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  مقدمة-أوًال 
 
الموارد           -1 أثناء الدورة الثالثة استعرضت جماعة العمل المشترآة بين الحكومات والمعنية ب

ر األول       مشروع  ) جماعة العمل (الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة      الخطوط العريضة للتقري
ة  المعن حال ي الع ة  ة الحيواني وارد الوراثي ة .الم ع الموافق ى  والحظت م ذه الخطوط عل أن ه

 .العريضة تعكس الخطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية
ف

 
ك              -2 ولدى استعراض مشروع الخطوط العريضة تعّرفت جماعة العمل على طرق تقوية تل

ي و  اون إقليم ى تع ة إل اة الحاج ك مراع ي ذل ا ف ام الخطوط، بم ن األقس دد م ي ع ي ف به إقليم . ش
ارة  ت أن عب ة"والحظ ات المزرع ة  " حيوان ا الوراثي اهم موارده ي ُتس ات الت مل الحيوان تش

ذا                   ة والزراعة، ه الحيوانية في الوقت الحاضر، أو التي يمكن أن تساهم في المستقبل، في األغذي
 .إلى جانب الموارد غير المستغلة بالكامل

 
الم         وأآّدت جماعة العمل    -3 ة في الع ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ر األول عن حال  أن التقري

ك                    : يجب ا في ذل ة، بم ة الحيواني وارد الوراثي ا الم أن يتناول جميع األدوار والوظائف التي تؤديه
اج                           ى اإلنت ر الطلب عل ا يجب أن ينظر في تغّي وارد؛ آم ك الم ة لتل القيم االقتصادية واالجتماعي

ى               –مراض  الحيواني وعوامل األ   أثيرات حاالت الطوارئ وضرورة التعّرف عل ك ت  بما في ذل
ا،                وارد وتقاسم منافعه مقاومة األمراض؛ آما يجب توجيه اهتمام خاص لقضايا الوصول إلى الم

وطني    ريع ال ًا للتش ة ووفق ا الطبيعي ى موارده دان عل يادية للبل وق الس اس الحق ى أس ّدت . عل وأآ
ة           جماعة العمل أهمية تقديم خيارات     وارد الوراثي  واضحة وتوجيهات عن ُسبل تحسين صيانة الم

ة  وضع: ، طريق المستقبل6الحيوانية واستخدامها المستدام في الجزء       ة الحيواني   الموارد الوراثي
ذي أو ملخص                  .فى المسار الرئيسى     ا أن جماعة العمل طلبت وضع مخصص لموجز تنفي  آم

 .لويات واألعمال االستراتيجية المتفق عليهاإلعالم آبار واضعي السياسات والمديرين باألو
 مشروع الخطوط العريضة المنقح -ثانيا 

وافقت جماعة العمل على الخطوط األولية التي سُترسل إلى الهيئة، بعد إدخال التعديالت              -4
ة و يضم اقتراحات  . المطلوب ة، وه ق األول مشروع الخطوط العريضة المنقح ي المرف رد ف وي

 .جماعة العمل
 

  التوجيهات المطلوبة من هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة-لثًاثا
 
ة      -5 ات المقترح رح والمحتوي ام المقت ل الع ن الهيك ورة ع ديم المش ة تق ن الهيئ وب م المطل

الم                  ة في الع ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ر حال د ترغب      . لمشروع الخطوط العريضة لتقري ا ق آم
 والمحتوى النهائيين لهذا التقرير سيقومان على المدخالت التي ستأتي     الهيئة أن تالحظ أن الهيكل    

 .من التقارير القطرية ومن تقارير المنظمات الدولية، وعلى نتائج الدراسات المواضيعية
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 :المرفق األول
 مشروع الخطوط  العريضة للتقرير األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية

 رير عن أولويات العمل االستراتيجيفي العالم بما في ذلك تق
 

 الغرض من التقرير األول عن  -أوًال 
 حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم، 

