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 تقرير الدورة السابعة جلماعة العمل الفنية

 احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

 

 2012تشرين األول /أكتوبر 22-24روما، إيطاليا، 

 

 مقدمة -أواًل

 

لألغذية  احليوانيةاملعنية باملوارد الوراثية  ةالفنية احلكومية الدولي لُعقدت الدورة السابعة جلماعة العم -1

 1قائمة املندوبني واملراقبني دوتر. 2012تشرين األول /أكتوبر 22إىل  24من  يايف روما، إيطال( مجاعة العمل)والزراعة 

 2.(لفاوا)غذية والزراعة نظمة األعلى املوقع اإللكرتوني مل

 

 افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونّواب الرئيس واملقّرر -ثانيًا

 

. ماعة العمل، باملندوبني واملراقبنيالدورة السادسة جل، رئيس (سويسرا) François Pythoudرّحب السيد  -2

وهّنأ السيد . ته كرئيس جلماعة العملو كر األعضاء يف مجاعة العمل واألمانة على ما حظي به من دعم خالل فرتة والي

Pythoud  خطة العمل العاملية للموارد الوراثية على صعيد تنفيذ  2007مجاعة العمل على التقدم احملرز منذ سنة

وتوجه بالشكر إىل الفاو على عملها يف جمال التوعية على أهمية املوارد الوراثية  (خطة العمل العاملية)احليوانية 

 .احليوانية

 

إىل العمل اهلام الذي اضطلع به مكتب مجاعة العمل من أجل تقييم اقرتاحات  Pythoudوأ ار السيد  -3

( إسرتاتيجية التمويل)للموارد الوراثية احليوانية املشاريع املعروضة يف إطار إسرتاتيجية متويل خطة العمل العاملية 

وبالعودة . من املشاريع اليت وقع عليها االختيار لتمويلها وأبدى ارتياحه لإلعالن خالل االجتماع احلالي عن أول دفعة

الفنية املخصصة املعنية باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم  العملإىل االجتماع األخري جملموعة 

ة املوارد الوراثية إىل الدور اهلام الذي يتعّين على مجاعة العمل تأديته ملساعدة هية Pythoudمنافعها، أ ار السيد 

فهم انعكاسات بروتوكول ناغويا على احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف قطاع  على( اهليةة)لألغذية والزراعة 

 .املوارد الوراثية احليوانية
 

                                                      
 CGRFA/WG-AnGR-7/12/Inf.9الوثيقة   1
2  http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/angrvent-docs.html 
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 من السيد رئيسًا هلا وكاًل( الربازيل) Arthur da Silva Marianteوانتخبت مجاعة العمل السيد  -4

Harvey D. Blackburn (الواليات املتحدة األمريكية ) والسيدCleopas Okore  (كينيا )والسيد 

Jan Hendrik Schneider (أملانيا ) والسيدةJigjidpurev Sukhbaatar (منبوليا ) والسيدTiria Rere (جزر كوك ) نوابًا

توليه مهامه، إىل الرئيس املنتهية بالشكر، لدى  Marianteوتوّجه السيد . مقررًا Schneiderوانُتخب السيد . للرئيس

واليته على ما قام به من عمل وعلى التوجيهات اليت أعطاها طوال السنتني املاضيتني، مشريًا إىل أّن إجنازات كثرية قد 

 .حتققت يف ظّل قيادته

 

 ، نيابة عن السيدنوصحة احليوا، مدير  عبة اإلنتاج احليواني Berhe Tekolaورّحب السيد  -5

Modibo Traoré املدير العام املساعد إلدارة الزراعة ومحاية املستهلك، باملندوبني واملراقبني نيابة عن السيد جوزيه ،

على  خطة العمل العامليةوأ ار إىل التقدم امللحوظ الذي ُسّجل على صعيد تنفيذ . غرازيانو دا سيلفا، مدير عام الفاو

ورّحب . اندثار املوارد الوراثية يف املناطق النامية ملنعيضًا إىل ضرورة بذل املزيد املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية وأ

ه بالشكر إىل حكومات باختيار الدفعة األوىل من املشاريع اليت ستمّول بواسطة إسرتاتيجية التمويل وتوّج Tekolaالسيد 

ق اإلستةماني للفاو الذي سُيستخدم لتمويل تلك على املساهمات اليت قّدمتها للصندوكّل من أملانيا والنرويج وسويسرا 

وخّص بالشكر أيضًا حكومات كّل من أملانيا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا على ما قّدمته من دعم مالي . املشاريع

 .لتنفيذ برنامج الفاو اخلاص باملوارد الوراثية احليوانية

 

، بأعضاء إلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيةةساعد ل، املدير العام املAlexander Müllerورّحب السيد  -2

مكتب اهليةة وأعضاء املكتب املنتهية واليتهم وفريق اخلرباء على العمل  Müllerوهّنأ السيد . مجاعة العمل وباملراقبني

قد ضّم صوته إىل صوت السيد و. الذي قاموا به من أجل تقييم اقرتاحات املشاريع املقّدمة يف إطار إسرتاتيجية التمويل

Tekola  كومات اليت ساهمت يف التمويل و دد على أهمية إسرتاتيجية التمويل باعتبارها وسيلة احلمتوجهًا بالشكر إىل

وأبدى كذلك ثقته يف أن تؤدي اهليةة دورًا هامًا يف تنفيذ . لرتمجة السياسات واإلسرتاتيجيات إىل إجراءات ملموسة

