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 معلومات أساسية -أّوًل 
اخلطوط " بعنوانالوثيقةةة  1رد الوراثيةةة لذية وةة والةراعةة ةا يئةةةهت   دوردةا العةةادوةة ال ةةال ةةة ع ةةةةةةةةةةةةةةر  أقّرت هيئةةة املوا -1

. 2012اليت أصدردا املنظمة   عام  2"ابلتربودحفظ املوارد الوراثية احليوانية  ب أنالتوجيهية الفنية ملنظمة األي وة والةراعة 
وت ةةغيا بنوا انينات بوصةةفها عناصةةر   االسةة اتيطيات الوطنية  إن ةةا وهي تغطي املسةةائا األسةةاسةةية اليت ونطوا عليها 

د على هدف حفظ ه ه املوارد ةعاد  ت ةةةةكيا انماعات ال ةةةةاملة ةدار  املوارد الوراثية احليوانية لذي وة والةراعة  وت ةةةةدّ 
 املنقرضة   انسم احلّي.

يئة   دوردا العادوة السةةةةابعة ع ةةةةر  من املنظمة مواصةةةةلة العما على وضةةةةع وةدو   طوط توجيهية وطلبت ا  -2
وطلبت ك لك من  3لتيسري تطبيق االكت افات العلمية اندود  املتعلقة بتحدود املوارد الوراثية احليوانية وتوصيفها وصوهنا.

صلة تقدمي الدعم الفين وعلى مستوى السياسات لتنفي   طة املنظمة توطيد ال راكات مع أصحاب املصلحة واملاحنني ملوا
 4العما العاملية للموارد الوراثية احليوانية ة طة العما العامليةهت.

وقد شةةةةهدت السةةةةنوات األ ري  أوجك تقّدم كبري    نال التكنولوجيات البيولوجية لصةةةةون املوارد الوراثية احليوانية  -3
حفظ املوارد إىل وكانت أتثريات ه ا التقدم مهمة بصةةفة  اصةةة ابلنسةةبة  5حنو مسةةتداملذي وة والةراعة واسةةتادامها على 

تقّدم جدود   نال علوم انينوم  والتكنولوجيات فرصةةةةةةةةةةةة إحرا  ة  الصةةةةةةةةةةةون  ار( انسةةةةةةةةةةةم احلّيهت  إ  أ حت  ابلتربود
 ملوارد الوراثية احليوانية لذي وة والةراعة.جدود  ةدار  ا كما أانحت فرًصاالبيولوجية للتكاثر  واملعلوماتية البيولوجية   

إىل أن جةً ا من  6من البلدان اليت أبلغت عن تنفي ها خلطة العما العامليةتقروًبا   املائة  60نسةةةةةةةةةةةةةبة  توأشةةةةةةةةةةةةةار  -4
  املائة إضةةةةةافية من البلدان قهنا تقوم ابلتاطيط لالضةةةةةطالع   ه  20  وأفادت نسةةةةةبة ابلتربودلحفظ لسةةةةةالالدا   ةةةةةع 

نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت  البياانت أو أنّك قد مت أتمني التمووا أو أهنا تسةةةةةةةةةةعى إىل أتمينك. ولكنّ  األن ةةةةةةةةةةطة
وقد ا دادت ه ه  7  املائة من السةةالالت ايلية. 10لنسةةبة  ك مت ختةون مواد وراثية   بنوا انينات ةةري إىل أنّ تاملسةةتأنسةةة 

وت ري ه ه النتائج إىل احتمال ارتفاع الطلب من جانب البلدان  2018.8  املائة املسطلة   عام  3النسبة مقارنة بنسبة 
إىل الدعم تها   مبا و ةةما إدار  املعلومات  ف ةةاًل عن حاجابلتربودعلى املعارف الفنية ب ةةأن حفظ املوارد الوراثية احليوانية 

    ظا تةاود االسةةةةةةةةةةتادامات ايتملة للمواد الوراثية ابلتربوددا فظ سةةةةةةةةةةالالحلدعم البلدان  دف تطبيق ه ه املعارف. و ل
أليراض إدار  انماعات   مواقعها الطبيعية  ومن أجا تيسةةةةةةةةةةري اعتماد االبتكارات التكنولوجية احلدو ة   ابلتربودايفوظة 

"االبتكارات    بعنوانة   الوثيقة   وهي متاحابلتربودأعّدت املنظمة  طوطًا توجيهية جدود  ب ةةةأن حفظ املوارد الوراثية 
. وسةةوف ت ةةّكا ه ه ةاخلطوط التوجيهيةهت 9"م ةةروع اخلطوط التوجيهية الفنية -ابلتربودنال حفظ املوارد الوراثية احليوانية 
 .ابلتربودللاطوط التوجيهية للمنظمة ب أن حفظ املوارد الوراثية احليوانية اخلطوط التوجيهية تكملًة وةدو ًا 
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وقد أعّد م روع اخلطوط التوجيهية ابلتعاون الواسع النطاق مع مسامهني من مجيع أحنا  العامل. و  الف   املمتد   -5
 10"هتIMAGEة   كانت املنظمة شروكة   م روع "اةدار  املبتكر  للموارد الوراثية احليوانية2020إىل عام  2016من عام 