 وأهداف هذا التقرير
 
الوضع الحالي للموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة على        األول   التقريرسيصف   -1

حتياجات في مجال صيانتها واستخدامها          المستوى العالمي، ويتعرف على الثغرات واال     
ة من أجل         . المستدام ة الحيواني وارد الوراثي ومن المحتمل أن يتطلب ذلك تقديرًا لقيمة الم

وارد         اليب والم ح األس ة؛ مس ة الحيواني وارد الوراثي ارة الم باب خس ل أس ة؛ تحلي التنمي
وارد  المتاحة الستخدامها وصيانتها؛ تقييم القدرات على استخدام هذه األ      اليب والم ا  . س آم

وارد         ة إلدارة الم تراتيجية العالمي قل االس ي ص تمرار ف ة لالس ة خلفي يكون بمثاب ه س أن
ة    ات المزرع ة لحيوان ة (الوراثي تراتيجية العالمي ة    ) االس ة األغذي عتها منظم ي وض الت

 .والزراعة
 
دية لألغذية   األول حيوانات المزرعة ذات األهمية االجتماعية واالقتصا       التقريروسيشمل   -2

ة      ة ذات األهمي ا البري ى أقاربه ور، وعل ة والطي واع الثديي ى األن ز عل ة، وُيرّآ والزراع
ديها               االقتصادية الحالية أو الممكنة، وعلى األنواع الحيوانية غير المستغلة بالكامل التي ل

 .قدرة آامنة على المساهمة بدرجة آبيرة في الزراعة
 

 األهداف العامة
 
الم،    األول عن  تقريرال في   اف العامة األهدستكون   -3   حالة الموارد الوراثية الحيوانية في الع

 :آما جاءت في الخطوط التوجيهية إلعداد التقارير القطرية هي
 

ة الحاضرة واالتجاهات الظاهرة               • ة، والحال تحليل حالة الموارد الوراثية الحيواني
ة       في هذه الموارد، وتقديم تقرير عنها وعن مساهمتها ال         ة في التنمي حالية والممكن

 الغذائية والزراعية والريفية؛
ات  • د األولوي ى يمكن تحدي ة، حت وارد المهم ذه الم ى إدارة ه د عل درة البل دير ق تق

 لبناء القدرات في المستقبل؛
ة           • وارد الوراثي يانة الم ال ص ي مج ل ف ة للعم ات الوطني ى األولوي رف عل التع

 .ا يتصل بذلك من متطلبات التعاون الدوليالحيوانية واستخدامها المستدام وم
 

 األهداف النوعية
 
 :األهداف النوعية في تقرير حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم هي -4
 

ة       • وارد الوراثي ة الم ن حال ات ع لحة بمعلوم حاب المص ات وأص د الحكوم تزوي
ًا التخ   ات أساس ذه المعلوم ون ه ة لتك ة والزراع ة لألغذي رارات الحيواني اذ ق

 السياسات واإلدارة؛
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وارد       • وع الم ة تن ن حال ات ع ات والمعلوم ي للبيان دي األساس ط القاع وضع الخ
ة    ات إقليمي ى وضع أولوي اعدة عل رات والمس ة، لتوضيح الثغ ة الحيواني الوراثي
وعالمية إلدارة الموارد الوراثية الحيوانية آجزء من الهدف الشامل وهو تحقيق         

 عالمي واستدامته؛األمن الغذائي ال
 
ات      • زارعين والمجتمع درات الم ة وق ة والخاص ات العام درات المؤسس يم ق تقي

ة حتى يمكن  ة وجماعي وارد، بصورة فردي ك الم ى إدارة تل ة عل األصلية والمحلي
 التعّرف على أولويات بناء القدرات الوطنية؛

 
ة   • ة والمجلوب الالت المحلي ي الس ة ف يم الكامن دير األدوار والق م تق أثيرات ُنظ ، وت