 .احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعهاالتدابري اخلاصة ب

 

 Colletteالسيدة  توأبرز. العمل وباملراقبني مجاعة ء، بأعضاةأمينة اهلية، Linda Colletteورّحبت السيدة  -7

لة املوارد حا، مبا يف ذلك بنوع خاص إصدار تقرير 1998النجاحات اليت حققتها مجاعة العمل منذ تأسيسها يف سنة 

العملية اليت اختذتها  تورّحبت باخلطوا. خطة العمل العامليةواعتماد  الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل

على أهمية تعزيز برامج املراقبة الوطنية اخلاصة باملوارد  تلكنها  ّدد خطة العمل العامليةالبلدان من أجل تنفيذ 

 . الختاذ اإلجراءات يف التوقيت املناسب من أجل محاية السالالت املعّرضة خلطر االنقراضالوراثية احليوانية، كمنطلق 

 

 . ألف املرفقوقد اعتمدت مجاعة العمل جدول األعمال على النحو الوارد يف  -8
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  خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةاستعراض تنفيذ  -ثالثًا

 

. 3تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية وإعالن إنرتالكن نبعنواالوثيقة  العملدرست مجاعة  -9

تقرير مرحلي مفصل للفاو عن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية واّطلعت على وثائق املعلومات بعنوان 

حالة ، و20125 –احليوانية تقرير مرحلي توليفي عن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية ، 4احليوانية

 خطة العمل العامليةتنفيذ  يفورّحبت مجاعة العمل بالتقدم امللحوظ . 20126 –واجتاهات املوارد الوراثية احليوانية 

 .وأقّرت بوجود ثبرات ال سيما على صعيدي التعاون ومتويل األنشطة .على املستويات كافة

 

 :مجاعة العمل اهليةة مبا يلي أوصتو -10
 

والطلب إىل الفاو أن حترص على إبقاء اإلدارة  خطة العمل العامليةبالتقدم احملرز يف تنفيذ  بالرتحي (1)

املستدامة للموارد الوراثية احليوانية جمااًل من جماالت األولوية يف املنظمة وعلى مواصلة أنشطتها 

 ؛خطة العمل العامليةالداِعمة لتنفيذ 
 

من أجل املساهمة يف حتقيق األمن  خطة العمل العامليةدولية إىل تنفيذ دعوة البلدان واملنظمات ال (2)

من  7و 1البذائي العاملي والتنمية الريفية املستدامة، واملساعدة بشكل خاص يف حتقيق اهلدفني 

 األهداف اإلمنائية لأللفية؛
 

دان ملؤازرة جهودها على حّث الفاو على مواصلة عملها وتعزيزه يف جمال تقديم املساعدة التقنية للبل (3)

صعيد التنفيذ، ال سيما املتعلق منها جبرد السالالت ومراقبتها، وبالتوعية، مبا يف ذلك من خالل 

 ؛املوارد الوراثية احليوانيةنشرة 
 

الطلب إىل البلدان توصيف سالالتها مع حتديد كمي دقيق لديناميات السالالت، مبا يف ذلك حالة  (4)

ات الوراثية، فضاًل عن وصف بيةات اإلنتاج والتعاون مع املنظمات اإلقليمية االنتقاء واالختالف

لسالالت العابرة للحدود وللسالالت احمللية املشابهة من الوصفية لتحاليل الوالدولية الستعراض 

 الناحية الوراثية لسالالت موجودة يف بلدان أخرى؛
 

ية مواصلة جهودهما املشرتكة يف سبيل بناء قاعدة بيانات الطلب إىل الفاو والوكالة الدولية للطاقة الذر (5)

أجل دعم  لتخزين البيانات اجلزيةية وتبادهلا من( متاحة لالستخدام للجميع)للموارد الوراثية 

 الربامج الوطنية للموارد الوراثية احليوانية؛
 

                                                      
 CGRFA/WG-AnGR-7/12/2الوثيقة   3
 CGRFA/WG-AnGR-7/12/Inf.2الوثيقة   4
 CGRFA/WG-AnGR-7/12/Inf.3الوثيقة   5
 CGRFA/WG-AnGR-7/12/Inf.4الوثيقة   6
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باعتباره ( نظام املعلومات) للحيوانات املستأنسة ثينظام معلومات التنوع الوراالتأكيد على أهمية  (2)

اآللية الدولية لتبادل املعلومات عن املوارد الوراثية احليوانية، والطلب إىل الفاو تقديم دعم طويل 

 األجل من خالل موظفي الربنامج العادي لصيانة نظام املعلومات ومواصلة تطويره؛
 

جملتمع املدني والقطاع اخلاص، مبا تشجيع الفاو والبلدان على التعاون مع املنظمات اإلقليمية وا (7)

 يشمل قطاع تربية احليوانات، من أجل حتسني عملية إدارة املوارد الوراثية احليوانية؛
 

الطلب إىل الفاو مساعدة البلدان يف إقامة جهات اتصال على املستويني اإلقليمي أو اإلقليمي الفرعي  (8)

عوة البلدان إىل االستفادة بالكامل من الفرص اليت وتسيري عملها من أجل إدارة املوارد الوراثية ود