. وتوىّل تنسةةةيق ه ا امل ةةةروع املعهد الوطين للبحو  Horizon 2020البتكار بدعم من برانمج االةاد األورويب للبح  وا
الةراعة واألي وة والبيئة   فرنسةةةةةةةةا. وى لت إحدى النتائج اليت حققها امل ةةةةةةةةروع   اسةةةةةةةةتعراض اخلطوط التوجيهية   نال 

وقد أ  ت ه ه التوصةةةةيات    11والتوصةةةةيات السةةةةابقة الصةةةةادر  عن املنظمة السةةةةتادام يتواها   طبعة جدود  يتملة.
واملنظمات ال ةةةةةةةةروكة   إعداد  من اخلربا  العدود سةةةةةةةةاهموقد  احلسةةةةةةةةبان عند إعداد م ةةةةةةةةروع اخلطوط التوجيهية اندود .

 م روع اخلطوط التوجيهية. 
 وكما  ُكر آنًفا  مل ووضع م روع اخلطوط التوجيهية لتيسري ن ر أوجك التقدم التقين احلدو ة واعتمادها فحسب  -6

جتنّةًبا النقراض السالالت. و  ما وتعلق ابخلطوط  ابلتربودعكس االهتمام األكرب ابستادام املواد ايافظ عليها ا ليبا أو ً 
 ال للمواد ايةةافظ عليهةةا   بنوا انينةةات  التوجيهيةةة السةةةةةةةةةةةةةةةابقةةة  ارا ال كية ب ةةةةةةةةةةةةةةكةةا متةاوةةد على االسةةةةةةةةةةةةةةتاةةدام الفعةةّ 

هت االسةةةةةةة اتيطيات 1: ةاملواضةةةةةةةيع التالية روع اخلطوط التوجيهية ةةةةةةةموعاجل عها الطبيعية. و ال سةةةةةةةيما   إدار  انماعات   مواق
 ا تيةةةةةةار املواد الوراثيةةةةةةة اليت وتعني ختةونهةةةةةةا؛و هت 3إدار  انود    بنوا انينةةةةةةات؛ ةو هت 2ببنوا انينةةةةةةات؛ ة اخلةةةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

أسةةةةةةةاليب حفظ املواد الوراثية و هت 6واسةةةةةةةتادامها؛ ةوراثيات إن ةةةةةةةا  بنوا انينات و هت 5اقتصةةةةةةةاد ت بنوا انينات؛ ةو هت 4ة
بنا  القدرات و هت 10املسةةةةةةةةةائا القانونية؛ ةو هت 9؛ ةالنظم املعلوماتيةو هت 8املسةةةةةةةةةائا الصةةةةةةةةةحية؛ ةو هت 7ة واسةةةةةةةةةتادامها؛ ابلتربود

 واالتصال.

 التوجيهات املطلوبة -اثنًيا
   القيام مبا ولي:مجاعة العما  قد تريب -7

م ةةروع اخلطوط التوجيهية  - ابلتربوداالبتكارات   نال حفظ املوارد الوراثية احليوانية اسةةتعراض الوثيقة بعنوان " هتأة
 ؛"الفنية

ةبدا  تعليقادم  واملراقبني األع ا وتوصية ا يئة ابل روع   عملية ت اوروة يري رمسية  دف إ حة الفرصة أمام  هتبة
 توفري مد الت   ه ا الصدد؛و املفّصلة ب أن الوثيقة 

 توصية قن تت ّمن العملية الت اوروة يري الرمسية ما ولي:الو  هت(ة

 إمكانية قيام األع ا  واملراقبني بتقدمي تعليقات وإسهامات  طية؛ 

 مجاعة ع ةةةةةةةا  ألم ةةةةةةةاور  إلك ونية يري الرمسية قبا انعقاد الدور  املقبلة نماعة العما على حنو وتي   نظيمت
 استعراض الوثيقة املوّحد  لكي تنظر فيها كا من مجاعة العما وا يئة.  فيهاراقبنياملالعما و 

 :أن توصي ا يئة ابلقيام مبا وليتريب مجاعة العما ك لك  وقد -8

 املنظمة  ابالشةةةةةة اا مع أصةةةةةةحاب املصةةةةةةلحة واملاحنني  توفري الدعم الفين للبلدان لوضةةةةةةع وتنفي   نمطلب لا
 ؛ابلتربودحلفظ املوارد الوراثية احليوانية لذي وة والةراعة  اس اتيطيات

                                                      
10  .eu2020http://www.imageh  
11  .pdf13.7.eu/deliverable/D2020https://www.imageh  
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  وةدو  اخلطوط التوجيهية ويري  لك من الواثئق الفنية لدعم تنفي   وضةةةةةةةةةةةعاملنظمة مواصةةةةةةةةةةةلة  نمطلب الو
 لعما العاملية. طة ا


