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 مقدمة - ًال أوّ 

بوصفه أداًة لتسجيل  1996) يف عام نظام املعلوماتأُنشئ نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت املستأنسة ( -1
املوارد ســتخدم كمصــدر رئيســي للبيا�ت من أجل رصــد حالة تنوّع املعلومات املتعلقة ابلســالالت احليوانية يف العامل، وهو يُ 

ا للبيا�ت املستخدمة حلساب املؤشرين الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل. ويُعترب نظام املعلومات هذا أيًضا مصدرً 
 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من أهداف التنمية املســــتدامة. وشــــّددت 5-2لمقصــــد ل 22-5-2و 1(ب) 2-5-1
نظام كآلية دولية لتبادل املعلومات بشــــأن العلى أمهية  4،والســــابعة عشــــرة 3الســــادســــة عشــــرة تنيعاديها الي، يف دورت)اهليئة(

 املوارد الوراثية احليوانية.

نظام وتطويره ومواصـــــــلة التعاون مع ال هذا احملافظة علىطلبت اهليئة يف دورهتا العادية الســـــــابعة عشـــــــرة من املنظمة و  -2
وطلبت  .وأصـــــــــــــحاب املصـــــــــــــلحة اآلخرين من أجل بلورة إجراءات لتبادل البيا�ت وتنقيحهامديري النظم الوطنية واإلقليمية 

اهليئة كذلك من املنظمة اســــــتكمال عملية ترمجة املنصــــــة اخلاصــــــة ابلنظام وتوفري مزيد من املوارد التدريبية والبحث يف إمكانية 
وطلبت اهليئة من املنظمة أن تدرج 5رايف للســـــالالت.تطبيق واصـــــفات خلدمات النظام اإليكولوجي ونظم اإلنتاج والتوزيع اجلغ

 6علومات جماالت للبيا�ت اخلاصة برصد تنوّع حنل العسل اخلاضع لإلدارة واهلام ابلنسبة إىل األغذية والزراعة.املضمن نظام 

علومات أو املالوطنية يف نظام  ضــــرورة أن تعمد البلدان بصــــورة منتظمة على حتديث بيا�هتاوشــــددت اهليئة على  -3
وغريمها من قواعد البيا�ت ذات الصـــلة، مبا ) EFABIS-net(يف شـــبكة نُظم معلومات التنوع البيولوجي حليوا�ت املزرعة 

يف ذلك املعلومات عن املوارد الوراثية احليوانية داخل املوقع الطبيعي وخارجه على حٍد ســــواء، وإعطاء معلومات عن حجم 
لالســــرتشــــاد هبا عند صــــنع القرارات بشــــأن تنفيذ خطة العمل العاملية حول املوارد الوراثية وتصــــنيف الســــالالت  اجملموعات

 8.بفضل أحدث البيا�ت واملعلومات املتاحة 7احليوانية

وطلبت اهليئة من املنظمة ختصــيص موارد من الرب�مج العادي ملواصــلة احملافظة على نظام معلومات التنوع الوراثي  -4
 جمموعات الســــــــالالتوتطويره واملضــــــــي قدًما يف توفري الدعم الفين للبلدان من أجل تقدير حجم  للحيوا�ت املســــــــتأنســــــــة
وطلبت اهليئة من األمانة إجراء دراســــة حتليلية داخلية بشــــأن العوامل املؤثرة يف عملية رفع التقارير  9.واســــتخدام هذا النظام

 10النقراض.طر اخلاليت ال تُعرف حالة تعرضها  عن السالالت

عام يف نظمة املتصـــــــــلة ابلنظام، منذ انعقاد الدورة العادية الســـــــــابعة عشـــــــــرة للهيئة املوتوجز هذه الوثيقة أنشـــــــــطة  -5
) واألنشـــطة املنظمة 2) حالة تطور النظام؛ (1: (مها وتُقســـم األنشـــطة املوصـــوفة يف الوثيقة إىل موضـــوعني رئيســـيني .2019

 - حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهاهتالسد الثغرات يف البيا�ت. وتُتاح مزيد من املعلومات املفصلة يف وثيقة املعلومات: 
                                                      