ال  اء والرج ة، وأدوار النس ة الحيواني وارد الوراثي ى الم ة عل ة التقليدي الزراع
 واألطفال في إدارة الموارد الوراثية الحيوانية؛

 
ك               • ة تل م قيم فحص المناهج والتقانات المستخدمة، أو المتاحة، من أجل تحسين فه

يانتها بطريق ا وص تخدامها وتنميته ين اس وارد وتحس ذ الم ع أخ تدامة، م ة مس
 المعارف األصلية والمحلية في االعتبار إلى جانب العلوم العصرية؛

 
وارد           • ددة في الم يم المتع تشجيع إقامة شبكات لزيادة الوعي باألدوار المتعددة والق

 الوراثية الحيوانية، وبالتالي تعزيز تحسين استخدامها وتنميتها وصيانتها؛
 
ة         كات  بوضع أساس لتعزيز الش    • ة الوراثي القائمة بين البلدان ذات الموارد الحيواني

 المشترآة أو المتقاسمة، أو التي تشترك في ُنظم اإلنتاج أو قضايا اإلنتاج؛
 
ين    • ا ب بكات وفيم ك الش اون والتعاضد داخل تل ين التع جيع االتصاالت وتحس تش

ة في إ      ة العامل ر الحكومي ة وغي ين المنظمات الحكومي دارة مختلف الشبكات، وب
 الموارد الوراثية الحيوانية؛

 
وارد      • إدارة الم رة ب لة مباش ون ذات ص دما تك ئة عن ايا الناش ى القض ّرف عل التع

ى                ا عل وان وتأثيراته وان وصحة الحي الوراثية الحيوانية في عالقتها برعاية الحي
 البيئة وغير ذلك من القضايا؛

 
ة في ا         • زارعين،    تحسين فهم حالة السالالت التي ليست لها قيم لوقت الحاضر للم

ذار والتعامل             واألقارب البرية للحيوانات المستأنسة، ليكون ذلك أساسًا لنظام اإلن
دان، والتعرف   ي تتعرض لخطر الفق ة الت ة الحيواني وارد الوراثي ع الم ر م المبك

 على فرص استخدام هذه الموارد في المستقبل؛
 
تلزم استجابة طار            • ى األوضاع التي تس دان          التعرف عل ع فق دابير لمن اذ ت ة واتخ ئ

 .الموارد الوراثية الحيوانية وتنوعها الوراثي، أو العمل على تقليله
 

 في العالم الموارد الوراثية الحيوانية حالة نـ أسلوب التقرير األول ع–ثانيًا 
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ة               التقريرسيكون   -5 ة الحيواني وارد الوراثي ة الم  األول تجميعيًا، ُيقدم صورة عالمية عن حال
ى        " الجرد "وسيتجنب التقرير أسلوب    . على جميع المستويات   الترآيز عل ك ب الساآن وذل

ة        ة والعالمي ة واإلقليمي تويات الوطني ى المس وارئ عل االت الط ة وح كالت القائم . المش
ق  األول جوانب االستخدام والتنمية والصيانة، إلى جانب مختلف            التقريروسُيعالج    طرائ
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ة    ين           وم . الصيانة بطريقة متكامل ة ب ات المتبادل ل للعالق ك أن يسمح بعمل تحلي ن شأن ذل
 .االستخدام والصيانة، بما في ذلك قضايا تحسين الحوافز ألداء عمليات الصيانة

 
دأين       -6 ان، حتى يسهل             : ويجب االستهداء في حجم الوثيقة بمب در اإلمك أن تكون موجزة بق

واء     قراءتها على مجموعة آبيرة من الناس، تشمل واضعي السيا        ى جانب االحت سات، إل
ليمًا لالستمرار في تطوير            ًا س وفر أساس االستراتيجية  على التفاصيل الضرورية التي ت

ل           العالمية ة وتقلي ة الحيواني ا الوراثي ى تحسين إدارة موارده دان عل  من أجل مساعدة البل
وصًا  ومن شأن المعلومات التي سُتجمع أثناء العملية التحضيرية، وخص         . التآآل الوراثي 

