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 المقدمة  - أوًال
 

دعم              -1 ين ل المي مت أقرت هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بالحاجة إلى إقامة أساس ع
ة        ة الحيواني ة في دور          . اتخاذ القرارات بشأن الموارد الوراثي ذلك، وافقت الهيئ ًا ل ة    وتحقيق ا العادي ته

ام  ة ع ى 1999الثامن ة وضع   عل يق عملي ة بتنس وم المنظم وارد   أن تق ة الم ن حال ر األول ع التقري
 .  أساس قطريعلى العالم الوراثية الحيوانية في

 
ن  -2 اء م ة التاسعة االنته ا العادي ي دورته ة ف وارد وتوقعت الهيئ ة الم ر األول عن حال التقري

ي ة  ة الحيواني الم الوراثي ام  الع ي ع ام 2006ف ة ع ا الحالي ي دورته وم ف تعراض 2004، وأن تق  باس
تراتيجية  ل االس ات العم ن أولوي ر ع ة وضع   . التقري ن عملي اء م ة االنته ة إمكاني ا ناقشت الهيئ آم

 في المؤتمر الفني الدولي األول بشأن الموارد التقرير عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم
ة الحيوان ة   الوراثي وارد الوراثي ات صيانة الم دم عملي ارا لتق ن أن يعطي إط ه يمك ي رأت أن ة، الت ي

مستدامةالحيوانية لألغذية والزراعة واستخدامها بصورة 

ف

ف

ال

                                       

1 
 
اء  -3 ىوبن ة      عل ات المعني بن الحكوم ترآة ي ة المش ل التقني ة العم ت جماع ة، قام ب الهيئ  طل

ام       بالموارد الوراثية الحيوانية باستعراض سير العمل في       ة ع ا الثالث ذا المجال في دورته ، 2004ه
ذه   ر ه ة اآلن تقري ام الهيئ دورةوأم ارير    . 2ال داد التق ي إع ر ف دم آبي دوث تق ر ح ظ التقري د الح وق

ة باستعراض                علىوأوصى بأن توافق الهيئة     . القطرية ه الهيئ وم في دل، تق ي مع ر   جدول زمن التقري
ؤتمر             2006في عام    عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم       ه في الم ة علي درس الموافق م ت ، ث

 . وقد استخدم هذا الجدول الزمني المعدل في إعداد هذه الوثيقة. 20073الفني الحكومي الدولي عام 
 
ى       . آما استعرضت جماعة العمل مشروع مخطط التقرير       -4 وأيدت المخطط ورفعته بالفعل إل

ة      ويرد ذلك ف  . الهيئة، لدراسته بصورة نهائية    ة المعنون ر األول عن         ي الوثيق مشروع مخطط للتقري
ات العمل           حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم بما في        ر عن أولوي . 4 االستراتيجية ذلك التقري

ذ            م تنفي جيع ودع ل تش ن أج ة م ة للمتابع ة آلي ي إقام دء ف ارات الب ل خي ة العم ت جماع ا ناقش آم
ة ة واإلقليمي ات القطري ن،   وأو. األولوي ا يمك ة بأسرع م ذه اآللي ل ه ة مث يم الهيئ أن تق دة ب صت بش

ة أن تدرسها             ارات التي ينبغي للهيئ ة   : وطلبت إلى المنظمة أن تواصل استكشاف الخي انظر الوثيق
ة  ةالمعنون تهالل آلي ة      اس وارد الوراثي ال الم ي مج تراتيجية  ل االس ات العم ذ أولوي ة لتنفي المتابع
  .5الحيوانية

 
رار                   تطلب هذه    -5 تتبع الستكمال وإق ة التي س ة بشأن العملي ة مشورة الهيئ ر عن   الوثيق التقري

.  أساس الجدول الزمني المقترح في القسم رابعًا أدناه        على الحيوانية في العالم   حالة الموارد الوراثية  
ة      ى ويسترعي نظر الهيئ ة الضميمة    إل ي            :  الوثيق ؤتمر الفن ة والجوانب األخرى للم جوانب الميزاني

ة        ة الحيواني ابعًا من              . 6دولي المحتمل بشأن الموارد الوراثي ة في القسم س وب مشورة الهيئ والمطل
 . هذه الوثيقة
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 في إعداد التقرير األول عن حالة التقدم المحرز     -ثانيًا 
 الموارد الوراثية الحيوانية في العالم

 
اج    ، رآزت نقطة االت2004 و   2002في الفترة الواقعة بين عامي       -6 صال العالمية في قسم اإلنت

ة            علىالحيواني والصحة الحيوانية في المنظمة       ارير القطري دان في إعداد التق وتلقت  .  مساعدة البل
ارير،   ة التق ة لكتاب ك الخطوط التوجيهي ي ذل ا ف ت، بم ي تم ارير عن األنشطة الت ل تق ة العم جماع

 . 7اإلقليميةريب والمتابعة  البلدان، وعقد حلقات عمل للتدإلىوالدعم التقني والمالي 
 المشارآة بين المنظمة واالتحاد العالمي لإلنتاج الحيواني

 
داد        -7 ي إع ول ف ة تح ادها بمرحل ر اقتص ي يم دان الت ة والبل دان النامي اعدة البل ل مس ن أج م

واني في شهر                      اج الحي المي لإلنت اد الع التقارير القطرية، دخلت المنظمة في اتفاقية شاملة مع االتح
، وهي االتفاقية التي حصلت بمقتضاها اللجان االستشارية القطرية في سبعين           2001أيلول  / بتمبر  س

ة تحول          ك التي يمر اقتصادها بمرحل ة وتل دان النامي دًا من البل ى بل ة   عل الي، آمتابع  دعم تقني وم
د العالمي لإلنتاج وتم تمديد العمل باالتفاقية األصلية بين المنظمة واالتحا. ألنشطة التدريب اإلقليمية

