيقة لكي تقوم اهليئة بدراسته. العاشرةويرد تقرير الدورة 
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 وصااااااااااااااااا  املساااااااااااااااتخدمة يف هذه الوثيقة وطريقة عرمل موضاااااااااااااااوعاهتا ال تعح عن أ  رأى خا  ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدةاأل
 ما يتعلق بسلطاهتا أو بتعيني حدودها وختومها. منطقة، أو يفما يتعلق بالوضع القانوين أل  بلد أو إقليم أو مدينة أو  يف
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 مقدمة -أولا 
 
 ماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعةُعقدت الدورة العاشاااااااااااااارة جل -1
املرفق واملناوبني يف مجاعة العمل أعضااااء  . وترد قائمة2018يونيو/حزيران  29إىل  27العمل( يف روما، إيطاليا، من  مجاعة)

 1 املندوبني واملراقبني على املوقع اإللكرتوين لالجتماع.وميكن االطالع على قائمة  .هاء
 

 افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونّواب الرئيس والمقّرر -اثانيا 
 
 تبالدورة ورحّ ، هذه العمل جلماعةرئيساااااااااااااة الدورة التاساااااااااااااعة  ،)ناميبيا( Deidre Januarieالساااااااااااااّيدة  افتتحت -2

 باملندوبني واملراقبني.
 
 Samuel Paiva)هولندا( رئيسااااااااااً، والساااااااااّيد  Sipke Joost Hiemstraكالً من الساااااااااّيد مجاعة العمل  وانتخبت  -3

 Chang Yeon Choد )كندا( والساايدة سااحر أبد عبد احلسااني البيار )العراس( والساايّ  Carl Lessard)الحازيل( والسااّيد 
خب الساااااايد )زمبابو ( نواباً للرئيس. وانتُ  Joseph Sikosana)فانواتو( والسااااااّيد  Lonny Bongيد )مجهورية كوريا( والسااااااّ 

Paiva  .ًمقّررا 
 
باملندوبني واملراقبني نيابًة عن السيدة  ،احليواين وصحة احليواننتاج ، مدير شعبة اإلBerhe Tekolaالسّيد رّحب و  -4

Maria Helena Semedo،  نائب املدير العام لشاااااملون املناخ واملوارد الطبيعية. والحي الساااااّيدTekola  أمهية عمل املنظمة
ء بوجه خا  على دور نظام املتصااااال بالثروة احليوانية بالنسااااابة إىل جهود حتقيق أهدا  التنمية املساااااتدامة، مساااااّلطاً الضاااااو 
مملشاااااارات أهدا   احتسااااااابمعلومات التنوع الوراثي للحيوانات املسااااااتأنسااااااة )نظام املعلومات( يف توفري املعلومات ألجل 

لتزام االبإعادة تأكيد لدى دورته األربعني، قد اعتمد القرار  2017عام  يف التنمية املسااااااااااااااتدامة. وإر رّكر بأن ممل ر املنظمة
حكوميت  توجه بالشااااكر إىل، هّنأ البلدان اليت ساااارعت جهود التنفيذ. و 2العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية العاملي خبطة

 فرنسا وأملانيا على الدعم املايل السخي الذ  قدمتاه يف سبيل تنفيذ الحامج. 
 
دارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضااااااي واملياه، إل ، املدير العام املساااااااعدRené Castro-Salazarالسااااااّيد  رّحبو  -5

والحي أن املنظمة قد اختذت خطوات عدة لتعزيز عملها يف جمال التنوع البيولوجي، مبا يف رلك من باملندوبني واملراقبني. 
ة تعميم التنوع البيولوج ر خالل اسااااااتحداة إدارة املناخ والتنوع البيولوجي واألراضااااااي واملياه، وإنشاااااااء منصااااااّ  -ي اليت تيسااااااّ

إدماج التنوع البيولوجي عح القطاعات الزراعية على املساااتويات الوطنية واإلقليمية والدولية.   -بالتعاون مع شاااركاء املنظمة 
وأشاااااار أيضااااااً إىل أول حوار ألصاااااحاب املصااااالحة املتعددين بشاااااأن تعميم التنوع البيولوجي عح القطاعات الزراعية، الذ  

لقطاعات بالنسااابة إىل إدارة املوارد شااارتكة بني ااملو ر الرئيساااي للمنظمة. وشاااّدد على أمهية النهج املتكاملة عقد مملخراً يف املق
 الوراثية لألغذية والزراعة.
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 ، أمينة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، باملندوبني واملراقبني.Irene Hoffmannورّحبت السااااااااااااااّيدة  -6

يتضااامن، إىل جانب البنود املتصااالة حتديداً باملوارد الوراثية احليوانية، عدداً مجاعة العمل أن جدول أعمال ولفتت النظر إىل 
الحظت أمهّية عمل اهليئة يف حتقيق أهدا   ،من البنود املتصاااااااالة بعمل اهليئة على النطاس األوسااااااااع. وباإلضااااااااافة إىل رلك

تدامة  سااااااااااااااب ما أكّ  إىل مراعاة هذه مجاعة العمل ، ودعت 4/20173د عليه ممل ر املنظمة يف قراره رقم التنمية املساااااااااااااا
 األوسع نطاقاً يف مداوالهتا.  اتاملنظور 

 
الغائبني )أ  بوركينا فاسااااااااااااو مجاعة العمل اسااااااااااااتبدلت أعضاااااااااااااء قد العمل، بالتشاااااااااااااور مع األقاليم،  مجاعةوإن  -7

 العربية مصاااارمجهورية الحازيل و كّل من واجلمهوريّة العربّية السااااوريّة وتونغا واليمن( بوكوسااااتاريكا وفيجي واألردن والسااااودان 
 مان وقطر وفانواتو وزمبابو . عُ طنة لسوالعراس و 

 
 .ألف جدول األعمال بصيغته الواردة يف املرفقمجاعة العمل اعتمدت و  -8
 

 الحيوانيةحالة تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية  -اثالثا 
 
وأخذت علماً بوثائق  4.اسااااااااااااااتعرامل تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةيف مجاعة العمل  نظرت -9

 5تقرير مرحلي مفصاااااااااااااال ملنظمة األغذية والزراعة عن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةبعنوان املعلومات 
مشااااااروع اخلطوج التوجيهية بشااااااأن تطوير سااااااالساااااال قيمة مسااااااتدامة و 2018،6 -حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهاهتا و

واسااتعرامل أساااليب حتديد وتقييم خدمات النظام اإليكولوجي اليت تقّدمها سااالالت الثروة  7لصااغار منتجي الثروة احليوانية
 8.احليوانية

 
تحديد وتقييم خدمات النظام اإليكولوجي اليت تقّدمها لاسااااااااااااااتعرامل أساااااااااااااااليب ب علماً مجاعة العمل وأخذت  -10

، مشاااارية إىل أن الوثيقة قد تسااااتفيد من إضااااافة مواد إليها، مبا فيها أمثلة ملموسااااة، كفيلة بتوساااايع سااااالالت الثروة احليوانية
وقااد  .تغطي كاال القااارات ونظم اإلنتاااج احليواين والنظم االجتماااعيااة اإليكولوجيااة وفئااات السااااااااااااااالالت كينطاااس الوثيقااة  

على  وطلبت إىل األمانة أن تنقح الوثيقة بناءً  تناولت كيفية االرتقاء بعملية مجع البيانات من املسااااااااااااتوى ا.لي إىل الوط .
 رلك، لكي تنظر اهليئة فيها. 
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مشااااروع اخلطوج التوجيهية بشااااأن تطوير سااااالساااال قيمة مسااااتدامة لصااااغار بعنوان  وثيقةالب مجاعة العملورّحبت  -11
، مشااااااااريًة إىل أهنا قد تسااااااااتفيد من إدراج أمثلة من البلدان املتقدمة ومواد من النطاس األوسااااااااع لنظم منتجي الثروة احليوانية

هي الوثيقة املستخدمة يف لغة ال املتخصصة. والحظت أنّ اإلنتاج احليواين، مبا يف رلك النظم املتكاملة ومواد عن األسواس 
وطلبت إىل األمانة أن تنّقح الوثيقة بناء على رلك، لكي  .لغة تقنية للغاية وأهنا قد تساااااتفيد من التبسااااايص يف هذا الصااااادد

 تنظر اهليئة فيها.
 

 : مبا يلي بأن تقوم اهليئةمجاعة العمل  أوصتكما  -12
 

قضااااااااي باتباع نسااااااااق اإلبالت الذ  ساااااااابق أن اسااااااااتعمل يف إعداد التقارير ياإلجراء املقرتح الذ   املصااااااااادقة على -1
إدراج بعض األساااائلة اإلضااااافية، لدى إجراء االسااااتعرامل املقبل للتقدم يف تنفيذ  يةالتجميعية السااااابقة، مع إمكان

 خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية )خطة العمل العاملية(؛
وتقدمي  يف الوقت املناسااااااااب،اسااااااااتكمال عملية اإلبالت ب 2019أن تقوم  لول فحاير/شااااااااباج إىل  البلداندعوة و  -2

 ، مع إفساح اجملال لبعض املرونة يف املهل النهائية.2019يونيو/حزيران  30  لول مرحلية قطريةتقارير 
ودعوة البلدان إىل مواصاااااالة تنفيذ خطة العمل العاملية من أجل املسااااااامهة يف حتقيق األمن الغذائي العاملي والتنمية  -3

 من أهدا  التنمية املستدامة؛ 15و 2الريفية املستدامة، وبوجه خا  املساعدة يف حتقيق اهلدفني 
ملواصاااالة الدعم على املسااااتوى التق   املاحنة واجلهاتوالطلب إىل املنظمة تعزيز شااااراكاهتا مع أصااااحاب املصاااالحة  -4

  ؛مستوى السياسات لتنفيذ خطة العمل العاملية يف البلدانعلى و 
إىل املساااااااااااااااامهااة يف تنفيااذ خطااة العماال العااامليااة، مبااا يف رلااك يف إطالس نااداء ثااان لتقاادمي  اجلهااات املاااحنااةودعوة  -5

 يف سياس حساب األمانة للمنظمة؛  االقرتاحات
من ىل املنظمة والبلدان مواصلة التوعية باألدوار اهلامة ملنتجي الثروة احليوانية وأنواع احليوانات وسالالهتا والطلب إ -6

توفري خدمات النظام اإليكولوجي وحتساااااااني قاعدة املعار  بشاااااااأهنا، من أجل حتساااااااني التدخالت اهلادفة  حيث
 . الثروة احليوانيةلصاحل منتجي 

 
 معلومات التنوع الوراثي للحيوانات المستأنسةحالة تطوير نظام  -ارابعا 

 
وأخذت علماً  .9تقرير حالة تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املساااااااتأنساااااااةيف مجاعة العمل نظرت  -13

ل لنظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املساااااااتأنساااااااة مع الرتكيز على بيانات اجملموعاتبعنوان  بالوثيقة  10حتليل مفصاااااااّ
 11.املسح العاملي لنحل العسل وامللقحات األخرىالوثيقة بعنوان و 
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التأكيد على أمهية نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املساااااتأنساااااة )نظام املعلومات( مجاعة العمل وأعادت  -14
ساااااااااتدامة. وشاااااااااكرت املنظمة على كأداة رئيساااااااااية إلدارة املوارد الوراثية احليوانية واإلبالت الوط  املتعلق بأهدا  التنمية امل

أ  شاااابكة  ،تطوير آخر إصاااادار لنظام املعلومات، مشاااارية إىل التحسااااينات الالفتة اليت أدخلت عليه وعلى  وره اإلقليمي
 وأوصاااتفضااااًل عن اجلهود املتواصااالة لتحساااني صاااالته بالنظم األخرى.  ،نُظم معلومات التنوع البيولوجي حليوانات املزرعة

 بأن تقوم اهليئة مبا يلي:
 

 التشديد على أمهية نظام املعلومات باعتباره اآللية الدولية لتبادل املعلومات بشأن املوارد الوراثية احليوانية؛ -1
الوطنية القيمني على إدارة النظم التعاون مع  مواصاااااااااااالةوالطلب إىل املنظمة مواصاااااااااااالة صاااااااااااايانة النظام وتطويره، و  -2

إجراءات تبادل البيانات وتنقيحها، واساااااااااتكمال العمل على ترمجة الواجهة البينية، وتوفري مواد  لتطويرواإلقليمية 
تدريبية إضااااااااااااااافية، والتحقق من إمكانية اعتماد أوصااااااااااااااا  خلدمات النظام اإليكولوجي ونظم اإلنتاج والتوزيع 

 ؛ للسالالتاجلغرايف 
وطنية بانتظام يف نظام املعلومات أو يف شاااااااااااابكة نُظم والتشااااااااااااديد على ضاااااااااااارورة قيام البلدان بتحديث بياناهتا ال -3

، مبا يشاااااااااامل املعلومات وغري رلك من قواعد البيانات رات الصاااااااااالة معلومات التنوع البيولوجي حليوانات املزرعة
فئات الساااااالالت حجم اجملموعات و ، وتوفري معلومات بشاااااأن هاملوقع وخارج داخلحول املوارد الوراثية احليوانية 

ان اسااارتشااااد القرارات بشاااأن تنفيذ خطة العمل العاملية وحتقيق أهدا  التنمية املساااتدامة، بأحدة من أجل ضااام
 ؛البيانات واملعلومات املتاحة

الصاااااااااااايانة والتطوير املتواصاااااااااااالني لنظام  ألجلوالطلب إىل املنظمة ختصاااااااااااايم موارد منتظمة من الحنامج العاد   -4
ق  إىل البلدان بشاااااااأن تقدير أحجام جمموعات الساااااااالالت وبشاااااااأن املعلومات، واالساااااااتمرار يف توفري الدعم الت

 استخدام نظام املعلومات؛ 
 ع حنل العسل املستأنس.رصد تنوّ  من أجل إىل املنظمة أن تدرج حقواًل للبيانات يف نظام املعلومات والطلب -5

 
 الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها -اخامسا 

 
مشاااروع املذكرات التفساااريية اليت ساااتبنّي السااامات املميزة للموارد الوراثية احليوانية لألغذية يف مجاعة العمل نظرت  -15

بعنوان وأخذت علماً مبذكرات املعلومات  12.والزراعة يف سااااااااياس عناصاااااااار تيسااااااااري احلصااااااااول على املوارد وتقاساااااااام منافعها
خمرجات حلقة العمل و 13املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاساام منافعهامسااامهات األعضاااء واملراقبني بشااأن الوصااول إىل 

جمريات حلقة العمل الدولية بشأن احلصول و 14 الدولية بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعه
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صااااااول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة احلو 15النسااااااخة األولية -على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاساااااام منافعها 
 16.وتقاسم منافعها: نتائج املسح

 
باسااااااااااتعرامل وتنقيح جدول الساااااااااامات املميزة للموارد الوراثية احليوانية ومشااااااااااروع املذكرات مجاعة العمل قامت و  -16

 باء.يرد النم املنقح يف املرفق و التوضيحية. 
 