1  /goals/indicators/251b/ar-development-http://www.fao.org/sustainable 
2  /ar/goals/indicators/252-development-http://www.fao.org/sustainable 
 .Report/Rev. 1-CGRFA/16/17من الوثيقة  46الفقرة   3
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  88الفقرة   4
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  88الفقرة   5
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  92الفقرة   6
7  http://www.fao.org/3/a1404e/a1404e00.pdf 
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  89الفقرة   8
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  91الفقرة   9

 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  90الفقرة   10



3 CGRFA/WG-AnGR-11/21/5 

 

التحليــــل املفصــــــــــــــــــل للعوامــــل املؤثرة يف عمليــــة رفع التقــــارير عن نظــــام معلومــــات التنوع الوراثي للحيوا�ت و  202011
 12.املستأنسة

 تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت املستأنسة - ااثنيً 

واصلت املنظمة خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير تطوير نظام املعلومات ابستخدام موارد الرب�مج العادي، بناء على  -6
النظم الوطنيــة ) تطوير إجراءات تبــادل البيــا�ت وتنقيحهــا ابلتعــاون مع مــديري 1طلــب اهليئــة. وتضـــــــــــــــمنــت األنشـــــــــــــــطــة (

) وإنشـاء جماالت للبيا�ت اخلاصـة برصـد تنوّع حنل 3) وترمجة املنصـة اإللكرتونية اخلاصـة بنظام املعلومات؛ (2واإلقليمية؛ (
وشــــبكة نُظم معلومات بني نظام املعلومات  والدمج التام) 4العســــل اخلاضــــع لإلدارة واهلام ابلنســــبة إىل األغذية والزراعة؛ (

ية إقليمية ووطنية مميزة  إىل جانبيف نظام معلومات واحد، التنوع البيولوجي حليوا�ت املزرعة  دمج صـــــــــــــــفحات رئيســـــــــــــــ
شبكة لقد اليو�نية والبولندية والسلوفينية تضمن هذا النشاط تنفيذ العُ و . إلكرتونية خاصة هلاعناوين إسناد كواجهات مع 

 اخلاصـــــــة يف إطار تلكاملزيد من األدوات  وإنشـــــــاءابللغات الوطنية املعنية لبيولوجي حليوا�ت املزرعة نُظم معلومات التنوع ا
-2(ب) و1-5-2مؤشــري أهداف التنمية املســتدامة  بنقلإنشــاء أدوات تســمح و ) 5البيا�ت؛ ( عرضألغراض  الشــبكة

املعتمدة  للبلدان واملناطق ألغراض االســـــتخدام اإلحصـــــائيللرموز املوحدة تغيري قائمة البلدان أو املناطق وفًقا و ) 6؛ (5-2
 .49Mعيار مليشار إليها عادًة ابواليت  13من األمم املتحدة

قســــــم إدخال البيا�ت احملمي بكلمة مرور  أماجبميع لغات األمم املتحدة؛  وتُتاح منصــــــة اســــــتخدام نظام املعلومات -7
ليزية والفرنســـــية كابللغات اإلنفهو يُتاح  14البيولوجي حليوا�ت املزرعة شـــــبكة نُظم معلومات التنوعو  نظام املعلوماتلكل من 

املنســــقون  يدخلهااليت للحقول النصــــية بني لغات األمم املتحدة اآللية لرتمجة انظام  إنشــــاءبعد مل يتم ، ع ذلكمو واإلســــبانية. 
 ليزية والفرنسية واإلسبانية.كللرتمجة اآللية بني اإلنجيري حالًيا اختبار نظام و . يةالوطنيون إلدارة املوارد الوراثية احليوان

مما  15،شـــبكة املعلومات عن مصـــادر املادة الوراثية احليوانيةواجهة برجمة التطبيقات ابلتعاون مع مديري  نشـــئتأُ و  -8
راثية شــــــــــــبكة املعلومات عن مصــــــــــــادر املادة الو األخرى، مبا يف ذلك  علومات والنظماملنظام يســــــــــــمح بتبادل البيا�ت بني 

أداة للســـــــــــــــماح ابلتحميل اجلماعي  أُنشـــــــــــــــئتعالوة على ذلك، و . األمريكيةيف الربازيل وكندا والوال�ت املتحدة احليوانية 
نظام معلومات التنوع املعلومات الوطنية إىل  نظممن  بواســــــطة التربيدوبيا�ت احلفظ  جمموعات الســــــالالتلبيا�ت حجم 