ن مواصلة دعمهم للتخطيط العام وإعداد       ي اإلقليمي  حتى يتسنى للموجهين   ،30/9/2004 الحيواني حتى 
ة  ارير القطري ات      . التق ون بالمعلوم ة، ويبعث ارير القطري روعات التق ة مش ون بمراجع ث يقوم حي

 . المرتدة إلى اللجان االستشارية القطرية والى المنسقين القطريين
 

 ت العمل للمتابعة اإلقليمية والعالميةحلقا
 

ى وباإلضافة   -8 ر                  إل ا تقري ع به ي رف ة الت ة للمتابع ات العمل اإلقليمي ى  حلق ، 8العمل  جماعة    إل
ة في أور          ة للمتابع ا في                  وعقدت حلقة عمل إقليمي يا والشرق األدنى في ترآي ا الشرقية ووسط آس ب

ا       : 2004أيار  / شهر مايو    دان المش ع مجموع البل ة من             ليرتف ة للمتابع ات العمل اإلقليمي رآة في حلق
دًا 133 ى بل دًا147 إل ة، وهي  .  بل ة للمتابع ل إقليمي ة عم د حلق اريبي عق ة الك دان منطق ا طلبت بل آم

 .  بلدًا13، بحضور 2004تشرين األول / الحلقة المقرر عقدها في جامايكا في أآتوبر 
 
ا             أساس قطري، ع     علىوآجزء من العملية التي تجرى       -9 ة شارك فيه ة عمل عالمي دت حلق ق

 الخطوات علىوقد رآزت حلقة العمل . 2004آذار  /  بلدًا في شهر مارس      116منسقون قطريون من    
وري       علىالالزمة في المستقبل لالنتهاء من هذه العملية، و        ذ الف ي تضمن التنفي ة الت  الطرق المحتمل

ات العمل       رية، آما لخصها    لألعمال التي لها أولويتها والتي حددتها التقارير القط        التقرير عن أولوي
 .االستراتيجية

 
  في استكمال التقارير القطريةالتقدم المحرز

 
 حالة إعداد التقارير القطرية: 1الجدول 

 
 التقارير القطرية

 المقدمة
 اإلقليم
 أو

 مسّودة نهائية اإلقليم الفرعي
 المجموع المتوقعة

                                        
 CGRFA/WG-03/04/2 add.2 و CGRFA/WG-03/04/2الوثيقتان  7
 3 الجدول CGRFA/WG-03/04/2 add.2في الوثيقة   8
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 45 5 8 32 أفريقيا
 31 5 10 16 ط الهاديآسيا والمحي

 39 3 5 31 باوأور
البحر أمريكا الالتينية و

 الكاريبي
13 7 8 28 

 17 5 5 7 الشرق األدنى
 2 0 0 2 أمريكا الشمالية

 3 0 1 2 الدول غير األعضاء
 165 26 36 103 المجموع

 
ين  -10 دول يب ى   1الج ة حت ارير القطري داد التق ة إع اك : 11/8/2004  حال د103فهن دمت  بل ان ق

 بلدًا آخر انتهت من إعداد مشاريع التقارير التي يجري    36رسميًا تقاريرها القطرية النهائية، وهناك      
ى التقارير، تقارير معروضة    " مشروعات" ومن بين       . اآلن استعراضها فنياً   ة للتعقيب     عل  المنظم

فهي تلك التقارير التي     " تظرةالمن"أما التقارير   . عليها، أو تقارير نهائية لم تقدم بعد بصورة رسمية        
دان            ى مازالت اللجان االستشارية القطرية تعدها، والتي أشارت البل ديمها في شكل       إل ع تق ا تتوق  أنه

ل ة قب ارير نهائي ارير أو تق ة . 31/12/2004 مشروعات تق هد بنجاح العملي دم الملموس يش ذا التق وه
 . أساس قطري حتى اآلنعلى

 
ة في تح        -11 اير             وقد شرعت المنظم دمت بصورة رسمية في ين ة التي ق ارير القطري ل التق / لي

ات العمل االستراتيجية         ، وفي إعداد     2004آانون الثاني    ر عن أولوي وأوصت جماعة العمل      . تقري
تها  2004آانون األول   / بأن يكون ديسمبر      هو آخر موعد لتقديم التقارير القطرية، حتى يمكن مناقش

وارد ا     في   الم       التقرير عن حالة الم ة في الع ة الحيواني ام              لوراثي ة في ع ى الهيئ يقدم إل ذي س ، 2006 ال
 .20079والموافقة عليها في المؤتمر الفني الحكومي الدولي عام 

 
  في إنجاز التقارير من المنظمات الدولية المحرزالتقدم

 
 أيضا آموعد نهائي للتقارير الواردة من 2004آانون األول / اقترح شهر ديسمبر  -12
 في 2004حزيران / وقد ساهمت التقارير التي توافرت حتى شهر يونيو . نظمات الدوليةالم

 .لتقرير أولويات العمل االستراتيجيةالمشروع األول 
 

  الدراسات المواضيعيةإجراء في  المحرزالتقدم
 

ة بإعداد بعض الدراسات                     علىبناء   -13 وم المنظم  توصية جماعة العمل وأصحاب الشأن، تق
ة               المواضي ى عية مع المنظمات والخبراء ذوي الصلة، تعالج سلسلة من الموضوعات آإضافة فني  إل

ذه الدراسات في         . التقرير األول عن أولويات العمل االستراتيجية        رد ه اني   وت ان     المرفق الث  مع بي
 .المرحلة التي وصلت إليها آل منها

 
 أنشطة االتصاالت

 

                                        
 8 -24، الفقرة  CGRFA/WG-AnGR-3/04/REPORT الوثيقة   9

CGRFA/10/3107a 



4          CGRFA 10/04/9 

أنشطة االتصاالت والمعلومات بالنسبة ألصحاب      علىرآزت نقطة االتصال العالمية أيضا       -14
د      .الشأن والمجتمع الدولي   ؤتمرات واجتماعات، وعن طريق العدي  وطرحت هذه العملية في عدة م

