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 تقرير مرحلي عن إعداد التقرير األول عن حالة الموارد الوراثية
 الحيوانية في العالم في سياق االستراتيجية العالمية إلدارة الموارد

 الوراثية للحيوانات الزراعية

 
  مقدمة–أوال 

ل  - 1 ي أبري ان /ف وارد الوراث  1999نيس ة الم ت هيئ وارد   ، الحظ ة أن الم ة والزراع ة لألغذي ي
د من                      اج، وتع ر من نظم اإلنت تدام للكثي الوراثية الحيوانية تكتسب أهمية حاسمة في االستخدام المس

والحظت الهيئة أيضا أن تدهور     . المكونات األساسية لتحقيق األمن الغذائي العالمي والتنمية الريفية       
ى ا   را عل كل خط ة يش ة الحيواني وارد الوراثي ي   الم ه ينبغ ى أن ت عل المي، ووافق ذائي الع ن الغ ألم

ة والزراعة أن تنسق إعداد            الم               لمنظمة األغذي ة في الع ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ر عن حال   تقري
دان                   . باالعتماد على البلدان   ه لمساعدة البل ى التوجي ا بالحاجة الملحة إل ة علم وبعد أن أحاطت اللجن

، طلبت وضع   ألول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم       التقرير ا على المشارآة في إعداد     
مبادئ توجيهية بالتشاور مع البلدان، وأن يتم استعراض المبادئ التوجيهية من جانب جماعة العمل              

 .التقنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية أثناء دورتها الثانية

ة  ونظرت جماعة العمل ال    - 2 جماعة  (تقنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيواني
ل بتمبر )العم ي س ة ف ا الثاني ي دورته ول /، ف رحين 2000أيل اق والمضمون المقت ي النط ر ، ف للتقري

الم،    ي الع ة  ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ن حال ر  األول ع ذا التقري داد ه ة إع ى عملي ت عل . ووافق
ة العم ين  ووافقت جماع ع ب ى الجم تندت إل ادية، اس ة إرش ى ميزاني ي وعل ى إطار زمن ل أيضا عل

ة  ة عن الميزاني وارد الخارج ادي والم امج الع ل البرن ون . تموي ى أن تك ل عل ة العم ت جماع ووافق
ر  اس للتقري ي األس ة ه ارير القطري ة    األول التق ادئ التوجيهي ة المب تكمل المنظم أن تس وأوصت ب

ى        . اة المشورة المقدمة من جماعة العمل     للتقارير القطرية مع مراع    ووافقت جماعة العمل أيضا عل
ة                 أنه ينبغي للمنظمة أن تعد، بناء على تجميع للتقارير القطرية، تقريرا عن االجراءات ذات األولوي
ات   الح واالهتمام االت المص تجابة لمج ي االس ات ف ات والمنظم اعدة الحكوم تراتيجية لمس االس

ة في       اة العالية قبل استكمال     المشترآة ذات األولوي   ة الحيواني لتقرير األول عن حالة الموارد الوراثي
 .العالم

ف

ف

ة      - 3 راءات ذات األولوي ر االج تعراض تقري ع الس أن تجتم ل ب ة العم ت جماع وأوص
ة التاسعة            ا العادي أن          . االستراتيجية قبل تقديمه إلى الهيئة في دورته وأوصت جماعة العمل أيضا ب

ة              المضمون والشكل النهائيين     تقدم المشورة عن   ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ر األول عن حال للتقري
الم     ة   في الع ة ضروري                   . لمساعدة الهيئ الي من خارج الميزاني دعم الم ة العمل أن ال والحظت فرق

ية           طة الرئيس ع األنش طالع بجمي مان االض ة، ولض ا القطري داد تقاريره ي إع دان ف اعدة البل لمس
 .التقرير األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالمإلعداد األخرى الالزمة 

األول  التقريروالغرض من هذه الوثيقة هو إبالغ الهيئة بالتقدم المحرز حتى اآلن في إعداد               - 4
الم    ي الع ة  ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ن حال ة    ع وات التالي ى الخط ة عل ة الهيئ اس موافق ، والتم

