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 مقدمة - أوًل 

البلدان إىل مواصاااااااااالة تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية  ،يف دورهتا العادية السااااااااااابعة عشاااااااااار ، دعت اهليئة -1
للمساااااااااا ة يف  قيق ائمن الاذائو العاملو والتنمية الريفية املساااااااااتدامة، و اصاااااااااة من أجل احليوانية )خطة العمل العاملية(، 

تنمية املستدامة؛ وطلبت من املنظمة توطيد الشراكات مع أصحاب املصلحة واملاحنني ال من أهداف 15و 2 قيق اهلدفني 
  1ملواصلة تقدمي الدعم الفين وعلى مستوى السياسات لتنفيذ خطة العمل العاملية على املستوى القطري.

الساااابعة عشااار  للهيئة.  عن أنشاااطة منظمة ائةذية والعراعة )املنظمة( منذ الدور  العادية تقريرًاوتقدم هذه الوثيقة  -2
نفت ائنشاااطة  ئ يتها ابلنسااابة إىل تاالت ائولوية االسااارتاتيجية ائربعة عطة العمل العاملية. وترد معلومات  وفًقاوقد صااات

ل بشاااااااااأن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد  يف الوثيقة بعنوان أكثر تفصاااااااااياًل  تقرير منظمة ائةذية والعراعة املرحلو املفصااااااااان
   2الوراثية احليوانية.

 

 حالة تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية –ا اثنيً 

ووافقت اهليئة، يف دورهتا العادية الثانية عشااااااااار ، على تقييم حالة تنفيذ خطة العمل العاملية من خال  م  ااااااااارات  -3
يتعلق مب  ااارات العملية، تقدم البلدان وائقاليم واملنظمات الدولية تقارير عن ائنشاااطة ال  بدأت  ويف ما 3العملية واملوارد.

 لتنفيذ خطة العمل العاملية.

التوليفو عن تنفيذ خطة  والتقرير املرحلالعمل العاملية يف السااااااااااابق يف وقد مت إجراء اسااااااااااتعرا ااااااااااات لتنفيذ خطة  -4
وأقرنت اهليئة، يف دورهتا العادية الساااااااااااااااابعة  )التقرير التوليفو(. 5 2014و 4 2012 –العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 

يف التقارير التوليفية السابقة إلجراء استعراض جديد للتقدم احملرز  عشر ، اإلجراء بشأن استخدام نفس النموذج املستخدم
  6 تنفيذ خطة العمل العاملية، ودعت البلدان إىل تقدمي التقارير املرحلية القطرية بشأن التقدم احملرز يف الوقت املناسب.يف

ا للتقارير املرحلية القطرية، ابإل افة إىل التقارير الوارد  من ائقاليم واملنظمات ا موجعً ويقدم هذا القسم ملخصً  -5
التقرير املرحلو التوليفو عن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية الدولية. ويرد املعيد من التفاصيل يف الوثيقة بعنوان 

لعهد عن آاثر السااااااااااااااياسااااااااااااااة يف خطة العمل العاملية على كما يقدم القساااااااااااااام بع  ائدلة احلديثة ا  2020.7 –احليوانية 
 املستوايت القطرية.

                                                      
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  86الفقر   1
 .Inf.2-AnGR-CGRFA/WG/11/21.الوثيقة  2
 . Report-CGRFA/12/09من الوثيقة  39و 38الفقراتن  3
 .Inf.19-CGRFA/15/15الوثيقة  4
 .Inf.15-CGRFA/14/13الوثيقة  5
 . Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  85الفقر   6
 .Inf.3-AnGR-CGRFA/WG/11/21الوثيقة  7
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لإلبالغ عن وابلنساااااااابة مل  اااااااارات املوارد، تسااااااااتخدم البلدان نظام معلومات التنوع الوراثو للحيوا ت املسااااااااتأنسااااااااة  -6
  2020.8 –وراثية احليوانية واجتاهاهتا حالة املوارد الاملعلومات املتعلقة حبالة سالالهتا الوطنية. وترد التفاصيل يف الوثيقة بعنوان 

 واملنظمات الدولية التقارير املرحلية اليت تقدمها البلدان واألقاليم –ألف 

 4بتاريخ  C/AGA CSL-5دعت املنظمة، من خال  منشااااااااااااور دوري للحكومات ) 9اسااااااااااااتجابة لطلب اهليئة، -7
 2019.10يوليوامتوز  31(، البلااادان إىل تقااادمي تقاااارير مرحلياااة عن تنفياااذ خطاااة العمااال العااااملياااة حبلو  2019ماااارذاآذار 

واتصاااااااااالت املنظمة نيميع املنسااااااااااقني الوطنيني إلدار  املوارد الوراثية احليوانية وزودهتم بتعليمات مفصاااااااااالة حو  عملية إعداد 
ت ةري احلكومية الدولية ذات الصاااااااالة للمشاااااااااركة يف عملية تقدمي التقارير. كما دتعيت املنظمات احلكومية الدولية واملنظما

 تقريًرا 14و 12تقارير مرحلية إقليمية، 4و 11تقارير مرحلية قطرية، 104، تلقت املنظمة 2019التقارير. وحبلو  هناية عام 
 مما يد  على مستوى عاٍ  من االهتمام بعملية التنفيذ ورفع التقارير. 13من املنظمات الدولية،

استمرت معظم البلدان ال  قدمت تقارير مرحلية يف تععيع أنشطتها يف خمتلف تاالت ائولوية االسرتاتيجية عطة و  -8
وأفادت التقارير أن التنفيذ العمل العاملية. ومع ذلك، فقد اختلف املستوى العام يف التنفيذ بشكل كبري بني البلدان وائقاليم. 

قوقاز وأمريكا الشااااااااامالية؛ وعلى مساااااااااتوى متوساااااااااة يف أفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر كان على مساااااااااتوى عاٍ  يف أورواب وال
الكارييب؛ وعلى مسااااتوى منخف  يف الشاااارا ائد  والشاااارا ائوسااااة وجنوب ةرب احملية اهلادت. ومع ذلك، ف ن تفسااااري 

يف  يع ائقاليم. وقد يكون لدى  االختالفات اإلقليمية العامة صااااااااااااااعب إىل حد ما، ئن التقارير ل ترد من  يع البلدان
البلدان ال  ل تقدم تقارير مستوايت تنفيذ أقل من تلك ال  قدمت تقاريرها. ولوحظت اختالفات داخل ائقاليم، وحصلت 
بع  البلدان الفردية من  يع ائقاليم النامية على درجات عالية يف امل  ااااااااارات لبع  ائولوايت االسااااااااارتاتيجية عطة العمل 

عاملية. وابملثل، ف ن بع  البلدان يف ائقاليم ذات التنمية االقتصااااااادية املرتفعة لديها درجات منخفعااااااة يف بع  امل  اااااارات ال
لبع  ائولوايت االساارتاتيجية. وداخل اإلقليم، يبدو أن مسااتوى التنفيذ لبع  البلدان أو ائقاليم الفرعية احملدد ، مرتبة إىل 

مية االقتصاااادية ولقطاع الثرو  احليوانية. وعلى سااابيل املثا ، ف ن التنفيذ مييل إىل أن يكون أعلى حد ما ابملساااتوى النسااايب للتن
 يف اجلنوب ائفريقو مقارنة يف بقية القار . ويف أمريكا اجلنوبية، مت اإلبالغ عن أعلى مستوى للتنفيذ يف الربازيل. 