 الموارد الوراثية لألغذية والزراعةمعلومات التسلسل الرقمية" عن " -سادساا
 

استعرامل مسودة الدراسة االستكشافية لتقصي احلقائق بشأن "معلومات الوثيقة بعنوان مجاعة العمل استعرضت  -17
بالشااااااااكر إىل املنظمة على إتاحتها مجاعة العمل وتوجهت  17.التساااااااالساااااااال الرقمية" بشااااااااأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 18الدراسة االستكشافية لتقصي احلقائق بشأن "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعةمسودة 
لبنود تساااتفيد من مواصااالة العمل بشاااأن جتساااد اأن الوثيقة من شاااأن  هأنأشاااري إىل و العمل.  مجاعةالساااتعراضاااها من جانب 

 .19دة يف االختصاصاتا.دّ 
 

بأن تقوم املنظمة بالتوسااع أكثر يف إعداد الدراسااة االسااتكشااافية احلالية لتقييم "معلومات مجاعة العمل  وأوصاات -18
وينبغي هلذه الدراسة  بالنسبة إىل مجيع أصحاب املصلحة املعنيني. ودورهاالتسلسل الرقمية" يف جمال املوارد الوراثية احليوانية 
وجدوى ملعلومات التسلسل الرقمية يف جمال تربية احليوانات واستخدامها  االستكشافية أن تعكس أكثر التطبيقات شيوًعا

تدام، والتفاعالت بني منتجي الثروة احليوانية واجملموعات اليت تتوىل إجراء عمليات التحليل لتقييم األ اج الوراثية  املساااااااااااااا
 ىل صون املوارد الوراثية احليوانية. باستخدام معلومات التسلسل الرقمية وحتليل دور تلك املعلومات وأثرها بالنسبة إ

 
على األمهية احلامسة للحصاااااااول على معلومات التسااااااالسااااااال الرقمية من أجل إدارة املوارد مجاعة العمل وشاااااااّددت  -19

الوراثية احليوانية، خاصااة بالنساابة إىل الرتبية والبحوة وشااددت على أمهية حصااول مجيع أصااحاب املصاالحة على معلومات 
من أجل استخدام املوارد الوراثية احليوانية وصوهنا على حنو مستدام. غري أهنا أشارت إىل أّن البلدان اليت  التسلسل الرقمية
التحتية الضاارورية للحصااول بصااورة فورية على معلومات التساالساال الرقمية والقدرة على اسااتخدامها  والبىنتفتقر إىل املوارد 

 قد تفشل يف االستفادة منها على أكمل وجه. 
 

إىل ضااااارورة إجراء مزيد من النقان بشاااااأن املصاااااطلحات املتصااااالة  ذا املوضاااااوع وبشاااااأن مجاعة العمل وأشاااااارت  -20
بأن تواصاااااال اهليئة  ث هذا املوضااااااوع مع مراعاة  وأوصااااااتالتأثريات ا.تملة على احلصااااااول على املوارد وتقاساااااام منافعها 
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التطورات يف منتديات أخرى، مبا يف رلك اجلهاز الرئاسااااااي للمعاهدة الدولية بشااااااأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 وممل ر األطرا  يف اتفاقية التنوع البيولوجي. 

 
 مشروع خطة العمل بشأن الستخدام المستدام للموارد -سابعاا

 الحية الدقيقة والالفقاريات وصونها الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات
 

مشاااااروع خطة العمل بشاااااأن االساااااتخدام املساااااتدام للموارد الوراثية لألغذية يف الوثيقة بعنوان مجاعة العمل  ثت  -21
ورّحبت مبشااااااروع خطة العمل باعتباره اإلجابة املناساااااابة على  20.والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وصااااااوهنا

 الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وجدواها بالنسبة إىل قطاع الثروة احليوانية. أمهية
 

اجملاالت رات األولوية اليت أشااارت إليها اهليئة يف دورهتا األخرية )امللقحات وال ساايما مجاعة العمل واسااتعرضاات  -22
ملكافحة البيولوجية؛ والكائنات احلية الدقيقة اهلامة حنل العسااااااااال؛ والكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف الرتبة؛ وعوامل ا

بالنسااااااااااابة إىل عملية اهلضااااااااااام لدى اجملرتات؛ والكائنات احلية الدقيقة اهلامة بالنسااااااااااابة إىل عملية جتهيز األغذية والعمليات 
لألغذية والزراعة يف  حالة التنوع البيولوجيبأن تساااااتند اهليئة إىل نتائج التقرير النهائي عن  وأوصااااات. 21الصاااااناعية الزراعية(

باعتبارها منطلًقا للعمل يف املستقبل يف جمال الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات. وقامت مبراجعة قائمة اجملموعات  العامل
بأن تتناول  وأوصاااااتالوظيفية للكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات الواردة يف مشاااااروع خطة العمل على النحو املبنّي أدناه 

 ئة مسأليت التصنيف واحلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل كل جمموعة وظيفية. اهلي
 

 امللقحات، ال سيما حنل العسل املستأنس الدورة الثامنة عشرة للهيئة
 عوامل املكافحة البيولوجية الدورة التاسعة عشرة للهيئة

 والالفقاريات يف الرتبةالكائنات احلّية الدقيقة  الدورة العشرون للهيئة
 الكائنات املستخدمة كمكونات غذائية لألغذية/العلف  الدورة احلادية والعشرون للهيئة
 جتهيز األغذية وعمليات التخمري الصناعي الزراعي الدورة الثانية والعشرون للهيئة
 الكائنات احلية الدقيقة اهلامة بالنسبة إىل عملية اهلضم لدى املاشية واإلنسان  الدورة الثالثة والعشرون للهيئة

 
بأن تبحث اهليئة يف إمكانية إنشاء أجهزة فرعية مناسبة، على سبيل املثال فريق من اخلحاء مجاعة العمل  وأوصت -23

الفنيني، ملختلف اجملموعااات الوظيفيااة من الكااائنااات احليااة الاادقيقااة والالفقاااريااات والطلااب من منظمااة األغااذيااة والزراعااة 
 خدمات النظام اإليكولوجي وتعزيز قدرة نظم اإلنتاج مواصاااااااااااااالة التوعية بأمهية الكائنات احلّية الدقيقة والالفقاريات لتوفري
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على الصاااامود، باإلضااااافة إىل إقامة شااااراكات متينة والتعاون مع املبادرات واملنظمات املعنية للحر  على أن يملد  العمل 
 اخلا  بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات إىل سّد الثغرات واملسامهة يف حتقيق والية اهليئة.  

 
 المراجعة لهيئة الموارد الوراثية  ةمشروع الخطة الستراتيجي -نااثام

 (2027-2018لألغذية والزراعة )
 

املراجعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  ةمشااااااااااااااروع اخلطة االساااااااااااااارتاتيجيالوثيقة بعنوان مجاعة العمل  ثت  -24
(2018-2027).22 
 

بأن تقوم اهليئة  وأوصاااااااتإىل التقدم ا.رز يف تنفيذ برنامج عمل اهليئة املتعدد السااااااانوات مجاعة العمل وأشاااااااارت  -25
. وأشااااارت إىل أّن األهدا  املقرتحة للهيئة املرفق جيممبراجعة برنامج العمل هذا والتخطيص للدورات على النحو الوارد يف 

أعّدت بناء على التوجيهات وجماالت االسااااارتاتيجية رات  املشااااارتكة بني القطاعات تساااااتند إىل عمليات التقييم العاملية اليت
األولوية واألهدا  والغايات الطويلة األجل ا.ددة يف خطص العمل العاملية للهيئة وغريها من أنشطتها اليت يتم االضطالع 

ملية املوجودة حالًيا يف  ا اساااتجابة لعمليات التقييم العاملية. وطلبت من األمانة إضاااافة إشاااارة صااارعة إىل خطص العمل العا
األقاليم احتياجات مراعاة  املراجعةاخلطة االسارتاتيجية من لجزء الثالث )الشاراكات( لينبغي اخلطة االسارتاتيجية املراجعة. و 

 .اواقرتاحاهت
 

 بشااااااااأن مسااااااااامهة اهليئة يف حتقيق أهدا  4/2017بقرار ممل ر منظمة األغذية والزراعة رقم مجاعة العمل ورّكرت  -26
 اهليئة بتعزيز عملية رفع التقارير والتوعية مبسامهة عملها يف حتقيق أهدا  التنمية املستدامة.  وأوصتالتنمية املستدامة 

 
بأن تعمد اهليئة إىل حتديث برنامج العمل املتعدد الساااااانوات والتخطيص للدورات بصااااااورة مجاعة العمل  وأوصاااااات -27

يجية حسب االقتضاء. وتوجهت بالشكر إىل حكوميت سويسرا والنرويج على منتظمة وأن تقوم باستعرامل اخلطة االسرتات
بأن تشاااااّجع  وأوصاااااتما قدمتاه من دعم حلسااااااب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة اخلا  بحنامج العمل املتعدد السااااانوات 

نظمة إىل إجياد موارد كذلك اهليئة بأن تدعو البلدان وامل  وأوصااااااااااااااتاهليئة اجلهات املاحنة األخرى على أن حتذو حذوها. 
 للمشاريع اخلاصة بتحديد اخلصائم واستخدام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصونه على حنو مستدام. 

 
 البيانات الختامية -ثامناا

 
  Hiemstraالسيدة ت، دعالعمل مجاعةمع الذكرى العشرين إلنشاء نظرا إىل تزامن انعقاد الدورة  -28

األيام ب Martyniuk قد رّكرت السيدة. و ةكلمإىل إلقاء  الدورة األوىل،  ة)بولندا(، رئيس Elżbieta Martyniuk السيدة
، مبا يف رلك نصرمانامل انلعقدالبارزة اليت اتسم  ا اعامل خمتلف املو اآلخذ يف االتساع نطاس عملها و العمل،  جلماعةاألوىل 
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وتوّجهت ، وإعادة التأكيد عليه مملخرا طة العمل العامليةخبتزام لاالاعتماد ة و للموارد الوراثية احليواني ينيعامل نيإعداد تقييم
 ةاملتعاوناجلهات و  –العمل  مجاعةمبا يف رلك مجيع رؤساء دورات  –ممثلي البلدان و نظمة املموظفي العديد من شكر إىل بال
 هذه اإلجنازات.حتقيق يف  تاعديت سالى خر األ
 

األمانة و الرئيس واملندوبني واملراقبني إل شكر الكلمة، وتوّجهوا فيها بالن اجملموعات اإلقليمية عن و ممثلناول وت -29
 .العمل العاملية السابقة للمنسقني الوطنينيحلقة الدورة و  حضور نمبفضلهم  ّكنوا وموظفي الدعم واملاحنني الذين 

 
من شأهنا أن توصيات واضحة، مشريًا إىل أن ملا تقّدمت به العمل  ماعةجلعن امتنانه  Tekolaالسيد أعرب و  -30
كما أعرب عن .  أهدا  التنمية املستدامةحتقيق يف مساعدة البلدان ىل يها إسعيف نظمة املكون مبثابة توجيهات لعمل ت

عملها على مدى على  Januarieوللسيدة ، انعقاد دورة مت التحلي بالكفاءة يف إدارهتاضمان على لرئيس واملكتب ل هشكر 
 م.دعمها القيّ على لجهات املاحنة لو  ،غنية باملعلوماتالملثرة و على كلمتها امل Martynuikوللسيدة ملاضيني، عامني اال

 
اشية وتنمية قطاع امل اهليئةبالنسبة إىل عمل مجاعة العمل أمهية توصيات التأكيد على  Hoffmannوأعادت السيدة  -31

، مبا يف دورةكل من ساهم يف إجناح الإىل   شكرتوّجهت بال. و أهدا  التنمية املستدامةحتقيق اهلادفة إىل يف سياس اجلهود 
 واألمانة وموظفي الدعم. قيادتهرلك الرئيس على 