ا يقرب                . من المطبوعات  ه م وهناك آتيب موجه إلى صناع القرار يتوافر باللغات الخمس، وزع من
الوراثي لحيوانات المزرعة المهمل       لتنوعاوهناك آتيب آخر منقح بعنوان      . من عشرين ألف نسخة   
ر رض للخط وزع اآلن  والمع ات الخمس وي ر باللغ ى، نش ع عل اق واس ى نط وارد عل بكات الم  ش

وصدرت ثالث نشرات ووزعت في نسختها        . 10وااللكترونيةالوراثية الحيوانية، بنسختيه الورقية     
ة  ىالورقي د عل دائمين ل ين ال ة وى الممثل ى المنظم بكات التعل الموارد    الش ة ب مية المعني ة الرس قني

 . الوراثية الحيوانية في آل بلد
 

م               -15 ساعدت نقطة االتصال العالمية اللجان االستشارية القطرية في إعداد ملصقات تلخص أه
م بالفعل عرض                  د، وت  ملصقًا من خمسين       56النتائج التي توصلت إليها التقارير القطرية في آل بل

ة لجماعة العمل       بلدًا وأربع منظمات دولية    دورة الثالث اء ال ة أثن ر حكومي داء من     .  غي ه ن د توجي وبع
 ملصقًا، ستنشر     76أجل مزيد من المساهمات، وصل مجموع الملصقات التي تلقتها نقطة االتصال            

 . قرص مضغوطعلى
 

ة      -16 وارد الوراثي ال الم ي مج ة ف طة القطري ادرات واألنش ن المب ات اآلن ع وافر المعلوم وتت
ات              الحيواني ة أمام المجتمع الدولي من خالل نظام المعلومات عن الموارد الوراثية الحيوانية للحيوان

 .   مواقع االنترنت الخاصة بهعلىالمستأنسة، آما أن العديد من البلدان قد عرض تقاريره القطرية 
 

 2004الموارد المالية المخصصة للعملية حتى عام 
 

وقد ذهب  . 2004أنفقت فيما يتعلق بالعملية حتى نهاية عام  المصروفات التي 2 الجدولين  بي -17
ات                        د حلق ك من عق ا يشمله ذل ة بم الجزء األآبر من األموال إلى المساندة في إعداد التقارير القطري
ة                 اليف التشغيل الالزم ة، وإعداد دراسات مواضيعية، وتك ات دراسية تقني ة وحلق عمل شبه إقليمي

 . ميةالستمرار نقطة االتصال العال
 

 عملية حالة الموارد في العالم من البرنامج العادي علىالمصروفات : 2 الجدول
 2001-2004ومن موارد من خارج الميزانية في الفترة 

 
 الفترة العنصر بالدوالر

من 
البرنامج 
 العادي

من خارج 
الميزانية

11 

 المجموع

 000 785 000 575 000 210 2001-2002 حلقات عمل تدريبية إقليمية
دعم تقني ومالي للبلدان إلعداد التقارير 

 القطرية
2004-2001 980 000 416 000 1 396 000

حلقات عمل شبة إقليمية لمتابعة إعداد 
 التقارير القطرية

2003-2002 252 000 83 000 335 000 

 000 379 000 40 000 339 2003-2004حلقات دراسية تقنية لمناقشة أولويات

                                        
10   http://dad.fao.org/en/refer/library/idad/Animal-genetic2.pdf 
ة م    11 ارج الميزاني ن خ وارد م اءت الم ات   ج ك الجين ا، وبن رويج وفرنس دا والن دا وهولن ات فنلن ن حكوم

 .حيوانات المزرعة، وبرنامج الشراآة بين المنظمة وهولندا، والوآالة األلمانية للتعاون الفني/النرويجي
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 العمل القطرية واإلقليمية
 000 175 000 140 000 35 2002-2004 دراسات مواضيعية الستكمال العملية
 000 220  000 220 2003-2004 اإلعداد للدورة الثالثة لجماعة العمل

 000 120 000 120  2004 حلقة العمل العالمية للمنسقين القطريين
تكاليف (الدورة الثالثة لجماعة العمل 

 )االجتماع
2004 100 000  100 000 

تكاليف (عمليات نقطة االتصال العالمية 
 )الموظفين

2004-2001 2 340 000400 000 2 740 000

 000 160  000 160 2004 تحليل التقارير القطرية
 للتقرير عن أولويات ىإعداد المسودة األول
 العمل االستراتيجية

2004 50 000 50 000 100 000 

 000 50 000 30 000 20 2004 ة العاشرة للهيئةإعداد وثائق الدور
000 560 0006 854 0001 706 4 2001-2004إجمالي المصروفات للفترة 

 
 المبادرات القطرية الناجمة عن العملية

 
ادرات التي اتخذتها                       -18 ر من المب ة عن عدد آبي ارير قطري أسفرت العملية القطرية لوضع تق

ة                البلدان أو مجموعات البلدان    ة الحيواني وارد الوراثي ا في استخدام الم ا وأولوياته  لتحديد احتياجاته
 . وفيما يلي وصف لبعض هذه المبادرات. وتنميتها وصيانتها، ولتسهيل التعاون اإلقليمي المحسن

 
و            -19 ة       2004تموز   / عقدت بلدان القوقاز اجتماعًا في جورجيا في شهر يولي دعم من المنظم ، ب

اع   ىوأفض. ء برلمان جورجيا ووزارة الزراعة   وبمشارآة من أعضا   ذا االجتم ى  ه ذآرة   إل ع م  توقي
ة بصورة     ة الحيواني وارد الوراثي تخدام الم تراتيجية الس ذ اس ل وضع وتنفي ن أج ة، م اهم تعاوني تف
ة         رامج شبه إقليمي ذ مشروعات وب مستدامة وتنميتها وصيانتها في عدد من البلدان المشترآة، وتنفي

ة للمعلومات عن             للموارد الوراثي  ات إقليمي ة الحيوانية، ومن أجل فتح نافذة فرعية وعمل قاعدة بيان
وهذه الشبكة عبارة عن مبادرة من جانب مكتب          . AgroWeb12الموارد الوراثية الحيوانية في شبكة      