ا لكل تا  من تاالت ائولوية االساااارتاتيجية ائربعة وتعاااامن االسااااتبيان ونظام امل  اااارات املصاااااحب ل  أقسااااامً  -9
(، وكذلك قسااااااااااام أولوايت العمل االسااااااااااارتاتيجية –عطة العمل العاملية )لرصاااااااااااد تنفيذ اجلعء الثاع من خطة العمل العاملية 

العاملية  خطة العملومتويل تنفيذ  –خاص ابلتعاون وقسااااااااااااااام آخر للتمويل )لتناو  اجلعء الثالا من خطة العمل العاملية 
التوصااااااااايف واحلصااااااااار ورصاااااااااد ) 1ائولوية االسااااااااارتاتيجية  تا لعال ككل، أظهر ا ىلإ(. وابلنسااااااااابة للموارد الوراثية احليوانية

)السااياسااات وامل سااسااات وبناء القدرات( مسااتوايت أعلى  4االساارتاتيجية االجتاهات واملخاطر املرتبطة هبا( وتا  ائولوية 
)الصون(. ويكمن أحد التفسريات املعقولة هلذه النتيجة يف  3مع تا  ائولوية االسرتاتيجية من التنفيذ، ال سيما ابملقارنة 

هو من بني اإلجراءات ائوىل ال  يتم اختاذها حبسب الرتتيب العمين إلدار   4و 1ات تايل ائولوية االسرتاتيجية أن إجراء

                                                      
 . Inf.6-AnGR-CGRFA/WG/11/21الوثيقة  8
 . Report-CGRFA/17/19 من الوثيقة 85الفقر   9

10 http://www.fao.org/3/ca3998en/ca3998en.pdfو ؛http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/Reporting 
processes.html  

11 /system/countries/en-policy/reporting-genetics/global-http://www.fao.org/animal   
12 /system/regions/en-portingpolicy/re-genetics/global-http://www.fao.org/animal   
13 organizations/en-system/international-policy/reporting-genetics/global-http://www.fao.org/animal   

http://www.fao.org/3/ca3998en/ca3998en.pdf؛
http://www.fao.org/animal-genetics/global-policy/reporting-system/countries/en/
http://www.fao.org/animal-genetics/global-policy/reporting-system/regions/en/
http://www.fao.org/animal-genetics/global-policy/reporting-system/international-organizations/en
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، يف حني أن شطةنأنشطة صون عية فقة من السالالت يف كل بلد فر  ، قد تتطلب تموعةأيًعااملوارد الوراثية احليوانية. و 
تاالت ائولوية االساااااااارتاتيجية الثالثة ائخرى تتعلق نيميع السااااااااالالت. وأظهرت م  اااااااارات حالة التعاون وخاصااااااااة حالة 

 التمويل، يف  يع ائقاليم، مستوايت تنفيذ أقل من تلك اعاصة مبجاالت ائولوية االسرتاتيجية.

التقارير. وابإل افة إىل فع ر تشري التقارير املرحلية اإلقليمية إىل درجات متفاوتة من التقدم منذ اجلولة ائوىل من و  -10
ذلك، تفتقر بع  ائقاليم إىل جهة تنسااااايق إقليمية روية. وتواصااااال جهة التنسااااايق اإلقليمية ئورواب، وهو نقطة االتصاااااا  

تععيع عدد البلدان عرب  يع تاالت ائولوية االسااااااااارتاتيجية. كما أبلات رابطة اإلقليمية ائقدم، اإلبالغ عن تعاون كبري مت
، ال  تعمل كنقطة اتصااااااااا  إقليمية فرعية لشاااااااارا أفريقيا، عن أنشااااااااطة يف  يع البحوث العراعية يف  اااااااارا ووسااااااااة أفريقيا

 كا الالتينية ومنطقة البحر الكارييباجملاالت االسااااااااااااارتاتيجية ائربعة ذات ائولوية. وأبلات نقطة االتصاااااااااااااا  اإلقليمية ئمري
 و بكة املوارد الوراثية احليوانية اآلسيوية عن أنشطة تستهدف تاالت أولوية اسرتاتيجية حمدد .

تنفيذ خطة العمل العاملية. وبشاااااكل عام، تشااااادد هذه  ربى من أجلكوتواصااااال املنظمات الدولية تقدمي مساااااا ات   -11
احملليني لعاااااااامان امللكية وتعظيم ائثر. ومتتد أنشااااااااطة هذه املنظمات إىل  اجلهات الفاعلة على إ ااااااااراا أصااااااااحاب املصاااااااالحة

  الرتكيع على تاالت أولوية اسرتاتيجية خمتلفة.عن أن املنظمات املختلفة أفادت  عماجملاالت االسرتاتيجية ائربعة، 

عة، ولكن مهمة عنها البلدان بشاااااااااااااأن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية مشاااااااااااااجن  فادتوإن النتائج ال  أ -12
والعراعة يف العال ال تعا  بعيد  عن االكتما . وتشاااااري م  ااااارات العملية، عند  ساااااني إدار  املوارد الوراثية احليوانية ل ةذية 

ها. وقد يكون التقدم أقل يف البلدان ال  ل تقدم تقارير  املائة يف 50ا، إىل أن التنفيذ قد اكتمل بنسااااااااااااااابة تفساااااااااااااااريها كميً 
 تعا  أسباب هذا النقص تشمل النقص يف املوارد املالية والقدرات امل سسية والبشرية.  وال

 ألثر على مستوى السياساتا –ابء 

ملها على عخطة العمل العاملية عند  راعوتمن احلكومات التقارير املرحلية القطرية أن العديد  فعر ت كد عملية  -13
 66، و ااااااع تتمعة جوالت اإلبالغ الثالثةمن املتاحة ا إىل املعلومات سااااااياسااااااات إدار  املوارد الوراثية احليوانية. ونظرً  رساااااام
دم يف عن إحراز تق بلًدا 40، أبلغ 2019ا اسااااااااااااااارتاتيجيات وخطة عمل وطنية إلدار  املوارد الوراثية احليوانية. ويف عام بلدً 

. خاصاااااة هباأو  اسااااارتاتيجية وطنية وخطة عمل يف إعداد  بلًدا 12، مبا يف ذلك  اااااروع 2014عام إىل هذه العملية نسااااابة 
 ابحلاجة 15 2030اساارتاتيجية التنوع البيولوجو لعام و 14من املعرعة إىل املائد  اساارتاتيجيةويف اال اد ائورويب، تقر كل من 

 إىل عكس فقدان التنوع الوراثو، مبا يف ذلك اعاص ابلسالالت التقليدية.