 ).CSV( بفواصلقيم مفصولة ذات ابستخدام ملفات الوراثي للحيوا�ت 

علومات جماالت للبيا�ت املمن املنظمة أن تدرج ضــــــــــمن نظام طلبت اهليئة يف دورهتا العادية الســــــــــابعة عشــــــــــرة و  -9
لذلك، وابلتعاون الوثيق  اســتجابةً و  16.اخلاصــة برصــد تنوّع حنل العســل اخلاضــع لإلدارة واهلام ابلنســبة إىل األغذية والزراعة

، واالحتاد الدويل Apimondiaو جلهة االتصـــــــــــــــال اإلقليمية األوروبية للموارد الوراثية احليوانية اتبع خاصعمل  فريقمع 
جماالت للبيا�ت اخلاصـــــة برصـــــد تنوّع حنل العســـــل اخلاضـــــع لإلدارة واهلام ابلنســـــبة إىل  مت االتفاق على، لرابطات النحالني
هذا النموذج األويل مع مجيع  ومت تقاســــــــما إلدخال هذه البيا�ت. نظمة منوذًجا أوليً املوضــــــــعت يف حني ، األغذية والزراعة

                                                      
 .Inf.6-AnGR-CGRFA/WG /11/21 الوثيقة  11
 .Inf.7-AnGR-CGRFA/WG /11/21 الوثيقة  12
13  /https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49 
14  /nodes/efabis/ar-national-is/regional-http://www.fao.org/dad 
15  GRIN/database_collaboration_page_dev-https://nrrc.ars.usda.gov/A 
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  92الفقرة   16

https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
https://nrrc.ars.usda.gov/A-GRIN/database_collaboration_page_dev
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 تحسني النظاملتعليقات واقرتاحات  صدرتو ، مما مسح هلم ابختبار النظام. املنسقني الوطنيني إلدارة املوارد الوراثية احليوانية
الوحدة  تيحتأُ و تعلقة ابلنحل. يف وحدة إلدخال البيا�ت امل قيد التنفيذ خالل جولتني من االختبار قدمها املنســـــــــــــــقون

 31اعتبارًا من و . نظام املعلوماتضمن قسم احلماية بكلمة مرور يف املنسقني الوطنيني إلدارة املوارد الوراثية احليوانية جلميع 
إدخال بيا�ت بلد ما يف حني أنه ابإلمكان و ، قدمت تســــــــــعة بلدان بعض البيا�ت عن النحل. 2021 كانون الثاين/يناير

ليســــــــت مرئية للجمهور بعد، ا ، إال أ�وقيام املنســــــــقني الوطنيني إلدارة املوارد الوراثية احليوانية املعنيني برصــــــــدهاعن النحل 
 .لرؤيتهاأدوات  تطويرحيث ال يزال يتعني 

ة الســـــنتني احلالية خالل النصـــــف الثاين من فرت وصـــــيانة نظام املعلومات  هلاوتشـــــمل األنشـــــطة الرئيســـــية املخططة  -10
) ووضـــع أدوات إضـــافية لنشـــر البيا�ت بشـــأن حنل 2) اإلصـــالح الروتيين لألعطال حبســـب املقتضـــى؛ (1( 2020-2021

يدخلها ) وتنفيذ الرتمجة اآللية حملتوى نظام املعلومات، أي احلقول النصــــــــــــــية اليت 3العســــــــــــــل الذي يتم اإلشــــــــــــــراف عليه؛ (
يف إمكانيات  البحثســـيتم و . وإليها ليزية والفرنســـية واإلســـبانيةك، من اإلنالوراثية احليوانية املنســـقون الوطنيون إلدارة املوارد

 .وإليها الرتمجة اآللية من العربية والصينية والروسية

 الثغرات يف البيا�ت األنشطة املتخذة لسدّ  - ااثلثً 

أن املعلومات املتعلقة ابلســــــــاللة ال  202017 - واجتاهاهتاحالة املوارد الوراثية احليوانية  بشــــــــأنالوثيقة جمدًدا تؤكد  -11
  60وايل إىل حبالنســــــــبة فاالكتمال.  مســــــــتو�ت تزال بعيدة عن

