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 المقدمة  -أوال 
 

ة                       -1 وارد الوراثي ة إلدارة الم ة في وضع استراتيجية عالمي منذ عشرة أعوام شرعت المنظم
ة ات المزرع ام .لحيوان ي ع ول ى، أوص1995 وف أن تت ة ب س المنظم ة ى مجل وارد الوراثي ة الم  هيئ

ة               لألغذية والزراعة تنسيق عملية تطوير وتنفيذ هذه االستراتيجية، بمساعدة من جماعة العمل التقني
ة  ة والزراع ة لألغذي ة الحيواني الموارد الوراثي ة ب ة المعني ة الدولي ة . الحكومي ة نقط كل المنظم وتش

 . ستراتيجية العالمية من داخل قسم اإلنتاج الحيواني والصحة الحيوانيةاالتصال لال
 
ا ورفعت توصياتها              -2 ع دوراته وقد استعرضت جماعة العمل، االستراتيجية العالمية في جمي

ة          . إلى الهيئة  ا الثالث ل    2 –آذار  /  مارس    31(آما استعرضت جماعة العمل في دورته نيسان  /  ابري
ا        ى وضع االستراتيجية العالمية، ووافقت عل     سير العمل في  ) 2004 ة ينبغي عالجه .  عدة مسائل هام

 .1الهيئة ىوتقرير جماعة العمل معروض عل
 
ا يلب           ىوتتضمن هذه الوثيقة تقريرًا عن مد      -3 ة، بم  توصيات   ي التقدم في االستراتيجية العالمي

لوية في مواصلة وضع      المشورة بشأن المجاالت ذات األو     ى للحصول عل  ىجماعة العمل، آما تسع   
 دعم إعداد    ىورغم أن الترآيز األساسي طوال السنوات األربع الماضية آان عل         . هذه االستراتيجية 

ي  ة ف ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ر األول عن حال المالتقري ال 2الع ل بعض األعم دأت بالفع د ب ، فق
 التطورات   ىية، مع الترآيز عل    وفيما يلي وصف لعناصر هذه االتفاق     . لوضع االستراتيجية العالمية  

رة ة عل   . األخي ذه الوثيق ن ه ر م زء األخي وى الج أن   ىويحت يات بش ن التوص ة م ة محتمل  مجموع
 . األولويات في مواصلة وضع االستراتيجية العالمية

 
حالة عناصر االستراتيجية العالمية إلدارة الموارد الوراثية لحيوانات     -ثانيا 

 .المزرعة
 

دم ف -4 تراتيجية  حدث تق ية لالس ة الرئيس ن العناصر األربع ل عنصر م ب آ ي مختلف جوان
ذ عل         : العالمية امج       ىاآللية الحكومية الدولية، والبنية األساسية للتخطيط والتنفي  أساس قطري، وبرن

 .  العمل الفني، وعنصر آتابة التقارير والتقييم
 

 اآللية الحكومية الدولية
 

إعداد  اء صناع السياسات معلومات أفضل وإشراآهم في        أآدت جماعة العمل ضرورة إعط     -5
الم          ة في الع ة الحيواني وارد الوراثي ة      التقرير عن حالة الم وارد الوراثي ادة وعيهم بوظائف الم ، وزي

 . الحيوانية وقيمتها، بهدف زيادة االلتزام السياسي بتنفيذ األولويات المحددة في التقارير القطرية
ود ف   -6 ذي تق ت ال ي الوق الغ       ف م إب ن المه ة، م تراتيجية العالمي ع االس ة وض ة عملي ه الهيئ ي

آزر                    ة، بغرض تشجيع الت ار االستراتيجية العالمي ين الحكومات بأخب العمليات األخرى المشترآة ب
ادة                    ىوبناء عل . وتالفي االزدواجية  ادرات لزي دد من المب ة بع د قامت نقطة االتصال العالمي  ذلك فق

 : طريةالوعي باالستراتيجية الق
 

                                        
الموارد                    ،  CGRFA-10/04/8الوثيقة    1 ة ب ين الحكومات المعني ة المشترآة ب ة لجماعة العمل الفني تقرير الدورة الثالث