 تتيحها جهات االتصال اجلديدة والقائمة يف األساس؛
 

الطلب إىل الفاو مواصلة السعي إىل إقامة  راكات وحتالفات مع آليات ومنظمات دولية أخرى لتعزيز  (9)

 .خطة العمل العامليةتعبةة املوارد املالية الالزمة لتنفيذ 

 

 العمل ةخط مشروع اخلطوط التوجيهية الفنية لتنفيذ   -رابعًا

 العاملية للموارد الوراثية احليوانية

 

خطـة العمـل العامليـة للمـوارد     مشروع اخلطـوط التوجيهيـة الفنيـة لتنفيـذ     درست مجاعة العمل الوثيقة بعنوان  -11

لصون يف اجلسـم احلـّي للمـوارد الوراثيـة     اخلطوط التوجيهية حول ا بت مجاعة العمل مبشروعورّح. 7الوراثية احليوانية

 خطـة العمـل العامليـة   وأعربت عن تقديرها للفاو إلعدادها هذه اخلطوط التوجيهية اليت ستسهم يف دعم تنفيذ  8ةاحليواني

 . على املستوى القطري

 

للموارد  اخلطوط التوجيهية حول الصون يف اجلسم احلّي مشروععلى  مجاعة العمل بأن تصادق اهليةة أوصتو -12

 لتشـم  ثأن يتّم تعديلها حبيـ  ىاملخاطر، عل فلتصني نظام الفاو يفاملقرتحة  ت، مبا يف ذلك التعديالالوراثية احليوانية

احملفوظـة  "فةة  وتشري". املنقرضة"فةة املخاطر  تعريفوتبيري " احملفوظة بالتربيد فقط"فةة  هيفةة إضافية من املخاطر 

مـواد   نمـ  يهناك بالنسـبة إليـه مـا يكفـ     نذكر أو أنثى حيًا لك نمنها أي حيوا اليت مل يبَق تإىل السالال" بالتربيد فقط

مـا يكفـي مـن    "تصنيفه ضـمن فةـة    نعما ميك توترد توجيها. ساللته من جديد داستيالمبا ميّكن من حمفوظة بالتربيد 

ا فةـة  مـ أ. ثية احليوانيـة بواسـطة التربيـد   حفظ املوارد الورا نضمن اخلطوط التوجيهية للفاو بشأ" مواد حمفوظة بالتربيد

مـواد حمفوظـة بالتربيـد     يكفي مـن منها أي حيوان ذكر أو أنثى حيًا وال ما  مل يبَق اليت تفتشري إىل السالال" املنقرضة"

 .جديد نم ساللتها داستيال مبا ميّكن من
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طـوط التوجيهيـة الفنيـة بشـأن     مجاعة العمل كذلك بأن تطلب اهليةـة إىل الفـاو مواصـلة حتـديث اخل     أوصتو -13

حتديد احليوانات، وتتبعها، وتسجيل األداء، وبلورتها بشكل أكرب ومواصلة توفري بنـاء القـدرات باالسـتناد إىل مجيـع     

 . اخلطوط التوجيهية اليت صدرت حتى اآلن

 

 استعراض تنفيذ إسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل   -خامسًا

 احليوانية العاملية للموارد الوراثية

 

، رئيس الدورة السادسة جلماعة العمل، تقريرًا عن أنشطة مكتب مجاعة العمـل اهلادفـة   Pythoudم السيد قّد -14

اختيــار اقرتاحــات املشــاريع يف إطــار إصــدار النــداء األول لتقــديم االقرتاحــات وفقــًا  عمليــة إىل دعــم مكتــب اهليةــة يف

اخلـرباء   تصـال اإلقليميـة وفريـق   لإلسهامات القّيمة اليت قّدمتها جهـات اال  وقد أعرب عن تقديره. إلسرتاتيجية التمويل

 22سـيتّم إ ـراك    هاألوىل مشريًا إىل أنّـ  ةاملشاريع الثماني ىوقد نقل موافقة مكتب اهليةة عل. الدولي يف إطار هذه العملية

دفعـة ثانيـة مـن     ىقريبـًا عـن املوافقـة علـ     ع أن ُتعلـن األمانـة  وتوقّـ . بفضل النجاح الذي حققته املشاريع اإلقليميـة  بلدًا

 . االقرتاحات

 

وأعربـت عـن امتنانهـا حلكومـات كـّل مـن أملانيـا        . وهّنأت مجاعة العمل مقدمي االقرتاحـات علـى جنـاحهم    -15

 كما أعربت عن ارتياحها لتوطيد التعاون بني . وسويسرا والنرويج اليت أتاحت إسهاماتها إطالق النداء األول لالقرتاحات

 . فيها أكثر من بلد واحد كالبلدان، وهو ما دّلت عليه احلصة الكبرية للمشاريع الناجحة اليت يشار

 

التمويـل لتنفيـذ خطـة العمـل العامليـة للمـوارد        اسـتعراض إسـرتاتيجية    بعنوانودرست مجاعة العمل الوثيقة  -12

تقريـر املرحلـي املفّصـل    الاحة يف وثيقة املعلومـات بعنـوان   واّطلعت على املعلومات املالية املفصلة املت. 9الوراثية احليوانية

 .10بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةللفاو 

 

. النامية نيف البلداخطة العمل العاملية مجاعة العمل على احلاجة إىل تأمني التمويل الكايف لدعم تنفيذ  و ددت -17