ٌ
 ال تُعرفبلغ عنها، يف املائة من مجيع الســــــــالالت احمللية امل

 إدخال أيعدم أو  جمموعات الســـــــــــالالتعن بيا�ت  االفتقار إىلالنقراض بســـــــــــبب طر االســـــــــــالالت املعرضـــــــــــة خلحالة 
والســابعة  18العاديتني الســادســة عشــرةيف دورتيها  اهليئة شــددتأن  مع وهذا هو الوضــع احلايل. يف اآلونة األخريةحتديثات 
ىل حتديث بيا�هتا الوطنية يف نظام معلومات التنوع الوراثي إضـــــــــــــــرورة أن تعمد البلدان بصـــــــــــــــورة منتظمة على  19عشـــــــــــــــرة

ســــــــاللة (حملية وعابرة للحدود)،  8 771من بني لغ عنه يف نظام املعلومات، حســــــــب ما هو مبو . للحيوا�ت املســــــــتأنســــــــة
على أ�ا غري معرضـــــــــة خلطر  ُتصـــــــــنفيف املائة  13وحالًيا على أ�ا معرضـــــــــة خلطر االنقراض؛  منها املائةيف  26 ُتصـــــــــنف
نســـــــــــــــبة  وتراجعت. ابلفعلت يف املائة انقرضـــــــــــــــ 7و تعرضـــــــــــــــها لالنقراض؛حالة خطر  ال تُعرفيف املائة  54و؛ االنقراض

 20املائة).td  59( 2018عام ب بشكل طفيف مقارنةالنقراض تعرضها لخطر  اليت ال تُعرف حالةالسالالت 

 جمموعاهتاعن حجم بيا�ت  توجدلسالالت اليت فوف اصيف فقط  االنقراض خلطرالتعرض ميكن حساب حالة و  -12
ذا كان إو أقدم من عشر سنوات؛  جمموعات السالالتحجم عن بيا�ت الأحدث  تكون وال جيوز أن، نظام املعلوماتيف 

اســـــــــتنتاج عاملي دقيق عن  التوصـــــــــل إىلال ميكن و  21غري معروفة.أ�ا طر االنقراض التعرض خلذلك، تعترب حالة  األمر غري
إىل غري معروفة ابلنســـــــــــــــبة  االنقراض خلطر التعرض حالة تنوع املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة عندما تكون حالة

طلبت اهليئة يف دورهتا العادية الســــــابعة عشــــــرة من األمانة إجراء دراســــــة لذلك، و غالبية ســــــالالت الثروة احليوانية يف العامل. 
وكان اهلدف من هذه الدراســة هو  .جمموعات الســالالت مالبيا�ت عن حج بحتليلية داخلية بشــأن العوامل املتصــلة بغيا
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ال تُعرف حالة تعرضـــها (وابلتايل  جمموعاهتالتقليص نســـبة الســـالالت يف نظام املعلومات اليت ال يُعرف حجم اقرتاح حلول 
االفتقار إىل البيا�ت عن أهم العوامل اليت تســـاهم يف  لتحديداســـتخدمت الدراســـة اإلحصـــاء الوصـــفي و ). االنقراض خلطر

وثيقة وحتتوي . تعرض الســـــــالالت خلطر االنقراضملعرفة حالة  اأســـــــاســـــــيً  اشـــــــرطً  الذي يُعترب، جمموعات الســـــــالالتحجم 
 22التحليل املفصل للعوامل املؤثرة يف عملية رفع التقارير عن نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت املستأنسة :املعلومات

 على تفاصيل هذه الدراسة.

 23للهيئةإىل الدورة األخرية  ُحددت وُقدمتالبيا�ت اليت يف ثغرات وجود وأكدت الدراســة أن األســباب الرئيســية ل -13
على املستوى  جمموعات السالالتعن حجم بيا�ت  االفتقار إىل االيت تكرر اإلبالغ عنها كثريً ومن األسباب ال تزال قائمة. 