 .الوراثية الحيوانية
الم ف             2 ـ  يأتي الحديث عن سير العمل في إعداد التقرير األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في الع ـ ي وثيقــ ة ــ

 CGRFA-10/04/8ي ـ همنفصلة
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ابعة عشر   • دورة الس اء ال ة أثن تراتيجية العالمي انبي عن االس يم حدث ج ة ةتنظ  للجن
 .2003الزراعة عام 

دة        • م المتح ة األم تعراض اتفاقي ة الس اع اللجن اء اجتم ر أثن انبي آخ دث ج يم ح تنظ
وفمبر    ي ن ة التصحر ف اني  / لمكافح رين الث نظم   2002تش م ال جيع فه رض تش ، بغ

 لة لألراضي الجافة، وإدارة الموارد الوراثية للحيوانات المحلية االيكولوجية المتكام
ة ووضع    • تراتيجية العالمي ي االس ل ف ير العم ر عن س ع تقري ة رف ر عن حال التقري

الم      ام            الموارد الوراثية الحيوانية في الع ة ع ة للمنظم ؤتمرات اإلقليمي ى الم . 2004 إل
لوجي بمبادرات المنظمة في مجال      آما ابلغ مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيو       

ؤتمر عن تأي          ة في       ي الموارد الوراثية الحيوانية، وأعرب الم ده لالستراتيجية العالمي
 . عدد من قراراته

ا، التي               • طرحت نتائج حلقة العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي في غرب أفريقي
إدارة الموارد  ى بترآيز عل– 2003آانون األول / عقدت في مالي في شهر ديسمبر       

 . ي أثناء مؤتمر األطراف األخيرب آحدث جان–الوراثية الحيوانية 
 

  أساس قطريىالبنية األساسية للتخطيط والتنفيذ عل
 

ة بإطار          ىتسمح البنية األساسية للتخطيط والتنفيذ عل      -7  أساس قطري في االستراتيجية العالمي
ة،    : ل عدد من العناصر   وهي تشم. للعمل القطري والدعم اإلقليمي والعالمي    نقطة االتصال العالمي

ام           أن، ونظ حاب الش ة وأص ات المانح ارآة الجه ة مش ة، وآلي ة والقطري ال اإلقليمي اط االتص ونق
 . المعلومات عن التنوع الوراثي للحيوانات المستأنسة

 
ة    -8 ة الحيواني وارد الوراثي ة للم ال القطري اط االتص م نق ل دع م عناصر  ويظ ن أه دًا م  واح
وهم يمثلون في مجموعهم    .  بلداً 129وقد تم اآلن تعين المنسقين القطريين في        : ستراتيجية العالمية اال

ة      145 ذلك، ففي    ىوباإلضافة إل . شبكة فريدة للموارد الوراثية الحيوانية في العالم        بلدًا اشتملت عملي
ر القطري عن  داد التقري المإع ي الع ة ف ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ة ى علحال  تشكيل لجان وطني

 . ن رؤساء وأمناء فنيين لهاياستشارية وتعي
 
الم      في آثير من البلدان، شجعت     -9 ة في الع ة الحيواني وارد الوراثي ة الم اط   ى عل حال  تشكيل نق

ري      ق قط ين منس ع تعي ة، م ة دائم ال قطري ة      . اتص ان الوطني ت اللج دان قام ن البل ر م ي آثي وف
ة       االستشارية بدور لجان وطنية للمشو     ة الحيواني وارد الوراثي دان أخرى    . رة في مجال الم اك بل وهن

ة شبكات    إن، ومن خالل      ي اإلقليمي  الموجهينبسبيل تشكيل نقاط اتصال قطرية، بدعم من بعض          قام
 . محسنة بين نقاط االتصال القطرية

 
ة عل   -10 ز المنظم أن ترآ ل ب ة العم دان إل ىوأوصت جماع ة البل اط  ى حاج ز نق ة وتعزي  إقام
ي        االت ارآتها ف وض بمش رض النه ا، بغ ة فيه ة الحيواني الموارد الوراثي ة ب ة الخاص ال القطري ص