 
الشكر إىل املندوبني واملراقبني بتوجه بالق، و إىل أن الكثري قد حتقّ أعمال الدورة باإلشارة  Hiemstraالسيد واختتم  -32
 صح وتعاون.ما حتّلوا به من و دؤوب  عملبه من  اقامو على ما املكتب واألمانة وموظفي الدعم و 
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 المرفق ألف
العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية  جماعةلشرة اعالجدول أعمال الدورة 

 لألغذية والزراعة
 
 انتخاب الرئيس ونائب )نواب( الرئيس واملقرر  -1
 
 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزم   -2
 
 تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةحالة  -3
 

 استعرامل تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 3-1
 حالة تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة 3-2

 
 وتقاسم منافعها لألغذية والزراعةاحلصول على املوارد الوراثية  -4
 
 لألغذية والزراعة"معلومات التسلسل الرقمية" عن املوارد الوراثية  -5
 
من الكائنات احلية لألغذية والزراعة مشااااااااروع خطة عمل للعمل يف املسااااااااتقبل من أجل اسااااااااتخدام املوارد الوراثية  -6

 الدقيقة والالفقاريات وصوهنا على حنو مستدام
 
 (2027 - 2018وارد الوراثية لألغذية والزراعة )جية املراجعة هليئة امليمشروع اخلطة االسرتات -7
 
 ما يستجد من أعمال -8
 
اعتماد التقرير -9
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 باءالمرفق 
 لى الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعهاحصول عال

 
 السمات المميزة للموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة -أولا 

المجموعةةةةةةة ألف  دور 
الموارد الوراثية لألغذية 
والةةةةزراعةةةةةةة فةةةةي األمةةةةن 

 الغذائي

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة جزء ال يتجزأ من نظم اإلنتاج الزراعي والغذائي، وهي تلعب دورًا  1-ألف
 األمن الغذائي والتنمية املستدامة لقطاع األغذية والزراعة.أساسًيا يف حتقيق 

+ 

تشّكل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املتصلة بالنباتات واحليوانات والالفقاريات والكائنات  2-ألف
 شبكة مرتابطة من التنوع الوراثي يف النظم اإليكولوجية الزراعية واملائية على التوايل. الدقيقة

+ 

دور  المجموعةةةةةةة بةةةةةةاء 
 اإلدارة البشرية

 بالنشاج البشر ،  )أ( يرتبص وجود معظم املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ارتباطًا وثيًقا 1-باء
 و)ب( ميكن النظر إىل العديد منها على أهنا أشكال من املوارد الوراثية املعدّلة من جانب اإلنسان.

+ 

الكثري من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتطّورها على التدخل البشر  تعتمد ا.افظة على  2-باء
 املستمّر، ويشّكل استخدامها املستدام يف البحوة والتطوير واإلنتاج وسيلة هامة لضمان صوهنا.

+ 

الةةةةمةةةةجةةةةمةةةةوعةةةةةةة جةةةةيةةةةم   
التبةةةةةةادل والتراب  على 

 المستوى الدولي

لألغذية والزراعة على مدى فرتات زمنية طويلة وعلى نطاس واسع تارخيًيا مت تبادل املوارد الوراثية  1-جيم
عح اجملتمعات والبلدان واملناطق، وجزء هام من التنوع الوراثي املستخدم يف األغذية والزراعة اليوم هو من 

 أصول غريبة.

+ 

باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، فهي على حد سواء تقّدم  مثّة ترابص بني البلدان يف ما يتعلق 2-جيم
 بعض املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتتلقى البعض اآلخر منها.

+ 

التبادل الدويل للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ضرور  لسري عمل هذا القطاع ومن املرجح أن  3-جيم
 .تزداد أمهيته يف املستقبل

+ 

طبيعةةة المجموعةةة دال  
 عملية البتكار

تدرجيية الطابع ونتيجة  عادة ما تكون عملية االبتكار اخلاصة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة 1-دال
مسامهات يقدمها العديد من األشخا  املختلفني، مبا يف رلك السكان األصليون واجملتمعات ا.لية 

 واملزارعون والباحثون ومربو النباتات، يف أماكن وأوقات خمتلفة.

+ 

وراثي مفرد، بل بفضل ال يطّور العديد من منتجات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من مورد  2-دال
 مسامهات من عدة موارد وراثية لألغذية والزراعة يف مراحل خمتلفة من عملية االبتكار.

 

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  ميكن أن ُتستخدم بدورها معظم املنتجات املطّورة باستخدام 3-دال
بني مقدمي املوارد الوراثية لألغذية ا جيعل من الصعب رسم خص واضح ممملواصلة البحث والتطوير، 

 والزراعة ومتلقيها.

 

يصل العديد من املنتجات الزراعية إىل السوس بشكل ميكن معه استخدامها كموارد بيولوجية  4-دال
 وكموارد وراثية على حد سواء.

 

الةةةةةمةةةةةجةةةةةمةةةةةوعةةةةةةة هةةةةةةاء  
المحتفظون بةةةةةةالموارد 

يتم االحتفاظ باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتستخدمها جمموعة واسعة ومتنوعة جًدا من )أ(  1-هاء
أصحاب املصلحة. )ب( وهناك جمموعات متمّيزة من املقدمني واملستخدمني بالنسبة إىل خمتلف 

 القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.

+ 
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الةةةةةوراثةةةةةيةةةةةةة لةةةةةألغةةةةةةذيةةةةةةة 
 والزراعة ومستخدموها

املصلحة املختلفني الذين يديرون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة هناك ترابص بني أصحاب  2-هاء
 ويستخدموهنا.

+ 

 + عتفي القطاع اخلا  بقدر كبري من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. 3-هاء

وميكن احلصول عليها  ةقعها الطبيعياُعفي قسم هام من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة خارج مو  4-هاء
 هناك.

 

ويف املزرعة يف ظرو   ةقعها الطبيعياُعفي قسم هام من املوارد الطبيعية لألغذية والزراعة يف مو  5-هاء
 مالية وفنية وقانونية خمتلفة.

+ 

الةةةةةةمةةةةةةجةةةةةةمةةةةةةوعةةةةةةة واو  
ممةةةةةةارسةةةةةةةةةةةةةةةةات تبةةةةةةادل 
الموارد الوراثية لألغذية 

 والزراعة

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف سياس ممارسات متعار  عليها وبني  جتر  عملية تبادل  1-واو
 اجملموعات املوجودة من مقدمي املوارد ومستخدميها.

+ 

يف البحث والتطوير، حتدة عملية نقل واسعة للمواد الوراثية بني خمتلف أصحاب املصلحة على  2-واو
  امتداد سلسلة القيمة.

+ 

الةةمةةجةةمةةوعةةةةةةة  ا   
المنافع الناشةةةئة عن 
اسةةةةةةةةةةةتخدام الموارد 
الوراثيةةةةةة لألغةةةةةذيةةةةةة 

 والزراعة

مع أّن املنافع اإلمجالية الناشئة عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مرتفعة للغاية، )ب( فمن  )أ(1-زا 
 ية والزراعة.الصعب عند إجراء املبادلة تقدير املنافع املتوقّعة من كل عّينة من عّينات املوارد الوراثية لألغذ

+ 

 + قد يدّر أيًضا منافع هامة غري نقدية. املوارد الوراثية لألغذية والزراعة إّن استخدام 2-زا 

قد يملد  استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة إىل آثار خارجية تتجاوز بكثري املقّدم الفرد  3-زا 
 واملتلقي الفرد لتلك املوارد.

+ 
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مشروع المنّقح للمذكرات التفسيرية التي ستبّين السمات المميزة للموارد الوراثية ال -ثانياا
 سياق عناصر الحصول على الموارد وتقاسم منافعها الحيوانية لألغذية والزراعة في

 
احليوانية ( تقدمي املعلومات األساااسااية رات الصاالة بقطاع الثروة 1يهد  مشااروع املذكرات التفسااريية التايل إىل: ) -1

( وتوضااايح 2لصاااانعي الساااياساااات الذين يضاااعون تدابري احلصاااول على املوارد وتقاسااام منافعها، أو يكيفوهنا أو ينفذوهنا، )
بعض القضايا اليت أثريت يف العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها ألهنا رات صلة باملوارد الوراثية احليوانية 

 لألغذية والزراعة.
 
 ومات أساسية عن الموارد الوراثية الحيوانيةمعل

 
قد جيد صاااانعو الساااياساااات اخلاصاااة باحلصاااول على املوارد وتقاسااام منافعها أنه من املفيد تلقي بعض املعلومات  -2

 ولذلك جيب أن توضاااااااااااح املذكرات  23األسااااااااااااساااااااااااية بشاااااااااااأن اساااااااااااتخدام املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة وتبادهلا.
 التفسريية ما يلي:

 
 احليوانية قطاًعا راسااااااااًخا وسااااااااريع النمو. وُ ار  تربية احليوانات يف كافة أحناء العامل منذ أكثر صااااااااناعة ال تشااااااااكل

 آال  سنة، مما يملد  إىل تطوير واستخدام جمموعة واسعة من السالالت يف ظّل نظم إنتاج متنوعة. 10من 
 

ت فنياة كبرية يف هنااياة القرن الثاامن عشاااااااااااااار، مماا يملد  إىل تطوير كاذلاك، شااااااااااااااهاد قطااع تربياة احليواناات تغيريا
الساااالالت، وإنشااااء ساااجالت للقطعان وتشاااكيل مجعيات ملرّ  احليوانات. وقد دعمت تطورات هامة يف املوارد 
الوراثية الكمية يف منتصاااف القرن العشااارين اعتماد األدوات القائمة على أساااا  علمي لتقدير قيمة التكاثر، مثل 

ملشر االختيار ويف مرحلة الحقة، أفضل تنبمل خطي غري متحّيز والنمورج احليواين، الذ  أّدى إىل تعزيز استجابة م
االختيار وإحراز تقدم وراثي يف السااااااالالت النقية. كما أن التطوير السااااااريع للوراثة اجلزيئية مسح باعتماد االختيار 

حتديد اخللفية الوراثية للعديد من مسات اإلنتاج ومسات باسااتخدام الوامسات. وساااعد تساالساال احلمض النوو  يف 
أخرى هامة يف أنواع احليوانات. وقد أّدى اكتشااااا  شااااّكالة مكّون بروتيني واحد وحتليلها إىل االنتقاء اجلينومي. 
 ويف اإلنتاج التجار  لّلحوم والبيض، مّت اعتماد طرس التهجني القائمة على أساااااا  علمي واالنتقاء لتحساااااني قوة
اهلجني من أجل تعزيز غاّلت اإلنتاج احليواين ور يته. وقد تسااااااارعت وترية نشاااااار التقدم الوراثي، بفضاااااال اعتماد 

 التكنولوجيا احليوية وتكنولوجيات التناسل، وال سيما التلقيح االصطناعي. 
 

د احليوانات وبصاااااااورة عامة، أّدت عمليتان رئيسااااااايتان إىل تطوير الساااااااالالت. اعتمدت األوىل على تكييف أعدا
ل   لظرو   اااددة يف جماااايل البيئاااة والرتبياااة ضاااااااااااااامن نظم إنتااااج مكثفاااة وخمتلطاااة. وأّدى هاااذا األمر إىل تشااااااااااااااكاااّ
العديد من الساااااااااالالت ا.لية يف مجيع أحناء العامل. وأّما العملية الثانية فقد اساااااااااتندت إىل اختيار احليوانات نظرًا 

نة للتغذية واإلدارة، ممّا أفضاااااااى إىل  و ساااااااريع  لقدرهتا على تقدمي منتجات  ددة ال سااااااايما حتت الظرو  ا.ساااااااّ
 وغاّلت مرتفعة. وأّدى كّل هذا إىل تطوير سالالت دولية عالية األداء لإلنتاج التجار .

                                                   
 . 45 الدراسة رات املعلومات األساسية رقم وثيقة أيًضا نظرا  23

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak527e.pdf
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إىل استخدام املوارد الوراثية احليوانية، غري أن مستوى ترّكز وختّصم  املصلحةوتلجأ جمموعة واسعة من أصحاب 

 .، على مسااااااتوى األنواع واملسااااااتوى اإلقليمي على حد  سااااااواءأنشااااااطة الرتبية خيتلف إىل حّد بعيد ضاااااامن القطاع
 وظيفيت الرتبية واإلنتاج وبصااورة تقليدية، يتوىّل إدارة املوارد الوراثية احليوانية والرتبية مربو املاشااية الذين جيمعون بني

وميكن القيام بذلك على مستوى وط  عح انتقاء احليوانات  يث تشّكل اجليل . يف األعداد راهتا من احليوانات
من خالل تشاااااااااكيل  أو الوط  ا، أو على املساااااااااتوى اإلقليميا من القطعان واألساااااااااراب املتوفرة  ليً التايل انطالقً 

ويف العقود األخرية، تطّور قطااع تربياة  .عاانل القطياسااااااااااااااجتات تربياة أو مجعياات جمموعاة تربياة عاادياة عح جتمعا
ويف قطاع الدواجن بصااااااورة خاصااااااة،  ا بالنساااااابة إىل بعض أنواع املواشااااااي ويف بعض أقاليم العامل.متخصاااااام جدً 

جية أخرى، ، ومسات بيولو تربية احليواناتيف جمال  ا لصااناعة واسااعة النطاسرتفعة نساابيً املتكاثر المعدالت  مسحت
بدرجة كان مماثلة يف قطاع اخلنازير، وإن   هياكل وجدوت برتكيز التحسني الوراثي وإمداد املنتجني  يوانات  سنة.