 

 اإلبالغ والتوعية بشأن خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية –ا اثلثً 

أعادت املنظمة تصاااميم موقعها اإللكرتوع اعاص ابملوارد الوراثية احليوانية ابلكامل، وأطلقت النساااخة اجلديد   -14
)املتاااجب نيميع لاااات ائمم املتحااد  الرويااة( املعلومااات  16. ويوفر موقع "علم الوراثااة احليوانيااة"2020أوائاال عااام  مناا  يف

 ت العناوين التالية: اعلفية؛ والساااياساااة العامة العاملية؛ وقاعد  بيا ت السااااللة؛ واملوارد؛ واملنتدايت؛ وائحداث. وقد 

                                                      
14 content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381-lex.europa.eu/legal-https://eur   
152030_en-strategy-offline/biodiversity-ps://ec.europa.eu/environment/strategyhtt   
16/genetics/ar-http://www.fao.org/animal   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
https://ec.europa.eu/environment/strategy-offline/biodiversity-strategy-2030_en
http://www.fao.org/animal-genetics/ar/
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الصااالة، وإعداد مقاالت واصااالت املنظمة توزيع النساااخ املطبوعة من خطة العمل العاملية واملواد واعطوج التوجيهية ذات 
 للصحافة العلمية.

 

 دعم املنظمة لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية –ا رابعً 

تنفيذ  يع تاالت ائولوايت االسااااااارتاتيجية عطة العمل العاملية، وذلك بتوفري واصااااااالت املنظمة دعم البلدان يف  -15
السااااافر، ولذلك اكتسااااابت مليات ع 19-قيندت جائحة كوفيدالقدرات. و  الدعم امل ساااااساااااو والفين، وتيساااااري البحا وبناء
ويقدم هذا القساااااام بع  ائمثلة على أنشااااااطة املنظمة يف قوميية. الت 2020ائنشااااااطة املعيارية ائساااااابقية خال  معظم ساااااانة 

 .تاالت ائولوايت االسرتاتيجية ائربعة وبع  اجملاالت الشاملة

 ورصد الجتاهات واملخاطر صرواحل : التوصيف1جمال األولوية السرتاتيجية 
طلبت اهليئة، يف دورهتا العادية السااااابعة عشاااار ، من املنظمة ختصاااايص موارد من الرب مج العادي ملواصاااالة احملافظة  -16

كما طلبت اهليئة من املنظمة توفري الدعم الفين   17على نظام معلومات التنوع الوراثو للحيوا ت املساااااااااااااااتأنساااااااااااااااة وتطويره.
وأن تدرج املنظمة  اااااااامن نظام معلومات  18السااااااااالالت واسااااااااتخدام هذا النظام، تعامو تجل تقدير حجم للبلدان من أ

التنوع الوراثو للحيوا ت املسااااتأنسااااة تاالت للبيا ت اعاصااااة برصااااد تنوع حنل العساااال اعا ااااع لإلدار  واهلام ابلنساااابة إىل 
  19ائةذية والعراعة.

لرب مج العادي للمنظمة، واصااالت جهة االتصاااا  العاملية صااايانة نظام واساااتجابة لطلبات اهليئة، وبفعااال ميعانية ا -17
( التوحيد بشااكل كامل 1تلك ائنشااطة )ومشلت   20معلومات التنوع الوراثو للحيوا ت املسااتأنسااة وزايد  تطويره و ديث .

التنوع البيولوجو حليوا ت بني نظام معلومات التنوع الوراثو للحيوا ت املسااااااتأنسااااااة و اااااابكة نظام املعلومات ائورويب عن 
( وتطوير تطبيق يسااااااااااااااامت بتباد  البيا ت بني نظام معلومات التنوع الوراثو للحيوا ت املساااااااااااااااتأنساااااااااااااااة والنتظم 2املعرعة؛ )

حو  اساااااااااااااااتخاادام نظااام معلومااات التنوع  22وأدوات التعلم اإللكرتوع 21( وإعااداد خمتلف الكتيبااات3ائخرى، واختباااره؛ )
 ( وإنشااااء5يف تقدير حجم  اعات الساااالالت؛ ) 23( وتقدمي الدعم للعديد من البلدان4ساااتأنساااة؛ )الوراثو للحيوا ت امل

تاالت للبيا ت اعاصااااااااة برصااااااااد تنونع حنل العساااااااال اعا ااااااااع لإلدار  واهلام ابلنساااااااابة إىل ائةذية والعراعة. ويرد املعيد من 
 24علومات التنوع الوراثو للحيوا ت املستأنسة.حالة تطوير نظام مالتفاصيل عن هذه ائنشطة يف الوثيقة بعنوان 

، طلبت اهليئة إىل املنظمة إعداد تقارير عن حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهاهتا وإاتحتها للهيئة 2009ويف عام  -18
متت يتعاامن هذه املعلومات. و  تقريرًاواسااتجابة لذلك، أعدت املنظمة لكل دور  الحقة  25يف كل دور  من دوراهتا العادية.

                                                      
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  91الفقر   17
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  91الفقر   18
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  92الفقر  19
20 /is/ar-http://www.fao.org/dad   
21 http://www.fao.org/3/cb0698en/cb0698en.pdf; http://www.fao.org/3/cb0697en/cb0697en.pdf  
22 a/review97f673d1340-8811-93e4-a199-3ec95908.articulate.com/review/content/360https://  
 اجلعائر، وائرجنتني، وكولومبيا، وإكوادور، وليبيا، وموريتانيا، واملارب، وبنما وتونس. 23
 .AnGR-CGRFA/WG-11/21/5الوثيقة  24
 .Report-CGRFA/12/09من الوثيقة  39الفقر   25

http://www.fao.org/dad-is/ar/
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https://360.articulate.com/review/content/95908ec3-199a-4e93-8811-1340d673f97a/review
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لتنظر فيها  اعة العمل. ويعتمد تقرير احلالة على  26 2020-حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهاهتاإاتحة الوثيقة بعنوان 
ملوارد املعلومات املوجود  يف نظام معلومات التنوع الوراثو للحيوا ت املسااااتأنسااااة املقدم من قبل املنسااااقني الوطنيني إلدار  ا

 منسقني وطنيني إلدار  املوارد الوراثية احليوانية. بلًدا 178ا، عنين الوراثية احليوانية. وحاليً 

، ارتفعت نسااااااب أعداد السااااااالالت الوطنية من الطيور والثدييات ال  تتوفر عنها بيا ت بشااااااكل 2018عام ومنذ  -19
ساااااااااااااللة مت اإلبالغ عنها يف نظام  8 771على التوايل. ومن بني  املائةيف  66إىل  62، ومن املائةيف  61إىل  58طفيف، من 

على  املائةيف  13ا على أهنا معر اااااة للخطر؛ واملائة حاليً  يف 26معلومات التنوع الوراثو للحيوا ت املساااااتأنساااااة، مت تصااااانيف 
 كسااااااااااالالت  املائة يف 7منها على أهنا يف و ااااااااااع السااااااااااالالت املعر ااااااااااة عطر تهو  و املائة 54أهنا ةري معر ااااااااااة للخطر؛ و

 27منقر ة.

إجراء دراساااة  ليلية داخلية بشاااأن العوامل امل ثر  يف  من ائمانة وطلبت اهليئة، يف دورهتا العادية الساااابعة عشااار ، -20
 ليل واساااااااااااتجابة هلذا الطلب، أعدت املنظمة الوثيقة بعنوان  28عملية رفع التقارير عن الساااااااااااالالت ال  ال تعرف حالتها.