اظ           . مواصلة وضع االستراتيجية العالمية    دان بدراسة االحتف وم البل آما اقترحت جماعة العمل أن تق
لضمان الدعم من جانب أصحاب الشأن القطريين من        ) أو أي لجان مناسبة   (بلجان استشارية وطنية    

 .المشارآة في االستراتيجية العالميةأجل 
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ة      نقاط االتصال القطرية  آما ناقشت جماعة العمل حالة       -11 ة  المعنية بالموارد الوراثي . 3الحيواني
ان         ورغم األهمية البالغة التي أولتها جماعة العمل واألقاليم وآحاد البلدان لنقاط االتصال اإلقليمية، ف

 .  النقاط واإلبقاء عليها آانت مسألة صعبة للغايةتعبئة الموارد المالية إلقامة هذه
 

د                -12 الحظت جماعة العمل أن الحاجة إلى زيادة التعاون والتنسيق اإلقليميين قد تأآدت من جدي
اط          . اثية الحيوانية في العالم   رالموارد الو  حالةفي عملية    ى نق ا إل ى حاجته دان إل ا أشارت البل وحيثم

ذا الغرض، سواء عن                    اتصال إقليمية، أوصت جماعة ا       ة له وفير دعم من خارج الميزاني لعمل بت
 ي مواصلة السع   ىطريق المنظمة أو عن طريق تعبئة األموال من داخل اإلقليم، وحثت المنظمة عل            

 .  دعم من الجهات المانحةىللحصول عل
 

ة     آلية مشارآة أصحاب الشأن   وتمثل   -13 ًا في االستراتيجية العالمي ة إ .  عنصرًا هام عداد  فعملي
الم        التقارير القطرية التي تسهم في        إتاحة فرص    التقرير عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في الع

دوليين       رة من أصحاب الشأن القطريين وال اهمة من جانب مجموعة آبي دة للمس ورغم عدم . عدي
ام              ذ ع اع ألصحاب الشأن من وا عل      2001حدوث أي اجتم إنهم ظل م بسير العمل في وضع        ى، ف   عل

ات   وراثي للحيوان وع ال ن التن ات ع ام المعلوم رات ونظ الل النش ن خ ة م تراتيجية العالمي االس
 . المستأنسة

 
ك       دعم الجهات المانحة ومازال   -14 ا في ذل ة، بم  مهما في مواصلة وضع االستراتيجية العالمي

ها ة نفس غيل نقطة االتصال العالمي دعم ا. تش اعد ال ع الماضية، س نوات األرب ن فخالل الس دم م لمق
ة في وضع                  ه البالغ ه أهميت ا آانت ل الجهات المانحة البلدان النامية في إعداد تقاريرها القطرية، آم

د عرض موجز لمساهمات الجهات          . نظام المعلومات عن التنوع الوراثي للحيوانات المستأنسة        وق
 .4العمل جماعة ىالمانحة عل

 
ا    -15 وراثي للحيوان وع ال ن التن ات ع ام المعلوم ةت نظ ي   5 المستأنس ام ف ر ه و عنص ه

اط االتصال            ادل المعلومات واالتصاالت مع نق يلة األساسية لتب وفر الوس ة، ي االستراتيجية العالمي
ة  ة االتصال العالمي ة ونقط ة   . القطري وارد الوراثي ة للم ات قطري د بيان اء قواع وفر أداة إلنش ا ي آم

 . الحيوانية
 

ة   -16 وم المنظم أن تق ل ب ة العم ن   أوصت جماع ات ع ام المعلوم امل لنظ تعراض ش ل اس  بعم
ير عل     رض التيس ة، بغ ات المستأنس وراثي للحيوان وع ال ع  ىالتن تخدامه، وان تس ي اس دان ف  ى البل

ة           ىللحصول عل  يلة فعال اء عل   . 6لالتصاالت  موارد لمواصلة تطوير هذا النظام آوس د     ىوبن ك فق  ذل
مستخدم إلى إبداء أرائهم في المجاالت التي    6500استهلت عمليه لتقييم هذا النظام، ودعي أآثر من        

ك               أو قام   . تحتاج إلى تحسين   ا في ذل حد العلماء الزائرين من بولندا بالمساعدة في تحديث النظام، بم
 . دخلها المنسقون القطريون في قواعد بياناتهم القطرية داخل النظامأالتحقق من البيانات التي 