ر من            .التقريرطلوبة الستكمال   المقترحة الم  رد في القسم األخي ذه    وي ة مجموعة توصيات      ه الوثيق
  .األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم التقريرمحتملة بشأن مواصلة إعداد 

 داد التقرير األول عن حالة التقدم المحرز في إع–ثانيا 
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  الحيوانية في العالملوراثيةد ارالموا

المي                    أل - 5 ة بوصفه مرآز التنسيق الع واني والصحة الحيواني اج الحي زمت المنظمة قسم االنت
امل      داد الش يق اإلع ة بتنس ة والحيواني وارد الوراثي رللم ة    للتقري وارد الوراثي ة الم ن حال األول ع

الم  ي الع ة  المي   . الحيواني يق الع ز التنس ف مرآ ة    (وآل وارد الوراثي ة الم ن جماع ألف م ذي يت ال
أول خطوة        ) انية في قسم االنتاج الحيواني والصحة الحيوانية      الحيو بتيسير إعداد التقارير القطرية آ

 لكي تشارك     2001آذار  /ودعا المدير العام للمنظمة جميع البلدان في مارس       . حاسمة في هذه العملية   
، 2002أيار /وواعتبارا من ماي. في هذه العملية وتقدم إلى المنظمة تقريرا قطريا معتمدا من الحكومة

 . بلدا بأنهم سوف يقومون بإعداد مثل هذا التقرير116أفاد 

ف

ة           - 6 ة    ولمساعدة البلدان في إعداد تقاريرها، وضعت المنظم ارير القطري ة للتق ادئ توجيهي  .مب
داد  دأ إع ةوب ادئ التوجيهي راء المب ن الخب ددا م ل ضمت ع ة عم ق حلق روع .  عن طري ووزع مش

فرت عنه حلقة العمل على المنسقين الوطنيين للموارد الوراثية الحيوانية          المبادئ التوجيهية الذي أس   
هامات ديم االس ات وتق داء التعليق ة . إلب ة المعني ة الدولي ة الحكومي ل التقني واستعرضت جماعة العم

ام                 ة في ع دورة الثاني ووافقت  . 2000بالموارد الوراثية الحيوانية مشروع المبادئ التوجيهية أثناء ال
ة  تيعاب جماع ة الس ى المرون ة إل ة الحاج ع مالحظ ة م ادئ التوجيهي روع المب ى مش ل عل العم

ة      ارير القطري ي التق ا ف راد تناوله األنواع الم ق ب ا يتعل يما فيم دان، ال س ات البل ات وأولوي . احتياج
الي                       ( ه وبالت اء االنسان ورفاه ة مصنفة تسهم في بق وبينما من المسلم به أن عدة مجموعات حيواني

ة         التقريرم التصدي لها في التقارير القطرية، سوف يرآز         سوف يت  وارد الوراثي ة الم األول عن حال
دييات التي تسهم في الوقت الحاضر إسهاما         الحيوانية في العالم     ور والث على تلك األنواع من الطي

ة   ة والزراع ي األغذي را ف ط     ). آبي داد نم ة إع أن تواصل المنظم ا ب ل أيض ة العم وأوصت جماع
ار ة التق ات المنزلي وع الحيوان ات عن تن ام المعلوم ة لنظ ارير (DAD-IS)ير القطري داد التق دعم إع  ل

 .القطرية

ة من         المبادئ التوجيهية للتقارير القطرية   واستكملت المنظمة    - 7 ات المقدم  التي تتضمن التعليق
 التي تشمل     جيهية،المبادئ التو وتوفر  . المنسقين الوطنيين وجماعة العمل التقنية والحكومية الدولية      

ة  ل حال يم وتحلي ارا لتقي دها، إط ي سبق تحدي داول الت ية والج ئلة األساس مجموعة مفصلة من األس
ا     ى إدارته درة عل ة  وتشجع  . الموارد الوراثية الحيوانية في بلد ما والق ادئ التوجيهي ى إنشاء   المب  عل