. وأعربت عن تقـديرها للمسـاهمات الطوعيـة    2013-2012امج العادي للمنظمة يف الفرتة واّطلعت على التمويل من الربن

، املفاهيميـة قة للمـذكرات  اإلقليمية يف عمليـة الفـرز املسـب    ونظرًا إىل الدور الذي أّدته جهات االتصال اإلقليمية والشبكات

 .ليت تفتقد إىل ذلكعلى احلاجة إىل وجود جهات اتصال يف األقاليم ا يدعاودت البلدان التشد

 

اهليةـة   أوصت، ووضعتها بصيبتها النهائية ولرصد والتقييم املستقلاإجراءات ونظرت مجاعة العمل يف مسودة  -18

 .باعتمادها
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 :ليمجاعة العمل اهليةَة أيضًا مبا ي وأوصت -19
 

حلكومات واملاحنني ه بالشكر إىل احلكومات اليت ساهمت يف الصندوق االستةماني للفاو وحّث االتوّج (1)

خطة االستةماني للفاو أو زيادته ودعم تنفيذ  للصندوقاحملتملني اآلخرين على توفري مزيد من التمويل 

 ؛العمل العاملية
 

ه بالشكر إىل أعضاء مكتب مجاعة العمل وجهات االتصال اإلقليمية وفريق اخلرباء على عملهم التوّج (2)

 الدفعة األوىل من املشاريع يف إطار إسرتاتيجية التمويل؛ امُلجدي وعلى إسهاماتهم القّيمة يف
 

خطة العادي وإسداء املشورة الفنية لدعم تنفيذ  الربنامجالطلب إىل الفاو مواصلة توفري التمويل من  (3)

 على املستوى القطري؛العمل العاملية 
 

ات واملنظمات الدولية األخرى وحتالفات مع اآللي  راكاتالطلب إىل الفاو مواصلة السعي إىل إبرام  (4)

 ؛، مبا يف ذلك إسرتاتيجية التمويلخطة العمل العامليةلزيادة حشد املوارد املالية الالزمة لتنفيذ 
 

إطالق النداء تكليف مكتب مجاعة العمل بالعمل، بني الدورة واألخرى من دورات اهليةة، على  (5)

كي يف الصندوق االستةماني؛ وتطبيق اإلجراءات يرتوفر مبلغ مليون دوالر أم فورالثاني لالقرتاحات 

 بالنسبة إىل استخدام املوارد وحتديد األولويات؛ لالقرتاحاتإطالق النداء األول  إطاراليت اعُتمدت يف 
 

واملوافقة على  املفاهيميةاملذكرات  اختيارمن خالل إناطة عملية  احلاليةتبسيط إجراءات املوافقة  (2)

 اعة العمل؛املشاريع مبكتب مج
 

للسماح بتقديم (( و) 4-ثانيًا-جيمامللحق األول، القسم ) التمويل إسرتاتيجيةالنظر يف إمكانية تبيري  (7)

 اقرتاحات املشاريع إىل أمانة الفاو مبا رة؛
 

االقرتاحات يف املستقبل، مبا يسمح للبلدان بتقديم مذكرة  لتقديماختاذ قرار يف ما خيص النداءات  (8)

لبلدان متعددة، مع العلم أّنه سيتم اختيار االقرتاح  مفاهيميةقطرية واحدة، وإرفاقها مبذكرة  ةمفاهيمي

 من حيث النوعية؛ األفضل
 

 املفاهيميةاإلقليمية يف ضمان النوعية خالل عملييت إعداد املذكرات  لاالتصا تاإلقرار بدور جها (9)

 .وفرزها املسبق، وحتديد هذا الدور على حنو أوضح
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 صون املوارد الوراثية احليوانية أدوار صغار مربي املاشية يف     -سادسًا

 على حنو مستدامواستخدامها 

 

صون املوارد الوراثيـة احليوانيـة واسـتخدامها    دوار صبار مربي املا ية يف أدرست مجاعة العمل الوثيقة بعنوان  -20

افها بأهمية صبار مربي املا ية يف إدارة املوارد الوراثيـة  وقد عاودت مجاعة العمل التأكيد على اعرت. 11على حنو مستدام

السالالت املكّيفـة مـع   ت مجاعة العمل بأهمية إسهام وإذ أقّر. لألغذية والزراعة بشكل عام ياحليوانية والتنوع البيولوج

وإتاحة فرص أكرب هلم األمن البذائي، أّكدت على احلاجة إىل الرتويج بشكل أكرب ملنتجاتهم  قيق حتالظروف احمللية يف

 .به الفاو لدعم هذه األنشطة والتوعية إزاءها تقوموقد أ ارت بارتياح إىل العمل الذي . للوصول إىل األسواق

 

 :مجاعة العمل اهليةة مبا يليأوصت و -21
 

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة تشجيع البلدان على النظر يف إمكانية تطبيق  (1)

، ال سيما ما يتعلق منها ت يف سياق األمن البذائي الوطينازة األراضي ومصايد األمساك والباباحلي

 بالرعاة والسكان األصليني وصبار مربي املا ية؛

الطلب إىل الفاو النظر يف إما إذا كانت املدفوعات املخصصة لتبطية خدمات النظم اإليكولوجية اليت  (2)

مجيع مربي املا ية، مع إيالء عناية خاصة للمساهمة تها قادرة على إفادة توفرها أنواع املا ية وسالال