 القضايا   أن تكفل أن يغطى التقرير األول آامل نطاق        التي سُتجمع من التقارير القطرية،      
 .والسياسات والتقانات واألنشطة التي سبق عرضها في الخطوط األولية للتقرير

 
ة     التقريرسيتضمن   -7 ة وخرائط وجداول ورسومًا بياني ى   .  رسومًا وأمثلة نوعي وُيضاف إل

ا وُنظم                  أن الوثيقة الت   ،ذلك اليم بعينه الج أق ددًا من المالحق ُتع جميعية األساسية ستضم ع
ر             ه سيصدر      . إنتاج بعينها وأنواع بعينها وغير ذلك من الموضوعات بتفصيل أآب ا أن آم

راص مدمجة     ى شكل أق وافر    CD-ROMعلى شكل تقرير عادي مجلد وعل ، وسيكون مت
 .على اإلنترنت

 
 األول عن ل االستراتيجي بالتقرير الشامل عالقة تقرير أولويات العم–ثالثًا 

 حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم
 
ايا             -8 ى قض ا إل ت انتباهه ة أن تلف ة والزراع ة األغذي ن منظم ت م د طلب ة ق ت الهيئ آان

ة              ة الحيواني األولوية، واالحتياجات العاجلة واألعمال العاجلة لوقف تآآل الموارد الوراثي
ه ل معدل تكمال   أو تقلي ل اس ك قب ا، وذل وارد وتنميته ذه الم تخدام ه ين اس ر ، وتحس التقري

الم،           ة في الع ام    األول عن حالة الموارد الوراثية الحيواني وآانت جماعة العمل      . 2006 ع
ة             ة الحيواني الموارد الوراثي د  )جماعة العمل  (الثانية الفنية الحكومية الدولية والمعنية ب ، ق

دا       ات االستراتيجية للعمل       د  أوصت للهيئة بأن يكون إع ر األولوي يًا من       تقري  جزءًا أساس
 .1 عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالماألول التقريرالعملية الشاملة عند إعداد 

 
داد   -9 ة إع ى عملي ة عل دى الموافق رول الم  األولالتقري ي الع ة  وارد الوراثي ة الم   عن حال

ارير ا      ة في وضع       طلبت الهيئة استخــدام التق ات العمل االستراتيجية        لقطري ر أولوي تقري
2004العاشرة عام العادية التي ستنظر فيه الهيئة في دورتهــا 

ف

                                                          

2.. 
 

العاشرة للهيئة في أواخر عام العادية والمتصور أنه بعد أن تصدر التوجيهات من الدورة    -10
ات العمل االستراتيجية       ، وعلى أساس مشروع نص        2004 ر أولوي اء    سيم  تقري كن االنته

ن        امس م زء الخ و الج ون ه ذآور ويك ر الم ن التقري ة    م وارد الوراثي ة الم ر حال تقري
ة           الحيوانية في العالم،   ذه الوثيق ر  وسيعمل   .  آما هو مشروح في القسم الخامس من ه تقري

 :على ما يليأولويات العمل االستراتيجي 
 

الحيوانية واستخدامها اقتراح سياسات واستراتيجيات لصيانة الموارد الوراثية  -1
من أجل األغذية والزراعة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية مع 
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االهتمام بوجه خاص بالعالقة بين برامج الصيانة وبرامج االستخدام وقدرات 
  االستخدام؛

أن يكون الهدف هو مساعدة البلدان على وضع خطط وبرامج للعمل ذي  -2
   االستخدام والصيانة المستدامة على المستوى الوطني؛األولوية من أجل أنشطة

وارد      -3 تخدام الم ة الس درات الوطني ة الق ى تقوي دان عل اعدة البل ى مس ز عل الترآي
  الوراثية الحيوانية؛