ة    د ا           لجنة استشارية وطني ة لتحدي ة الحيواني الموارد الوراثي ة ب ة التي         معني لمجاالت والقضايا األولي
ر                   ى إعداد التقري ر القطري واالشراف عل ا في التقري وع في        . يلزم التصدي له ل متن رح تمثي ويقت

ة من آراء أصحاب المصلحة                      ة لضمان إتاحة الفرص للمجموعة الكامل اللجنة االستشارية الوطني
ك ال      . التي سيتم النظر فيها أثناء إعداد التقارير       ادت تل د أف ى دعوة           وق ي ردت بااليجاب عل دان الت بل

المدير العام بأنها قد عينت أو سوف تعين لجانا إستشارية وطنية تكون مسؤولة عن إعداد التقارير،                
ة     مع المنظمة في المسائل المتعلقة بإعداد     التاتصال لتسهيل االتصا  نقاط  ووفرت   ر عن حال التقري
 .العالم

ة و   والنتائج المحددة التي لوحظت من خ      - 8 ارير القطري ر الل إعداد التق ة    التقري األول عن حال
 :هيالموارد الوراثية الحيوانية في العالم 

تخدام   • ة يشمل االس ات الزراعي ي قطاع الحيوان ة ف وارد الوراثي ة الم يم مفصل عن حال تقي
اة     )آخر التطورات  (والحفظ، وآذلك التقنيات ذات الصلة التي يجري استخدامها          ، مع مراع

 .تاج والظروف االجتماعية واالقتصادية لكل بلدنظم االن
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بة   • ك بالنس ار ذل ة وآث ات الزراعي اع الحيوان ى قط امي عل ر والمتن ب المتغي ل الطل تحلي
ة       وارد الوراثي ظ الم تخدام وحف تدامة اس ة باس ة المتعلق ة المقبل رامج الوطني ات والب للسياس

 .للحيوانات الزراعية

ة       • درات الوطني ة           استعراض مفصل لحالة الق ات الزراعي ة للحيوان الموارد الوراثي ة ب  المتعلق
 .وتقييم شامل لمتطلبات بناء القدرات

ة               • وارد الوراثي تحديد األولويات إلعداد برنامج وطني معزز عن استدامة استخدام وحفظ الم
واع وسالالت          . الحيوانية في قطاع الحيوانات الزراعية     ى أن وقد تشير األولويات الوطنية إل

إلى االحتياجات القصيرة والطويلة األجل لبناء المؤسسات، والبحوث، وتطوير            حيوانية، و 
 .نظم المعلومات، وإعداد السياسات والتشريعات واللوائح

اون التي          ،توصيات بشأن التعاون الدولي    • ة ومستويات وطرق التع  والمجاالت ذات األولوي
ة المقترحة، و              ا، والمساهمات القطري دخالت      قد يرغب البلد في اتباعه ات ضمان الت متطلب

 .االستراتيجية السليمة لتحقيق استدامة استخدام وحفظ الموارد الوراثية الحيوانية

ة،              - 9 ة الحيواني الموارد الوراثي ة ب ة المعني ة الدولي ة الحكومي وآما أوصت جماعة العمل التقني
ر مع الخبراء، لنظام  وعن طريق الدعم المادى الذي تقدمه حكومة هولندا، أتاحت المنظمة، بالتشاو          

ة     ات المنزلي وع الحيوان ن تن ات ع أداة إلدارة  )is-dad/org.fao.www://http(/المعلوم دان ب د البل  تزوي
ة          ارير القطري ر قطري         . وتوصيل المعلومات من أجل دعم إعداد التق م إعداد تقري ة     –وت  نمط لحال

ة          ارير القطري دم مقترحات   . العالم لتسهيل تخطيط وإعداد التق ات         وتق ر، والبيان  بشأن أشكال التقري
ائق      . والمعلومات التي سيكون من المستصوب إدراجها في التقرير القطري         ة الوث واستكملت ترجم