ني إلدارة املوارد الوراثية املنســـــقني الوطنيوعي  ضـــــاف إىل ذلك قلةويُ بيا�ت. تلك الالقطري واملشـــــاكل املتعلقة ابلوصـــــول إىل 
حول  معارفهم، ونقص يف نظام املعلومات جمموعات الســــــالالتواجبهم يف اإلبالغ عن بيا�ت ما يتصــــــل أبداء  احليوانية يف

ملنســــقها الوطين إلدارة املوارد ال العديد من البلدان بدي تعني، مل وعالوة على ذلك. نظام املعلوماتكيفية إدخال البيا�ت يف 
 .نظام املعلوماتملهام املتعلقة بـخبصوص ا املنسق الرئيسي، والذي قد يقدم مساعدة قيمة إىل الوراثية احليوانية

عن وجود بيا�ت ب لديه عالقة إحصائية متينةكشفت الدراسة التحليلية الداخلية أن املنطقة اجلغرافية هي عامل و  -14
، رغم وجود تباين كبري عدم معرفة ذلكمقابل  التعرض خلطر االنقراضحالة مبعرفة وابلتايل  أو غياهبا جمموعات السالالت

، حيث ســجلت اخلنازير أقل نســبة من بني أنواع الســالالت. كما لوحظت اختالفات بني نفســه اإلقليمبني البلدان داخل 
 .اليت مت حتديث بيا�هتا الرئيسية أنواع السالالت

نظمة امل، طلبت اهليئة يف دورهتا العادية الســـابعة عشـــرة من عنهااملعلومات واإلبالغ  االفتقار إىل ةوملعاجلة مشـــكل -15
استند دعم البلدان إىل و  24واستخدام نظام املعلومات. جمموعات السالالتحجم تقدمي الدعم الفين للبلدان بشأن تقدير 

يف بيا�ت حجم  االفتقارللبلدان ملعاجلة  والفينالدعم املايل وتقدمي ) 2مواد تدريبية إضافية؛ ( إعداد) 1: (هي ثالث ركائز
 .بواسطة التربيددعم مباشر لتحميل بيا�ت احلفظ تقدمي إجراءات مبسطة و  ووضع) 3؛ (جمموعات السالالت

وقد نظمة جمموعة من املواد التدريبية. امل أعدتم املعلومات، اكيفية اســـتخدام نظ  حول املعارفيف  الثغرةملعاجلة و  -16
 25ليزيةك(متوفر ابللغتني اإلن التنوع الوراثي للحيوا�ت املســـــــــــــــتأنســـــــــــــــة الســـــــــــــــتخدام نظام معلومات اجديدً  ت دليًال أعدّ 

وحدة تعليم إلكرتوين لتوضـــيح  تأُعدّ ابإلضـــافة إىل ذلك، و . عام النظام بشـــكل خدامكيفية اســـتإىل  يتطرق ) 26واإلســـبانية
الدليل الســـريع  نظمةامل توأعدّ  29واإلســـبانية. 28والفرنســـية 27ليزيةكالوحدة ابللغات اإلن وأتيحتعملية إدخال البيا�ت. 

مقطعي فيديو، و )، 32والفرنســــــــية 31واإلســــــــبانية 30ليزيةكابللغات اإلن متاح( للمنســــــــقني الوطنيني بشــــــــأن إدخال البيا�ت
االجتاهات يف حالة والثاين حول  33التنوع الوراثي للحيوا�ت املســــــــــــتأنســــــــــــةكيفية اســــــــــــتخدام نظام معلومات أحدمها عن 
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نظمة تقدمي التدريب املباشــــــــــر عند الطلب واإلجابة على مجيع األســــــــــئلة الفردية املواصــــــــــلت و  34.التعرض خلطر االنقراض
 .علوماتاملبنظام املتعلقة 

، وضــعت جمموعات الســالالت حجمعن بيا�ت  االفتقار إىلللمســاعدة يف معاجلة املشــكلة احملددة املتمثلة يف و  -17
ابلطريقــة أخــذ العينــات  �ج تســـــــــــــــتخــدم املنهجيــةو . جمموعــات الســـــــــــــــالالتنظمــة منهجيــة جلمع و/أو تقــدير بيــا�ت امل

وأصــــحاب املصــــلحة اآلخرين بتقدير أحجام للمنســــقني الوطنيني إلدارة املوارد الوراثية احليوانية ســــمح يي ذ، والالشــــرائحية
نظمة العديد من املشــــــاريع التجريبية ملســــــاعدة البلدان يف املنفذت و كلفة. بطريقة فعالة من حيث ال جمموعات الســــــالالت