 ، كما أهنا بدأت بالظهور يف قطاع األلبان.أقل
 

نوًعا فقص يف اإلنتاج احليواين، حيث أن لبعض هذه األنواع مسامهة صغرية يف إمجايل  40ويتم استخدام حوايل 
معظم املنتجات  -األبقار، واخلنازير، واخلرا ، واملاعز والدجاج  -إنتاج األغذية. وتوفّر األنواع "اخلمسة الكحى"

 الحية لألنواع املدّجنة ال يُذكر.الغذائية احليوانية املنشأ. وأّما يف تربية احليوانات، فإن دور األقارب 
 

وخضع قطاع الثروة احليوانية منذ الثمانينات، إىل الضغوج احلادة من أجل تعزيز املسامهات اإلمجايل يف اإلنتاج 
يف الطلب املتنامي على املنتجات  24الغذائي. و ثّلت القوة الدافعة هلذه الظاهرة، اليت ُتسّمى ثورة الثروة احليوانية،

، ازداد اإلنتاج 2014و 1980انية املنشأ والزيادة يف اإلنتاج التجار  الكثيف يف البلدان النامية. وبني عامي احليو 
يف املائة على التوايل. وأفضت ثورة الثروة احليوانية إىل حتّول كبري  170و 234العاملي من اللحوم واحلليب بنسبة 

 ناطق االستوائية وشبه االستوائية.يف اإلنتاج احليواين من املناطق املعتدلة إىل امل
 

مليااااااار شااااااخم عاااااااام  9.1أنااااااه مااااااان أجاااااال تااااااوفري األغذيااااااة لااااااا  25وتباااااانّي تقااااااديرات منظمااااااة األغذيااااااة والزراعااااااة
ملياااااااارات طااااااان، كماااااااا ينبغاااااااي أن يصااااااال  3، جياااااااب أن يرتفاااااااع اإلنتااااااااج السااااااانو  للحباااااااوب إىل حاااااااوايل 2050

 االجتاهات احلالية لالستهالك.مليون طن، يف حال استمرار  470اإلنتاج السنو  للحوم إىل 
 

ويف حني ُتسااااااااتخدم احليوانات بصااااااااورة رئيسااااااااية إلنتاج األغذية وتوفري خدمات التموين األخرى )مثل األليا ، 
والفرو واجلّر(، جتدر اإلشارة إىل اخلدمات التنظيمية واإليكولوجية الداعمة األخرى اليت توفّرها يف جمموعة متنوعة 

الزراعية )مثل إعادة تدوير املغذيات ومكافحة األعشااااااااااب(. كما أهنا تّتسااااااااام بقيم ثقافية من النظم اإليكولوجية 
 هامة )مثل اهلوية، والثروة واحلالة، والرتفيه والرياضة(، رات األمهية اخلاصة يف نظم اإلنتاج الكثيفة واملختلطة.

 

                                                   
 .Livestock to 2020و C. 1999و S. & Courboisو H., Ehuiو M., Steinfeldو C.H., Rosegrantو Delgadoانظر   24
 .28. وثيقة نقان حول األغذية والزراعة والبيئة، الصفحات .The next food revolutionو

)متاح على املوقع  2050. كيف ميكن توفري األغذية للعامل عام 2009منظمة األغذية والزراعة،   25
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf) 
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فظون بموارد وراثية لألغذية تحديد الجهات الحكومية المعنية وأصةةةةةةةةةةحاب المصةةةةةةةةةةلحة غير الحكوميين الذ  يحت
 والزراعة أو يوفرونها أو يستخدمونها، والتشاور معهم

 
توصي العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالتشاور مع اجلهات احلكومية وأصحاب املصلحة  -3

أن توضح املذكرات  ينبغي. و 26يستخدموهناغري احلكوميني الذ  عتفظون مبوارد وراثية لألغذية والزراعة أو يوفروهنا أو 
 التفسريية ما يلي:

 
 يف كثري من األحيان، لن تكون السااااااالطة املختصاااااااة باحلصاااااااول على املوارد وتقاسااااااام منافعها السااااااالطة املساااااااملولة 
 عن الثروة احليوانية وتربية احليوانات أو عن صاااااااااحة احليوان، وبالتايل قد تساااااااااتفيد من إقامة مشااااااااااورات مباشااااااااارة 

 السلطات احلكومية رات الصلة وأصحاب املصلحة.مع 
 

  رعاة الثروة احليوانية وُمربيهاويّتساااااام قطاع الثروة احليوانية مبجموعة واسااااااعة من أصااااااحاب املصاااااالحة، مبا يف رلك 
من األفراد، ومجعيات املرّبني والقطعان، والرعويني ومجعياهتم، وصااااااااناعة الرتبية، ومراكز الرتبية والبحوة، وصااااااااون 

زارع واملرافق، وبنوك اجلينات واجلامعات، والباحثني، واخلدمات اإلرشااااااااادية والبيطرية، واملنظمات غري احلكومية امل
والساااالطات التنظيمية رات الصاااالة. وينبغي اسااااتشااااارة مجيع أصااااحاب املصاااالحة هملالء يف تطوير وتنفيذ احلصااااول 

تكون مشاركتهم هامة للسماح لصانعي السياسات  على املوارد وتقاسم منافعها للموارد الوراثية احليوانية. وسو 
واجلهات التنظيمية يف جمال احلصاااااااااول على املوارد الوراثية وتقاسااااااااام منافعها االّطالع عن كثب على خصاااااااااائم 
البحوة والتنمية اخلاصااااة  يوانات املزرعة، فضاااااًل عن املمارسااااات القائمة يف جمال االسااااتخدام والتبادل للقطاع 

اد  القيود التنظيمياة اليت تعيق بال ضاااااااااااااارورة اسااااااااااااااتخادام املوارد الوراثياة احليوانياة، وتطويرهاا الفرعي من أجال تفا
 وصوهنا، واإلخالل مبمارسات تبادل املوارد الوراثية احليوانية القائمة. 

 
إدماج تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها مع األمن الغذائي وسياسات واستراتيجيات التنمية 

 ة المستدامة بشكل أوسعالزراعي
 
توصااااااي العناصاااااار املعنية باحلصااااااول على املوارد وتقاساااااام منافعها بالنظر يف احلصااااااول على املوارد الوراثية لألغذية  -4

ولذلك، جيب أن تشري املذكرات  27والزراعة وتقاسم منافعها يف السياس األوسع للتنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي.
التفساااريية صاااراحًة إىل الساااياساااات والتشاااريعات يف جمايل األمن الغذائي واإلنتاج احليواين، اليت ميكن إما أن تدمج األحكام 

 رات الصلة باحلصول على املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها أو أن تشري إليها:
 

ملزرعة دورًا هاًما يف توفري األغذية، وإدامة سبل العيش وتزويد البلدان مبجموعة متنوعة من النواتج تملد  حيوانات ا
االقتصادية. ويف مناطق من العامل حيث تكون الزراعة صعبًة أو متعذرًة، تعتح تربية حيوانات املزرعة من الشروج 

ى تربية املواشي، رعاة الرنّات يف سهول التندرة األساسية. وتتضمن األمثلة، حيثما تعتمد سبل املعيشة فقص عل

                                                   
 العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها. ،2-15الفقرة   26
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.3-15الفقرة   27
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اجلليدية؛ ورعاة ثريان الياك يف املناطق املرتفعة من آسيا؛ ورعاة اجلمال روات السنامني واجلمال العربية يف الصحراء، 
غري رلك.  والبدو املعتمدين على األبقار واألغنام واملاعز يف السهول شبه القاحلة ويف السفناء، وهناك أمثلة كثرية

وقد تتسم الثروة احليوانية بأمهية خاصة بالنسبة إىل الفقراء الذين جينون منافع عديدة من حيواناهتم. فالثروة احليوانية 
تساهم يف توفري األغذية على مستوى األسرة، لالستهالك املباشر واإلمداد باملنتجات واخلدمات اليت يتم بيعها 

لسلع. كذلك، توفّر تنمية الثروة احليوانية فرًصا للتخفيف من وطأة الفقر وتعزيز لشراء أنواع أخرى من األغذية وا
سبل العيش يف نُظم اإلنتاج رات املدخالت املنخفضة، على سبيل املثال من خالل تقدمي اخلدمات البيئية وتطوير 

سبًا لالستهالك منتجات لألسواس املتخصصة. ويف الوقت عينه تستخدم بعض نظم إنتاج املواشي علفًا منا
 البشر . زد على أهنا قد تستنفذ أيضاً املوارد الطبيعية مثل املياه واألراضي. 

 
 ويف بلدان عديدة، ُوضعت تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أو جير  وضعها باعتبارها تشريعات 

ا يتسق مع السياسات األخرى رات أو سياسات قائمة  ّد راهتا. ومع رلك من املهم وضع مثل هذه التدابري مب
الصلة، ودجمها مع هذه السياسات مثل اسرتاتيجيات التنمية الزراعية أو احلّد من الفقر، وغريها من السياسات 
اخلاصة بالثروة احليوانية. ومن املهم أيًضا إشراك قطاع الثروة احليوانية منذ البداية يف وضع وتنفيذ تدابري احلصول 

اسم منافعها لضمان أن يكّون لصانعي القرارات فهًما كاماًل لقطاع الثروة احليوانية على الصعيد على املوارد وتق
ا.لي، والتدفقات احلالية للموارد الوراثية احليوانية والتداعيات ا.تملة لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 

دابري املذكورة ال حتتاج إىل أن تكون على شكل تشريع على اإلنتاج احليواين على املستوى ا.لي. كما أن الت
 مستقل  د راته. فإن سياسات ولوائح عديدة قد صيغت يف قطاعات أخرى تستطيع تناول تدابري احلصول 

 على املوارد وتقاسم منافعها من أجل املوارد الوراثية احليوانية. 
 

 ا في المشهد المؤسسيإدماج تنفيذ تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعه
 
توصي العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها بتحديد الرتتيبات اململسسية القائمة اليت ميكن  -5

 وجيب أن توضح املذكرات التفسريية ما يلي: 28استخدامها ملعاجلة مسألة احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
 

اإلطار الوط  للحصول على املوارد وتقاسم منافعها على عاتق سلطة واحدة خمتصة. غالًبا ما تقع املسملولية عن 
ويف الواقع، تبنّي التقارير االنتقالية الوطنية بشااااااااااااااأن تنفيذ بروتوكول ناغويا أن بلدان عديدة عمدت إىل اختيار 

ا عن اعتماد هنج خا  ب بقطاع  قطاع أوسااااالطة واحدة خمتصاااااة للحصاااااول على املوارد وتقاسااااام منافعها، عوضاااااً
عديدة ضااااامن البلد الواحد قد تتشااااااطر مساااااملولية احلصاااااول على املوارد وتقاسااااام  فرعي  ّدد. بيد أن سااااالطات

منافعها، ولذا قد يندرج احلصااااااااااول على املوارد وتقاساااااااااام منافعها للموارد الوراثية احليوانية ضاااااااااامن والية ساااااااااالطة 
  يعتمد اعتبار ما إرا كان تشاطر اختصاصات احلصول متخصصة تُعىن باملسائل اخلاصة بالثروة احليوانية. وسو 

 على املوارد وتقاسم منافعها مفيًدا على املشهد اململسسي وغريها من الظرو  اخلاصة بالبلد املع .
 

                                                   
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.30الفقرة   28
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 إبالغ مزود  الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ومسةةةةةتخدميها المحتملين وتوعيتهم بشةةةةةأن تدابير الحصةةةةةول 
 منافعهاعلى الموارد وتقاسم 

 
مزود  املوارد الوراثية لألغذية تشدد العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها على أمهية إبالت  -6

وجيب أن توضح  29.والزراعة ومستخدميها ا.تملني وتوعيتهم بشأن تدابري احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها
 املذكرات التفسريية ما يلي:

 
على غرار قطاااعااات فرعيااة أخرى، ال تكون اجملتمعااات املعنيااة بااالثروة احليوانيااة يف حاااالت عاادياادة على إدراك 

 منافعها وتداعياهتا ا.تملة على البحوة والتنمية. ومن جهة أخرى،  وتقاسااااااااااامبعناصااااااااااار احلصاااااااااااول على املوارد 
فإن البلدان اليت توفّر املوارد الوراثية احليوانية ساااااااو  تتوّقع بشاااااااكل متزايد أن يكون متلقي/مساااااااتخدمي مواردها 
 على علم بتدابري احلصاااااااااول على املوارد وتقاسااااااااام منافعها املرعية وأن يطبقوها. كذلك، ساااااااااو  يتوقع الشاااااااااركاء 

التدابري الوطنية رات الصااالة اخلاصاااة باحلصاااول يف البحوة يف املشااااريع البحثية الدولية من بعضاااهم البعض فهم 
 على املوارد وتقاسم منافعها، وااللتزام الكامل  ا.

 
أّما تدابري التوعية على املستوى الوط  فيجب أن تستهد  املرّبني والباحثني وصانعي السياسات بصورة خاصة. 