ة، وهي                   والمبادئ التوجيهية والمواد األخرى ذات الصلة إلى لغات العمل الرسمية الخمس للمنظم
ت          DAD-ISمتاحة عن طريق نظام       ى اس دان عل ة البل الم في نظام          خدام  وتشجع المنظم ة الع نمط حال

DAD-IS .  ق االتصال تمرة عن طري اعدة مس ى مس نمط عل تخدم ال ي تس دان الت وسوف تحصل البل
ر      DAD-ISالمباشر بمنسق النظام       اء إعداد التقري ارير             . أثن دعم فقط إعداد التق نمط ال ي واستخدام ال

ف يجعل من الممكن أيضا إجراء       القطرية، وإنما سوف يسهل أيضا التوزيع العالمي للتقارير، وسو        
ة إلصدار                 عملية التجميع الالزمة على المستويين االقليمي والعالمي بطريقة مجدية من حيث التكلف

 .تقارير إقليمية والتقرير العالمي في نهاية المطاف

ة                - 10 ة وتدريبي ووضعت المنظمة برامج ومواد تدريبية، وأنشأت، من خالل حلقة عمل توجيهي
ات عمل     2001آذار  /قدت في روما في مارس    عالمية ع  ، جماعة مسهلين ذوي خبرة لدعم تنظيم حلق
-DADونمط حالة العالم في نظام        واستخدم المسهلون المبادئ التوجيهية واألسئلة األساسية       . إقليمية

IS    ق                . آموارد أساسية للتدريب االقليمي اريف لتشجيع وتحقي ع مجموعة من التع م وضع وتوزي وت
ـة      االستخدا المي للمصطلحات األساسي ين      . م الع ا ب ـرة م  نظم المسهلون ذوو   2002 و2001وفي الفت
رة  ة   14الخب ة إقليمي ل تدريبي ة عم دول ( حلق ملت ) 1الج دريب ل 176ش رت الت دا ووف ن 320   بل  م
م قاعدة صلبة لضمان إعداد                       . المهنيين دمت له دريب التي ق واد الت دربون وم ون الم ويشكل المهني
ة              . القطرية في جميع األقاليم   التقارير   ة االقليمي ات العمل التدريبي ة لحلق ة االجمالي  000وبلغت التكلف

ـت 785 ا قدم ـولندا، آم ة ه ة من حكوم ل الخارج عن الميزاني ّدم معظم التموي ي، وق  دوالر أمريك
دان الشمال             ـة لبل ـموارد الوراثيـ ـك ال ـدا ومن بن ـة فنلن ـن حكوم رة م ـات آبي  Nordic Gene)مساهم

Bank)وقدمـت المنظمـة تمويال آبيرا لحلقـات العمل التدريبية اإلقليمية من برنامجها العادي . 

 حلقات العمل التدريبية اإلقليمية عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم: 1لجدول ا
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 اإلقليم

 
 التاريخ

 
 مصدر التمويل

 التكلفة
 بالدوالر األمريكى

 70 000 حكومة فنلندا 2001ليو يو أفريقياشرق 
سبتمبر  أمريكا الالتينية

2001 
 95 000 برنامج الشراآة بين المنظمة وهولندا 

 منظمة األغذية –بنك الموارد الوراثية لبلدان الشمال 2001أآتوبر  شمال أوروبا
 والزراعة

000 50 

جنوب غرب 
 أوروبا

 60 000 راعة منظمة األغذية والز–حكومة فنلندا 2001أآتوبر 

نوفمبر  أمريكا الشمالية
2001 

 15 000 منظمة األغذية والزراعة

نوفمبر  استراليا
2001 

 60 000  منظمة األغذية والزراعة-حكومة هولندا

نوفمبر  أفريقياغرب 
2001 

 90 000 منظمة األغذية والزراعة 

 40 000 برنامج الشراآة بين المنظمة وهولندا  2002يناير  أفريقياشمال 
 55 000 برنامج الشراآة بين المنظمة وهولندا 2002فبراير  الشرق األدنى