ة إلدارة                -4 ة االستراتيجية العالمي ادة فاعلي ا لزي اقتراح تدابير مناسبة ويمكن تحقيقه
  ؛3الموارد الوراثية الحيوانية لحيوانات المزرعة

اقتراح أساس للتعرف على تكاليف البرامج والمشروعات واألنشطة التي يمكن               -5
 .أن ُتنفذها الحكومات

 
ل االس  -11 االت العم ن أن تتضمن مج ة   ويمك ين جمل ن ب ي، م ا يل ة م تراتيجي ذات األولوي

 :أمور
 

 تطوير المؤسسات وبناء القدرات؛ - 1
 تنمية الموارد البشرية؛ - 2
 تعزيز توصيف الموارد الوراثية الحيوانية وتقييمها؛ - 3
 المحافظة على المعارف التقليدية وتعزيزها؛ - 4
 اثية الحيوانية؛دعم االستخدام والتنمية المستدامين للموارد الور - 5
يانة   -6 ود الص ة جه ع (تقوي ارج الموق ع وخ ي الموق ط   ) ف ك وضع خط ي ذل ا ف بم

  صيانة وطنية ودولية؛
 إقامة آليات وطنية وشبه إقليمية وإقليمية للرصد والتعامل مع حاالت الطوارئ؛ - 7
 تعزيز وعي الجمهور وواضعي السياسات؛ - 8
ة    -9 ة الحيواني وارد الوراثي يل الم وع    تأص ي مجم ة وف تراتيجيات الوطني ي االس ف

  برامج اإلنتاج الحيواني؛
  رسم سياسة وطنية ووضع تشريع ولوائح وإجراءات وطنية؛ -10
  التعاون في البحوث وتطوير التقانة المناسبة ونقلها؛ -11
دان              -12 التعاون في إقامة ُنظم معلومات وشبكات اتصاالت مع مراعاة احتياجات البل

 .ى الدعم الفني والماليالنامية إل
 

ات العمل االستراتيجي         والمقترح أن يكون مشروع نص         -12 ر أولوي ل      تقري تقًا من تحلي مش
ايو   ى م ة حت ة والزراع ة األغذي ة لمنظم ة المقدم ارير القطري ي للتق ار /أول ، 2004أي

في التقرير وسُيقدم مشروع   . وللمعلومات المتوافرة من خالل االجتماعات الفنية اإلقليمية      
                                                           

(
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ات المزرعة      ( 3 ة لحيوان ي يمكن               : (AnGR)) الموارد الوراثي ي ُتستخدم، أو الت ة الت واع الحيواني ي األن تعن
ى مجتمعات     . آل منهااستخدامها، في إنتاج األغذية وفي الزراعة، ومجتمعات    ذه المجتمعات إل ويمكن تقسيم ه

ارة وأي                     اج المخت ية، وخطوط اإلنت ة، والسالالت القياس اس األرضية واألولي برية ووحشية، ومجتمعات األجن
، االستراتيجية العالمية إلدارة الموارد 1999منظمة األغذية والزراعة :المصدر(مادة وراثية مصونة بشكل آخر 

ر               . وانية لحيوانات المزرعة، موجز تنفيذي    الوراثية الحي  واع ُتعتب ين أي أن يادة في تعي وآل بلد هو صاحب الس
 .ذات صلة بالموارد الوراثية لحيوانات المزرعة
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ل                      ى استعراض وتحلي تنادًا إل ة، اس ة العاشرة للهيئ دورة العادي ى ال صورة موجزة جدًا إل
ي          التقرير األول أوليين للتقارير القطرية، وسيسير على هيكل        ا يل ه فيم يأتي بيان ذي س .  ال

ل    ى عم ة عل ي الوثيق ز األول ف يكون الترآي دئيوس ل مب تخدام تحلي ات االس  ألولوي
 :ن الدولي، وسيشملوالصيانة، وعلى التعاو