صبار مربي املا ية والرعاة، وكيفية حتقيق ذلك، ورفع تقرير بذلك إىل اهليةة يف اهلامة اليت يقدمها 

 دورتها القادمة؛

ام معلومات التنّوع دعوة البلدان إىل مجع البيانات وإدخاهلا يف منوذج وصف بيةة اإلنتاج اخلاص بنظ (3)

اليت اليت تقّدمها السالالت  يكولوجيالوراثي للحيوانات املستأنسة، مبا يف ذلك خدمات النظام اإل

 .الُرعاةصبار مربَّي املا ية وحيتفظ بها 

 

 لألغذية والزراعة احليوانية التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثيةإعداد    -سابعًا
 

إعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة الوثيقة بعنوان درست مجاعة العمل  -22

 اإلسرتاتيجية هليةة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مسودة اخلطةواّطلعت على وثيقة املعلومات بعنوان . 12يف العامل

 عداد التقرير ونطاقه ومضمونه والتحضري له،وناقشت مجاعة العمل املراحل الزمنية إل. 202113-2014للفرتة 

الالزم على  كل موارد من خارج امليزانية الي املدعم إعادة النظر يف الوأ ارت إىل ضرورة . فضاًل عن املوارد الالزمة لذلك

 .وحتليلها للتمّكن من مجع البيانات املطلوبة
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 :مجاعة العمل اهليةة مبا يلي أوصتو -23
 

على  التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل عرض دعوة الفاو إىل (1)

وإىل تعديل برنامج العمل املتعدد السنوات وخطة ( 2015)اهليةة يف دورتها العادية اخلامسة عشرة 

 تنفيذه حسب االقتضاء؛
 

 ُمحكم الرتكيب جلمع البيانات القطرية؛ القيام يف دورتها العادية الرابعة عشرة مبراجعة استبيان (2)
 

على  التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العاملطلب عرض مسّودة  (3)

 مجاعة العمل يف دورتها الثامنة لكي تنظر فيها؛
 

على إسناد األولوية حّث مجيع أعضاء الفاو واآلليات الدولية والصناديق واألجهزة ذات الصلة  (4)

واليت ميكن توّقعها ختصيصًا فّعااًل ببية إعداد  عليهاوالعناية الالزمة فورًا لتخصيص املوارد املتفق 

 ؛التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل
 

املعلومات  إىل تقديمتبادر، يف الوقت املناسب، كي الفاو واملنظمات الدولية ل أعضاءمنا دة مجيع  (5)

 .إلعداد التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العاملالالزمة 

 

 املوارد الوراثية احليوانيةب اخلاصة واملؤشرات غاياتال   -ثامنًا

 

ت خـذ وأ. 14ملوارد الوراثيـة احليوانيـة  بـا  اخلاصـة رات واملؤ ـ  لبايـات ا بعنوانيف الوثيقة  ت مجاعة العملنظر -24

حول تنفيذ خطة العمل الدولية للمـوارد الوراثيـة    التجميعي التقرير املرحلي" بعنوان املعلوماتبوثيقة العمل علما  مجاعة

 .العامليـة  خطـة العمـل  لتقييم تنفيـذ   التدابريخدمت فيها املؤ رات املقرتحة وغريها من اليت اسُت 15"2012 -احليوانية 

إىل  ت مجاعـة العمـل  أ ـار قـد  و .16"تبشـأن تعريـف فةـات السـالال     املشـاورة تقريـر  " بعنوانبالوثيقة  ًاعلم تكما أخذ

أيضـا إىل أهميـة وجـود عمليـة      توأ ـار . احلاجة إىل إجراء مزيد من التجارب والتحقق من املؤ رات املقرتحـة للمـوارد  

 البايـات آيشـي للتنـوع البيولـوجي، وةاصـة      غايـات  حتقيـق  م احملرز حنـو لتقييم التقد ومؤ رات للموارد توفر أساسًا

 .13و 7و 4
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 :اهليةة مبا يليبأن تقوم  مجاعة العمل تأوصو - 25
 

ذات الصلة، على النحو املبني يف  باياتاستخدام العملية ومؤ رات املوارد املقرتحة، وال علىاملوافقة  (1)

خطة  تنفيذ، من أجل رصد 17"ملوارد الوراثية احليوانيةاخلاصة با واملؤ رات لباياتا" بعنوان الوثيقة

 ؛هاريأثتوالعمل العاملية 
 

متفق عليها  اريفوضع تع التنوع البيولوجي، إىلاتفاقية  اصةةالشركاء، والفاو، إىل جانب دعوة  (2)

 ؛وانيةيف قطاع الثروة احلي املستدامني، واإلدارة املستدامة اإلنتاج واالستهالك قوماتمل
 

القطرية بشأن  يةالتقارير املرحل رفعلستبيان المن انسخة منقحة باستعراض ، املقبلةدورتها  يف القيام، (3)

لألولويات  ر تبطية أكثر توازنًاوّفيو أكثر اتساقًا تفسريإعطاء  مبا يتيح خطة العمل العاملية

 .والتعاون والتمويل اإلسرتاتيجية

 

 :ما يلي اهليةة إىل الفاوتطلب بأن  مجاعة العمل تأوصو- 22
 

املتعلقة نسة لتسهيل إدخال البيانات للحيوانات املستأ ثيطوير نظام معلومات التنوع الورات التوّسع يف (1)