 

                                        
ة   3 ة إلدارة    CGRFA/WG-AnGR-3/04/3 الوثيق تراتيجية العالمي ي مواصله وضع االس ل ف ير العم ر عن س تقري

 .17-22الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة، الفقرات 
برنامج ومن بين الجهات المانحة حكومة هولندا من خالل   . 25-30 الفقرات   CGRFA/WG-AnGR-3/04/3 الوثيقة    4

ة من     حسابآما سمح   . المشارآة بين المنظمة وهولندا، والنرويج، وفنلندا، ألمانيا، وبنك الجينات النرويجي           األمان
 .حكومة اليابان بوضع موسوعة لحيوانات المزرعة، وقاعدة بيانات مصورة

5   www.fao.org/dad-is. 
6   CGRFA/WG-AnGR-3/04/3 31-35، الفقرات. 

CGRFA/10 th 2004\J3159a 



CGRFA-10/04/7          4 
 

ات المستأنسة            وتتوقف عملية مواصلة تطوير نظا     -17 وراثي للحيوان وع ال م المعلومات عن التن
د انته   .  توافر موارد من خارج الميزانية     ىعل اك             ىفق رامج، وأصبحت هن دس ب دا لمهن ل هولن  تموي

حاجة ملحه لشغل هذه الوظيفة الهامة، السيما لضمان إمكانية المساهمة الكاملة من نقطة االتصال                 
ام األور  روع النظ ي مش ة ف يوالعالمي ات   ب وجي لحيوان وع البيول ن التن ات ع ة للمعلوم ، 7المزرع

 .واالستفادة منه
 

 برنامج العمل الفني
 

خيص -18 أن      : التش يات بش ة توص ات المستأنس وراثي للحيوان وع ال اس التن امج قي ي برن يعط
ات       وراثي للحيوان وع ال ة للصفات      . بروتوآوالت البحوث لدراسات التن ة الدولي د شكلت الجمعي وق

ة ة،    الوراثي ة الحيواني وارد الوراثي ة للم ترآة دائم ة مش ة لجن ة والزراع ة األغذي ة ومنظم  الحيواني
ع            ة موحدة من واسمات التواب بغرض وضع معايير آلحاد األنواع، وهي اللجنة التي أوصت بقائم

بتمبر    .  والخنازير ألغنامالصغرى لألبقار والدجاج وا    ول   / وفي س ة       2004أيل ذه القائم ، روجعت ه
م تو ازير          وت ال والخن ل والبغ اموس والخي اك والج اعز والي ام والم ار واألغن مل األبق ا لتش زيعه

 . 8والبطوالجمال والدجاج 
 

مات الموص     -19 احثين للواس تخدام الب ك أن اس ات     ىوالش ة الدراس مح بمقارن وف يس ا س  به
 الوصفية ورسم     فهذا شرط أساسي للتحليالت   : المتوازية أو المتداخلة للتنوع الوراثي في الحيوانات      

يلة اريخ الفص ور لت ذا التط جرة ه ات . ش وراثي للحيوان وع ال ات التن تعراض لدراس رى اس وج
ات المستأنسة في                    وراثي للحيوان وع ال اس التن امج قي المستأنسة لتقييم التطبيق الفعلي لتوصيات برن

 .9العمل جماعة ىمجال البحوث طوال السنوات العشر الماضية، وعرض هذا االستعراض عل
 

ة في                 يءسينش -20 ات النووي ة للتقني ة الذري ة للطاق ة الدولي ة والوآال ين المنظم  القسم المشترك ب
ع       ية للتواب افات القياس ك للكش ة بن روة الحيواني وث الث دولي لبح د ال ع المعه ة، م ة والزراع األغذي

ام       رات في ع ا عل     2005الصغرى في صغار المجت ا سيساعد في تطبيقه صة   الدراسات الخا ى، آم
 الجينات في  ىالتكنولوجيات القائمة عل"بالتنوع الوراثي في إطار برنامج مشروع البحوث المنسقة       