امل ثر  يف عمليااة رفع التقااارير عن املعلومااات املتعلقااة ابلساااااااااااااااالالت يف نظااام معلومااات التنوع الوراثو تفصااااااااااااااايلو للعواماال 
 تنظر فيها  اعة العمل.و كل 29للحيوا ت املستأنسة

مواصاالة العمل على و ااع و ديا خطوج توجيهية  من املنظمة، يف دورهتا العادية السااابعة عشاار ، وطلبت اهليئة -21
وتقدم الوثيقة  30.فات العلمية اجلديد  املتعلقة بتحديد املوارد الوراثية احليوانية وتوصاااااايفها وصااااااوهنالتيسااااااري تطبيق االكتشااااااا

التكنولوجيات البيولوجية ذات الصاااااالة بتوصاااااايف املوارد الوراثية ل ةذية والعراعة واسااااااتخدامها التطورات ائخري  يف بعنوان 
العلمية احلديثة ذات الصاااااااالة. واسااااااااتجابة لطلب اهليئة، أعدت املنظمة حملة عامة عن االكتشااااااااافات  31املسااااااااتدام وصااااااااوهنا،
التوصاايف الوراثو للموارد الوراثية احليوانية و 32التوصاايف الوراثو للموارد الوراثية احليوانية ل ةذية والعراعة :الوثيقتني التاليتني

اعطوج التوجيهية ملنظمة ائةذية خري  حملن و لن اعطوج التوجيهية ائ 33مشاااااااااااااااروع اعطوج التوجيهية الفنية احملدثة. –
  34والعراعة بشأن التوصيف الوراثو اجلعيئو للموارد الوراثية احليوانية.

اعاصااااة هبا ومع خمتلف الشااااركاء لدعم البلدان يف  لتقيناظمة العمل من خال  مشاااااريع التعاون نواصاااالت املد قو  -22
توحيد ائسااااليب للقيام هبذه املهام، ويف نشااار النتائج واملعلومات  ورصااادها، ويف صااارهاحتوصااايف املوارد الوراثية احليوانية و 

النووية يف ذات الصااااااااااااااالة. ووفر املركع املشااااااااااااااارتا بني منظمة ائةذية والعراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية املعين ابلتقنيات 
دراسية فردية يف خمترب املركع يف النمسا ائةذية والعراعة، بناء القدرات من خال  اجتماعات للخرباء ودورات تدريبية ومنت 

 أو يف خمترب يف بلد متعاون.

                                                      
 .Inf.6-AnGR-CGRFA/WG/11/21الوثيقة  26
 املرجع نفس . 27
 . Report17/19/-CGRFAمن الوثيقة  90الفقر   28
 . Inf.7-AnGR-CGRFA/WG/11/21الوثيقة  29
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  84الفقر   30
 .Inf.11-AnGR-CGRFA/WG/11/21الوثيقة  31
 .AnGR-CGRFA/WG-11/21/4الوثيقة  32
 .Inf.5-AnGR-CGRFA/WG/11/21الوثيقة  33
34 http://www.fao.org/3/i2413e/i2413e00.htm   
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 : الستخدام املستدام والتنمية2جمال األولوية السرتاتيجية 
اعطوج التوجيهية بشااأن تطوير سااالساال مسااتدامة لصاااار منتجو أقرنت اهليئة، يف دورهتا العادية السااابعة عشاار ،  -23

وطلبت من املنظمة نشااااااااااااااارها وتوزيعها على نطاا واساااااااااااااااع. ونتشااااااااااااااارت اعطوج التوجيهية ابلنساااااااااااااااختني  35الثرو  احليوانية
تر ة بدعم عملية حكومة الصاااااااني م و ق. وت19-والورقية. وأتخر توزيع النساااااااخ الورقية بسااااااابب جائحة كوفيد 36اإللكرتونية

  اعطوج التوجيهية إىل اللاة الصينية.

االسااتخدام ائفعاال للموارد الوراثية احليوانية وتنميتها،  لعاامانواسااتجابة لطلب احلصااو  على مساااعدات تقنية  -24
بطريقة مبا ااااار  أو من خال  التعاون مع املنظمات كان ذلك أواصااااالت املنظمة تقدمي املسااااااعد  يف هذين اجملالني، ساااااواء 

تاري ائخرى. ومشلت املوا ااايع اعاصاااة ال  حظيت ابالهتمام يف أنشاااطة املنظمة للدعم التقين وبناء القدرات التكيف مع 
احليوا ت، وبرامج الرتبيااة اجملتمعيااة، وتطبيق التكنولوجيااات البيولوجيااة، واإليكولوجيااا  و ااديااداملناااو والتخفيف من حاادتاا ، 

 العراعية، وتطوير السالسل اعاصة أبسواا الثرو  احليوانية ئصحاب احليازات الصاري .

ا النووية حاليً ويعاااااااطلع املركع املشااااااارتا بني منظمة ائةذية والعراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية املعين ابلتقنيات  -25
 37".نةساان حملامبشااروع حبا منسااق حو  "تطبيق ائدوات النووية والوراثية لتمكني اختيار احليوا ت ذات الساامات اإلنتاجية 

دعم إنشااااااااء نظم تساااااااجيل ائداء وتطبيق ائدوات الوراثية لتحساااااااني إنتاجية احلليب. ويركع املشاااااااروع على إنتاج ائلبان وي
املشاارتا بني منظمة ائةذية والعراعة والوكالة الدولية لمركع لمشاااريع التعاون التقين الدعم من خال   38تتلقى عشاار  بلدانو 

 .النوويةللطاقة الذرية املعين ابلتقنيات 

املشرتا بني منظمة ائةذية  واملركعالدعم عن طريق مشاريع التعاون التقين ال  تديرها املنظمة  بلًدا 41تلقى د قو  -26
كل   ابلنساااابة إىل النووية. وتعاجل املشاااااريع مسااااائل متنوعة ذات أولويةوالعراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية املعين ابلتقنيات 

قيمة، والتحساااااااااااااااني الوراثو، وتطبيق تقنيات التكاثر، و ديد بلد، مبا يف ذلك تنمية الثرو  احليوانية، وتععيع سااااااااااااااالسااااااااااااااالة ال
اسااااااااااتعراض  اننو عباحليوا ت وتتبعها. ومت وصااااااااااف دعم املنظمة للبلدان املرتبة بتطبيق التكنولوجيات البيولوجية يف الوثيقة 

  39عراعة وصوهنا.العمل على التكنولوجيات البيولوجية من أجل االستخدام املستدام للموارد الوراثية ل ةذية وال

وعلى وج   .الثرو  احليوانيةواصااااااااااااااالت منظمة ائةذية والعراعة عملها لدعم الرعا  وةريهم من صااااااااااااااااار مريب و  -27
بفعااااااااااال الدعم من خارج امليعانية الذي تلقت  من حكوم  أملانيا وإسااااااااااابانيا والصاااااااااااندوا الدويل للتنمية العراعية، التحديد، 

وساااااا ت منصاااااة املعرفة الرعوية يف إعداد بروتوكو  للجماعات الثقافية  40رعوية.واصااااالت املنظمة تشاااااايل منصاااااة املعرفة ال
 البيولوجية ملريب الثرو  احليوانية ائصليني يف ةوجارات يف اهلند، وإنشاء  بكة لرعا  حيوا ت الياا يف أعايل جبا  آسيا. 