االقليم + روسيا 
 الفرعي

 80 000 برنامج الشراآة بين المنظمة وهولندا 2002مارس 

 35 000 برنامج الشراآة بين المنظمة وهولندا  2002أبريل  األفريقيالجنوب 
 45 000 لشراآة بين المنظمة وهولندا برنامج ا 2002مايو  الكاريبيالبحر 

 25 000 برنامج الشراآة بين المنظمة وهولندا  2002 ويوني دول الخليج
جزر المحيط 

 الهادئ
 65 000 برنامج الشراآة بين المنظمة وهولندا  2002 ويولي

 785 000 المجموع  
 

رز في عملية إعداد وقد بذلت جهود آبيرة إلطالع أصحاب المصلحة على التقدم المح - 11
وعقدت الدورة الثانية المخصصة ألصحاب المصلحة الدوليين في الموارد . تقرير حالة العالم

 لمناقشة فرص مشارآة أصحاب المصلحة 2001حزيران /الرئيسية الحيوانية في روما في يونيو
وتم . وانية في العالمالتقرير األول عن حالة الموارد الوراثية الحيفي إعداد التقارير القطرية، وفي 

خالل حلقة العمل تحديد الخيارات الالزمة لتعبئة الدعم المالي وغير ذلك من الدعم الالزم لجميع 
وقد استوعبت األنشطة حتى اآلن التمويل المقدم من البرنامج العادي ومن . األنشطة التحضيرية

لمنظمة والموارد المالية الخارجة وسوف يكون الدعم المقدم من البرنامج العادي ل. خارج الميزانية
وتقدر االحتياجات . عن الميزانية ضروريا للخطوات التالية في عملية إعداد تقرير عن حالة العالم

ويعد هذا التقدير توضيحا .  دوالر أمريكي3 400 000من الموارد الخارجة عن الميزانية بمبلغ 
في تقرير االجتماع المخصص الثاني لتذييل جيم اوتحديثا لتقديرات االحتياجات المالية الواردة في 

حزيران / يونيو6-5ألصحاب المصلحة الدوليين في الموارد الوراثية الحيوانية، روما، إيطاليا، 
وأجري تقييم تشارآي لتحديث هذا التقدير من جانب األمانة والخبراء والمتخصصين الذين . 2001

 2001أثناء حلقات العمل التدريبية اإلقليمية في عامي حضروا االجتماع، وآذلك مع مندوبي البلدان 
وهذا المبلغ ضروري لدعم تحليل التقارير القطرية، وتجميع التقارير اإلقليمية، وإجراء . 2002و

الدراسات الالزمة لسد الثغرات، والتصدي لقضايا محددة، وإعداد التقرير عن االجراءات ذات 
وآان . حالة الموارد الوراثية والحيوانية في العالم عن قرير األولالتاألولوية االستراتيجية، وإعداد 

رد أصحاب المصلحة إيجابيا وأبدوا دعمهم لمساعدة المنظمة في التماس موارد مالية وموارد 
وسوف تعقد دورات إضافية ألصحاب المصلحة حسب . أخرى للقيام بجميع األنشطة الضرورية

 .، وتشجيع مشارآتهم المستمرة في العمليةالطلب إلطالعهم على التقدم المحرز
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ة                  - 12 وارد الوراثي المي للم يم الع وتبذل المنظمة أيضا جهودا لتوسيع قاعدة فهم الحاجة إلى التقي
الم  ي الع ة ف لة . الحيواني ن سلس ي م ة، وه ة الحيواني وارد الوراثي ات الم رة معلوم تخدم نش وتس

ى ال        راء عل دم المحرز في اإلعداد الشامل لالستراتيجية       مطبوعات المنظمة، إلطالع مختلف الق تق



CGRFA-9/02/4 5 
 

وقد . وتستخدم النشرة اآلن آأداة أساسية إلطالع القراء على التقدم المحرز في هذه العملية          . العالمية
ة            المبادئ التوجيهية للتقارير القطرية   نشرت   ع لغات المنظم ذه النشرة بجمي ويستخدم أيضا    .  في ه

ات الم        وع الحيوان ة       نظام معلومات تن م العملي ادة فه ة لزي د داخل          . نزلي وسوف يضاف عنصر جدي
 .النظام لنشر المعلومات عن العملية