 وجرى تطبيق هذا. تعلومااملوإدخال البيا�ت يف نظام ، جمموعات الســــــــــالالتالوصــــــــــول إىل البيا�ت املوجودة، وتقدير 
ه املشــاريع املنهجية لتحديث مشــاركة يف هذ 35اســتخدمت ثالثة بلدانو البحر الكارييب بنجاح. و يف أمريكا الالتينية النهج 

أتخرت األنشطة و 37فريقيا.أومخسة بلدان يف مشال  اإلقليميف  36بيا�هتا، وجيري حالًيا توسيع هذا النهج ليشمل بلًدا رابًعا
 .19-كوفيدامليدانية املرتبطة هبذه املشاريع مؤقًتا بسبب جائحة  

رفع التقارير عن نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت التحليل املفصــل للعوامل املؤثرة يف عملية  ط وثيقةوتســلّ  -18
 جمموعات الســــــالالتعدد القائمة على الســــــالالت للحصــــــول على  اإلحصــــــاءاتالضــــــوء على حقيقة أن  38املســــــتأنســــــة

خلطر يتطلب حتديد ما إذا كانت الســـــاللة معرضـــــة و . التعرض خلطر االنقراضليســـــت ضـــــرورية متاًما لتقييم حالة  ابلضـــــبط
ألنواع يف صـــــــــفوف احيوان  2 400أكرب (أو أقل) من  جمموعات الســـــــــالالتببســـــــــاطة معرفة ما إذا كان حجم  االنقراض

يف صـــــــفوف األنواع حيوان  200 7مثل اخلنازير واألرانب ومعظم الطيور) و الوالدات والبيضعالية التكاثر (أنواع متعددة ال
جمموعات معظم إىل ابلنسبة و مثل األبقار واألغنام واملاعز واخليول).  اتوأمً أو  اا واحدً تلد صغريً (حيوا�ت الضعيفة التكاثر 

للمنســـقني الوطنيني إلدارة الالزمة إلجراء مثل هذا التقييم األســـاســـي متاحة ابلفعل  املعارفالوطنية، قد تكون  الســـالالت
لتســــــــهيل اإلبالغ عن  وأعد بُرمج نظام املعلوماتوقد أو ميكن احلصــــــــول عليها من اخلرباء احملليني. املوارد الوراثية احليوانية 

(أو قيمة دنيا فقط) مع  وعليادنيا  تنيالوطنية كقيم جمموعات الســــــــــــــالالت أحجام تقدميمثل هذه البيا�ت، حيث ميكن 
البيا�ت،  إىل دقة وقد يشـــــــري املنســـــــقون الوطنيون إلدارة املوارد الوراثية احليوانيةعدم وجود قيود على النطاق بني القيمتني. 
 .تها) وموثوقياإلحصاءالبيا�ت (مثل املسح أو تلك من خالل حتديد املصدر الذي تستند إليه 

إجراء  وضـــــعنظمة البلدان من خالل امل، دعمت بواســـــطة التربيدللمســـــاعدة يف ســـــد الثغرات يف بيا�ت احلفظ و  -19
الدعم لتحميل بيا�ت احلفظ  وقدمتالبيا�ت إبدخال  املنســــــــــــــقون الوطنيون إلدارة املوارد الوراثية احليوانية ليقوممبســــــــــــــط 

عرب بريد إلكرتوين  2020 حزيران/يف يونيواملنســـــــــقني أولئك وطُلب من مجيع . أولئك املنســـــــــقنينيابة عن  بواســـــــــطة التربيد
 ةمرفق ملء اســــتمارةالوطنية اخلاصــــة هبم من خالل  جمموعات الســــالالتيف صــــفوف  بواســــطة التربيدحتديث حالة احلفظ 

لمنظمة لتقدمي موافقة خطية تســــمح  أولئك املنســــقنيطُلب من و . املتوفرة لديهمالوطنية  جمموعات الســــالالتســــرد مجيع ت
التحليل املفصــــــــل للعوامل املؤثرة يف عملية رفع وثيقة حتتوي و . نظام املعلومات يفبتحميل املعلومات الواردة يف االســــــــتمارة 