ا يف  سني قاعد  املعارف وائدلنة العلمية من املنظمة املعو قدمً  وطلبت اهليئة، يف دورهتا العادية السابعة عشر ، -28
بشاااااااااأن أنواع وساااااااااالالت الثرو  احليوانية من أجل توفري خدمات النظام اإليكولوجو، مبا يف ذلك من خال  إعطاء أمثلة، 

                                                      
 . Inf.5-CGRFA/17/19/11.2الوثيقة  35
36 http://www.fao.org/3/ca5717en/CA5717EN.pdf   
37 https://www.iaea.org/projects/crp/d31028  
 ائرجنتني، وبناالديش، والصني، واهلند، وكينيا، وبريو، وصربيا، وجنوب أفريقيا، وسريالنكا وتونس. 38
 .AnGR-CGRFA/WG-11/21/9الوثيقة  39
40 /hub/ar-knowledge-http://www.fao.org/pastoralist   

http://www.fao.org/3/ca5717en/CA5717EN.pdf
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ت كااد على عاادم التفريق بني  42مع متعاااونني خااارجيني، افتتاااحيااة علميااةت املنظمااة، وأعاادن  41والتوعيااة هبااذا اعصاااااااااااااااوص.
السااااااااالالت احمللية ونظامها اإليكولوجو العراعو عند النظر يف خدمات النظم اإليكولوجية. وتواصاااااااال املنظمة اسااااااااتعااااااااافة 

اجملتمعات التقليدية ذات ائ ية يهدف إىل  ديد ومحاية الذي  43وتوسيع بر مج نظم الرتاث العراعو ذات ائ ية العاملية،
ومنذ  والنظم اإليكولوجية العراعية واملناظر الطبيعية املرتبطة هبا، والتنوع البيولوجو العراعو، ونظم املعرفة والثقافة.التارخيية 

مل كمواقع للرتاث العراعو، ويشااااااا  بلًدا 22ا يف نظامً  62، حدد بر مج نظم الرتاث العراعو ذات ائ ية العاملية 2005عام 
آيت   ل النظام العراعو الرعوي القائم على ائرةان يف منطقويشاااااااااااااااكن من الثرو  احليوانية.  ساااااااااااااااالالت حمليةالعديد منها 

 احليوانية، وال سيما املاعع.  ساللة حملية من الثرو  16مثااًل يشمل  44صواب آيت ومنصور، يف املارب،

صااااااد تنوع حنل العساااااال اعا ااااااع لإلدار  واهلام ابلنساااااابة إىل ائةذية والعراعة من وابإل ااااااافة إىل تععيع املخعون ور  -29
اخال  زايد  تطوير نظام معلومات التنوع الوراثو للحيوا ت املسااااااااتأنسااااااااة، ا ااااااااطلعت املنظمة  أبنشااااااااطة لتحسااااااااني  أيعااااااااً

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e dellaوابلتعاون مع معهد  استخدامها املستدام وتنميتها.

Toscana “M. Aleandri” ائكادميية الصااااااااااينية للعلوم العراعية، تعمل املنظمة ، واال اد الدويل لرابطات مريب النحل، و
على تطوير اعطوج التوجيهية بشاااااأن املمارساااااات اجليد  لرتبية النحل، ودليل عملو ملريب النحل بشاااااأن تقنيات وإجراءات 

ولكنها تتناو   وتتعاااااااااامن الواثئق بع  ائقسااااااااااام حو  الرتبية وعلم الوراثة. املناطق الريفية يف أفريقيا اإلنتاج املسااااااااااتدام يف
أعلنت في   45ا، اعتمدت ائمم املتحد  قرارً 2017بشاااكل أسااااساااو موا ااايع أخرى تتعلق برتبية النحل املساااتدامة. ويف عام 

 46تنظم املنظمة كل عام فعاليات لالحتفا  ابليوم العاملو للنحلنذ ذلك الوقت، ا للنحل. وما عامليً مايواأاير يومً  20يوم 
 وزايد  الوعو أب ية حنل العسل وامللقحات ائخرى ل ةذية والعراعة.

 : الصون3جمال األولوية السرتاتيجية 
 ا يف ا اد يتكون من جهات متعاونة من أورواب والعديد مناملنظمة ععااااوً  ، كانت2020إىل عام  2016من عام  -30

 47اإلدار  املبتكر  للموارد الوراثية احليوانية"، – IMAGEالبلدان من أفريقيا وأمريكا اجلنوبية ال  كانت تنفذ مشاااااااااااااااروع "
بدعم من اال اد ائورويب. ويهدف هذا املشاااروع إىل  ساااني برامج إدار  وصاااون املوارد الوراثية احليوانية خارج املوقع وزايد  

وعلى وج  اعصااااااوص، كانت منظمة ائةذية والعراعة مساااااا ولة عن  ملخعنة يف بنوا اجلينات.اسااااااتخدام ائصااااااو  الوراثية ا
وقياذ أفعاااااال املمارسااااااات  49وأمريكا الالتينية، 48العمل التدريبية للشااااااركاء من مشا  أفريقيا حلقاتاإل ااااااراف على تنظيم 

  50،51التجميد.واسطة حلفظ بالعمان جود  بنوا اجلينات. وتعمنت مسا ة املنظمة إعداد مقالتني علميتني عن 

                                                      
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  90الفقر   41
42-ecosystem-provide-agroecosystems-livestock-paper-ournals/animal/article/opinionhttps://www.cambridge.org/core/j 

breeds/8E251CA36D3DAC97549234745AE8A491-and-species-of-case-the-components-their-not-but-services  
43 /http://www.fao.org/giahs/ar   
44-ralpasto-agro-based-africa/argan-north-and-east-sites/near-http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated 
/system/en  

 .RES/72/211الوثيقة  45
46 /day/ar-bee-http://www.fao.org/world   
47 http://imageh2020.eu   
 (.متدرابً  20( واملارب )متدرابً  27 هورية مصر العربية ) 48
 (.متدرابً  40( وكولومبيا )متدرابً  22ائرجنتني ) 49
50 https://doi.org/10.3390/d11120240   
51 https://doi.org/10.1089/bio.2019.0128   

https://www.cambridge.org/core/journals/animal/article/opinion-paper-livestock-agroecosystems-provide-ecosystem-services-but-not-their-components-the-case-of-species-and-breeds/8E251CA36D3DAC97549234745AE8A491
https://www.cambridge.org/core/journals/animal/article/opinion-paper-livestock-agroecosystems-provide-ecosystem-services-but-not-their-components-the-case-of-species-and-breeds/8E251CA36D3DAC97549234745AE8A491
http://www.fao.org/giahs/ar/
http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/near-east-and-north-africa/argan-based-agro-pastoral-system/en/
http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/near-east-and-north-africa/argan-based-agro-pastoral-system/en/
http://www.fao.org/world-bee-day/ar/
http://imageh2020.eu/
https://doi.org/10.3390/d11120240
https://doi.org/10.1089/bio.2019.0128
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حلفظ ا ىلإتقدمت تقنيات حفظ املوارد الوراثية احليوانية بشاااااكل كبري يف السااااانوات ائخري ، خاصاااااة ابلنسااااابة و  -31
اعطوج التوجيهية ولتسااااااااااهيل تبين التطورات احلديثة يف تا  بنوا اجلينات احليوانية واسااااااااااتكما   52بواسااااااااااطة التجميد.