ا ممتازة فاألحداة مثل معارمل احليوانات، واجتماعات مجعيات املرّبني واململ  رات العلمية رات الصاااالة توفّر فرصااااً
لتقدمي معلومات عن عناصاار احلصااول على املوارد وتقاساام منافعها ألصااحاب املصاالحة رات الصاالة ومضاااعفات 
املعلومات. وقد ترغب مجعيات املرّبني ومنظمات البحوة وإنشااء مكتب للمسااعدة بشاأن احلصاول على املوارد 

ا نشااااااار  وتقاسااااااام منافعها واحلفاظ على هذا املكتب، وتساااااااهيل إبالت السااااااالطة الوطنية املختصاااااااة. وميكن أيضاااااااً
املعلومات من خالل املطبوعات، والنشاارات الدورية وغريها من قنوات اإلعالم واملعلومات. كما أن الحوتوكوالت 

 عية.البيولوجية الثقافية ا.لية وعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها قد تشكل أدواٍت للتو 
 

 الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها  اإلطار القانوني الدولي
 
 تشااااااري العناصاااااار اخلاصااااااة باحلصااااااول على املوارد وتقاساااااام منافعها إىل ثالثة صااااااكوك دولية أخرى تشااااااكل جزًءا  -7

البيولوجي، وبروتوكول ناغويا واملعاهدة. وجيب أن من اإلطار العاملي للحصاااول على املوارد وتقاسااام منافعها: اتفاقية التنوع 
 توضح املالحظات التفسريية ما يلي:

 
إضاااااافًة إىل هذه الصاااااكوك القانونية امللزمة، فإن صاااااكوًكا أخرى مثل خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 

وارد الوراثية احليوانية وتقاساااااااااام على امل احلصااااااااااول)خطة العمل العاملية( تسااااااااااتحق النظر يف وضااااااااااع وتنفيذ تدابري 
منافعها. وتوفّر خطة العمل العاملية، اليت أعّدهتا اهليئة واعتمدها اململ ر الف  الدويل بشاااااااأن املوارد الوراثية احليوانية 

، اإلطار الدويل إلعداد قوائم جرد املوارد الوراثية احليوانية، وتوصااااااااااايفها، ورصااااااااااادها، 2007لألغذية والزراعة عام 
 تخدامها على حنو مستدام وحفظها، ولبناء القدرات من أجل حتسني إدارة هذه املوارد.واس

 
                                                   

 .، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعهاسادًسا-3اجلزء   29
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املوارد الوراثية ]تيساااري احلصاااول على ل"بلدان إنرتالكن بشاااأن املوارد الوراثية احليوانية، تعّهدت الومن خالل إعالن 
ا مع االلتزامات الدولية والقوانني شااااايً اوالتقاسااااام العادل واملنصاااااف للمنافع الناشااااائة عن اساااااتخدامها،   [احليوانية

ويعرت  إعالن إنرتالكن أيضااااااااً بامللكية اخلاصاااااااة وبقيام فرادى املربني بتحساااااااني املوارد  30الوطنية رات الصااااااالة."
. يقضي أحد األهدا  الرئيسية خلطة العمل العاملية 31الوراثية وقرارهم الشخصي يف كيفية بيع ما ميلكون وصوهنا

املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة، واإلقرار  اسااتخدامعادل ومنصااف للمنافع الناشاائة عن  "بالرتويج لتقاساام
بدور املعار  التقليدية، واالبتكارات واملمارسااااااااااااااات رات الصاااااااااااااالة  في املوارد الوراثية احليوانية واسااااااااااااااتخدامها 

فًة إىل رلك، ترمي خطة العمل العاملية املساااتدام، وعند االقتضااااء، وضاااع ساااياساااات وتدابري تشاااريعية فعالة". إضاااا
يف إطار القوانني الوطنية،  يث يستطيعون احلصول دون  ا وجمموعاتٍ تلبية احتياجات الرعاة واملزارعني أفرادً إىل "

ة، واملعلومات، والتكنولوجيات، واملوارد املالية، ونتائج البحوة، ونظم التسااااااااااااااويق واملوارد الوراثي املادةتفرقة على 
 32بيعية، ويستمرون يف إدارة وحتسني املوارد الوراثية احليوانية، واالستفادة من التنمية االقتصادية".الط

 
وضع وتعزيز خلطة العمل العاملية،  3وتنّم خطة العمل العاملية، ضمن اإلجراءات اخلاصة باألولوية االسرتاتيجية 

رلك آليات، لدعم احلصول الواسع النطاس على  ، على وضع "هُنُج، مبا يفسياسات وطنية لالستخدام املستدام
املوارد الوراثية احليوانية واملعار  التقليدية املصاااحبة هلا، والتقاساام العادل واملنصااف للمنافع الناشاائة عن اسااتخدام 

 33املوارد الوراثية احليوانية".
 

، قطرية لتنمية األنواع والساااااالالت وضاااااع اسااااارتاتيجيات وبرامج طة العمل العاملية،خل 4أّما األولوية االسااااارتاتيجية 
فتقرتح إجراًء واحًدا لتوفري "معلومات للمزارعني ومر  املاشااااية مما يساااااعد يف تيسااااري احلصااااول على املوارد الوراثية 

 احليوانية من مصادر متنوعة".
 

"ينبغي لرتتيبات الصاااااااااااااون املناسااااااااااااابة أن تتكّفل بإتاحة الفر  أمام املزارعني والباحثني ووفًقا خلطة العمل العاملية 
 34."الرتبية والبحوة عملياتللحصول على اجملموعات اجلينية املختلفة ملواصلة 

 
جياد إ، تقرتح "وضااااع أو تعزيز برامج الصااااون خارج املواقع الطبيعيةخلطة العمل العاملية،  9واألولوية االساااارتاتيجية 

الطبيعية يف إطار ترتيبات عادلة  املواقعالوراثية املخزونة يف بنوك اجلينات خارج  املادةطرس لتيسااااااااااااااري اسااااااااااااااتخدام 
 35".ومتكافئة لتخزين املوارد الوراثية احليوانية واحلصول عليها واستخدامها

 
السااااااااااااااياسااااااااااااااات الدولية واألطر التنظيمية رات الصاااااااااااااالة باملوارد الوراثية احليوانية، تقرتح األولوية  خيمّ أماّ يف ما 

"اساااااتعرامل االتفاقات والتطّورات الدولية املتصااااالة بفر  احلصاااااول على املوارد الوراثية احليوانية  21االسااااارتاتيجية 

                                                   
 ، إعالن إنرتالكن4الفقرة   30
 من إعالن إنرتالكن. 12الفقرة   31
 خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية. من 15الفقرة   32
 .2، اإلجراء 3خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، األولوية االسرتاتيجية   33
 .الوراثية احليوانيةخطة العمل العاملية للموارد من  37الفقرة   34
 .3، اإلجراء 9خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، األولوية االسرتاتيجية   35
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يف جمال املوارد الوراثية  املصاااااااالحةب اسااااااااتخدامها، من آثار وتأثريات على أصااااااااحا الناشاااااااائة عن نافعاملوتقاساااااااام 
 36".احليوانية، مبا يف رلك مر  املاشية

 
، 2009، اليت اعتمدهتا اهليئة عام اساااااااارتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةوهتد  

 ودعم الدويل، التعاون وتعزيز ،وكفاءهتا وفعاليتها فافيتهاوش ضافيةإلعملية توفري املوارد املالية الكبرية واإىل تعزيز 
 العاملية العمل خطة لتنفيذ حتول مبرحلة اقتصااااداهتا  ر اليت والبلدان النامية البلدان تبذهلا اليت واساااتكمال اجلهود

 احليوانية الوراثية املوارد بشأن
 

ا" للحصااول على املوارد الوراثية احليوانية وتقاساام منافعها، ويف حني ال توفر خطة العمل العاملية  "صااًكا متخصااصااً
ر  ميكن أن تشااااااّكل، مع اساااااارتاتيجية التمويل، القاعدة لرتتيبات احلصااااااول على املوارد وتقاساااااام منافعها اليت تيسااااااّ

 فع.احلصول على املوارد الوراثية احليوانية، وتضمن يف الوقت راته التقاسم العادل واملنصف للمنا
 

، ومن خالل اعتماد قرار اململ ر 2017وأعاد األعضااااااااااااء التأكيد على التزامهم بتنفيذ خطة العمل العاملية يف عام 
 مراعاة الساااااااااااااامات املميزة للقطاع الفرعي للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة ، دعت البلدان إىل "3/2017

، مع األخذ بعني االعتبار عند االقتضاءا.لية اخلاصة باحلصول على هذه املوارد وتقاسم منافعها، التشريعات يف 
 37".املستجدات الدولية يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها

 
 األساس المنطقي لتدابير الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

 
إن تاااادابري احلصااااول علااااى املااااوارد وتقاساااام منافعهااااا فاااا"وفًقااااا لعناصاااار احلصااااول علااااى املااااوارد وتقاساااام منافعهااااا،  -8

ولااااااذلك، ينبغااااااي أن هتااااااد  )...(  قااااااد يكااااااون هلااااااا دور أساسااااااي يف تعزيااااااز حتقيااااااق األماااااان الغااااااذائي وحتسااااااني التغذيااااااة.
ن املاااااوارد الوراثياااااة لألغذياااااة والزراعااااااة حتقيااااااق األمااااان الغاااااذائي وصاااااو  إىل تااااادابري احلصاااااول علاااااى املاااااوارد وتقاسااااام منافعهاااااا

 اااااد  تيساااااري وتشاااااجيع االساااااتخدام املساااااتمر للماااااوارد الوراثياااااة لألغذياااااة والزراعاااااة وتبادهلاااااا وتقاسااااام منافعهاااااا، بشاااااكل 
 وجيب أن توضح املالحظات التفسريية ما يلي: 38ص".نش
 

التوافر املسااااااااااااااتمر للبحوة والتنميااة يف جمااال املوارد الوراثيااة احليوانيااة ضاااااااااااااارور  لتعزيز خمرجااات اإلنتاااج احليواين 
 والتنمية الريفية. وقد ترغب البلدان  والتغذيةواسااااااااااااااتدامته وكفاءته، وبالتايل املسااااااااااااااامهة يف حتقيق األمن الغذائي 

ر يف وضااااع تدابري للحصااااول على املوارد الوراثية لألغذية يف إجراء حتليل مساااابق للجدوى االقتصااااادية، لدى النظ
والزراعة وتقاسااام منافعها، وحتديد التأثريات املمكنة للوائح املتصااالة  ا يف املساااتخدمني )املربني/املنتجني( يف البلد 

اجلي  للموارد الوراثية وكذلك بائعي املوارد الوراثية احليوانية. وقد ترغب البلدان يف النظر يف املنافع ا.تملة للتدفق 
احليوانية يف غياب التدابري املذكورة أو إلعفاء املوارد الوراثية احليوانية من تدابري احلصااااااول، حني يكون تبادل تلك 

 املوارد قائماً على عقود خاصة. 
                                                   

 .2، اإلجراء 21خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، األولوية االسرتاتيجية   36
 .C 2017/REPمن الوثيقة  املرفق دال  37
 على املوارد وتقاسم منافعها. باحلصول ، العناصر اخلاصة5الباب   38
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اة التقليدية، للحفاظ على أ اج احلي أساسيكما أن حفي السالالت ا.لية واإلقليمية يتسم بأمهية ثقافية، وهو 

 مثل العديد من الرعاة وغريهم من اجملتمعات الزراعية.
 

 الوراثيةةة، بمةةا في الةةف التةةدفقةةات الةةدوليةةة، والثغرات المحتملةةة في تةةدابير الحصةةةةةةةةةةةول  المةةادةتةةدفقةةات 
 على الموارد وتقاسم منافعها

 
يف أمهية تدفقات املادة الوراثية عند توصي العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها بأن يتم النظر  -9

 وجيب أن توضح املذكرات التفسريية ما يلي: 39وضع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، وتكييفها وتنفيذها.
 

 .مبوجب بروتوكوالت راسااخة وأسااواس لعملية التبادل تبادل املوارد الوراثية احليوانية على نطاس واسااع يف العامليتم 
ومربو املاشاااااااااية يف مناطق عديدة من العامل يف تنمية هذه الساااااااااالالت، واليوم يعتمد اإلنتاج  حرا هم وقد ساااااااااا

مكان آخر. ويف الوقت احلايل،  يفاحليواين يف معظم األقاليم على موارد وراثية حيوانية نشااااااأت أو جرى تطويرها 
الوراثية يف األنواع التجارية األكثر صااااااااالة بني البلدان املتقدمة أو من البلدان  للمادةالتدفقات الرئيساااااااااية  صااااااااالحت

كذلك، ختضااااااع املواد الوراثية لبعض السااااااالالت املكيفة مع ظرو  بيئية اسااااااتوائية   املتقدمة باجتاه البلدان النامية.
وعلى عكس الساااااااااالالت  نامية.بني البلدان ال من البلدان املتقدمة إىل النامية، وكذلك وشااااااااابه اساااااااااتوائية للتبادل

غري معنّية هي و  ،االتجارية األكثر صاااالًة اليت يتّم تبادهلا على نطاس واسااااع، فإن معظم السااااالالت ُتسااااتخدم  ليً 
التحديات املسااتقبلية يف قد يتغري هذا الوضااع، إر أن الصاافات الالزمة لالسااتجابة إىل و ا بالتبادالت الدولية. كثريً 

تبادل املوارد الوراثية من  د وحساابيزي وإن رلك لنا. يف السااالالت املكيفة  ليً  موجودةتكون قد  إنتاج املواشااي
ا إىل تدفق أكح للمادة الوراثية من البلدان النامية باجتاه احليوانية بصااااااااااااورة عامة، بل من املمكن أن يملد  أيضااااااااااااً 

 البلدان املتقدمة.
 