يا         – ىالمرحلة األول : تربية الثروة الحيوانية   رات في آس ".  تشخيص الموارد الوراثية لصغار المجت
سية األخرى من ومن المقرر التوسع في هذا النشاط وإنشاء بنوك للكشافات القياسية لألصناف الرئي         

ة  ع األطراف المعني ا لجمي ة، وإتاحته روة الحيواني ذه  ،الث تخدام ه دعم اس ة ل وال الالزم ن األم  ولك
 . الكشافات لم تتوافر بعد

 
ة                   : الصيانة -21 ة الحيواني وارد الوراثي ذي ال يمكن تعويضه في الم الشك أن التآآل المستمر ال

وقد عرض التقدم المحرز في     . د وتحسينها وتطبيقها  يبرز أهمية فهم تكنولوجيات صيانة هذه الموار      
ة للنهوض بالصيانة عل  ود المبذول ة ىالجه ل جماع ة  10العم أن تستكشف المنظم ي أوصت ب ، الت

اليف       ة التك ق فعالي ة تحق وة محتمل ة، آخط ة الحيواني وارد الوراثي ات للم وك جين اء بن ة إنش إمكاني
يما في ضوء ال          ىللصيانة عل   ات      المستوى القطري، الس ات والمنهجي ر في التكنولوجي دم األخي . تق

                                        
7   http://www.eaap.org/efabis.htm. 
ا          يمكن الحصول على قوائم       8 وع         واسمات التوابع الصغيرة الموصى به ع نظام المعلومات عن التن ى موق  من عل

 .http://dad.fao.org/en/refer/library/guideline/marker.pdf:الوراثي للحيوانات المستأنسة على االنترنت
ة   9 ة     CGRFA/WG-AnGR-3/04/inf.3 الوثيق ات المستأنس وراثي للحيوان وع ال اس التن ات  –قي تعراض دراس  اس

 .التنوع األخيرة
 48-53، الفقرات CGRFA/WG-AnGR-3/04/3الوثيقة   10
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رة للمحافظة عل                 درات آبي ى ق ذه،       ىوالحظت جماعة العمل أن البلدان ستحتاج إل ات ه وك الجين  بن
 . وان الصيانة في المواقع الطبيعية لها أولويتها بالنسبة لكثير من البلدان النامية

 
الخيارات واالستراتيجيات لصيانة الموارد الوراثية     بدأت المنظمة في إجراء دراسة بعنوان        -22

ة داد الحيواني ة إع ار عملي ي إط الم ، ف ي الع ة  ة الحيواني وارد الوراثي ة الم د . حال رر عق ن المق وم
ام          ل ع ي أوائ ة ف ة الحيواني وارد الوراثي يانة الم ارات ص أن خي راء بش اورة خب ي 2005مش ، وه

ة         المشاورة التي سينظمها المعهد الدولي لب      حوث الثروة الحيوانية، والمرآز لدولي للبحوث الزراعي
ة                     وارد الوراثي امج الم ة، من خالل برن ة النباتي في المناطق الجافة، والمعهد الدولي للموارد الوراثي

 . لجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةل على نطاق النظام التابع

ف

                                       

 
وار    -23 اهمة الم ن مس ر م در آبي ل ضمان ق ن أج ذائي  وم ن الغ ي األم ة ف ة الحيواني د الوراثي

 توصية  ىوبناء عل . نقطة هامة في االستراتيجية العالمية    االستخدام المستدام   والتنمية الريفية، يظل    
جماعة العمل، بدأت المنظمة في وضع خطوط توجيهية وأدوات دعم بسيطة للمساعدة في تخطيط           

اج              يما في نظم اإلنت ة، الس ين المنخفضة والمتوسطة            وتنفيذ برامج التربي دخالتها ب راوح م التي تت
ام                  دان في ع ك       2005ويشمل ذلك تصميم وتنفيذ أدوات دعم القرار، وتجربتها في المي و ذل ا يتل ، وم

 . من تنقيح الخطوط التوجيهية، وعقد حلقات عمل تدريبية إقليمية
 

اء              -24 ة لبن درات في مجال اإلدارة       ومن بين أهم المهام إلحاحا، تصميم وتنفيذ دورات إقليمي الق
ة مع           ا المنظم دورة المشترآة التي نظمته ل ال ة، مث والصيانة المستدامين للموارد الوراثية الحيواني