ت  ديثها، أعدن و  2012الصاااااااااادر  يف عام  53املوارد الوراثية احليوانية بواساااااااااطة التجميدحفظ  –ملنظمة ائةذية والعراعة 
 عنوانبوالوثيقة  54حفظ املوارد الوراثية احليوانية ل ةذية والعراعة بواساااااطة التجميد عنوانبمنظمة ائةذية والعراعة الوثيقة 

وأاتحتهما لكو  55مشاااااااااااااروع اعطوج التوجيهية –التجميد  االبتكارات يف تا  حفظ املوارد الوراثية احليوانية بواساااااااااااااطة
  تنظر فيهما  اعة العمل.

 م يف حفظ مخس سااااالالت من اعنازير احمللية بواسااااطة التجميد للمساااااعد  يف  اااامان  تيودعمت املنظمة في -32
إما بسبب املرض نفس  أو بسبب برامج مكافحة املرض. وابإل افة  –محى اعنازير ائفريقية احلماية من خسارهتا بسبب 

عن خصاااااائص هذه الساااااالالت اعمساااااة يف نظام معلومات  م  تيإىل حفظ خالاي اجلسااااام بواساااااطة التجميد، أبلات في
عداد لإلبالغ عن م  اااري أهداف التنوع الوراثو للحيوا ت املساااتأنساااة ومحنلت بيا ت احلفظ بواساااطة التجميد وحجم ائ

 .5-2-2ب و-1-5-2التنمية املستدامة 

 : السياسات واملؤسسات وبناء القدرات4جمال األولوية السرتاتيجية 
مت املنظمة الدعم ملختلف البلدان واهليئات اإلقليمية من أجل إعداد الساااياساااات املتعلقة ادار  املوارد الوراثية قدن  -33

االساااااااارتاتيجيات وخطة العمل الوطنية والقوانني والتشااااااااريعات الوطنية. و اااااااااركت املنظمة يف اجمللس احليوانية، مبا يشاااااااامل 
 االستشاري أو هيئة أصحاب املصلحة يف العديد من مشاريع البحوث التعاونية الدولية.

. بلًدا 61يف  اا أو وطنيً ا إقليميً مشاااروعً  49وساااا ت املنظمة و اااركاتها يف تطوير واأو تنفيذ مشاااروعني عامليني و -34
  يف املتوسة.متدرابً  22بلدان و 3ا لبناء القدرات مبشاركة ا وإقليميً  وطنيً حداثً  12املنظمة، مع  ركائها،  قدتعو 

املنساااااااااقني الوطنيني إلدار  املوارد الوراثية احليوانية وأصاااااااااحاب املصااااااااالحة اإلقليميني وواصااااااااالت املنظمة تعاوهنا مع  -35
كما   يف آساااااايا والشاااااارا ائد  وأفريقيا وتععيعها. اإلقليمية واإلقليمية الفرعيةأو الشاااااابكات االتصااااااا   جهاتللحفاظ على 

املنظمة،  قدتعواصااااالت املنظمة تعاوهنا مع جهات االتصاااااا  اإلقليمية ئورواب وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. و 
 لتقرير.الفرت  املشمولة ابلوراثية احليوانية خال  أو سا ت يف ستة اجتماعات للمنسقني الوطنيني إلدار  املوارد ا

يف اجمللة العلمية  56اإلدار  املساااااااتدامة للموارد الوراثية احليوانيةكمحرر  ااااااايف للعدد اعاص املعنون وعملت املنظمة   -36
مع عد  مقاالت أخرى قيد اإلعداد.  مقاالت، 8ن العدد ، تعاامن 2021من مارذاآذار ا واعتبارً  .Sustainability املفتوحة

اوتعمااال املنظماااة  ال  أطلقهاااا مشااااااااااااااروع  57Genetic Resourceيف هيئاااة  رير اجمللاااة العلمياااة املفتوحاااة اجلااادياااد   أيعاااااااااااااااااً
58GneResBridge  59الذي يرعاه اال اد ائورويب، وهو  ل حملن تلةAnimal Genetic Resources  .ال  مت إيقافها 

                                                      
 .Inf.11-AnGR-CGRFA/WG/11/21الوثيقة  52
53 http://www.fao.org/3/i3017e/i3017e00.pdf   
 .AnGR-CGRFA/WG-11/21/3الوثيقة  54
 .Inf.4-AnGR-CGRFA/WG/11/21الوثيقة  55
56https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Animal_Genetic_Resources_sus   
57/journal-resources-s/genetichttp://www.genresbridge.eu/resource   
58http://www.genresbridge.eu   
59/genetics/resources/journal/ar-http://www.fao.org/animal   

http://www.fao.org/3/i3017e/i3017e00.pdf
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Animal_Genetic_Resources_sus
http://www.genresbridge.eu/resources/genetic-resources-journal/
http://www.genresbridge.eu/
http://www.fao.org/animal-genetics/resources/journal/ar/
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وجهة التنسااااااااايق اإلقليمية ئورواب يف تنظيم  مع الرابطة ائوروبية لإلنتاج احليواع ائةذية والعراعةوتعاونت منظمة  -37
جلساااااااااااااااات خاصاااااااااااااااة تتعلق ابملوارد الوراثية احليوانية يف االجتماعات السااااااااااااااانوية ائخري  للرابطة ائوروبية لإلنتاج احليواع. 

ت للحفظ، وزايد  الوعو، وإدار  املوارد الوراثية احليوانية. وتعاااااامنت موا اااااايع اجللسااااااات إ ااااااافة القيمة، واختيار السااااااالال
 Redائمريكيااااااة للحفاااااااظ على التنوع البيولوجو للحيوا ت احملليااااااة )-املنظمااااااة مع الشااااااااااااااابكااااااة اإليبرييااااااة توتعاااااااوناااااا

CONBIAND)60   ،وألقت لبناء القدرات على تقدير أعداد الساااالالت مع الرتكيع على أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 السنوية. Red CONBIANDاملنظمة كلمات رئيسية يف منتدايت 

الندو  الدولية حو  اإلنتاج احليواع وتقدم املنظمة الدعم للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف تنظيم واساااااااااااااااتعاااااااااااااااافة  -38
يف  وجاهوومت التخطية للندو  يف ائصااااال كحدث  61.اقدمً الو اااااع احلايل والطريق للمعاااااو  –املساااااتدام وصاااااحة احليوان 

 28، وساااااااااتعقد اآلن بشاااااااااكل افرتا اااااااااو يف الفرت  من 19-بسااااااااابب جائحة كوفيد ، ولكن مت أتجيلها2020يونيواحعيران 
 . وستشمل الندو  عد  جلسات تتناو  القعااي املتعلقة ادار  املوارد الوراثية احليوانية.2021يوليوامتوز  2يونيواحعيران إىل 