/ وحتى أغسطس   :  بلدًا من شرق ووسط آسيا     16با، بالتعاون مع    والمنظمة اإلقليمي الفرعي في أور    
ذه الشبكة تضم    2004آب  اك    25، آانت ه دًا وأصبح هن ًا   11  بل ًا قطري ى موقع وي   عل  االنترنت تحت
 .  معلومات عن الموارد الوراثية الحيوانيةعلى

 
ان                 -20 ة البلق دان منطق ين بل ق ب د      . آما ساعدت هذه العملية في إيجاد تعاون وثي رر عق فمن المق

ة         عده اجتماعات لتعزيز التعاون في المستقبل، مثل إق        ة الحيواني وارد الوراثي امة معرض إقليمي للم
، واجتماع بشأن الموارد الوراثية النباتية في البوسنة في            2004أيلول  / في صربيا في شهر سبتمبر      

 .2004تشرين األول / أآتوبر 
 

ة واعترافا بأهمية مساهمة حيوانات المزرعة في اقتصاديات الدول الثماني           -21 دت   13النامي ، عق
اهرة              حلقتان درا  سيتان حول إدارة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة في إسالم آباد بباآستان والق
ر ادة        . بمص ة وزي ارير القطري داد التق ة إع و متابع ين ه اتين الحلقت ن ه ي م دف الرئيس ان اله وآ

تدام واني المس اج الحي م اإلنت دولي من أجل دع اون ال ة والتع درات القطري وصدرت توصيات . الق
 . نشطة البلدان المشارآة في مجال الموارد الوراثية الحيوانية ومن أجل زيادة التعاونلتوجيه أ

                                        
 www.iaaldcee.hu انظر   12
 . آستان، وترآيابنغالديش، ومصر، واندونيسيا، وجمهورية ايران االسالمية، وماليزيا، ونيجيريا، وبا  13
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ة، ومشارآة                  -22 ا الجنوبي دان أمريك وقد أسفرت عملية إعداد التقارير القطرية في عشرة من بل

ام                  ة ع ة شبه اإلقليمي ات الدراسية التقني ، عن وضع عدد من مقترحات           2004هذه البلدان في الحلق
ةالم ة والقطري قة . شروعات اإلقليمي رامج منس ذ ب ام المسؤولية عن تنفي دأ اقتس دم في مب وحدث تق

ة                              ذا المجال يحقق فعالي دم في ه واع، من أجل تحقيق تق د من األن ة للعدي لتحسين الصفات الوراثي
ين األصناف المقترحة            ان من ب ل  : التكاليف في جميع البلدان المشارآة، وآ ا، وااللبا (اإلب ا،  الالم آ

ي ترب            Cuyesو) والجواناآو، وفاآونا  ار الت اء، واألبق ر الم ام، وخنزي .  ألغراض مزدوجة  ى واألغن
ع            إلىوقد طلب    ة وموق ى  المنظمة أن تقوم بتنسيق شبكه شبه إقليمي رة محدودة من       عل  االنترنت لفت

 . الزمن
 

دى              -23 ة منت ة مساعدتها في إقام ا من المنظم دان في شرق أفريقي شبه إقليمي   طلبت سبعة بل
 في   ىوسوف ترآز الخطوات األول      . لالتصاالت وشبكة للمعلومات عن الموارد الوراثية الحيوانية      

يم الفرعي                على 2004عام   ذا اإلقل ا المعلومات في ه ا  .  معرفة أفضل خيارات ومرافق تكنولوجي آم
ذه األنشطة المق      . قدمت عشرة بلدان من غرب أفريقيا طلبًا مماثالً        ى ترحة   ويتوقف تنفيذ ه ة   عل  تعبئ

ة عشر                . أموال من خارج الميزانية    دان األربع ة تضم البل ة النباتي وسوف تقام شبكة للموارد الوراثي
ين   د إغالق المشروع اإلقليمي المشترك ب ي، بع وب اإلفريق ة للجن ة اإلنمائي ي الجماع األعضاء ف

وارد الو   المنظمة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وهو مشروع           ات المزرعة      إدارة الم ة لحيوان راثي
 .في منطقة الجماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي

 
ى                    -24 وعي بمدي الحاجة إل د زاد من ال ة ق وتوضح هذه األمثلة آيف أن إعداد التقارير القطري

. إدارة الموارد الوراثية الحيوانية بصورة أفضل، وأسفر عن بعض اإلجراءات في آثير من البلدان             
ائج ذل ين نت ن ب وارد  وم رامج الم اج ب ريعات وإدم ك وضع بعض السياسات وإصدار بعض التش

 . الوراثية الحيوانية وبحوثها في تيار التنمية، والبدء في تنفيذ برامج للصيانة
 

 وضع تقرير عن أولويات العمل االستراتيجية     -ثالثًا 
 

داد  -25 ن إع دف م تراتيجية إن اله ل االس ات العم ر عن أولوي و معرتقري اء  ه ة احتياجات بن ف
ة  تجابة الفعال ى إجراء عاجل، من أجل ضمان االس اج إل ي تحت ة الت درات واالحتياجات المعين الق

ة                   ا القطري ة إعداد تقاريره دان في عملي ات التي تحددها البل د أآدت جماعة      . والسريعة لألولوي وق
ن يكون مشروع تقرير أبغي دورتها الثالثة أن التقرير عن أولويات العمل االستراتيجية ين    في  العمل  

ي وصلت حتى                  علىمجمع،   ة الت ارير القطري اء  . 2004/6/30 أساس األولويات المحددة في التق وبن
ى ن  عل تنتاجات والتوصيات م م االس ع أه م تجمي د ت ك فق ًا 133 ذل رًا قطري ي ( تقري ة ف انظر القائم

للتقرير عن أولويات   ىأولفي استعراض عالمي شامل لألولويات القطرية، آمسودة        ) المرفق األول 
 . 14االستراتيجية العمل