ام         ا في البحر المتوسط ع بانيا  في سيراآوزا   2003المرآز الدولي للدراسات الزراعية العلي . 11بأس
ي              أومن   اليم بصورة أفضل، س ة       ىتعين عل  جل خدمة البلدان في مختلف األق  نقطة االتصال العالمي

اج               إعداد مواد تدريب إضافية للدورات الخاصة ببناء القدرات، تراعي الظروف الخاصة بنظم اإلنت
دورة ة موضوع ال ة الحيواني وارد الوراثي ر إل: والم اج األم ة من خارج ىوسوف يحت وارد مالي  م

 . ةالميزاني
 

ة  -25 د   : المساعدة التقني او  آانت جماعة العمل ق دان مشروعات للتع أن تضع البل  نأوصت ب
ارير               تقنال ي تحددها التق ات االستراتيجية الت ي مع المنظمة والمنظمات األخرى، في ضوء األولوي

ة   القطرية في عملية إعداد      الم      حالة الموارد الوراثي ة في الع ر من عشرين         . الحيواني د اتصل أآث وق
والمالية، بما فيها مساعدات لوضع استراتيجيات وبرامج       بلدًا بالمنظمة طالبين هذه المساعدة التقنية       

ة ر إل. للتربي اج األم ي  ىوسوف يحت ة ف ي األنشطة الميداني ة للتوسع ف ارج الميزاني ن خ وارد م  م
ة دان النامي وارد   . البل ال الم ي مج ل ف تراتيجية للعم ات االس ذ األولوي ة لتنفي ة المتابع والشك أن آلي

ه، من خالل                الوراثية الحيوانية ستلعب دور    ًا هامًا في تحديد التمويل المحتمل وتيسر الحصول علي
ات ذات       ة باالحتياج ات الدولي ذلك المنظم راف وآ ددة األط ة والمتع ة الثنائي ات المانح الغ الجه إب

 .12األولوية
 

ين عامي       –من المنتظر أن يطلب العديد من البلدان من نقطة االتصال العالمية             -26  2005 فيما ب
ي         م 2007و  ا ف ات المنصوص عليه ذ األولوي روعات لتنفي ات بمش ياغة اقتراح ي ص اعدتها ف س

ة  ارير القطري ن المنتظ . التق ة   روم روعات القطري ن المش ر م داد الكثي ف  – إع ن مختل ل م  بتموي
ائي أو    اون ثن ة، بتع ات الوطني ة    بالحكوم ن المنظم ة م اعدة التقني ن المس در م ه، وبق الل –دون  خ

 مشروعًا نحو حاالت       12وطبقا للتحليالت المبدئية، فمن المنتظر أن يتجه          . دمةالسنوات القليلة القا  
 

11   www.iamz.ciheam.org/en/index.html. 
تراتيجية للعمل في مجال                 استهالل ،  CGRFA-10/04/9Add.1 الوثيقة    12 ات االس ذ األولوي ه لتنفي وارد   آلية متابع الم

 . الوراثية الحيوانية
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اون         12الطوارئ، سواء في صيانة الثروة الحيوانية أو تربيتها، بينما يتجه              مشروعًا آخر نحو التع
ومن الممكن أن تساهم آلية المتابعة مساهمة ملموسة في          .  وبعضها األقاليمداخل آل إقليم وفيما بين      

ذهاتص  ا وتنفي ذه المشروعات وتمويله وافر دعم آاف في المدى المتوسط، فسيكون . ميم ه وإذا ت
دور  ة    أبمق ة الحيواني وارد الوراثي يانة الم ة لص رامج قطري ع ب دان وض ن البل دة م داد متزاي ع

 .  القيام بأنشطة إقليميةىواستخدامها بصورة مستدامة، باإلضافة إل
 

 نقطة االتصال العالمية عدة خطوات في مجال االتصاالت              خطت: استراتيجية االتصاالت  -27
ة                  ذائي والتنمي لتحسين الوعي بأدوار الموارد الوراثية الحيوانية وقيمتها في المساهمة في األمن الغ