تسّلص الضوء على أمهية صون اجملموعة  املستقبليةتحديات الكذلك، فإن احلاجة إىل تكييف اإلنتاج احليواين مع 
ميكن خسااارة التنوع الوراثي على مسااتوى السااالالت، و ، يف املوقع وخارجه. ا فعااًل الكاملة من التنوّع القائم صااونً 

ا، حني يصااااابح حني يتوقف اساااااتخدام الساااااالالت ا.لية فتواجه عندها خطر االنقرامل، وضااااامن السااااااللة أيضاااااً 
 سااااتخدامالا بساااابب اا جدً لفعلي ألعداد احليوانات من السااااالالت املسااااتخدمة على نطاس واسااااع صااااغريً احلجم ا
 ا من حيوانات األصل.عدد  دود جدً ل الكبري

 
 فئات استخدام الموارد الوراثية المشمولة في تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها

 
تشدد العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها على أن تكون تدابري احلصول على املوارد وتقاسم  -10

منافعها واضحة يف ما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت تغطيها أحكام احلصول على املوارد رات الصلة، وتلك 

                                                   
 )ه(، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.1-15الفقرة   39
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ل على النطاس الزم  واملوضوعي لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وينطبق هذا االعتبار باملث 40اليت ال تغطيها.
 وجيب أن توضح املذكرات التفسريية ما يلي:

 
املوارد الوراثية احليوانية املتاحة لالستخدام املباشر، مثاًل لالستهالك )البيض(، وربح/تسمني أو الذكور/السائل 

ا باعتبارها موارد وراثية )للبحوة والتنمية، مبا يف رلك الرتبية(. وتقلق املنو  للتكاثر، ميكن أن ُتستخدم أيضً 
بعض البلدان من أن املوارد الوراثية اليت مّت احلصول عليها دون املوافقة املسبقة عن علم والشروج املتفق عليها قد 

صول على املوارد وتقاسم ُتستخدم يف هناية املطا  ألغرامل البحوة والتنمية. لذا، فإن تدابريها اخلاصة باحل
 منافعها تنّظم عملية احلصول على املوارد الوراثية الستخدامها املباشر وألغرامل البحوة والتنمية على السواء.

 
غري أن تنظيم عملية احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها الستخدامها املباشر قد يملثر بشكل كبري على 

لذبح ويف مواد تكاثر احليوانات )مثاًل السااااااااااااااائل املنو ، واألجّنة(، وبالتايل على األمن جتارة احليوانات املعّدة ل
الغذائي. وإرا مل تنّظم التدابري اخلاصاااة باحلصاااول على املوارد وتقاسااام منافعها عملية احلصاااول على املوارد الوراثية 

لى املوافقة املسااابقة عن علم وتقاسااام احليوانية الساااتخدامها املباشااار، ميكنها أن تطلب إىل املساااتخدم احلصاااول ع
املنافع يف حال تغرّيت النّية واساااااااُتخدمت احليوانات أو مواد التكاثر املعّدة أصااااااااًل لالساااااااتخدام املباشااااااار يف هناية 

 املطا  ألغرامل البحوة والتنمية.
 

 تطوير الموارد الوراثية الحيوانية في سياق تربية الماشية
 

الوراثية "الستخدامها"، على النحو ا.دد يف بروتوكول ناغويا، يملد  عادة إىل تطبيق إن احلصول على املوارد  -11
تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. ووفًقا لحوتوكول ناغويا، "االستخدام" يع  "إجراء البحث والتطوير بشأن 

العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها . وتشري 41التكوين اجلي  و/أو الكيميائي البيولوجي للموارد اجلينية"
إىل أنه قد يكون من الصعب يف بعض احلاالت تقرير ما إرا كان قد مت استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف اإلطار 

ة والتنمية يف الوقت املعىن الوارد يف بروتوكول ناغويا ال سيما وأن هناك أنشطة قد ختدم عدة أغرامل، مبا يف رلك البحو 
 وجيب أن توضح املذكرات التفسريية ما يلي: 42راته.

 
من الضرور  حتديد بكل وضوح األنشطة املتصلة باملوارد الوراثية احليوانية اليت تعتح من فئة "االستخدام" وتلك 

وارد الوراثية احليوانية اليت اليت ال تُعتح من هذه الفئة. ويتعنّي على الدول أن تستعرمل وحتدد األنشطة املرتبطة بامل
ميكن اعتبارها "استخداماً". فاألنشطة املستندة على حتديد خمتلف اخلصائم املظهرية، أو الوراثية أو البيولوجية 

 احليوانية اليت يتم الوصول إليها، أو املتعلقة  ا، تُعتح عادة على أهنا " ث وتطوير".  الوراثيةالكيميائية للموارد 
 

ة أخرى، فإن جتارة احليوانات احلّية أو مواد التكاثر اخلاصة  ا، وتنفيذ أو حتسني أساليب التكنولوجيا ومن جه
االصطناعي، ونقل األجّنة، وتطعيم الغدة التناسلية(، وإكثار  التلقيحاحليوية اخلاصة بالتكاثر يف األنواع ا.ّددة )

                                                   
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.36الفقرة   40
 ، بروتوكول ناغويا. 2املادة   41
 وتقاسم منافعها.، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد 48-46الفقرات   42
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نات لذ ها أو االحتفاظ  ا إلنتاج احلليب أو البيض، هي احليوانات لإلنتاج التجار ، فضاًل عن تسمني احليوا
أنشطة ال تعتح أهنا "استخدام"، ولذا، و سب القوانني املرعية، لن تملد  إىل تطبيق تدابري احلصول على املوارد 

 وتقاسم منافعها.
 

ا معاجلة مساألة "إعادة اساتخدام" املوارد الوراثية احليوانية اليت تشاّكلت ساابًقا  وقد يرغب صاانعو الساياساات أيضاً
من خالل "االسااااااااااااتخدام" يف ظل املوافقة املساااااااااااابقة عن علم والشااااااااااااروج املتفق عليها. ويف حال تطلبت "إعادة 

ما يف االسااتخدام األول للموارد الوراثية احليوانية، االسااتخدام" املوافقة املساابقة عن علم والشااروج املتفق عليها، ك
فهذا قد يوّلد يف املساااااتقبل "هرميات اإلرن" ويعّقد "االساااااتخدام" املساااااتقبلي للموارد الوراثية احليوانية. وقد خيتار 

ا عن اسااااااااتخدامها، وحفظها وحتسااااااااينها. واقرتح فريق  اخلحاء مربو احليوانات تاليف املوارد الوراثية احليوانية، عوضااااااااً
املع  باحلصااااااااااااااول على املوارد الوراثية وتقاساااااااااااااام منافعها أن تنظر احلكومات يف حلول متميزة هلذه املسااااااااااااااألة، 

رلك من خالل دعم وضااااااع املعايري القطاعية الفرعية باالسااااااتناد إىل أفضاااااال املمارسااااااات احلالية، من قبيل  يف مبا
 43.طرا أو إجياد حلول متعددة األ يف قطاع النبات إعفاء املربني

 
 البحوث والتنمية لألغذية والزراعة

 
)ج( من بروتوكول ناغويا، اليت تدعو 8تشري العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل املادة  -12

تحقيق األمن الغذائي يف وضع التشريعات لالنظر يف أمهّية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلا  األطرا  إىل 
 وجيب أن توضح املذكرات التفسريية ما يلي: حلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها.املتعلقة باواملتطلبات التنظيمية 

 
 اااد  اإلقرار باااالااادور اخلاااا  الاااذ  تملدياااه املوارد الوراثياااة لألغاااذياااة والزراعاااة لتحقيق األمن الغاااذائي، قاااد تنظر 

كومات يف إمكانية التعامل مع احلصااول على املوارد الوراثية واسااتخدامها بشااكل خمتلف يف حال كانت معّدة احل
للمسااامهة يف البحوة والتنمية الغذائية والزراعية. وقد يقضااي أحد اخليارات التنازل عن متطلبات املوافقة املساابقة 

 ية احليوانية للبحوة والتنمية يف قطاع الثروة احليوانية.عن علم والشروج املتفق عليها للحصول على املوارد الوراث
 

 البحوث والتنمية التجارية/غير التجارية
 

 44 ّيز تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أحيانًا بني االستخدام التجار  وغري التجار  للموارد الوراثية. -13
 وجيب أن توضح املذكرات التفسريية ما يلي:

 
هتد  البحوة غري التجارية يف قطاع الثروة احليوانية إىل وضع طرس للمزارعني ترّكز على التنمية الزراعية، مما يوفّر 
هلم املنافع االجتماعية ومنافع للمزارعني )البحوة لتحسني طرس التحسني الوراثي واالختيار والبحوة بشأن 

امل( والطرس اخلاصة بتدابري املكافحة )الفحوصات البيطرية، وسالمة تكّيف املوارد الوراثية احليوانية ومقاومتها لألمر 

                                                   
 .Report-ABS-CGRFA/TTLE/3/16من الوثيقة  20الفقرة   43
 .العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، 50الفقرة   44
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األغذية والتتبع(. كما أن البحوة العامة أساسية لقطاع الثروة احليوانية، وانتقلت إىل البحوة التعاونية بشأن 
 الطرس اليت تتضمن التسلسل والرتكيب الوراثي املتاحني جمانًا.

 
جتريها صاااااااناعة الرتبية، على طرس التحساااااااني الوراثي للصااااااافات اهلامة )مثاًل غالت وترّكز البحوة التجارية، اليت 

املنتجات ومضاااااااموهنا، والتكاثر، والصاااااااحة، وطول العمر، وكفاءة اساااااااتخدام املدخالت( وحتساااااااني ظرو  تربية 
ات امللكية احليوانات )التغذية، واإليواء والرعاية الصااااااااااحية(. وجتر  هذه البحوة عادًة على األرصاااااااااادة الوراثية ر

 اخلاصة )االختيار( أو املتأتية من مصادر خارجية )اإلدارة(.
 

 توحيد الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها
 

تشجع العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها احلكومات على النظر يف اخليارات املختلفة  -14
توحيد اإلجراءات والشروج واألحكام. وتشري العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد إلجراءات الرتخيم، مبا يف رلك خيار 

التابع للمعاهدة، على سبيل املثال. وجيب أن توضح املذكرات التفسريية  وتقاسم منافعها إىل االتفاس املوحد لنقل املواد
 يلي: ما
 

رّبني واملزارعني، وهي تستند إىل اتفاقات ثنائية، كما حتصل التجارة األكثر شيوًعا للموارد الوراثية احليوانية بني امل
أّن السعر يعكس قيمة احليوانات أو موادها البيولوجية. ويف املاضي، مل تتطلب عمليات النقل هذه املوافقة املسبقة 

 عن علم أو الشروج املتفق عليها.
 

التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، ويف حال اختار بلٌد عدم إعفاء املوارد الوراثية احليوانية من 
سو  تعتمد عملية الرتخيم للحصول على املوافقة املسبقة عن علم على اإلطار القائم للحصول على املوارد 
 وتقاسم منافعها وعلى مزّود املوارد الوراثية احليوانية. و د  ضمان الكفاءة يف ظل األعداد الكبرية من التبادالت،

 قد يكون من املفيد توحيد املوافقة املسبقة عن علم والشروج املتفق عليها.
 

 الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 التدابريختار اتشري العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل التزام األطرا  يف بروتوكول ناغويا ب -15
التقليدية املتصلة باملوارد الوراثية، مع احلصول  املعار ، حسب االقتضاء،  د  ضمان احلصول على وفًقا للقانون ا.لي

أو موافقة اجملتمعات األصلية وا.لية اليت  تلك مثل هذه املعار  التقليدية ومشاركتها، ووضع  عن علمعلى املوافقة املسبقة 
 وجيب أن توضح املذكرات التفسريية ما يلي: 45ها.الشروج املتفق علي

 
تتعدد اإلجراءات إلشاااااراك الساااااكان األصاااااليني واجملتمعات ا.لية يف منح املعار  التقليدية بشاااااأن املوارد الوراثية 
احليوانية، كما يتّم وضااعها يف بلدان عديدة. وينبغي أن يشاارتك السااكان األصااليون واجملتمعات ا.لية يف القرارات 

                                                   
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.63الفقرة   45
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اليت تتعلق مبعارفهم التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية احليوانية، كما جيب للتدابري التنظيمية ا.لية اخلاصة باحلصول 
اململساااااااااساااااااااية ا.ددة اليت  والرتتيبات الحوتوكوالت البيولوجية الثقافية ا.ليةوتقاسااااااااام منافعها أن حترتم  املواردعلى 

تضاااعها هذه اجملتمعات ا.لية. ويف احلاالت حيث تتقاسااام عدة جمتمعات  لية املعار  التقليدية املرتبطة باملوارد 
ا واحااًدا فقص منح املوافقااة املساااااااااااااابقااة عن علم، ميكن البحااث يف إقااامااة آليااة  الوراثيااة احليوانيااة، يف حني أن جمتمعااً

الحوتوكوالت البيولوجية الساااااااكان األصاااااااليني واجملتمعات ا.لية رات الصااااااالة. كما أن لتقاسااااااام املنافع تع  مجيع 
مفيدة لدعم حفي الساااااااااااااالالت املكيفة  لًيا يف املوقع، األمر الذ  قد يكون ضاااااااااااااروريًا يف بعض  الثقافية ا.لية

 احلاالت للحفاظ على السالالت املعّرضة للخطر وضمان توفرها يف املستقبل.
 