 
ام        -26 ي ع ة ف اورات إقليمي د مش ة بعق وم المنظم أن تق ة ب ل الهيئ ة العم ، 2005أوصت جماع

ودة األول  تخدام المس تراتيجية   ىباس ل االس ات العم ن أولوي ر ع اورات،  للتقري ذه المش اس له  آأس
رفة خيارات التمويل، واإلشارة إلى الثغرات      بغرض استعراض األولويات اإلقليمية وتحديدها، ومع     

ة            . التي تحتاج إلى مساعدات دولية     رًا من قيم وارد        والشك أن ذلك سيزيد آثي ة الم ر عن حال التقري
 . الوراثية الحيوانية في العالم

 

                                        
 CGRFA/10/04/info.9الوثيقة   14
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عن حالة الموارد الوراثية  األول التقريرالخطوات التالية في وضع     -رابعًا 
  توصية جماعة العملعلى بناء الحيوانية في العالم

 
داد   -27 ة إع ة بعملي ا الثالث ي دورته د أوصت ف ل ق ة العم ر آانت جماع ة األولالتقري  عن حال

د األنشطة الرئيسية الملخصة                في العالم  الموارد الوراثية الحيوانية   ا، مع تحدي ي له  والجدول الزمن
رًا        والشك أن تنفيذ البرنامج الكام    . 6200 و   2005أدناه لعامي    ادًا آبي ى ل سوف يعتمد اعتم وافر   عل  ت

 . الموارد من خارج الميزانية في حينها
 

2005 
 

 آانون األول/  ديسمبر –آانون الثاني / يناير 
 

ل ب  • ة العم ة أأوصت جماع د المنظم ةن تعق اورات إقليمي ام مش ي ع ى، 2005 ف اس عل  أس
 . ف تحديد االولويات اإلقليمية، بهدأولويات العمل االستراتيجية للتقرير عن ىالمسودة األول

 
 آانون األول/  ديسمبر –حزيران / يونيو 

 
الم            ىالمسودة األول تعد المنظمة    • ة في الع ة الحيواني ا   للتقرير عن حالة الموارد الوراثي  فيم

و   هر يوني ين ش ران / ب مبر 2005حزي انون األول /  وديس ائج 2005آ تخدام نت ، باس
ة، والدراسات            المشاورات اإلقليمية، والتقارير   ارير المنظمات الدولي  القطرية المتاحة، وتق

 . المواضيعية
 

2006 
 

وارد         ىالمسودة األول    باستعراض تقوم الحكومات وأصحاب الشأن         • ة الم ر عن حال للتقري
ي ة  ة الحيواني الم الوراثي ام الع ن ع ي النصف األول م ى، 2006 ف ل عل ة عم د حلق  أن تعق

ريي   قين القط ة للمنس ة ثاني ذه     عالمي امل له ي ش تعراض تقن راء اس أن إلج حاب الش ن وأص
 .2006المسودة في أوائل عام 

ف

ف

                                       

ر عن     الستعراض مسودة      2006بأن تجتمع في عام         جماعة العمل قد أوصت   آانت   • التقري
ة    الم      حالة الموارد الوراثي ة في الع ة، وإعداد مشروع          ي ، وتق الحيواني ة المتابع ات آلي يم عملي

 . لدولي بشأن الموارد الوراثية الحيوانيةجدول أعمال للمؤتمر الفني ا
ودة  • ة مس تعرض الهيئ الم    ستس ي الع ة  ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ن حال ر ع ي التقري  ف

ر   ة عش ة الحادي ا العادي ام  ةدورته ي ع ة    2006 ف يم آلي ة، وتق ات نهائي ي أي توجيه ، وتعط
دولي األول بش    ي ال ؤتمر الفن ال الم دول أعم د ج ة، وتعتم ة ن الأالمتابع وارد الوراثي م

 .15الحيوانية
 

2007 
 

 
 . في حالة عدم انعقاد المؤتمر الفني الدولي، ستعتمد الهيئة التقرير  15
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ة       أ ب جماعة العمل قد أوصت   آانت   • ة الحيواني ن ينعقد مؤتمر فني دولي بشأن الموارد الوراثي
 .حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم التقرير عنالعتماد 

 
 ن الموارد الوراثية الحيوانيةأالمؤتمر الفني الدولي األول بش.. -خامسا 

 
رر -28 أن     ق ي بش ي دول ؤتمر فن د م ة عق ي إمكاني عة أن تبق ة التاس ا العادي ي دورته ة ف ت الهيئ

د النظر       د استعراض                . الموارد الوراثية الحيوانية قي ة، أوصت جماعة العمل بع ا الثالث وفي دورته
دولي              ك  ألالتقدم الذي حدث حتى ذلك الحين بأن توصي الهيئة بأن تعقد المنظمة هذا المؤتمر ال ن ذل

ذا الموضوع          سوف   ات االستراتيجية له ة بمناقشة القضايا واألولوي ع األطراف المعني . يسمح لجمي
ات  ين الحكوم ي اآلراء ب اق ف ق اتف ة لتحقي يح فرصه رائع ك سوف يت ل أن ذل وأآدت جماعة العم

ا        أبش ة، آم ذائي                  أن الخطوات القادم ة لألمن الغ ة الحيواني وارد الوراثي ة الم وعي بأهمي يثير ال ه س ن
ةوالت ة الريفي ز   . نمي جيع وتعزي ي تش ًا ف يلعب دورًا هام ؤتمر س ل أن الم ة العم ا الحظت جماع آم

 .  16المؤتمرولويات التي قد يقررها ألزمة لتنفيذ الالالشراآات ا
 

ة والبحث                     علىوبناء   -29 ة إعداد ميزاني ة من المنظم  ذلك قررت جماعة العمل أن تطلب الهيئ
ة مضيفة       عن أموال من خارج الميزانية، وال      اد دول رار من جانب          . سعي إلى إيج اذ ق يرًا التخ وتيس