ة للمشارآة في                  - 13 ة الحيواني الموارد الوراثي ة ب ودعت المنظمة أيضا المنظمات الدولية المعني
داد  الم،    إع ي الع ة  ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ن حال ر األول ع ا التقري داد تق ق إع ن طري رير ع

ة وممارسات واحتياجات اإلدارة                    ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ة بحال . لمنظماتها عن األمور المتعلق
ا منظمات مختصة و                 أو جماعات   /وسوف تستهل المنظمة دراسات موضوعية خاصة تشارك فيه

ايا أو   راء للتصدي لقض ة     لخب م حال ين فه ي تحس رة ف ة آبي هم بدرج ن أن تس ددة يمك االت مح مج
 . الوراثية الحيوانيةالموارد

ف

ف

ف

الم           ونظرا ألن التقارير القطرية و     - 14 ة في الع  التقرير األول عن حالة الموارد الوراثية الحيواني
التنوع     ة ب ة المتعلق ا بموجب االتفاقي اء بالتزاماته ى الوف دان عل اعد البل ويسوف تس ت الحي ، عمل

اه        . المنظمة على إطالع األطراف في هذه االتفاقية على العملية التحضيرية           ا أدن اول القسم ثالث ويتن
ا عن        . الحيويالجهود المبذولة إلطالع األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع          ويتحدث القسم رابع

 .التقريرالستكمال إعداد األنشطة األساسية واالحتياجات المالية الخارجة عن الميزانية الالزمة 

 الحيوي  العالقة مع االتفاقية المتعلقة بالتنوع–ثالثا 
، في مؤتمرها الخامس، برنامج العمل  الحيويأقرت األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع   - 15

وع   أن التن نوات بش دد الس ويالمتع يالحي وع   .  الزراع أن التن ل بش امج العم ظ برن ويويالح  الحي
ي  ة    الزراع وارد الوراثي ة إلدارة الم تراتيجية عالمي ع اس ى وض ة إل د الحاج ه التحدي ى وج عل

ة، سوف يسهم             . للحيوانات الزراعية  ر األول عن     وآعنصر أساسي في االستراتيجية العالمي التقري
والواقع .  الزراعي الحيويفي برنامج العمل بشأن التنوع      حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم       

عداد التقارير القطرية   اللتقييمات الخاصة بوضع واتجاهات الموارد الوراثية الحيوانية الالزمة         أن ا 
التنوع          ة ب ة المتعلق ا بموجب االتفاقي اء بالتزاماته وى سوف تساعد البلدان على الوف ق   الحي ا يتعل  فيم

لة دراسات ح         . بالحفظ واالستخدام المستدام والحصول والمنفعة     ك من سلس دمت   وقد اتضح ذل ة ق ال
ة                  روة الحيواني تدامة للث ة المس ة للتنمي د االحتياجات الالزم وأعدت  . إلى المنظمة للمساعدة في تحدي

ذا          دم ه ا، وق تفادة منه دروس المس ة وال ات الحال وجزا لدراس فا م من وص ا يتض ة ملخص المنظم
ة والت         ورة العلمي ة للمش ة الفرعي ابع للهيئ اع الس ى االجتم ات إل ة معلوم ص آوثيق ة الملخ قني

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/7/INF/12)والتكنولوجية التابعة لالتفاقية 

التنوع   - 16 ة ب ة المتعلق ي االتفاقي ويوالطالع األطراف ف داد الحي ي إع دم المحرز ف ى التق  عل
الم   ي الع ة  ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ن حال ر األول ع ات  التقري ائق معلوم ة وث دت المنظم ، أع

ابع للهي اع الس ة  لالجتم ة لالتفاقي ة التابع ة والتكنولوجي ة والتقني ورة العلمي ة للمش ة الفرعي ة (ئ الوثيق
(UNEP/CBD/SBSTTA/7/INF/13     ة ة المتعلق ي االتفاقي راف ف ؤتمر األط ادس لم اع الس ، ولالجتم