 العادل والمنصف لمنافع الموارد الوراثية الحيوانية القائمة مسبقااالتقاسم 
 

تشري العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل أنه مّت مجع العديد من املوارد الوراثية لألغذية  -16
تدابري هذه ال ب أن تكونجيوالزراعة قبل فرتة طويلة من تطبيق التدابري الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها. لذا، 

نافع الناشئة عن استخدامات جديدة أو االستخدام املستمر للموارد الوراثية، واضحة فيما إرا كانت تتطلب تقاسم امل
وجيب أن  46اليت مت احلصول عليها قبل وضع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.و املعار  التقليدية املرتبطة  ا  أو

 توضح املذكرات التفسريية ما يلي:
 

 السالالت الشائعة االستخدام  معظميوانية على نطاس واسع يف العامل، و لطاملا جرى تبادل املوارد الوراثية احل
ومربو املاشية يف مناطق عديدة من العامل يف تنمية هذه السالالت،  حرا وقد ساهم  هي من أصول خمتلطة.

 واليوم يعتمد اإلنتاج احليواين يف معظم األقاليم على موارد وراثية حيوانية نشأت أو جرى تطويرها يف مكان آخر.
 وقد مّت دمج املوارد الوراثية احليوانية، على مّر األجيال، يف أعداد احليوانات ا.لية.

 
وجتدر اإلشارة إىل أنه ال توجد أمثلة عن أ  ترتيبات لتقاسم املنافع اخلاصة باملوارد الوراثية احليوانية، أو املعار  
التقليدية املرتبطة  ا، اليت مّت احلصول عليها قبل دخول بروتوكول ناغويا حّيز التنفيذ، أو قبل اعتماد التدابري 

تقاسم منافعها. وسيكون من الصعب جًدا، بل من املستحيل، تتّبع آثار الوطنية اخلاصة باحلصول على املوارد و 
 صغار حيوانات املزرعة املستوردة سابًقا.

 
لخاصة شروط تعاقدية نمواجية، ومدونات سلوك، وخطوط توجيهية، وأفضل الممارسات و/أو المعايير ا

 بالموارد الوراثية الحيوانية
 

الثنائية، وعلى أسا  كل حالة على حدة واملتعددة األطرا  لتقاسم املنافع، تشري أيًضا  الرتتيباتيف سياس  -17
، شروج تعاقدية  ورجية، ومدونات سلوكالعناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل استخدام 

 وجيب أن توضح املذكرات التفسريية ما يلي: 47رلك. إىل وما
                                                   

 منافعها.، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم 66الفقرة   46
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.68الفقرة   47
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واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية أحد املكّونات الرئيسية لتدابري يشّكل التقاسم العادل 

 منافع نقدية وغري نقدية. ،وقد تشمل هذه املنافع احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
 

وأنواع خمتلفة من العقود  احليوانيةممارسات قائمة لتبادل املوارد الوراثية  هناكويف ما يتعلق بقطاع الثروة احليوانية، 
اخلاصة وبنود موّحدة يستخدمها القطاع الفرعي. وقد تأخذ التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها 

 يف االعتبار هذه املمارسات يف جمال التبادل التجار .
 

 تقاسم المنافع من خالل تجميع هذه المنافع
 

استيعاب ى املوارد وتقاسم منافعها اخليارات املختلفة لتقاسم املنافع من أجل تبحث العناصر اخلاصة باحلصول عل -18
، مبا يف رلك جتميع املنافع ضمن والزراعة لألغذيةالطبيعة التدرجيية لعملية االبتكار النمورجية لكثري من املوارد الوراثية 

وقد ختتلف جدوى هذه اخليارات لتقاسم املنافع من قطاع فرعي  48صندوس وط  لتقاسم املنافع وحلول متعددة األطرا .
 وجيب أن توضح املذكرات التفسريية ما يلي:إىل آخر. 

 
إن العمليات لتطوير املوارد الوراثية احليوانية تدرجيية يف طبيعتها، وتسااااتند على مسااااامهات العديد من األشااااخا  

الوراثية احليوانية املفيدة للمزارعني/مرّ   للموارد  تباداًل مساااتمرًا يف بلدان خمتلفة ويف فرتات زمنية خمتلفة. وهي تع
 احليوانات يف كل خطوة من عملية الرتبية.

 
كمااا أن عوملااة تربيااة احليوانااات عّززت من توافر املوارد الوراثيااة احليوانيااة رات اإلنتاااجيااة العاااليااة، دون أ  قيود، 

وقد دعم هذا األمر التعزيز السااااريع لإلنتاج احليواين يف البلدان النامية كافة أحناء العامل، وعلى أسااااا  جتار .  يف
 وحّسن من األمن الغذائي.

 
املتزايد على املوارد الوراثية املكّيفة وا.ّسنة للمزارعني على نطاس صغري، وتوافرها  للحصولولكن هناك أيًضا حاجة 

وإمكانية احلصول عليها. وعلى املستويات الوطنية، قد تتعلق آليات تقاسم املنافع برّد أرصدة التكاثر ا.ّسنة 
ستوى العاملي، فيمكن تيسري تقاسم برامج االنتقاء، يف وضع صحي جيد، إىل مالكيها األصليني. أّما على امل من

 اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية.املنافع من خالل مشاريع مدعومة من قبل 
 

 تقاسم المنافع من خالل اتفاقات التعاون
 

، املنافع النقدية وغري النقديةتقاساااام  تشااااّدد العناصاااار اخلاصااااة باحلصااااول على املوارد وتقاساااام منافعها على أمهية -19
لقطاع الفرعي، ا وخصااااائمعلى خصااااوصاااايات  وتشااااري إىل أن األحكام والشااااروج املتصاااالة بتقاساااام املنافع غالًبا ما تعتمد

إىل  العناصاار اخلاصااة باحلصااول على املوارد وتقاساام منافعهاوتشااري  49.واألنواع، واالسااتخدام ا.دد املقصااود، وما إىل رلك
                                                   

 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.71-69الفقرات   48
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.73الفقرة   49
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أنه غالًبا ما يتم تبادل املوارد الوراثية احليوانية يف إطار التعاون يف العمل والشاااراكات. لذا، قد تسااامح تدابري احلصاااول على 
املمارساااااات املعتمدة يف القطاع الفرعي يف جمال التعاون املوارد وتقاسااااام منافعها بوضاااااع ترتيبات لتقاسااااام املنافع مكّيفة مع 

 ملذكرات التفسريية ما يلي:وجيب أن توضح ا 50والشراكة.
 

يف ما خيّم املوارد الوراثية احليوانية، يّتسم تقاسم نتائج البحوة بأمهية حامسة ال سيما أهنا تساهم يف توليد 
املعار  العامة بشأن املوارد الوراثية احليوانية. كما أن معظم منتجات املعرفة والبيانات الناشئة عنها متاحة جمانًا. 

شكال األخرى من املنافع غري النقدية اليت ميكن تقامسها يف اتفاقات التعاون توفري املعلومات بشأن وقد تشمل األ
القيمة املقدرة ملخزونات الرتبية اليت مّت بيعها، واملتطلبات املتصلة بظرو  اإلدارة واملمارسات يف جمال تربية 

رات، وتوفري خدمات اإلرشاد ونقل التكنولوجيا والتعاون احليوانات. وقد تتضمن أيًضا املنافع غري النقدية تنمية القد
 يف وضع برامج صون املوارد يف املوقع وخارج املوقع.

 
ويف قطاع املوارد الوراثية احليوانية، أُنشئ عدد من التجّمعات العاملية لتعزيز البحوة وتبادل املعار  يف جمال املوارد 

لتسلسل اجلينوم يف اخلنازير، والتجّمع الدويل لتسلسل اجلينوم يف املاعز، وجتمع  التجمعالوراثية احليوانية، مثل 
 البحوة الدولية لصحة احليوان، والشبكات مثل شبكة بنك اجلينات األورو  للموارد الوراثية احليوانية.

 
 المتثال والرصد

 
واع خمتلفة من تدابري االمتثال يف جمال احلصول تشري العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل أن -20

باملوافقة  املساااتخدمنيامتثال البلدان بصاااك دويل، مثل بروتوكول ناغويا؛ امتثال على املوارد وتقاسااام منافعها، مبا يف رلك: 
وتشاااري العناصااار اخلاصاااة باحلصاااول على  املسااابقة عن علم والشاااروج املتفق عليها؛ واالمتثال للتشاااريعات ا.لية للبلد املزود.

حتديات لقطاع األغذية والزراعة إرا مل تكن حالة احلصااول على املوارد  تطرح تدابري االمتثالاملوارد وتقاساام منافعها إىل أن 
ذكرات وجيب أن توضح امل 51.وتقاسم منافعها للموارد الوراثية لألغذية والزراعة املستخدمة يف الرتبية معروفة للمستخدمني

 التفسريية ما يلي:
 

 أحياناً، من شااااااااااااااأن املنشااااااااااااااأ غري املعرو  للموارد الوراثية احليوانية يف اجملموعات األقدم أو بنوك اجلينات، أو يف
 القطعان، أن يطرح صعوبات يف حتديد بلدان املنشأ خالل عمليات التحقق من امتثال املستخدم.

                                                   
 وتقاسم منافعها. ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد74الفقرة   50
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.76الفقرة   51
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 المسائل القطاعية
اخلطة العاملية اسااتعرامل 

 للموارد الوراثية احليوانية
الثالث حلالة التقرير عرمل 

املوارد الوراثيااااااااة احليوانيااااااااة 
 لألغذية والزراعة يف العامل

خطة العمل استعرامل تنفيذ  
العااااااااامليااااااااة للموارد الوراثيااااااااة 

 احليوانية

الموارد الوراثية  
 الحيوانية

املوارد الوراثية حالة متابعة  
يف  لألغذية والزراعةاملائية 
 العامل

املوارد الوراثيااة حااالااة متااابعااة  
يف  لألغااذيااة والزراعااةاملااائيااة 
 العامل

 عرمل الصااايغة النهائية
املوارد حااااااااالااااااااة  لتقرير

لألغذية املائية الوراثية 
 يف العامل والزراعة

الموارد الوراثية 
 المائية

خطااة العماال اساااااااااااااااتعرامل  
العااااااامليااااااة لصاااااااااااااااون املوارد 
الاااااااااوراثاااااااااياااااااااة احلااااااااارجاااااااااياااااااااة 
واسااااااااااااتخدامها املسااااااااااااتدام 

 وتنميتها

 التقرير الثااااين حلاااالاااةعرمل 
املوارد الوراثياااااة احلرجياااااة يف 

 العامل

خطة اساااااتعرامل تنفيذ  
العمل العاملية لصااااااااااون 
املوارد الوراثيااة احلرجيااة 
واساااتخدامها املساااتدام 

 وتنميتها

الموارد الوراثية 
 الحرجية

اساااااااااااااااتعرامل العمااال املع   
بااالكااائنااات احليااة الاادقيقااة 

 والالفقاريات

اساااااااااااااااتعرامل العماااااااال املع   
الاااادقيقاااة بااااالكااااائنااااات احليااااة 

 والالفقاريات

الكائنات الحية  
الدقيقة 
 والالفقاريات

خطة اساااااااااااتعرامل تنفيذ 
 (الثااانياة)العماال العااامليااة 

للموارد الوراثياااة النبااااتياااة 
 لألغذية والزراعة

خطااة العماال اساااااااااااااااتعرامل 
العااااااامليااااااة الثااااااانيااااااة للموارد 
الوراثياااة النبااااتياااة لألغاااذياااة 

 والزراعة

التقرير الثاالاث حلاالاة عرمل 
الااوراثاايااااااااة الاناباااااااااتايااااااااة املااوارد 

 لألغذية والزراعة يف العامل

اسااااااااااااااااتااعاارامل حااااااااالااااااااة  
 ساااااااااااااااياساااااااااااااااات البذور

 واجتاهاهتا

الموارد الوراثية 
 النباتية

 المسائل المشتركة بين القطاعات
الااتااقاارياار الااثاااااااااين عاارمل 

حلاااالاااة التنوع البيولوجي 
لألغااااااذيااااااة والزراعااااااة يف 

 العامل

حااااااااالااااااااة الااتاانااوع مااتااااااااابااعااااااااة  
والزراعة البيولوجي لألغذية 

 يف العامل

حاااااالاااااة التنوع متاااااابعاااااة  
البيولوجي لألغااااااااذيااااااااة 

 والزراعة يف العامل

حالة التنوع 
البيولوجي 

 لألغذية والزراعة
 في العالم

العمل بشااااااااأن اسااااااااتعرامل  
احلصااااااااااااااااااول عااالاااى املاااوارد 

 وتقاسم منافعها 

العمل بشاااااااااااااأن اساااااااااااااتعرامل  
احلصول على املوارد وتقاسم 

 منافعها 

 بلورة مذكرات تفسريية
 لقطاااااااعااااااات الفرعيااااااةل
لاااااامااااااوارد الااااااوراثاااااايااااااااة لاااااا

 لاااألغااااااااذيااااااااة والااازراعااااااااة
لتكملااااااااة عناااااااااصاااااااااااااااار 

على املوارد احلصااااااااااااول 
 وتقاسم منافعها

الحصول على 
الموارد الوراثية 
 وتقاسم منافعها
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تاااااااطاااااااّور اسااااااااااااااااااااااتاااااااعااااااارامل  
 البيولوجياااةلتكنولوجياااات ا

صااااااون وأثرها ا.تمل على 
املوارد الوراثيااااااة لألغااااااذيااااااة 

 هاااااوالزراعااااة واساااااااااااااااتخاااادام
 بطريقة مستدامة

تاااااااااطاااااااااّور اسااااااااااااااااااااااااتاااااااااعااااااااارامل  
 البيولوجيااااااااةلتكنولوجيااااااااات ا

صاااااااااااااااون وأثرها ا.تمل على 
املاوارد الاوراثايااااااااة لاألغااااااااذيااااااااة 