احملافظة على  ااابكة تنونع احليوا ت املساااتأنساااة واجملموعات الفرعية اإلقليمية ابعتبارها منتدى ةري  وتواصااال املنظمة -39
 باج روو ملناقشة املسائل املتصلة ادار  املوارد الوراثية احليوانية. وما زالت أعداد املشرتكني والرسائل تتعايد ابطنراد. ويف فربايرا

، 2020إىل عام  2018. ومن عام بلًدا 155ا من مشاركً  3 380يف الشبكة أكثر من املشرتكني ، بلغ عدد ائ خاص 2020
. ومازالت الشبكة الوسيلة الوحيد  الفعنالة لتقاسم سنوايً  رسالة 400بلغ عدد الرسائل ال  مت تبادهلا عن طريق الشبكة حوايل 

 .العاملني يف إدار  املوارد الوراثية احليوانيةاعربات ونشر املعلومات وتيسري املناقشات ةري الروية بني ائفراد 
عت منظمة ائةذية والعراعة من اساااااااتخدامها لوساااااااائل التواصااااااال االجتماعو لعايد   -40 الوعو بشاااااااأن املوارد الوراثية وسااااااان

، تنشاااااااااااااار املنظمااة على حساااااااااااااااااهبااا 2020". وابتااداًء من عااام Twitterاحليوانيااة ل ةااذيااة والعراعااة، ال ساااااااااااااايمااا من خال  "
"vestockFAOLi@"62  ًمتابع هلذا احلساب. 18 500ا عن سالالت احليوا ت. وهناا أكثر من ا أسبوعيً أخبارها واختبار  

أبن تقرن الدور  الثانية وائربعون مل متر املنظمة  63أوصاااااااى تلس املنظمة، يف دورت  اعامساااااااة والساااااااتني بعد املائة،و  -41
نشااااااء جلنة فرعية معنية ابلثرو  احليوانية )اللجنة الفرعية( من قبل الدور  الساااااابعة والعشااااارين للجنة العراعة، وهو هيئة إعلى 

ثرو  احليوانية وأولوايهتا تقعااو واليت  مبناقشااة قعااااي ال دويلمنتدى حكومو كسااتعمل اللجنة الفرعية  إدارية فنية للمنظمة. و 
والتوصاااااااال إىل توافق يف اآلراء بشااااااااأهنا وإسااااااااداء املشااااااااور  للجنة العراعة ومن خالهلا إىل تلس املنظمة وم متر املنظمة حو  

، مبا يف ذلك التخفيف من وطأ  للقطاعالربامج وائنشااااااطة الفنية واملتعلقة ابلسااااااياسااااااات والالزمة لتحقيق املسااااااا ة ائمثل 
ومن املتوقع أن تكون هناا  2030.64 قيق ائمن الاذائو والتاذية وأتمني سااابل عيش مساااتدامة وإةاز خطة عامالفقر و 

 تفاعالت مستقبلية بني اللجنة الفرعية و اعة العمل بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتا.

 

                                                      
60/https://conbiand.site   
61https://www.iaea.org/events/aphs2021   
62https://twitter.com/FAOAnimalHealth   
 .CL 165/REPأ من الوثيقة -18الفقر   63
 .C/2021/21من الوثيقة  19الفقر   64

https://conbiand.site/
https://www.iaea.org/events/aphs2021
https://twitter.com/FAOAnimalHealth
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 التعاون -ا خامسً 

من املنظمة توطيد الشاااراكات مع أصاااحاب املصااالحة واملاحنني  65طلبت اهليئة، يف دورهتا العادية الساااابعة عشااار ، -42
 ملواصلة تقدمي الدعم الفين وعلى مستوى السياسات لتنفيذ خطة العمل العاملية على املستوى القطري.

وواصاااااااااااااالت املنظمة تفاعالهتا مع املنظمات العلمية وةري احلكومية، وجهات االتصااااااااااااااا  اإلقليمية والشاااااااااااااابكات  -43
املوارد الوراثية احليوانية، وععزهتا. وكما هو مو اات يف هذه الوثيقة،  تفظ منظمة ائةذية والعراعة بكفاءهتا اإلقليمية إلدار  

الفنية املعرتف هبا يف إدار  املوارد الوراثية احليوانية من خال  مشاااااركتها يف خمتلف املساااااعو العلمية، مبا يشاااامل اال ااااطالع 
البحا والتطوير، وتنظيم الدورات يف امل مترات العلمية الدولية وقيادهتا، ونشاااااااار  الداخلية واملسااااااااا ة يف مشاااااااااريع ابلبحوث

  العلمية. عاتو بطملا

 

 اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية –ا سادسً 

العمل العاملية للموارد الوراثية اسااااااااااارتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة يف دورهتا العادية الثانية عشااااااااااار ،  ،ةاعتمدت اهليئ -44
  67.تنفيذهااملنظمة )اسرتاتيجية التمويل( وطلبت من 66احليوانية

وتشااااامل اسااااارتاتيجية التمويل  يع املصاااااادر املعلومة واملمكنة ملوارد التمويل ال  تدعم تنفيذ خطة العمل العاملية.  -45
خاص ابملسااااااا ات الطوعية من و لمنظمة لأمانة اتبع  وقد أنشااااااأت اساااااارتاتيجية التمويل، من بني مواردها املالية، حساااااااب

 أجل دعم املشاريع الوطنية واإلقليمية لتنفيذ خطة العمل العاملية.

 حالة حساب أمانة منظمة األغذية والزراعة

يف ملاحنني إىل املسا ة يف تنفيذ خطة العمل العاملية، مبا يف ذلك اودعت اهليئة، يف دورهتا العادية السابعة عشر ،  -46
الدعو  الثانية إىل تقدمي اقرتاحات يف إطار حسااااااب أمانة املنظمة وطلبت من هذه ائخري  نشااااار النتائج اعاصاااااة مبشااااااريع 

جهة االتصاااا  العاملية إىل حسااااب أمانة هلذا الطلب، أ اااارت واساااتجابة  68حسااااب أمانة املنظمة يف املنتدايت املختصاااة.
ن، الصااني، وقد  اام عيني، الذي عقد يف  اا2019لجينوم النبايت واحليواع لعام خال  م متر آساايا ل 69املنظمة يف كلمة عامة

ممثلني عن املنظمات املاحنة احملتملة ومقدمو طلبات املشااااريع. ومت عرض املالمت الفنية للمشااااريع من الدعو  ائوىل لتقدمي 
وحىت اآلن، مت إةالا أنشطة الدعو  ائوىل وال توجد أموا  متاحة لدعو  اثنية  املشاريع، يف حما رات العيوف. اقرتاحات
 ملنظمة.ايف إطار حساب أمانة  اقرتاحاتلتقدمي 
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 حالة املوارد األخرى يف إطار اسرتاتيجية التمويل

لعاملية، يف أربعة ساااااااااااااااهم العمل يف تا  املوارد الوراثية احليوانية ل ةذية والعراعة، مبا يف ذلك تنفيذ خطة العمل ا -47
 – 2تتعلق بشاااكل رئيساااو مبا يلو: اهلدف االسااارتاتيجو  2021،70-2018للخطة املتوساااطة ائجل للمنظمة للفرت  نواتج 