ة     روع ميزاني داد مش م إع دد، ت ذا الص ي ه ة ف اك    إالهيئ ا أن هن ا، آم ة وتوجيهه م الهيئ ارية لعل ش
 . 17الموارداقتراحات مختلفة بكيفية تعبئة هذه 

                                        
 .CGRFA/WG-AnGR-3/04/REPORT من الوثيقة 15الفقرة   16
 .CGRFA-10/04/9Add.3ترد هذه االقتراحات في الوثيقة المرافقة   17
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د عن حالة الموار األول التقرير الستكمال إعداد الالزمةالموارد     -سادسًا 
ة الوراثية الحيوانية في العالم والتقرير عن أولويات العمل االستراتيجي

ف

 
ر  -30 اج األم ىيحت ك     إل ي ذل ا ف ا بم ابق ذآره طة الس ع األنش ام بجمي رة للقي ة آبي وارد مالي  م

تكمال  ناس ر ع تراتيجية التقري ل االس ات العم ات  أولوي ي الدراس رة ف ات األخي ع اللمس  ووض
وارد      مشاورات اإلقليمية وعقدها، وأخيرا إعداد      المواضيعية، واإلعداد لل   التقرير األول عن حالة الم
ي  ة  ة الحيواني الم الوراثي وارد    الع أن الم دولي بش ي ال ؤتمر الفن د الم م عق ه، ث ه ومراجعت  وتوزيع

ة      . الوراثية الحيوانية إذا تقرر ذلك     ين األنشطة األساسية       إويتضمن الجدول الثالث ميزاني . شارية تب
ادي في                   وتعطى ا  امج الع وفر من البرن ع أن تت وارد المتوق ين الم رق ب لميزانية صورة إجمالية، وتف

ة  ارج الميزاني ن خ ر م يحتاجها األم ي س وارد اإلضافية الت ذلك الم ل، وآ ذا العم دعم ه ة ل . المنظم
والشك أن تعبئة هذه الموارد من خارج الميزانية أمر ضروري ليضيف إلى االستثمارات الضخمة              

، حتى يتسنى استكمال  حالة الموارد الوراثية في العالمستثمرتها آحاد البلدان بالفعل في عملية    التي ا 
اء من                      ة، ولضمان االنته ة الحيواني وارد الوراثي ر  هذه المهمة األساسية األولي في مجال الم التقري

الم         عن االول ام      حالة الموارد الوراثية الحيوانية في الع ذي    ، بحسب الجدول ا     2006 في ع لزمني ال
 .وافقت عليه الهيئة في دورتها التاسعة، وتوصيات جماعة العمل في دورتها الثالثة

 
 والميزانية التقديرية الستكمال إعداد التقرير األول عن األنشطة – 3الجدول 

 2005-2007حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم، 
 

 بالدوالر الفترة العنصر
من البرنامج   

دي في العا
 المنظمة

من خارج 
 الميزانية

 اإلجمالي

عمليات نقطة االتصال العالمية 
لدعم عملية حالة الموارد في العالم

2007-2005 300 000 300 000 600 000 

دراسات مواضيعية ودراسات 
 حالة

2005  380 000 380 000 

مشاورات إقليمية لتحديد 
األولويات اإلقليمية واعتماد 

لويات العمل التقرير عن أو
 االستراتيجية

2005 200 000 400 000 600 000 

 عن حالة ىإعداد المسودة األول
الموارد الوراثية الحيوانية في 

 العالم

2005 50 000 450 000 500 000 

 000 60 000 60  2006 االجتماع الثالث ألصحاب الشأن
اإلعداد للدورة الرابعة لجماعة 

 العمل
2006 80 000  80 000 

حلقة العمل العالمية للمنسقين 
 القطريين

2006 20 000 120 000 140 000 

الدورة الرابعة لجماعة العمل 
 )تكاليف االجتماع(

2006 100 000  100 000 

 000 60  000 60 2006اإلعداد للدورة الحادية عشرة 
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 للجنة
ترجمة التقرير األول عن حالة 
الموارد الوراثية الحيوانية في 

 ، وطباعته وتوزيعهالعالم

2007 50 000 150 000 200 000 

المؤتمر الفني الدولي بشأن 
 18الحيوانيةالموارد الوراثية 

2007 25 000 475 000 500 000 

 000 220 3 000 335 2 000 885 2005-2007المجموع من الفترة 
 

 المشورة المطلوبة من الهيئة    - سابعًا
 

، التقرير عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالمتكمال لمناقشة الهيئة لعملية اس -31
 : ، وفي ضوء توصيات جماعة العمل، قد ترى الهيئةالعمل االستراتيجية والتقرير عن أولويات

 
ة استكمال          تؤيد الجد  )1 دل وعملي ي المع ة          ول الزمن وارد الوراثي ة الم ر عن حال التقري

الم   ة في الع رد في ال  الحيواني ا ت ذي ستراجع    ، آم ة، وال ذه الوثيق ع من ه  هقسم الراب
وارد  2006 ثم الهيئة في عام      جماعة العمل أوالً   ، ثم يقرهما المؤتمر الفني الدولي للم

 ، 2007الوراثية الحيوانية في عام 
 
ق  )2 ىتواف ل  عل ة العم اع جماع ام   اجتم ي ع ودة األول  2006 ف تعراض المس  ى الس

ة     وارد الوراثي ة الم ن حال ر ع الم   للتقري ي الع ة ف ة،   الحيواني ة المتابع يم آلي ، وتقي
ع   دولي، ورف ي ال ؤتمر الفن ال الم دول أعم روع ج تعدادات ومش ة االس ومراجع

 .  الهيئةإلىتوصيات 
 
 :وبالنسبة للمؤتمر الفني الدولي )3

 ؛مناشدة الدولة المضيفة أن تعلن عن نفسها في أقرب فرصة •
ة     • ن ميزاني ذ ع ن حينئ أن تعل ة ب ة المنظم ا  مطالب يلية وتوزيعه ى تفص اء عل  أعض