 
ن      -1 تخرجة م ة المس تنتاجات المهم ك ملخص لالس ي ذل ا ف كالت، بم فًا للمش وص

ر األول عن               التحليل األولي للتقارير القطرية التي ُقّدمت أثناء عملية إعداد التقري
 حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم؛

 
وق    -2 ي تع ل الت يم العوام رات وتقي ى الثغ ّرف عل ة  التع ل والتنمي تخدام األمث  االس

 والصيانة الُمثلى للموارد الوراثية الحيوانية؛
ك المساعدة                -3 ا في ذل ال، بم ذه األعم ذ ه ة تنفي ة وطريق ال المتابع ى أعم الحاجة إل

 .الفنية والمالية، ورسم السياسات وزيادة الوعي وبناء القدرات التعليمية
 

ر  العمل في صقل المعلومات الواردة في       وعلى أساس التوجيهات الصادرة سيستمر       -13 تقري
ة               أولويات العمل االستراتيجي   ارير القطري ع التق ر لجمي ل أخي  وذلك من خالل عمل تحلي

ر جزءًا ال ينفصل عن  ك يصبح التقري د ذل ة، وبع ى المنظم ة إل رالمقدم ا . التقري وريثم
ات                 ديم التوجيهات عن األولوي ة تق ة الواجب    يتحقق ذلك يكون المطلوب من الهيئ الفوري

 . في شكله النهائيتقرير حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالممعالجتها، قبل وضع 
 

   هيكل تقرير حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم-رابعًا 
 

ى من      تقرير حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم        المقترح أن يتألف     -14 في طبعته األول
ه       أولويات العمل االستراتيجي   قسام رئيسية، وأن تكون     ستة أ  ا  .  جزءًا ال ينفصل عن وفيم

ام الرئيسية        قسم يلي وصف تفصيلي للمحتويات المقترحة في آل          ر  من  من األقس  التقري
 .األول

 
 األقسام الرئيسية في التقرير

 
 حالة التنوع البيولوجي الزراعي في قطاع حيوانات المزرعة :الجزء األول

 
زء   -15 ة      1سيصف الج وارد وراثي ن م ا م ا يتصل به ية وم واني الرئيس اج الحي م اإلنت  ُنظ

حيوانية، واستخدامها وأهميتها النسبية؛ آما سيشير إلى حالة صيانتها وأولويات الصيانة            
ز والصيانة              . من أجل سد الثغرات الرئيسية واالحتياجات الرئيسية لكل من أنشطة التعزي

اك    . لى مستوى األنواع والبلدان واألقاليم، حيثما أمكن       وسيكون هذا التقييم ع    وستكون هن
 .دراسات حاالت، وأمثلة وخرائط وجداول لتوضيح القضايا الرئيسية

 
ودة،    -16 ة الموج ارير القطري م هي التق ذا القس ي ه ات ف ية للمعلوم تكون المصادر الرئيس وس

ات الموجودة في ن              وراثي        والمعلومات األساسية بما في ذلك البيان وع ال ظام معلومات التن
ة، مع             فى  للحيوانات المستأنسة، و   ارير من المنظمات الدولي حالة األغذية والزراعة، والتق

 .استكمالها بتكليف أخصائيين بعمل دراسات وتقييمات مواضيعية
 

 : شاملة لما يلي من بين جملة أمور1ويمكن أن تكون األقسام الفرعية في الجزء  -17
 

CGRFA/3000a 
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  واستئناسها ومنشأ الموارد الوراثية الحيوانية،واع الحيوانيةتنوع األن •
 

 وتوزيعها) أعدادها(تنوع السالالت  •
 
 تآآل الموارد الوراثية الحيوانية وأسباب ذلك •
 
ة               • اهمتها في األغذي يَّم، ومس استخدامات الموارد الوراثية الحيوانية وما فيها من ق

 ى غير األغذية وتربية الحيوانوالزراعة والتعّرف على استخدامات أخر
 

ك حاالت النجاح في                          • ا في ذل ه بم واني وتنميت اج الحي ى ُنظم اإلنت ة إل نظرة عام
 إعادة إدخال السالالت المحلية