على النحو الوارد يف لسالالت اجلديد لتصنيف ال، مبا يف ذلك تلك املتعلقة ببسجالت السالالت كافة

البلدان اليت تقدم  لكي يصبح بإمكان ،18"ن تعريف فةات السالالتشاورة بشأامل تقرير" بعنوانالوثيقة 

أصلية يف البلد  سالالتعترب ُت مع الظروف احمللّيةأن سالالت معّينة متكيفة  اإل ارة إىلالتقارير 

 املعين؛
 

 نيةاملوارد الوراثية احليوا ةحالعن  املستقبلية تقاريرالإدراج جمموعة مؤ رات املوارد املقرتحة يف  (2)

 جتاهاتواال الةاالجتاهات احلالية حلالة خماطر السالالت يف تقارير احلعرض ، وواجتاهاتها

نظام املعلومات عند إجراء العملية إىل أحدث البيانات احلالية واملاضية املتاحة يف  باالستناد

 ؛احلسابية
 

حالة اخلطر من  عتربحساب حالة اخلطر، نقطة فاصلة من عشر سنوات، ُت لبرض، أن تستخدم (3)

 ؛عن أي بيانات جديدة تتعلق باألعداد عدم اإلفادةحال يف بعدها جمهولة 
 

خطة العمل حول تنفيذ  املستقبلية التقارير املرحلية التجميعية يف للعملية املقرتحةؤ رات املنشر و (4)

 .العاملية
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 :مبا يلي اهليةةبأن تقوم  مجاعة العمل توأوص- 27
 

للحيوانات  ثينظام معلومات التنوع الوراصيانة تقديم الدعم الالزم لاملاحنة إىل دعوة اجلهات  (1)

 عاملية لتبادل املعلومات بشأن املوارد الوراثية احليوانية؛ال ليةاآلباعتباره  وتطويرهاملستأنسة 
 

فةة  نضمعلومات املسالالتها املسجلة يف نظام  تصنيف البلدان على تقديم معلومات عن كيفية حّث (2)

 ؛املقرتحة من مؤ رات املوارد ةلبايات حساب اجملموع" متكيفة حمليا"و" غريبة"
 

مبا يف ذلك  ،علوماتاملاملتعلقة بالسالالت يف نظام  البلدان على التحديث املنتظم لبياناتها حّثو (3)

 .السالالت البريبةالبيانات املتعلقة ب

 

 ةمضم احليوانات اتجمرّتهل حالة واجتاهات الكائنات الدقيقة   -تاسعًا

 

 19".ةحالـة واجتاهـات الكائنـات الدقيقـة هلضـم احليوانـات اجملـرتّ       " بعنوانيف الوثيقة  ت مجاعة العملنظر- 28

الكائنـات الدقيقـة وهضـم احليوانـات     "بعنـوان  ( 21رقـم  ) بوثيقة املعلومات األساسـية  أيضا علمًا العملمجاعة  خذتوأ

 .اليت تقدم معلومات أكثر تفصياًل ،"ات وآفاق املستقبلحالة املعارف واالجتاه: اجملرتة

 

 :مبا يلي اهليةةبأن تقوم  العملمجاعة  توأوص- 29
 

حالة املعارف واالجتاهات : الكائنات الدقيقة وهضم احليوانات اجملرتة" بعنوانالرتحيب بالدراسة  (1)

يف ضوء تنوع  ،للحيواناتة األوىل ملعدأهمية التنوع امليكروبي يف ا والتأكيد على ،"وآفاق املستقبل

 ، والتحديات البيةية والصحية؛للثروة احليوانية العامليالالت والتنوع البذائي واإلنتاج الس
 

الدورة العادية اخلامسة عشرة إىل عن التطورات ذات الصلة يف هذا اجملال  رفع تقرير الفاوالطلب من  (2)

الفنية احلكومية الدولية بشأن تطبيق وإدماج  مجاعة العملأعمال  لدى استعراضها، للهيةة

 ؛ واستخدامها املستدام ملوارد الوراثية لألغذية والزراعةايف سبيل حفظ  لبيولوجيةالتكنولوجيات ا
 

التفاعالت بني النمط اجليين والبيةة على يف ، إىل أقصى حد ممكن، بحثأن ت الفاومن  بالطل (3)

من سالالت املوا ي، ومواصلة الرصد واالستعراض واإلبالغ  ةواسععرب جمموعة  اجلرثومياملستوى 

عن التطورات يف جمال الكائنات الدقيقة وهضم احليوانات اجملرتة، مبا يف ذلك عن طريق معاجلة 

 .يف العامل التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعةيف هذه املسألة 
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 ى املوارد الوراثية احليوانية واقتسام منافعهااحلصول عل   -عاشرًا

 

ارد باحلصـول علـى املـو    ةاملعنيـ  ةخصصـ امل فنيـة ال جملموعة العمـل دورة األوىل يف تقرير ال ت مجاعة العملنظر- 30

ثـائق  بو علمـاً  أخـذت وقـد  . 20(املشار إليها يف ما يلي باسـم جمموعـة العمـل   )الوراثية لألغذية والزراعة واقتسام منافعها 

 .وغريها من الوثائق املتاحة 21جمموعة العملاملقدمة إىل  العمل

 

يف  تونظـر  اهـ الصـادرة عن  توصـيات ال تواستعرضـ  جملموعة العملبتقرير الدورة األوىل  ت مجاعة العملبورّح- 31