دء في       ة، والبحث عن               إجراء المنظمة، والب دان المضيفة المحتمل  مناقشات مع البل
 ؛أموال من خارج الميزانية

مناشدة البلدان المانحة أن تدعم عملية االستعداد للمؤتمر وعقده، بما في ذلك تيسير                •
ة      ادها بمرحل ر اقتص ي يم ك الت ة وتل دان النامي ارآة البل ديم   مش واء بتق ول، س  تح

ى مساعدات مالية أو عينية      ة عن                إل وارد مالي د المضيف مباشرة، أو عرض م  البل
 ؛طريق المنظمة

ة     على همطالبة المنظمة بإعداد مشروع جدول أعمال للمؤتمر وعرض        • دورة التالي  ال
 ؛ للهيئة للموافقة عليهالتالية الدورة على مشورتها، ثم علىلجماعة العمل للحصول 

دول          مطال • ي ال ؤتمر الفن ة في      يبة المدير العام بأن يعقد الم ة الحيواني وارد الوراثي  للم
 ،2007عام 

 
ر    )4 ا القط د تقريره د بع م تع ي ل دان الت جيع البل ى يتش ذلك عل ام ب ى القي ور، عل  الف

انون األول    /  أن يكون شهر ديسمبر         علىوالموافقة   ديم         2004آ  هو آخر موعد لتق
ة في       تدرج في التقارير القطرية التي س  ة الحيواني وارد الوراثي ة الم التقرير عن حال

 العالم
                                        

 CGRFA-10/04/9 Add.3ة بمزيد من التفصيل في الوثيقة  ترد هذه الميزانية االشاري- 18
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ة  أن تعقد المنظمة مشاورة      علىالموافقة   )5 ام      إقليمي ى  2005 في ع ساس المسودة     أ عل

ات   ىاألول اق  العمل االستراتيجية   للتقرير عن أولوي ى  لالتف ات  عل ة  األولوي  اإلقليمي
ير عن  التقر مشروع   على التعقيب   إلىوالشروع في أعمال المتابعة، والهيئة مدعوة       

 .  ولويات العمل االستراتيجيةأ
 
ى  الحكومات والجهات المانحة وأصحاب الشأن       علىالتأآيد   )6  ضرورة المساهمة   عل

ة         الم           بموارد من خارج الميزانية في عملي ة في الع ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ، حال
ا، وتشجيع ا           ى لحكومات   ضمانا إلنجاز هذه العملية في حينه ؤتمر     عل  استضافة الم

 . هودعم
 
ر   إطالع وإشراك صناع السياسات لديها في عملية إعداد           على البلدان   تشجيع )7 التقري

دور               الوراثية األول عن حالة الموارد    وعي ب ادة ال الم، من أجل زي  الحيوانية في الع
ال ذات      ذ األعم ة تنفي ا   الموارد الوراثية الحيوانية وقيمتها وتسهيل عملي ة آم األولوي

 . حددتها التقارير القطرية
 
وارد                )8 ة الم اجح لحال التطور الن إبالغ مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي ب

ر األول عن       ه الذي سيلعب  يالوراثية الحيوانية في العالم، والدور الرئيس      ة   التقري حال
  في  االستراتيجية  العمل ولويات  لحيوانية في العالم والتقرير عن أ     الموارد الوراثية ا  

مان اإل ي، ض وجي الزراع وع البيول ي التن ام ف ر اله ذا العنص تدامة له دارة المس
دولي األول          ي ال ؤتمر الفن ة وللم ذه العملي تمر له دعم المس راف بال ة األط ومطالب

 . للموارد الوراثية الحيوانية
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ق  ى      – 1المرف ة حت ة المقدم ارير القطري ة 30/6/2004التق ي ، والداخل ف
 إعداد مشروع التقرير عن أولويات العمل االستراتيجية

 البلدان اإلقليم
ر، و )39(أفريقيا  وال، وبين أالجزائ ا انغ وانا، وبورآين دي، صفا ن، وبوتس و، وبورون

اميرون،         آ طاوالك ا الوس ة أفريقي ردي، وجمهوري اد، ىب في ، وتش
ابون،      والكونغو، وآوت ديفوار، وغينيا االستوائية، واريتر      ا، وغ ا، وإثيوبي ي

الي،            وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وآينيا، ومدغشقر، مالوي، وم
دا،     ا، وروان ر، ونيجيري ق، والنيج يوس، وموزامبي ا، وموريش وموريتاني
دا،   ونس، وأوغن و، وت يراليون، توغ نغال، وس يبي، والس اوتومي وبرنش وس

 ويوجمهورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا، وزمباب
يط  يا والمح آس

 )27(الهادي 
نغالد د،  يب ي، والهن وك، وفيج ا، والصين، وجزر آ ان، وآمبودي ش، وبهوت

عبية       ة الو الش اتي، وجمهوري تان، وآيريب ان، وآازاخس يا، والياب واندونيس
ا   زر ماريان ال، وج ار، ونيب ا، وميانم ا، ومنغولي ة، وماليزي الديمقراطي

ي     اموا، وجزر         الشمالية، وباآستان، وباالو، والفلب ا، وس ة آوري ن، وجمهوري
 .سليمان، وسرى النكا، واوزبكستان، وفانواتو، وفيتنام

ا )34(با وأور االباني ا، ، وارميني ا، وآرواتي ك، وبلغاري نة والهرس ان، ، والبوس ، واذربيج
د يك، وال ة التش رص، وجمهوري ا، اوقب دا، وفرنس تونيا، وفنلن نمرك، واس

 والمجر، وايسلندا، وايرلندا، التفيا، وليتوانيا،      وجورجيا، والمانيا، واليونان،  
ود،    ل االس رب والجب ا، والص دا، وروماني رويج، وبولن دا، والن وهولن
دونيا   ة مق را، وجمهوري ويد، وسويس بانيا، والس لوفينيا، واس لوفاآيا، وس وس