حلملة إىل انظرًا و على النتائج التفصـــــيلية هلذا النشـــــاط. 39الوراثي للحيوا�ت املســـــتأنســـــةالتقارير عن نظام معلومات التنوع 
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 ، اخنفضـــــــــتبواســـــــــطة التربيدلز�دة الوعي بتحديث بيا�ت احلفظ  2020نظمة يف عام املاإلعالمية املكثفة اليت قامت هبا 
يف املائة. ومع  48إىل  96، من التربيد بواســــطةنســــبة الســــالالت اليت مل تقدم معلومات بشــــأن حالة حفظها  بشــــكل كبري

يف املائة).  9( بواســــــطة التربيد اليت ُحتفظ اخلاصــــــة ابلســــــالالت احملليةاملادة الوراثية نســــــبة  كبري يف  اخنفاضعن  أُبلغذلك، 
جمموعات أب�ا كافية إلعادة تكوين  اليت يُقدركمية املواد املخزنة   منيف املائة فقط من الســــــــالالت احمللية  3حوايل ويوجد 

ملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة اتوجيهية جديدة حول حفظ  خطوطنظمة بصـــــــــــــــياغة املقامت و  40.الســـــــــــــــالالت
 اخلطوطمســــــــــــــودة  -التربيد واســــــــــــــطة ابتكارات يف حفظ املوارد الوراثية احليوانية ب، وهي متاحة يف وثيقة بواســــــــــــــطة التربيد
على ز�دة هذه النســــــــــــب  اخلطوط التوجيهية، قد تســــــــــــاعد املعلومات الواردة يف جرى تطبيقهاوإذا ما  41.التوجيهية الفنية

 42املئوية.

من  ســـــــنوات 10غري معروفة بعد  مما جيعلها حتتوي على نقاط فاصـــــــلة جمموعات الســـــــالالتبيا�ت  وإذا كانت -20
لتحقيق االتســاق مع اإلجراءات اخلاصــة حبالة و . بواســطة التربيدبيا�ت احلفظ  علىحالًيا فاألمر نفســه ال ينطبق  43،اآلن

حالة احلفظ ما خيص  يفســـــــــــــنوات  10 امدهت ةمماثل وجود نقطة فاصـــــــــــــلة، قد يكون هناك ما يربر جمموعات الســـــــــــــالالت
، قد ال تكون جمموعات بنك اجلينات ديناميكية، احلية جمموعات الســـــــــــــالالت. ومع ذلك، على عكس بواســـــــــــــطة التربيد

يف مثل و ســـنوات.  10اثبتة لفرتات تزيد عن  بواســـطة التربيدوابلتايل، قد يكون من املعقول أن تظل كميات املواد احملفوظة 
تظــل ن إقرار رمسي أب بــد من تقــدمي الضـــــــــــــــرورً�، ولكن  نظــام املعلومــات"حتــديــث" البيــا�ت يف يُعترب  الهــذه احلــاالت، 

املنســـــــقني الوطنيني إلدارة املوارد  نمتكّ  نظام املعلوماتنظمة إبدخال وظائف يف املالبيا�ت صـــــــاحلة. لذلك يُقرتح أن تقوم 
تغيري (مبا يف ذلك البلدان  مل يطلها أييف بلدا�م  بواســـطة التربيدبســـهولة إىل أن حالة احلفظ  الوراثية احليوانية من اإلشـــارة

 صاحلة.ما تزال البيا�ت  وأنجينات) للبنك  ليس لديهااليت 

 التوجيهات املطلوبة - ارابعً 

قيام مبا لاباهليئة جيوز جملموعة العمل اســـــــــــــتعراض التقدم احملرز يف تطوير نظام املعلومات، وقد ترغب يف توصـــــــــــــية  -21
 يلي:

املوارد الوراثية احليوانية لألغذية التشـــــــــديد على أمهية نظام املعلومات ابعتباره آلية دولية لتبادل املعلومات بشـــــــــأن  •
 والزراعة؛

وتطويره بقدر  نظام املعلومات لصيانة العادي والدعم الفينالرب�مج الدعم من املنظمة مواصلة تقدمي من  طلبالو  •
ما يتعلق أبدوات  ال ســيما يفمواصــلة العمل على جعل اســتخدام النظام أســهل ابلنســبة إىل املســتخدمني ، و أكرب

 ملنتظم للبيا�ت؛التحديث ا
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املنســـــــقون الوطنيون إلدارة املوارد  املنظمة إنشـــــــاء أداة تســـــــمح ابلرتمجة اآللية للمحتوى الذي يدخلهمن  طلبالو  •
والبحث يف جدوى الرتمجة عرب وإليها يف نظام املعلومات من اإلنكليزية والفرنســـــــــــية واإلســـــــــــبانية  الوراثية احليوانية