بطريقة  هاوالزراعة واستخدام
 مستدامة

التكنولوجيات  
 البيولوجية

الاااانااااظاااار يف اسااااااااااااااااااتااااخاااااااادام   
معلومااات التسااااااااااااااالسااااااااااااااااال "

ألغرامل صاااااااااااااااون  ةالرقميااااااا
املوارد الوراثيااااااااة لألغااااااااذياااااااة 

وتااأثرياهتااا ا.تملااة  "والزراعااة
لصاااااااااااااااااااااون تاااااالااااااااك املااااااوارد 
واحلصاااااااااااااااااااااااول عاااااااالاااااااايااااااااهااااااااا 
واساااااااااااااااتخدامها املساااااااااااااااتدام 

 وتقاسم منافعها

النظر يف اساااااااااااااااتخااادام  
معلومات التسااااالسااااال "

ألغرامل صااون  ةالرقمي
املوارد الوراثية لألغذية 

وتاااااااأثرياهتاااااااا  "والزراعاااااااة
ا.تملة لصاااااااااااااااون تلك 
املوارد واحلصااول عليها 
واساااتخدامها املساااتدام 

 افعهاوتقاسم من

معلومات 
التسلسل 
الرقمية بشأن 
الموارد الوراثية 
لألغذية 
 *والزراعة

اسااااااااتعرامل العمل بشااااااااأن  
واملوارد الوراثيااة تغري املناااخ 

 لألغذية والزراعة

تقييم عااااااااملي  اساااااااااااااااتعرامل
بقيااااادة البلاااادان آلثااااار تغري 

املتعلقاااااااة تااااااادابري الملنااااااااخ و ا
مع  فلتكيّ لاملوارد الوراثية ب

تغري املنااااااخ والتخفيف من 
 آثاره

اسااتعرامل العمل بشااأن تغري 
واملاااااوارد الاااااوراثااااايااااااااة املاااااناااااااااخ 

 لألغذية والزرعة

 تغير المناخ 

استعرامل العمل بشأن 
املوارد الوراثية لألغذية 

 والتغذيةوالزراعة 
 والصحة

اساااااااااااتعرامل العمل بشاااااااااااأن  
املوارد الوراثيااااااااة لألغااااااااذياااااااة 

 والصحة والتغذيةوالزراعة 

مذكرة مفاهيمية بشأن بلورة 
التنوع البيولوجي لألغااااااذيااااااة 

 والزراعة وصحة اإلنسان

اسااااااااااااااااتاعارامل الاعاماااااااال 
املوارد الوراثية بشااااااااااااااأن 

لاااألغااااااااذيااااااااة والااازراعااااااااة 
 والتغذية

 والصحة التغذية

تقرير مرحلي/اساااتعرامل 
 اخلطة االسرتاتيجية

تقرير مرحلي/ اساااااااااااااااتعرامل  
 اخلطة االسرتاتيجية

 تاااااااقاااااااريااااااار مااااااارحااااااالاااااااي/ 
اخلااطااااااااة اساااااااااااااااااتااعاارامل 
 االسرتاتيجية

 اإلدارة

 
  

                                                   
( وهو CBD COP 13/16الصادر عن االجتماع الثالث عشر ململ ر األطرا  يف اتفاقية التنوع البيولوجي ) 13/16هذا املصطلح مأخور من املقرر   *

املستخدمة يف هذا اجملال )مبا فيها، على سبيل الذكر ال احلصر، "بيانات التسلسل الوراثي" و"معلومات موضع نقان. ومثة إدراك بتعدد املصطلحات 
لنظر يف هذا املوضوع التسلسل الوراثي" و"املعلومات الوراثية" و"املوارد الوراثية غري املادية" و"ا.اكاة باحلاسوب" وما إىل رلك( ومن الضرور  مواصلة ا

 و املصطلحات املناسبة الواجب استخدامها.لتحديد املصطلح أ
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 2الملحق 
 لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة الثامنة عشرةة لدور ل التخطي 

 (2021 - 2020لدورة الثامنة عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة )ل التحضيريةاألنشطة 
 قطاعيةالمسائل ال

  ،التقرير الثالث عملية جلمع البيانات الوطنية لدعم إعداد وضاااااع و إعداد مشاااااروع خمطص وجدول زم  وميزانية
 يف العامللألغذية والزراعة عن حالة املوارد الوراثية احليوانية 

 م ا.رز يف تنفيذ خطة العمل العامليةعن التقدّ عاملية نظرة عامة قدمي إعداد تقرير مرحلي توليفي لت 
  تمويلاللمنظمة بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية واسرتاتيجية املرحلي لتقرير الإعداد 
  رحلي للمنظمات الدوليةاملتقرير الإعداد 
 اإعداد تقرير موجز عن حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهاهت 

 الموارد الوراثية الحيوانية 
 

 العاملالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف حلتابعة إعداد م 
  حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملنسخة موجزة لتقرير إعداد 
  حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملنشر التقارير القطرية املقدمة إلعداد 

 الموارد الوراثية المائية 

 العاملية للموارد الوراثية احلرجية إعداد تقرير املنظمة املرحلي بشأن تنفيذ خطة العمل 
  والتقرير الثاين حلالة املوارد الوراثية احلرجية الثاين التنفيذ إعداد تقرير  معلومات مسااااااااااااتكملة بشااااااااااااأنإعداد

 )مبا يف رلك مجع البيانات الوطنية( العامل يف

 الموارد الوراثية الحرجية 

 العمل املتعلق بالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات استعرامل 
  بشأن هذا املوضوعالصادرة عن اهليئة متابعة التوصيات السابقة 
الكةةةةةةائنةةةةةةات الحيةةةةةةة الةةةةةةدقيقةةةةةةة 

 والالفقاريات 
  تنفيااااذ خطااااة العماااال العااااامليااااة الثااااانيااااة للموارد الوراثيااااة النباااااتيااااة  تقرير املنظمااااة املرحلي بشاااااااااااااااااااأنإعااااداد

 والزراعة لألغذية
  يف العامل التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة معلومات مستكملة بشأن إعدادإعداد 

 الموارد الوراثية النباتية 

 مشتركة بين القطاعاتالمسائل ال
  حةةةالةةةة التنوع البيولوجي لألغةةةذيةةةة  العامليف  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةإعداد تقرير مرحلي عن تنفيذ متابعة

 والزراعة في العالم 
  وأثرها على املوارد  هاتقاسااااااام منافععلى املوارد و صاااااااول حلصاااااااكوك القائمة اخلاصاااااااة باللإعداد اساااااااتعرامل

 الوراثية لألغذية والزراعة، وحتديد العمل يف املستقبل 
  ضوعمتابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املو 

الوراثية الحصةةةةةةةةةةةول على الموارد 
 وتقاسم منافعها 

  صاااااااااااااااون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وأثرها ا.تمل على  البيولوجيةلتكنولوجيات تطّور ااساااااااااااااااتعرامل
 بطريقة مستدامة هاواستخدام

 البيولوجيةالتكنولوجيات 

 المعلومات التسلسلية الرقمية متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع 
  حااالااة إعااداد التقييم العاااملي لاادور املوارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعيااة يف التكّيف مع تغري املناااخ والتخفيف

 وطأته من
 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة بشأن هذا املوضوع 

 تغير المناخ 

  بشأن هذا املوضوعمتابعة التوصيات السابقة الصادرة عن اهليئة 
 بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصحة البشراهيمية فذكرة مم 

 والصحة التغذيةاألمن الغذائي و 

 ورفع التقارير عن  واساااااااااتعرامل برنامج العمل املتعدد السااااااااانوات إعداد تقرير مرحلي للخطة االسااااااااارتاتيجية
 أهد  التنمية املستدامة

 اإلدارة 

  عن عملهاااااا يف جماااااال دعم أنشاااااااااااااااطاااااة اهليئاااااة، رفع تقاااااارير إىل  واملنظماااااات الااااادولياااااةدعوة الصاااااااااااااااكوك
 إسهاماهتا وجتميع

 مسائل أخرى 
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 دالالمرفق 
 قائمة بالوثائق

 
 وثائق العمل

 
10/18/1/Rev.1-AnGR-CGRFA/WG  جدول األعمال اململقت 

10/18/1 -AnGR-CGRFA/WG

Add.1/Rev.1 
 جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزم  اململقتان

10/18/2-AnGR-CGRFA/WG  استعرامل تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 

10/18/3-AnGR-CGRFA/WG  تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة حالة 

10/18/4-AnGR-CGRFA/WG مشاااروع املذكرات التفساااريية اليت ساااتبنّي السااامات املميزة للموارد  
راعة يف ساااااااااااياس عناصااااااااااار  تيسااااااااااري الوراثية احليوانية لألغذية والز 

 احلصول على املوارد وتقاسم منافعها

10/18/5-AnGR-CGRFA/WG اسااتعرامل مسااودة الدراسااة االسااتكشااافية لتقصااي احلقائق بشااأن  
"معلومات التساااااااااالساااااااااال الرقمية" بشااااااااااأن املوارد الوراثية لألغذية 

 والزراعة

10/18/6-AnGR-CGRFA/WG املساااتدام للموارد الوراثية مشاااروع خطة العمل بشاااأن االساااتخدام  
من الكاااائناااات احلياااة الااادقيقاااة والالفقاااارياااات  لألغاااذياااة والزراعاااة

 وصوهنا

10/18/7-AnGR-CGRFA/WG املراجعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية  االساااارتاتيجيةمشااااروع اخلطة  
 (2027 - 2018والزراعة )
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 وثائق معروضة لإلحاطة

 
CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.1  النظام األساسي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية

احليوانية لألغذية والزراعة واألعضاء املنتخبني يف الدورة العادية السادسة 
 عشرة للهيئة

CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.2  التقرير املرحلي املفصل ملنظمة األغذية والزراعة عن تنفيذ خطة العمل
 لعاملية للموارد الوراثية احليوانيةا

CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.3 2018 –حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهاهتا 

CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.4  مشروع اخلطوج التوجيهية بشأن تطوير سالسل قيمة مستدامة لصغار
 منتجي الثروة احليواين

CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.5  أساليب حتديد وتقييم خدمات النظام اإليكولوجي اليت تقّدمها استعرامل
 سالالت الثروة احليوانية

CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.6  حتليل مفّصل لنظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة مع الرتكيز
 على بيانات اجملموعات

CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.7 لقحات األخرىاملسح العاملي لنحل العسل وامل 

CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.8  مسامهات األعضاء واملراقبني بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية
 والزراعة وتقاسم منافعها

CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.9  خمرجات حلقة العمل الدولية بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية
 والزراعة وتقاسم منافعها

CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.10  مداوالت حلقة العمل الدولية واملراقبني بشأن احلصول على املوارد الوراثية
 نسخة أولية -لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها 

CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.11 احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها: نتائج املسح 

CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.12  مسودة الدراسة االستكشافية لتقصي احلقائق عن "معلومات التسلسل
 الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-AnGR-10/18/Inf.13 قائمة بالوثائق 
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 وثائق أخرى
 

The contributions of livestock species and breeds to ecosystem services 

 (النسخة الكاملة)العامل  ية احليوانية لألغذية والزراعة يفالتقرير الثاين حلالة املوارد الوراث

 (النسخة املوجزة)العامل  ية احليوانية لألغذية والزراعة يفالتقرير الثاين حلالة املوارد الوراث

 

A guide for decision makers  –producers scale livestock -FAO. 2018. Farmer field schools for small

on improving livelihoods. FAO Animal Production and Health Guidelines No. 20. Rome. 56 pp.  

 

Animal Genetic Resources - an international journal • Ressources Génétiques Animales - un journal 

international • Recursos Genéticos Animales - una revista internacional No. 58. 

 

un  -Ressources Génétiques Animales • an international journal  -Animal Genetic Resources 

una revista internacional No. 59 -Recursos Genéticos Animales • journal international .  
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 المرفق هاء
 

 العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية  جماعةاألعضاء واألعضاء المناوبون في 
 المنتخبون في الدورة العادية  بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة

 السادسة عشرة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 البلد التشكيل )عدد البلدان لكل إقليم(
 أفريقيا 

(5) 
 
 
 

 

 بوركينا فاسو
 الكامريون

 كينيا
 ناميبيا
 تونس

 زمبابو  العضو املناوب األول:
 السنغال العضو املناوب الثاين:

 آسيا
(5) 
 
 
 

 

 الصني
 اهلند

 الفلبني
 مجهورية كوريا

 تايلند
مجهورية الو الدميقراطية  العضو املناوب األول:

 الشعبية
 إندونيسيا العضو املناوب الثاين:

 أوروبا
(5) 
 
 
 

 

 هولندا
 النرويج
 بولندا

 سلوفينيا
 سويسرا

 فرنسا :العضو املناوب األول
 السويدالعضو املناوب الثاين: 

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
(5) 
 

 األرجنتني
 كوستاريكا

 كوبا
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 البلد التشكيل )عدد البلدان لكل إقليم(
 
 

 

 غواتيماال
 بنما

 الحازيل العضو املناوب األول:
 جامايكا العضو املناوب الثاين:

 الشرق األدنى
(4) 
 
 

 

 األردن
 السودان

 اجلمهورية العربية السورية
 اليمن

 مجهورية إيران اإلسالمية العضو املناوب األول:
 العراس العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الشمالية
(2) 

 كندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 جنوب غرب المحي  الهادئ
(2) 

 

 فيجي
 تونغا

 فانواتو العضو املناوب األول:
 ساموا العضو املناوب الثاين:

 
 