 .اليوغوسالفية السابقة، وترآيا، واوآرانيا، والمملكة المتحدة
ة   ا الالتيني أمريك

اريبي والب ر الك ح
)18( 

ة              ا، والجمهوري ا، وآوب يلي، وآولومبي ل، وش ا، والبرازي االرجنتين، وبوليفي
دوراس،       ايتي، وهن اال، وه لفادور، وغواتيم وادور، والس ة، واآ الدومينيكي

 .وجامايكا، والمكسيك، ونيكاراغوا، وباراغواى، واوروغواي، وفنزويال
ران اإل مصر، )11(الشرق األدنى  ة إي راق، واألردن، وقوجمهوري المية، والع تان، زغييرس س

ة    ة العربي ودان، والجمهوري ان، والس ة، وعم ة الليبي ة العربي والجماهيري
 .السورية، وطاجيكستان، واليمن

 آندا، والواليات المتحدة األمريكية  )2(أمريكا الشمالية 
الدول غير األعضاء    

)2( 
 بيالروس، واالتحاد الروسي
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اسات مواضيعية للتقرير عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية در    – 2المرفق 
 في العالم

 
 : انتهي العمل في الدراسات التالية

 
ات المستأنس     إدارة ا  • رة      –ة  لتنوع الوراثي للحيوان  أجرى مسح     : استعراض للدراسات األخي

ى  وعرض  معرفة عالم زائر من النمسا،للتوصيف الجزيئي للموارد الوراثية الحيوانية ب   عل
 .19جماعة العمل

 
تدام               • ات المزرعة واستخدامها المس ة لحيوان وارد الوراثي ه    : اقتصاديات صيانة الم ا أهميت م

وعي                    وماذا الذي تعلمناه؟   ادة ال ة زي ة أهمي ا الثاني د أآدت في دورته  وآانت جماعة العمل ق
ا، وأهم   ا وقيمته ة ووظيفته ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ا ا بأهمي ادة قيمته ة زي اديةي . القتص

ة،                  و ة الحيواني وارد الوراثي يم الم أعد المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية دراسة عن تقي
 .20 جماعة العملعلىعرضت 

 
ة         • ة الحيواني وارد الوراثي ة     :المسائل القانونية في إدارة الم وانين في المنظم  إدارة تطوير الق

ة تمهيد ي دراس واني ف اج الحي ع إدارة اإلنت اون م انوني بالتع ة عن السياسات واإلطار الق ي
تملت      ي اش ة الت ي الدراس ة، وه وارد الحيواني ىإلدارة الم ريين   عل قين القط ر للمنس  حص

 .21الحيوانيةللموارد الوراثية 
 

 :عدادإلاودخلت الدراسات التالية مرحلة متقدمة من 
 

ة       • ة الحيواني ال    : التكنولوجيا الحيوية والموارد الوراثي ة ع ا    يجرى اآلن بمعرف ر من غان م زائ
ة واستخدامها في           –ومتطوع ايطالى     إعداد دراسة تمهيدية عن تطبيقات التكنولوجيا الحيوي

اء من      . البلدان النامية، بما فيها المعلومات المدرجة في التقارير القطرية         ومن المقرر اإلنته
 .2004هذه الدراسة عام 

 
شراف برنامج المشارآة بين    إهي دراسة ب  و: التفاعل بين الهيئة والموارد الوراثية الحيوانية      •

ة          أثيرات البيئي دا، تستعرض الت ى المنظمة وهولن تنتهي     عل ة، وس ة الحيواني وارد الوراثي  الم
 .2004عام 

 
ة          • ة الحيواني وارد الوراثي ر أول نهج         : استراتيجيات وخيارات صيانة الم ذه الدراسة تعتب وه

 .2004يوانية، وستنتهي عام لخيارات استراتيجيات صيانة الموارد الوراثية الح
 

ة  علىإدارة الموارد الوراثية الحيوانية القائمة       • وهي مجموعة دراسات    :  المجتمعات المحلي
امج الشراآة     2005حالة ستصدر في مطبوع واحد عن المنظمة في عام    ، تحت إشراف برن

 . بين المنظمة وهولندا
 

 : ويجرى اآلن إعداد الدراسات التالية
                                        

 .CGRFA/WG-AnGR-3/04 inf. 3الوثيقة   19
 21 ورقة دراسة معلومات أساسية، رقم  20
 22ورقة دراسة معلومات أساسية، رقم   21
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ف

 
ي  • دفق الجين ات الم  الت واع الحيوان م أن ن أه اليم  س م دان واألق ين البل ة ب ة  : تأنس ي دراس وه

اون      ن وزارة التع ول م ة وتم ة الحيواني وارد الوراثي ي الم ات ف دفق الجين تعرض ت تس
ة  ا / االقتصادي االتحادي ل فيه ينتهي العم ي، وس اون التقن ة للتع ة األلماني ام الوآال . 2005ع

دفق  ي ت ابقة ف ورات الس تغطي التط أثير   وس ة، وت تئناس والتربي ة االس اء عملي ات أثن  الجين
ذه الدراسة ضمن          .  انتشار السالالت  علىالتلقيح االصطناعى      حدث  وقد عرض وصف له

 .  جانبي أثناء الدورة الثالثة لجماعة العمل
 

ة   • ة الحيواني وارد الوراثي ادل الم ا  –تب ة وتأثيره اليب الحالي ى األس ي  عل أن   أصحاب الش
روة  اع الث ة قط أثير      :الحيواني ة ت ة آيفي ة لمعرف إجراء دراس ل ب ة العم د أوصت جماع  وق

أ     علىأساليب التبادل الخاصة بالموارد الوراثية الحيوانية        ن في قطاع      مختلف أصحاب الش
ة المتحدة     . الثروة الحيوانية  ا        إدارةعن طريق      - وأعربت المملك ة فيه ة الدولي  عن   – التنمي

 .2005تي ينتظر االنتهاء منها في عام استعدادها لدعم هذه الدراسة ال
 


