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 معلومات أساسية - أوًال 

ملنظمة  التوجيهيةاخلطوط  1يف دورهتا العادية الثالثة عشـــــــــــــــرة ،(اهليئة) املوارد الوراثية لألغذية والزراعةقرت هيئة أ -1
اخلطوط هذه  وإنّ . 2011اليت نشـــــــــــــــرت يف عام  2،للموارد الوراثية احليوانية اجليين اجلزيئي التوصـــــــــــــــيف - األغذية والزراعة

التوصيف اجليين يشمل لموارد الوراثية احليوانية، مبا لتوصيف الذي يقوم عليه إجراء األساس املنطقي  ) تعرض1(التوجيهية 
 دراســـــــــــــات التوصـــــــــــــيف اجليين اجلزيئي؛لتخطيط القيام هبا لدى الخليارات االســـــــــــــرتاتيجية اليت يتعني طرح ات) و 2(اجلزيئي؛ 

ذه الدراســات، مبا يف ذلك أخذ مبوازاة االضــطالع هبوتوصــيات بشــأن اخلطوات اليت ينبغي اختاذها إيضــاحات م تقدو  )3(
تشــــــجع و  (4) احملتملة؛ اتاملطبّ وحتليل البيا�ت، مع تســــــليط الضــــــوء على وحتديد األمناط الوراثية، عينات من احليوا�ت، 

أن ختضـــــــــــع ضـــــــــــرورة التوجيهية على اخلطوط وأكدت . دوليةالتحليالت التوحيد البيا�ت وإدماج الدراســـــــــــات الوطنية يف 
تقدم يف ظّل و امليدان يف اســـــــــــــــتخدامها يف املكتســـــــــــــــبة دوري يف املســـــــــــــــتقبل مع تراكم اخلربة بشـــــــــــــــكل تحديث الو تنقيح لل

 .التكنولوجيات الالزمة للتوصيف اجلزيئي
 هاوحتديثمن املنظمة مواصــلة العمل على وضــع خطوط توجيهية  ،يف دورهتا العادية الســابعة عشــرة ،اهليئةوطلبت  -2

وطلبت من املنظمة  3.العلمية اجلديدة املتعلقة بتحديد املوارد الوراثية احليوانية وتوصيفها وصو�التيسري تطبيق االكتشافات 
توطيد الشـراكات مع أصـحاب املصـلحة واملاحنني ملواصـلة تقدمي الدعم الفين وعلى مسـتوى السـياسـات لتنفيذ خطة العمل 

 4.العاملية على املستوى القطري
ا تقدمً مســـــتدام بشـــــكل صـــــون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واســـــتخدامها البيولوجية لالتكنولوجيات لت ســـــجّ و  -3

ا كان عليه احلال يف علم يف جماالت قليلة ممّ  اكان هذا التطور أكثر ســـــــــــرعة أو أتثريً وقد   5.خالل الســـــــــــنوات األخريةا كبريً 
ومن ذلك  ،التطورات العلميةوجدت وقد أ 6.الصــــلةدراســــة اجلينات ووظائفها، وتقنيات التوصــــيف ذات اجلينوميات، أي 

يف التكاليف لكل وحدة من املعلومات الوراثية اليت ميكن احلصـــول عليها من  اكبريً   ااخنفاضًـــ  ،تســـلســـل اجلينوم الكامل مثًال 
ا و . واحد اختبار ابدرت املنظمة، ســـعًيا منها و ابلبيولوجيا الكامنة وراء األمناط الظاهرية. عرفة املنتيجة لذلك، حتســـنت أيضـــً

توجيهية جديدة بشـــــأن خطوط  شـــــروعمإىل وضـــــع  ،مســـــاعدة البلدان على االســـــتفادة من هذه التطورات التكنولوجيةإىل 
طوط اخلشروع م –للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعةاجلينومي توصيف ال املعنونة  الوثيقةتعرض يف توصيف اجلينوم، 

 - لمنظمـــةل لتوجيهيـــةاخلطوط احتـــديـــث يف التوجيهيـــة هـــذه اخلطوط من وراء دف يكمن اهلـــو  7.دثـــةاحملّـــ  فنيـــةالتوجيهيـــة ال
 ها.واحلّل حملّ ، التوصيف اجليين اجلزيئي للموارد الوراثية احليوانية

الدولية)/اجلماعة اجلمعية الدولية لعلم الوراثة احليوانية (اجلمعية التوجيهية ابلتعاون مع اخلطوط  شــــــــــــــروعمُأعد قد و  -4
هي منظمة علمية تركز على واجلمعية الدولية  .اجلماعة االســــــــتشــــــــارية)املعنية ابلتنوع الوراثي احليواين ( االســــــــتشــــــــارية للمنظمة

نظمة بني امل ومثة اتريخ مديد حافل ابلتعاون 8.احليوا�ت املســـتأنســـةلدى الوراثة اجلزيئية بشـــأن البحوث األســـاســـية والتطبيقية 
التوجيهية الســابقة، اخلطوط يف املاضــي كمحررين و/أو مســامهني يف  ةاالســتشــاريماعة قد عمل أعضــاء اجلفة الدولية. واجلمعي
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 نشــرت يف اليت 9،املوصــى هباالوامسات التابعة الدقيقة : احليوا�ت املســتأنســةقياس تنوع  -التوجيهية الثانوية خلطوط ا وكذلك
 .ثةاحملدّ  الفنية اخلطوط التوجيهية شروعميف إعداد دوليون آخرون خرباء و  ةاالستشاريماعة أعضاء اجل وساهم. 2004 عام