التنوع   وي ب ة   (الحي ؤتمرهم       . UNEP/CBD/SBSTTA/7/INF/13)الوثيق ي م راف ف ب األط د رح وق
داد  ادس بإع الم   التقريالس ي الع ة  ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ن حال ؤتمر ر األول ع جع الم ، وش

رى،        ات األخ راف، والحكوم ا األط ة، ودع ارير القطري داد التق ي إع ارآة ف ى المش راف عل األط
ين     ريع لتمك افي والس دعم الك ديم ال ى تق رى، عل ل األخ ات التموي ة، ومنظم ة لالتفاقي ة المالي واآللي

ة التي سوف تسهم في                  البلدان من المشارآة     ال المتابع في العملية الخاصة بحالة العالم، وتنفيذ أعم
ا وتقاسم                  تدام والحصول عليه حفظ الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة واستخدامها المس

 .منافعها
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  الخطوات التالية في إعداد التقرير األول عن –رابعا 
 لعالم الوراثية الحيوانية في االموارد حالة

د                - 17 يعّد األفراد الذين تدربوا في حلقات العمل االقليمية مسؤولين عن توفير التدريب داخل البل
ا                           در م ة بق ارير القطري دمون مساعدة مستمرة في إعداد التق م يق ة، وه ارير القطري على إعداد التق

وارد  ه الم مح ب دعم إع     . تس رية ل ة وبش وارد مالي ة م ن تعبئ رة م دان آثي ت بل ا وتمكن داد تقاريره
 . 2002القطرية، وأفادت بأنها سوف تقدم تقارير قطرية رسمية في عام 

وفمبر   - 18 ي ن ة ف اني  /وخصصت المنظم رين الث غ 2001تش ن  700 000 مبل ي م  دوالر أمريك
اليم          50برنامجها العادي لتقديم المساعدة التقنية والمالية لما يقرب من           ع األق ا يغطون جمي دًا نامي .  بل

دم  واني وتق اج الحي ة لالنت ع الرابطة العالمي دي م ن خالل ترتيب تعاق اعدة م ذه المس ووضعت . ه
ة،   ة الحيواني وارد الوراثي وطنيين للم قين ال وطنيين والمنس راء ال ع الخب ق م اون الوثي ة، بالتع األمان

دان      ي للبل الي والتقن دعم الم ديم ال ة لتق ة األولي ايير خاصة باألهلي دعم ا  . مع ذا ال يح ه د أت لمحدود وق
دان التي قبلت دعوة             . للمساعدة في عملية إعداد التقارير داخل البلدان       ى البل وآان الدعم قاصرا عل

الم               المنظمة للمشارآة في إعداد      ة في الع ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ي   التقرير األول عن حال ، والت
ا      ة به ة الخاص يق الوطني ان التنس أت لج ار    . أنش ي االعتب ات ف عت المخصص د،  ووض م البل حج

د                 ة، ودرجة التهدي روة الحيواني واألهمية النسبية على المستويين المحلي واإلقليمي لمواردها من الث
ات   دمات الحيوان ة بخ ة الخاص ية الوطني ة األساس ود البني ة، ووج ق القائم االنقراض، والمراف ب

ربط الشبكي         ا ولل امج الشراآة ب      . الزراعية لجمع البيانات ومعالجته دم برن ة   ويق دا والمنظم ين هولن
دره  ر ق ًا آخ والي  300 000دعم اعدة ح ل مس ن أج ة م ارير القطري ي للتق ي 20 دوالر أمريك دًا ف  بل

ك االلتزامات             الحيوياالمتثال لاللتزامات المتعلقة بالتنوع      ا في ذل ة، بم  الزراعي والموارد الوراثي
دره      وتلتمس المنظمة د  . الحيويفي سياق االتفاقية المتعلقة بالتنوع        000عم المانحين لمبلغ إضافي ق

ة أخرى     2002يلزم في عام الذى  دوالر أمريكي   700 دان نامي دة بل  من أجل تقديم مساعدة سريعة لع
 .في إعداد تقاريرها الوطنية