 
ة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعاستخدام  •

 
 صيانة تنوع حيوانات المزرعة في الموقع وخارج الموقع •

 
 دارة الموارد الوراثية الحيوانيةآخر المعارف في إ :2الجزء 

 
ا في الوقت          والمنهجيات   نظرة عامة إلى األدوات      2سُيقدم الجزء    -18 ة وغيره ة والفني العلمي

وسيعالج مجاالت ذات    . الحاضر الستخدام الموارد الوراثية الحيوانية وتنميتها وصيانتها      
يف       ل التوص ة، مث ة الوراثي وارد الحيواني ة إلدارة الم ة خاص ات  أهمي يم، منهجي والتقي

وراثيين يم والتحسين ال ة، التقي ات البيولوجي ي . الصيانة، التقان ا يمكن أيضًا النظر ف آم
ذه المجاالت في العشر سنوات أو                      التطورات المحتملة في المستقبل في آل واحد من ه

 .الخمس عشرة سنة المقبلة
 

ذا القسم هي الت                -19 ا يخص        وتكون المصادر الرئيسية للمعلومات في ه ة فيم ارير القطري ق
ب ا      ن جان ديرات م ب التق ى جان اليب، إل الي لألس ق الح ات  الالتطبي ائيين، ودراس خص

 .مواضيعية، وتقارير من المنظمات الدولية
 

 : شاملة لما يلي من بين جملة أمور1ويمكن أن تكون األقسام الفرعية في الجزء  -20
 
 أساليب تقييم التنّوع الوراثي •
 
 توصيف والتقييم االقتصاديأساليب ال •
 
 أساليب برامج التربية والتحسين الوراثي •
 
 أساليب تقييم التعرض لألخطار والتآآل الوراثي •
 
 أساليب الصيانة في الموقع •
 
 أساليب الصيانة خارج الموقع •
 
ة          • واني وتحسين وراث تطبيق التقانات البيولوجية الحديثة على تحسين اإلنتاج الحي

 الحيوان
 
 تطوير أنظمة التوثيق والمعلومات والوصول إليها واستخدامها •

CGRFA/J3000a 
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 األساليب واآلليات للمكافأة على الصيانة وتدابير تقديم الحوافز •
 

ات  :3الجزء  ي السياس ا ف واني وتأثيراته اج الحي ى اإلنت ات عل ر الطلب تغّي
 واالستراتيجيات والبرامج في المستقبل

 
ة إ     3يقدم الجزء    -21 رامج وممارسات اإلدارة       نظرة عام ى السياسات واالستراتيجيات والب ل

ر                    ة، وتغّي تقات الحيواني ة واتجاهات المش ات المقبل ل الطلب في الماضي والحاضر؛ وُيحل
 .ُنظم اإلنتاج وتأثيراتها على الموارد الوراثية الحيوانية

 
ات األس    -22 ي المعلوم م ه ذا القس ي ه ات ف ية للمعلوم تكون المصادر الرئيس ي وس ية الت اس

مل ارير       : تش ة، التق ة والزراع ة األغذي رها منظم ي تنش ات الت اءات والمطبوع اإلحص
ف        تكمالها بتكلي ع اس ة، م ات الدولي ارير المنظم ة، تق ة والزراع ة األغذي ة، حال القطري

 .أخصائيين بعمل دراسات وتقييمات مواضيعية
 

 :لي من بين جملة أمور شاملة لما ي3ويمكن أن تكون األقسام الفرعية في الجزء  -23
 
 تأثيرات السياسات السابقة والحالية على إدارة الموارد الوراثية الحيوانية •
 
 على اإلنتاج وُنظم اإلنتاج" ثورة اإلنتاج الحيواني"تأثيرات  •
 
 القضايا البيئية في اإلنتاج الحيواني •
 
 ها وصيانتهاآثار العولمة على استخدام الموارد الوراثية الحيوانية وتنميت •
 
واني              • اج الحي تهلكون في اإلنت ببها المس ب، سالمة      (التطورات التي س ادة الطل زي