عها، على النحـو  مناف اقتساممميزة للحصول عليها و السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت تتطلب حلواًل

 .22جمموعة العملاحملدد من قبل 

 

 توأوصـ . جمموعة السـمات املمّيـزة   جمموعة العمل بشأنإليه  تاالتفاق الذي توصلب ت مجاعة العملبوقد رّح- 32

إىل األمـني صـياغة مـذكرات تفسـريية للسـمات املميـزة الـيت ا حتديـدها، مـع مراعـاة خصوصـيات             اهليةةبأن تطلب 

على النحو الـوارد يف املرفـق   لدى استعراض السمات املميزة، و .ذلك املوارد الوراثية احليوانية يفية، مبا القطاعات الفرع

هـا ذات  تالـيت اعترب  السـمات الضوء على عدد مـن  ت مجاعة العمل طسّل، CGRFA/WG-AnGR-7/12/9باء بالوثيقة 

اعتبـار خـاص الجتـاه    إيـالء  مـع  ) 1 - وجيم 2 - باء :ملوارد الوراثية احليوانية، مبا يف ذلكبالنسبة إىل اأهمية خاصة 

 بلـدان  الشـمال وبـني بلـدان اجلنـوب، وبـني      بلـدان  بني –املوارد الوراثية احليوانية املمارسات احلالية املتصلة بتبادل 

ر واجتاه التبادل احملتمل يف املستقبل مـن بلـدان اجلنـوب إىل بلـدان الشـمال، خاصـة يف ظـّل تبيّـ        ؛ (الشمال واجلنوب

  1 - وهـــــاء 1 - دالو؛ (الدوليـــــة مـــــا يتعلـــــق بالســـــالالت العـــــابرة للحـــــدود يف) 3 - وجـــــيماملنـــــاخ؛ 

(. لصـناعي ما يتعلق بالسـالالت املخصصـة لالسـتخدام يف أنظمـة اإلنتـاج ا      يف) 2 - وواو 1 - وواو 5 - وهاء 3 - وهاء

 .ىل املوارد الوراثية احليوانيةأهمية بالنسبة إ أقّل 4 - وهاء 4 - السمتني دال ت مجاعة العملواعترب

 

احليوانية  الوراثيةباحلصول على املوارد  ةاملعنيجمموعة العمل الفنية املخصصة توصيات  مجاعة العمل تدأّيو- 33

اختـاذ   الضوء على وجه اخلصـوص، علـى احلاجـة إىل    توقد سّلط .واملتعلقة باملوارد الوراثية احليوانية واقتسام منافعها

 تو ـدد   23.منافعها اقتساماحلصول املوارد الوراثية احليوانية ومن أجل  فنيةل بناء القدرات واملساعدة الايف جمتدابري 

 تنظر اهليةةبأن  توأوص، 24ضرورة وضع  روط تعاقدية منوذجية للقطاعات الفرعية للموارد الوراثية على مجاعة العمل

التوصـية بالطلـب مـن     مجاعة العمل تأيدو .ارد الوراثية احليوانيةما يتعلق باملو أخرى يفيف إمكانية اتباع مقاربة أيضا 
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اب ، استنادا إىل املشاورات اإلقليمية والعروض املقدمة من احلكومات واملنظمات الدولية ومجيع أصحأن يعّد اهليةةأمني 

تـدابري تشـريعية   اذ والخت ،طوط توجيهية طوعية على املستوى املناسبمسودة عناصر ممكنة لوضع خاملصلحة املعنيني، 

السياسات للحصول على املـوارد الوراثيـة احليوانيـة لألغذيـة والزراعـة واقتسـام منافعهـا، مـع         خاصة بوإدارية وتدابري 

علـى املـوارد الوراثيـة     املناقشـات الدوليـة بشـأن احلصـول    اليت وصلت إليهـا   راحلاملمراعاة خمتلف الصكوك احلالية و

بشـكل خـاص علـى أهميـة املشـاورات       تو ـدد . 25لقطاعـات الفرعيـة  ا فخمتلـ يف  هـا افعمناقتسـام  لألغذية والزراعة و

اإلقليمية الواسعة والشاملة يف إعداد هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية، وعلى ضرورة النظـر يف الربوتوكـوالت اجملتمعيـة    

مجيـع   وعلى املشاورات أن تشمل أيضًا .ما يتعلق باحلصول على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية احليوانية يف

أصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبا يف ذلك منظمات و ركات الرتبية، ومربي املا ية ومنظماتهم، والبحـوث واخلـدمات   

احلاجـة إىل مصـفوفة    ت مجاعة العمـل وأبرز. االستشارية وخدمات اإلر اد وبنوك اجلينات، وكذلك الشبكات اإلقليمية

القطاعــات الفرعيــة للمــوارد الوراثيــة لألغذيــة برســات الدوليــة واملبــادرات والصــكوك ذات الصــلة وصــفية توضــح املما

خطة مراعاة الصكوك القائمة مثل بوجوب ، أساليب العملعلى مستوى تطوير ، أيضًا مجاعة العمل توأوص. 26والزراعة

 قتسام املنافع دعمـاً الصك وضع اصر املطلوبة لالعنعلى حتتوي  قداليت والتمويل اخلاصة بها  وإسرتاتيجية العمل العاملية

 .احتياجات البلدان ملراعاة

 

 البيانات اخلتامية   -حادي عشر

 