دني في وضع االستراتيجية               . الريفية ومازالت تتعاون مع المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع الم
ة كل آلي  . العالمي دما تش ناع        وعن ي ص ادة وع ي زي ة ف ورة ملموس اهم بص ا ستس ة، فإنه ة المتابع

 . السياسات وعامة الناس بأهمية الموارد الوراثية الحيوانية
 
 

                                       

 عنصر آتابة التقارير والتقييم
 

واني -28 وراثي الحي وع ال ة للتن ة الحصر العالمي تمرًا، : قائم ة مس ة الثالث ع الطبع ازال توزي م
ات                 ى إل  والمنسقون القطريون مدعوون   ة في قاعدة البيان ات القطري  مواصلة إدخال وتحديث البيان

فهو أمر مطلوب للطبعة الرابعة من هذه القائمة، باعتبارها         : العالمية عن الموارد الوراثية الحيوانية    
ة    . األساس لنظام عالمي لإلنذار المبكر     وارد     والمنتظر أن ُتكمل الطبعة الرابع ة الم ر عن حال التقري

 .2006ولجماعة العمل أن تناقش ذلك في عام . الحيوانية في العالمالوراثية 
 

ة مع    : ار المبكر وآلية االستجابةنظام المتابعة واإلنذ   -29 د المنظم أوصت جماعة العمل بأن تع
ة   وارد الوراثي ة الم ًا بمتابع ات األخرى اقتراح ةالمنظم ك  ى علالحيواني يما تل  أساس قطري، الس

ة      ى بشكل آبير، استنادًا إل     الموارد المعرضة للخطر   ارير القطري ات العمل         التق ر عن أولوي والتقري
ذار المبكر واالستجابة عل              االستراتيجية ة لإلن ة    ى، وتحديد الخيارات إلقامة آلية إقليمي .  أسس قطري

الم               ولكن نتيجة لألولوية المعطاة إلعداد       ة في الع ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ر عن حال إن   التقري ، ف
ك  ة ذل ارج الميزاني ن خ وارد م ن يحدث إال بم ل . ل أثير  إب دير ت ام بتق ن القي ة عجزت ع ن المنظم

ة،  ىالفقدان السريع في الوقت الحاضر للموارد الوراثية الحيوانية عل         األمن الغذائي، والتنمية الريفي
 . والثروة الحيوانية المستدامة، آما طلبت جماعة العمل في دورتها الثانية

 اليةالموارد الم
 

اج                  -30 ة، سوف يحت آما سبق أن ذآرنا، فانه عند مناقشة مختلف عناصر االستراتيجية العالمي
 األنشطة  ىاألمر إلى موارد من خارج الميزانية لمواصلة وضع االستراتيجية العالمية، باإلضافة إل      

ة، والحاجة            ىالتي تغط  ذا وذاك       – بمساهمة من البرنامج العادي في المنظم ل ه  استكمال   ى إل  – قب
ر األول عن           ة     العملية القطرية إلعداد التقري وارد الوراثي ة الم ة في      حال الم الحيواني ويلخص  . 13الع

ة                   ة أو جماعة العمل المنبثق الجدول األول احتياجات األنشطة التي حظيت باألولوية من جانب الهيئ
 . بها فيما يتعلق بالموارد الوراثية الحيوانية

 
الم                التقدم المحرز  ،CGRFA-10/04/9 الوثيقة    13 ة في الع ة الحيواني  في إعداد التقرير األول عن حالة الموارد الوراثي

 . والتقرير عن أولويات العمل االستراتيجية
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 ية للموارد الالزمة من خارج الميزانية لمواصلةشارإميزانية : 1الجدول 
  تحديد األنشطة ذات األولوية في االستراتيجية العالمية

 
التكاليف  الفترة عنصر النشاط

 بالدوالر
درات عل           اء الق ة لبن رامج ودورات إقليمي  ىتصميم وتنفيذ ب

ورة      يانتها بص ة وص ة الحيواني وارد الوراثي إدارة الم
 مستدامة

2007-2005 555 000 

دان،   ي المي ا ف ك تجربته ي ذل ا ف ة، بم رامج للتربي وضع ب
 تحسين الصفات الوراثية    ىوتنظيم حلقات عمل تدريبية عل    