 ) وغير ذلكاألغذية، رعاية الحيوان، االهتمامات البيئية
 
تدامين    • يانة المس تخدام والص مان االس ة لض تراتيجيات المقبل ات واالس السياس

  الوراثي لمقاومة األمراضللموارد الوراثية الحيوانية، بما في ذلك التوصيف
 
ة            • خطوط توجيهية إلدخال مفهوم في تشريعات البلدان يقضي بأن الموارد الوراثي

 الحيوانية يجب أن ُتعتبر من أصول الميراث الوطني
 

 حالة القدرات الوطنية واحتياجات بناء القدرات في المستقبل :4الجزء 
 

زء   -24 يوفر الج ى  4س درات عل ة الق ًا لحال ص   تقييم ي ويفح وطني واإلقليم تويين ال  المس
 .االحتياجات والفرص أمام بناء القدرات

 
ارير     -25 ة، تق ارير القطري ي التق م ه ذا القس ي ه ات ف ية للمعلوم تكون المصادر األساس وس

 .المنظمات الدولية، مع استكمالها بتكليف أخصائيين بعمل دراسات وتقييمات مواضيعية
 

 : شاملة لما يلي من بين جملة أمور4الفرعية في الجزء ويمكن أن تكون األقسام  -26
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ة        • ة الحيواني الموارد الوراثي لة ب ات المتص ية للمؤسس ة األساس ي  (البني واء ف س
اص    اع الخ ي القط اع أم ف انية    ) القط ة والجنس ة واالجتماعي ايا المجتمعي والقض

 المتعلقة بذلك، وآليات إشراك أصحاب الشأن
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ل التن  • ات الهيك ات     احتياج وير المؤسس ى تط ات إل تقبل واالحتياج ي المس ي ف ظيم

 والفرص المتاحة لذلك
 
ة وفي                  • ة الحيواني وارد الوراثي حالة التشريعات واللوائح التي تؤثر في صيانة الم

 استخدامها وتنميتها، والمشارآة في المنافع والتطورات الممكنة في المستقبل
 
رية والتعل    • وارد البش رة للم ة الحاض ع  الحال اد، ومواض دريب واإلرش يم والت

 االختناق في تنمية الموارد البشرية، واالحتياجات المقبلة
 
 البنية األساسية والتقانات المستخدمة اآلن، واالحتياجات في المستقبل •
 
 ُنظم المعلومات ومرافق االتصاالت •
 
 مرافق التعليم والبحث •
 
 في مجال الموارد الوراثية الحيوانيةالتعاون الدولي وترتيبات التبادل والتجارة  •
 أولويات العمل االستراتيجي :5الجزء 

 
ات      -27 ي ضوء توجيه ه ف د مراجعت تراتيجي، بع ل االس ات العم ر أولوي ا تقري سيوضع هن

ى النحو                الدورة العادية العاشرة للهيئة وما يتوافر من معلومات من التقارير القطرية، عل
 .لك الوثيقةالمشروح في القسم رابعًا من ت

 
تقبل  :6الجزء  ق المس ع: طري ة وض ة الحيواني وارد الوراثي ار   الم ى المس  ف

 الرئيسى
 

 في خيارات تحقيق التطبيق الفعال والكفؤ لمجاالت أولويات العمل التي             6سينظر الجزء    -28
 :وهذه تشمل.  السابق5تعرف عليها الجزء 

 
 بناء القدرات •

 
 ترتيبات المؤسسات •

 
 مويل الممكنةمصادر الت •

 
 وضع السياسات •

 
 الشراآات •

 
 األوضاع الممكنة لتسهيل التفاعل بين المتبرعين والمتلقين •

 
  حالة عملية الموارد العالمية–المضي ُقدمّا  •

 
 