ممالتوجيهية الســابقةاخلطوط ناد إىل الســتاب ثةاحملدّ اخلطوط التوجيهية  شــروعم أعدو  -5 طالع القراء على إل ت، وصــُ
املتاحة النهج خمتلف وضــــــــح تهي و  من األلف إىل الياء. دراســــــــة لتوصــــــــيف اجلينوم عن املوارد الوراثية احليوانيةإجراء  طريقة

: ما يليالتوجيهية اخلطوط وتتناول . الدراســةاليت تنشــدها هداف خمتلف األخذ بعني االعتبار وأت وميلتحليل اجلينجراء اإل
الوراثية أســــــــاســــــــيات إجراء الدراســــــــات و  )2(للموارد الوراثية احليوانية؛  يتوصــــــــيف اجلينومجراء الاألســــــــاس املنطقي إل )1(

 .التوصيات العامةو ) 5( ؛موعاتداخل اجملاجلينومي تقييم التباين و ) 3( ؛اجلينوميةاألدوات واألساليب و ) 3( اجلزيئية؛
داخل األنواع الوراثي ُيشـــــار إىل احلفاظ على التنوع و  ؛التباين اجلينومي داخل اجملموعات مســـــألة مهمةتقييم  وإنَّ  -6

التفاقية التنوع  2020املؤشـــــــــــــــرات الرئيســـــــــــــــية املقرتحة لإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  ضـــــــــــــــمنعلى أنه من 
نظرًا إىل ، الوراثيعدد الســالالت وخطر انقراضــها يف معرفة التنوع يســاهم رصــد أنواع املواشــي، إىل لنســبة واب 10.البيولوجي

خذ املقاييس ال أت هذهغري أن  الوراثي،نوع زايد التبت انيرتبطموعات حجم اجملوتزايد ) 2تزايد أعداد الســـــــــالالت () 1(أن 
مســـــــــألة  عاجل فعًال الفعلي للمجموعات" تاحلجم ". فمعايري، من قبيل داخل الســـــــــالالتالوراثي التنوع بعني االعتبار متاًما 

جمموعات ل حجم ميكن أن تكمّ من مث دميوغرافية و ابستخدام اجلينوم أو البيا�ت ال لتنوع داخل السالالت وميكن حساهباا
توافق يف اآلراء بشأن  التوصل إىلفإنه تعذر ، عايريلتقدير هذه املشّىت ج �ُ الوراثي. ويف حني مثة كمؤشر للتنوع السالالت  

عايري. حلساب املالالزمة حصول البلدان على البيا�ت ابإلضافة إىل ذلك، من غري املعروف مدى إمكانية و أنسب النهج. 
 ن.لتطبيق داخل البلداالطابع العملي لو التقديرات مبدى مالءمة إجراء حبوث لتقييم املسائل املتعلقة تعني وي

 ةاملطلوب اتالتوجيه - ااثنيً 

 :ترغب مجاعة العمل يف القيام مبا يليقد  -7

 ؛ ثةاحملدّ الفنية اخلطوط التوجيهية شروع م -التوصيف اجليين للموارد الوراثية احليوانية بعنوان وثيقة ال استعراض )1(

لة على تقدمي تعليقات مفصّــ من ألعضــاء واملراقبني تمكني اعملية تشــاورية غري رمسية ليئة اهلســتهل أبن توالتوصــية  )2(
 بشأ�ا؛إسهامات الوثيقة و 

 والتوصية أبن تشمل العملية التشاورية غري الرمسية ما يلي:  )3(

 خطية؛ إسهامات و إمكانية قيام األعضاء واملراقبني بتقدمي تعليقات  •

العمل مجاعة أعضـــــــاء صـــــــاحل لالقادمة جلماعة العمل الدورة انعقاد غري رمسية قبل إلكرتونية  ةمشـــــــاور تنظيم و  •
 يئة.واهلمجاعة العمل نظر فيها تاستعراض الوثيقة املوحدة لكي  فيها هبدف راقبنياملو 

 
 :ا يليلقيام مباب يئةوصي اهلتيف أن كذلك مجاعة العمل  رغب توقد  -8

و/أو  اجلينومية توافر البيا�تعن جراء دراســــــة جدوى إبا بتوافر املوارد املالية، ، رهنً لقياما نظمةامل منالطلب  •
اليت قد تكون عايري الســــــــالالت والوصــــــــول إليها واســــــــتخدامها على النحو األمثل لتقدير املغرافية عن و الدمي

                                                 
9   fhttp://www.fao.org/3/aq569e/aq569e.pd 
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سالالت  الوراثي ضمنالالت كمؤشرات لرصد التنوع جمموعات السجم املتعلقة حببيا�ت اللتكملة الئمة م
 املاشية؛

لدعم التقين بتزويد البلدان اب، يف شـــراكة مع أصـــحاب املصـــلحة واجلهات املاحنة، القيامنظمة املمن  بالطلو  •
 الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة؛ورصد املوارد اجلينوم دراسات لتوصيف إجراء وضع و الالزم ل

األخرى لدعم تنفيذ  فنيةلتوجيهية والواثئق الاخلطوط اوحتديث املضـــــــــــي قدًما يف إعداد نظمة من املالطلب و  •
 .خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
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