 بصورة مستدامة

2006-2005 363 000 

 أساس ىتطوير مفاهيمي لنظام للمتابعة واإلنذار المبكر عل 
 قطري

2005 80 000 

وراث    وع ال ن التن ات ع ام للمعلوم ع نظ لة وض ي مواص
 للحيوانات المستأنسة

2006-2004 320 000 

وراثي        وع ال ن التن ات ع ام معلوم ع نظ لة وض مواص
ة  ات المستأنس غرى   : للحيوان ع الص مات التواب ع واس وض

فة،  واد الكاش اج الم ا، وإنت ة عشر نوع ا لثالث ق منه والتحق
 )AGE( البلدان النامية ىوالشحن إل

2007-2005 330 000 

أن  راء بش اورة خب د مش وارد  عق يانة الم تراتيجيات ص  اس
 الوراثية الحيوانية

2005 100 000 

 000 748 1 2005-2007 المجموع
 

 المشورة المطلوبة من الهيئة    -ثالثًا 
 

ا                     -31 ا أولويته ة، واألنشطة األخرى التي له في دراسة سير العمل في وضع استراتيجية دولي
 : والتي تم تحديدها، قد ترى الهيئة أن

 
دان علتش )1( ة   ىجع البل الموارد الوراثي ة ب ة المعني ال القطري اط االتص ز نق  تعزي

ا في                ة، بم الحيوانية، لضمان زيادة مشارآتها في عملية وضع االستراتيجية العالمي
 ذلك تنفيذ أولويات العمل االستراتيجية المحددة في التقارير القطرية؛

ة إل )2( ر بالحاج ة من خارج الميزانىتق وارد مالي تراتيجية  م ة لمواصلة وضع االس ي
ة عل           ىالعالمية، وعل  دريب القطري ات الت وارد     ى األخص للسماح بعملي  استخدام الم

درات        ة بق دان النامي د البل تدامة، وتزوي ورة مس يانتها بص ة وص ة الحيواني الوراثي
 محسنة إلدارة مواردها الوراثية الحيوانية؛

ذوى الصلة، مواصلة ابتكار أدوات لدعم       المنظمة، بالتعاون مع الشرآاء      ىتطلب إل  )3(
ا في           ة محلي ة للسالالت المتأقلم ة الحيواني القرار للمساعدة في صياغة برامج للتربي
رتبط            ا ي ين المنخفضة والمتوسطة، وم راوح ب اج ذات المدخالت التي تت نظم اإلنت

 بذلك من أنشطة تدريب؛
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وع      تشجع دعم الجهات المانحة من أجل مواصلة وضع نظام                 )4( للمعلومات عن التن
 الوراثي للحيوانات المستأنسة؛

راح     – بالتعاون مع المنظمات األخرى ذات الصلة           – المنظمة   ىتطلب إل  )5(  إعداد اقت
ر     ذار المبك ة لإلن ة آلي ارات إلقام ع خي ة م ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ام متابع لنظ

تجابة، عل ة، ىواالس ارير القطري اس التق ن أس ر ع ل أول والتقري ات العم وي
 ؛االستراتيجية

ب  )6( ىتطل ة       إل وارد الوراثي يانة الم تراتيجيات لص ع اس لة وض ة مواص  المنظم
ات        وك الجين ي بن ة ف ا الطبيعي ارج مواقعه يانتها خ ة ص دير إمكاني ة، وتق الحيواني
ر المحرز في                  دم األخي آإجراء للصيانة القطرية له فعاليته التكاليفية، في ضوء التق

 المنهجيات ذات الصلة؛التكنولوجيات و

  المنظمة مواصلة وضع عناصر أخرى في االستراتيجية العالمية؛ىتطلب إل )7(

ًا في                 العمل   جماعة ىتطلب إل  )8( د اجتماع ة أن تعق ة الحيواني الموارد الوراثي ة ب  المعني
ة                   2006عام   ى الهيئ ر إل ع تقري ذه الموضوعات، ورف  الستعراض سير العمل في ه

 .ة عشرفي دورتها الحادية
  

 
 
 