ألقى ممثلو اجملموعات اإلقليمية بيانات  كروا فيها الرئيس واألمانة وموظفي الدعم واملندوبني واملراقبني - 34

 رة ويف حلقة العمل العاملية اليت سبقتها للمنسقني علىواملاحنني على إتاحة الفرصة هلم للمشاركة يف هذه الدو

 . املستوى الوطين

 

بالشكر إىل مجاعة العمل على التوصيات الواضحة اليت أصدرتها ملزيد من بلورة  Tekolaوتوجه السيد - 35

. طة العمل العامليخعلى التوصيات املتصلة بالبايات واملؤ رات لرصد التقدم يف تنفيذ اسرتاتيجية التمويل وتطبيقها و

 التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذيةوقد أكد على أهمية عملية رفع التقارير القطرية بالنسبة إىل 

وأ ار إىل مستوى التعاون املثالي . خطة العمل العامليةوعلى أهمية نظام املعلومات باعتباره أداة مساِندة لتنفيذ  والزراعة

روح التوافقية اليت أبدتها البلدان واألقاليم، إن بالنسبة إىل تقديم املشاريع يف إطار اسرتاتيجية التمويل أو خالل الوإىل 

 وتوجه بالشكر إىل كل من الرئيس واملكتب على عملهما الشاق لتنظيم هذا االجتماع. دورة مجاعة العمل

 . على أكمل وجه
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وأ ارت إىل أهمية . على روح الشراكة والتوافق اليت اتسم بها االجتماع مجاعة العمل Coletteو كرت السيدة - 32

توصيات مجاعة العمل بالنسبة إىل توقيت اإلعداد للتقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة 

دعمًا لربنامج الفاو اخلاص وتوجهت بالشكر إىل احلكومات اليت قدمت مساهمات مالية . وبلورة البايات واملؤ رات

 والرئيس على التوجيهات اليت أعطاها و كرت أيضًا األمانة على أعماهلا التحضريية. باملوارد الوراثية احليوانية

 . خالل االجتماع

 

االجتماع مستذكرًا التقدم امللحوظ احملرز و اكرًا مجيع املندوبني واملراقبني واملكتب  Marianteواختتم السيد - 37

 . واألمانة وموظفي الدعم على مساهمتهم يف إجناح هذا االجتماع
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 املرفق ألف

 جدول أعمال الدورة السابعة جلماعة العمل

 املعنية باملوارد الوراثية احليوانيةالفنية احلكومية الدولية 

 لألغذية والزراعة

 

 املقررالرئيس و( نواب)انتخاب الرئيس ونائب  -1
 
 واجلدول الزمين اعتماد جدول األعمال -2
 
 إعالن إنرتالكنو خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةتنفيذ  -3
 

 خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية استعراض تنفيذ 3-1

 خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةلتنفيذ مشروع اخلطوط التوجيهية الفنية  3-2

 خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةإسرتاتيجية التمويل لتنفيذ ذ استعراض تنفي 3-3

 أدوار صبار مربي املا ية يف صون املوارد الوراثية احليوانية واستخدامها على حنو مستدام 3-4
 
 التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العاملإعداد  -4
 
 باملوارد الوراثية احليوانية ةاخلاص اتايات واملؤ رالب -5
 
 حالة الكائنات احلية الدقيقة يف عملية اهلضم لدى اجملرتات واجتاهاتها -2
 
 منافعها اقتساماحلصول على املوارد الوراثية احليوانية و -7
 
 ما يستجد من أعمال -8
 
 اعتماد التقرير -9
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 املرفق باء

 بالوثائق قائمة
 
 

 العمل وثائق
 

CGRFA/WG-AnGR-7/12/1 جدول األعمال املؤقت 

CGRFA/WG-AnGR-7/12/1 Add.1 جدول األعمال التفصيلي املؤقت واجلدول الزمين 

CGRFA/WG-AnGR-7/12/2    ــة ــة احليوانيــ ــوارد الوراثيــ ــة للمــ ــل العامليــ ــة العمــ ــذ خطــ  تنفيــ

 وإعالن إنرتالكن

CGRFA/WG-AnGR-7/12/3    ــة ــل العامليــة    مشــروع اخلطــوط التوجيهي ــة العم ــذ خط  الفنيــة لتنفي

 للموارد الوراثية احليوانية

CGRFA/WG-AnGR-7/12/4   استعراض تنفيذ اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للمـوارد

 الوراثية احليوانية

CGRFA/WG-AnGR-7/12/5       ــة واســتخدامها ــية يف صــون املــوارد الوراثي  أدوار صــبار مربَّــي املا 

 و مستدامعلى حن

CGRFA/WG-AnGR-7/12/6  إعــداد التقريــر الثــاني عــن حالــة املــوارد الوراثيــة احليوانيــة لألغذيــة

 والزراعة يف العامل

CGRFA/WG-AnGR-7/12/7 البايات واملؤ رات اخلاصة باملوارد الوراثية احليوانية 

CGRFA/WG-AnGR-7/12/8  ــم ــة اهلضــــ ــة الدقيقــــــة يف عمليــــ ــات احليــــ  حالــــــة الكائنــــ

 دى اجملرتات واجتاهاتهال

CGRFA/WG-AnGR-7/12/9    باحلصـول   تقرير الدورة األوىل جملموعة العمل الفنيـة املخصصـة املعنيـة

 على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
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