 مجيع لغات األمم املتحدة؛

والتشــــــــــــــديد على ضــــــــــــــرورة قيام البلدان بتحديث بيا�هتا الوطنية ابنتظام يف نظام املعلومات أو يف شــــــــــــــبكة نُظم  •
داخل املوقع املوارد الوراثية احليوانية  حفظ معلومات التنوع البيولوجي حليوا�ت املزرعة، مبا يشمل املعلومات حول

ث البيا�ت واملعلومات املتاحة عند صــــنع القرارات الطبيعي وخارجه على حٍد ســــواء، لضــــمان االســــرتشــــاد أبحد
من أهداف التنمية املستدامة،  5-2وحتقيق املقصد  بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية حول املوارد الوراثية احليوانية

 ؛املنظمة مواصلة تقدمي الدعم الفين إىل البلدان بشأن تقدير أحجام جمموعات السالالت وطلب

حبفظ جمموعات لبيا�ت املرتبطة خبصـــــــــــوص اإدخال نقطة فاصـــــــــــلة مدهتا عشـــــــــــر ســـــــــــنوات  املنظمةمن  طلبالو  •
التربيد غري معروفة ما واســطة ب ســاللة ما حفظ التربيد، واليت ســيتم بعدها اعتبار حالة الســالالت الوطنية بواســطة

 إنشــــــاءنظمة ة إىل طلب املابإلضــــــافىل خالف ذلك، املنســــــقون الوطنيون إلدارة املوارد الوراثية احليوانية إمل ُيشــــــر 
واســــــــطة حالة احلفظ باملنســــــــقني الوطنيني إلدارة املوارد الوراثية احليوانية أتكيد  تســــــــهل يف نظام املعلوماتوظيفة 

 ا يف حالة عدم تغيري جمموعات بنك اجلينات؛ صاحلة، وحتديدً  ما تزال منظمة أبن بيا�هتاملإبالغ بغرض لتربيد ا

يف نظام املعلومات بشأن  املتواجدةالتشديد على حاجة البلدان إىل تقدمي معلومات أساسية عن بيا�هتا الوطنية و  •
يف أدوات  أن ُتدرجنظمة امل وطلب ،رصـــــد تنوّع حنل العســـــل اخلاضـــــع لإلدارة واهلام ابلنســـــبة إىل األغذية والزراعة

 هذه البيا�ت. رؤيةن من متكّ  نظام املعلومات

التحليل املفصــــــل للعوامل املؤثرة يف عملية رفع ب جمموعة العمل كذلك يف مناقشــــــة النتائج املعروضــــــة يف قد ترغو  -22
ما يتعلق ابلعوامل اليت تؤثر على اإلبالغ عن بيا�ت  يف 44التقارير عن نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت املستأنسة

التربيد. واســـــتناًدا واســـــطة بالســـــالالت النقراض، وحالة حفظ ل خطر التعرض، وابلتايل حتديد تالســـــالال جمموعاتحجم 
ما يتعلق ابإلجراءات الرامية إىل خفض نسبة السالالت  يف اهليئةأيًضا يف تقدمي توصيات إىل  ترغبإىل هذه املناقشة، قد 

طالبة البلدان قد تشـــــــــــــمل هذه اإلجراءات مو التربيد. واســـــــــــــطة خلطر االنقراض أو للحفظ ب اليت ال تُعرف حالة تعرضـــــــــــــها
بشــأن اســتخدام نظام مؤخرًا أُعدت وتطبيق املواد التدريبية اليت  ابســتعراض املنســقني الوطنيني إلدارة املوارد الوراثية احليوانيةو 

هام لقيام ابمللبدالء للمنسقني الوطنيني إلدارة املوارد الوراثية احليوانية  تعيني، واالستفادة بشكل أفضل من فرصة املعلومات
ــــا الدنيا والقصوى عند عدم  بني القيمكنطاقات تقديرية   حجم جمموعات السالالتواإلبالغ عن نظام املعلومات، ملتعلقة بـ

 .تالسالال عن اإلحصائيةبيا�ت التوفر 
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