، بلات حصاااااة موارد 2019-2018لفرت  إىل اوابلنسااااابة جعل العراعة والااابت ومصاااااايد ائواا أكثر إنتاجية واساااااتدامة. 
 دوالر أمريكو. الينيم 1.6الرب مج العادي للمنظمة املخصصة للعمل يف تا  املوارد الوراثية احليوانية حوايل 

وتركعت اجلهود على ائنشاااااااااااااااطة ائسااااااااااااااااساااااااااااااااية، وهو العملية احلكومية الدولية ونظام معلومات التنوع الوراثو  -48
اللحيوا ت املساااتأنساااة، ولكنها تعااامنت  خالت للمبادرات املشااارتكة بني القطاعات، وال سااايما تلك ال  تنطوي مد أيعاااً

على التنوع البيولوجو على مسااااااتوى متعدد القطاعات. واسااااااتفادت جهة االتصااااااا  العاملية من مسااااااا ات مساااااا و  معين 
ويف النصف ائو  من عام  2019-2018ا طوا  فرت  السنتني ابملوارد الوراثية احليوانية معار من حكومة فرنسا، كان حا رً 

إىل وحد  اإلنتاج احليواع وعلم الوراثة يف  عبة اإلنتاج  3-، انعم موظف جديد من فئة ف2020. ويف يوليوامتوز 2020
 احليواع وصحة احليوان. 

، بلات قيمة مشااااريع التعاون التقين يف املنظمة ال  تسااااهم يف هذا العمل 2019-2018السااانتني وخال  فرت   -49
املركع املشااااااااااارتا بني دوالر أمريكو، ومن برامج التعاون التقين للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن طريق  الينيم 1.3حوايل 

مليون  2.0وية يف ائةذية والعراعة ما يقارب النو منظمة ائةذية والعراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية املعين ابلتقنيات 
مليون دوالر أمريكو من خال  بر مج مشاااااااريع البحا  0.25يف حوايل  أيعاااااًاادوالر أمريكو. وساااااااهم املركع املشاااااارتا 

 املنسقة اعاص ب .

 املسامهات الطوعية ملنظمة األغذية والزراعة

مبا يف ذلك دعم الرعو، على الصاااااااااعيد العاملو من فرنساااااااااا ، تلقنت املنظمة أموااًل لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية -50
دوالر أمريكو(، وللمشاااااريع اإلقليمية والقطرية من النمسااااا وأذربيجان والبحرين  الينيم 0.5وأملانيا )ما بلغ تموع  حوايل 

ابلنساااابة إىل بع  هذه دوالر أمريكو(. و  الينيم 3.3ما بلغ تموع  حوايل واال اد ائورويب وموريتانيا ونيبا  وسااااويساااارا )
البلدان، مشل الدعم أموا  تلقتها البلدان من جهات ماحنة، و اصاااااااااة الصاااااااااندوا الدويل للتنمية العراعية، وبر مج ائةذية 
العاملو، ومرفق البيئة العاملية. كما أن ائموا  ال  توفنرت يف إطار اتفاقات التعاون سااااااااااااااااعدت املنظمة على توفري أموا  

 طة خاصة على املستوايت كافة. فيعية ئنش

 املوارد غري اخلاضعة لرقابة منظمة األغذية والزراعة

 دند اسااااااااااااارتاتيجية التمويل أربعة أنواع خمتلفة من املوارد ذات الصااااااااااااالة، مبا يف ذلك املوارد ال  ال ختعاااااااااااااع لرقابة  -51
رً وت دي املنظمة دورً  املنظمة.  وهو تعااااااااطلع هبذا الدور بشااااااااأن التمويل.ا يف تععيع حصااااااااو  البلدان على املعلومات ا ميساااااااان

من خال   اابكة مناقشااة تنونع  الدراسااية ومصااادر التمويل واملنت، ال ساايما من خال  االسااتمرار بتوفري معلومات عن املنت
أن املعلومات عن املوارد ال  ال ختعاااااااااااع لرقابة املنظمة ةري دقيقة، مت احلصاااااااااااو  على بع   عمو  .احليوا ت املساااااااااااتأنساااااااااااة

 املائةيف  40مات من البلدان من خال  عملية اإلبالغ عن تنفيذ خطة العمل العاملية. وعلى وج  اعصااااااااااااااوص، أفاد املعلو 
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وذلك ابملقارنة مع  71بلدان أهنا زادت متويلها الوطين للموارد الوراثية احليوانية منذ اعتماد خطة العمل العاملية. 104من 
ا ما يندمج دعم البلدان املاحنة وةالبً  2014.72يف عام   ائخري قدمت تقارير خال  اجلولة  بلًدا 129فقة من  املائةيف  30

ا، مثل املشاااااريع ال  تدعم الرعو أو تععيع سااااالساااال القيمة إلدار  املوارد الوراثية احليوانية  اااامن برامج  اااااملة وأوسااااع نطاقً 
ريع بشااااااااأن  ديد هوية احليوا ت وتتبنعها. وعلى ساااااااابيل الكاملة للثرو  احليوانية، أو من خال  أنشااااااااطة مكمنلة مثل مشااااااااا

املثا ، يعمل البنك الدويل على تطوير مشاااريع إنتاج للثرو  احليوانية واسااعة النطاا أو دعمها من خال  املنت أو القروض، 
با ؛ وتشااااااامل  يعها يف العديد من البلدان، مبا يف ذلك بناالديش وإثيوبيا واهلند وكازاخساااااااتان وقريةيعساااااااتان ومناوليا وني

 استثمارات يف  سني تربية احليوا ت وعلم الوراثة، من خال  استخدام السالالت احمللية والعابر  للحدود على حد سواء. 
 

 التوجيهات املطلوبة –ا سابعً 

يف أن إن  اعة العمل مدعو  إىل اسااتعراض التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية. وقد ترةب  اعة العمل  -52
 مبا يلو:توصو اهليئة 

 
  دعو  البلدان إىل مواصاالة تنفيذ خطة العمل العاملية للمسااا ة يف ائمن الاذائو العاملو ويف التنمية الريفية

 التنمية املستدامة؛ من أهداف 15و 2اهلدفني املستدامة، وخاصة املساعد  يف  قيق 

 املنظمة، ابلشاااراكة مع أصاااحاب املصااالحة واجلهات املاحنة، مواصااالة دعم تنفيذ البلدان عطة  إىل والطلب
 العمل العاملية؛

   داخل ائساليب ودعو  البلدان إىل الرتكيع بشكل خاص على صون املوارد الوراثية احليوانية إما من خال
حسااااااااب االقتعاااااااااء، والطلب إىل املنظمة تقدمي  النظام احلون أو من خال  ائساااااااااليب خارج النظام احلون 

 الدعم التكميلو الفين ويف تا  السياسات؛

  ودعو  اجلهات املاحنة إىل املساااااااااااااااا ة يف تنفيذ خطة العمل العاملية، مبا يف ذلك الدعو  الثانية إىل تقدمي
 اقرتاحات يف إطار حساب أمانة املنظمة؛ 

  عية أب ية املوارد الوراثية احليوانية وأدوار منتجو الثرو  احليوانيةوالطلب إىل املنظمة والبلدان مواصاااااااااااااالة التو 
 وأنواع احليوا ت وسالالهتا ونظم إنتاجها من حيا توفري خدمات النظام اإليكولوجو.
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