ام                 - 19 ة في ع ارير القطري ق بالتق أمين     2002وبعد استكمال التدريب االقليمي المتعل ، وبشرط ت
ة، من                    الموارد الالزمة الخارجة   ا القطري ة في إعداد تقاريره دان النامي ة لمساعدة البل  عن الميزاني

ة في أغسطس            ى المنظم دم إل ارير وتق ة التق ذا الموعد    . 2003آب /المتوقع أن تستكمل غالبي ّد ه ويع
ة                        ه جماعة العمل التقني ه في األصل ووافقت علي ذي توقعت ا عن الموعد ال متأخرا بنحو عام تقريب

رة              . ة المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية    الحكومية الدولي  ا عن طول الفت أخير أساس ذا الت وقد نتج ه
ا،             ان متوقع ذي آ دد ال ر من الع ة أآب ة اإلقليمي الزمنية المطلوبة لعقد عدد من حلقات العمل التدريبي

 .ونظرا للموارد المحدودة نسبيا التي أتيحت لدعم إعداد التقارير القطرية
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ة           وبعد إعداد    - 20 التقرير القطري، يعد عقد اجتماعات إقليمية الخطوة الرئيسية التالية في العملي
الم ة الع ة بحال ى أغسطس  . المتعلق تكملة حت ة المس ارير القطري ن التق اف م دد آ ود ع ع وج آب /فم

ه             . ، سوف يتم عقد اجتماعات إقليمية     2003 د هو أحد مدخالت ر القطري لكل بل وسوف يكون التقري
ي االجتماعات ارير  ف ى شكل تق ون عل ذه االجتماعات سوف يك ن ه ع م اتج المتوق ة، والن  االقليمي

االت       ة، وح ات االقليمي د االحتياج يم وتحدي ي االقل ات ف ة تتضمن وصف الوضع واالتجاه إقليمي
ى                . الطوارئ، واألولويات  ة هو الوصول إل ذه االجتماعات االقليمي وسوف يكون الهدف النهائي له
ات   أن أولوي اق بش اج     اتف ام االنت ية لنظ ائص الرئيس ا للخص ي، وفق توى االقليم ى المس ل عل . العم

اإلجراءات ذات         اص ب ر خ داد تقري ي إع دها ف م تحدي ي ت ة الت ات اإلقليمي اعد األولوي وف تس وس
الموارد                      ة ب ة المعني ة الدولي ة الحكومي ذلك جماعة العمل التقني األولوية االستراتيجية، آما أوصت ب

ة  ة الحيواني ة الوراثي ا الثاني ي دورته دتف ى عق ا، من الت ا، إيطالي ي روم ى 4 ف بتمبر6 إل ول / س أيل
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ا العاشرة       . 2000 يح فقط       . وسوف يقدم هذا التقرير إلى الهيئة في دورته ن يت نهج اإلقليمي ل ذا ال وه
ا           دد أيض وف يح ا س ة، وإنم ى الهيئ ة إل ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ن حال بق ع ر مس ديم تقري تق

ات با ة  األولوي وارد الوراثي ن للم تدام المحس تخدام المس ل االس ن أج انحين م دان والم بة للبل لنس
ا ة وتطويره د  . الحيواني ظ وتحدي ات للحف ى وضع أولوي ة أيضا عل ة اإلقليمي اعد العملي وسوف تس

 .التدابير المالئمة للحفظ مع مراعاة االحتياجات والظروف المحلية

ة             ومن المقترح أن تجتمع جماعة العمل         - 21 الموارد الوراثي ة ب ة المعني ة الدولي ة الحكومي  التقني
ر األول   الستعراض التقدم العام المحرز في إعداد  2003الحيوانية لألغذية والزراعة في عام   التقري

الم     ي الع ة  ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ن حال ر   ع ية للتقري د العناصر الرئيس ام بتحدي ع االهتم م
ة           الخاص باإلجراءات ذات األ    ة للمتابع ة بآلي ارات المتعلق ة االستراتيجية، والخي دم    . ولوي وسوف تق

ة بشأن مضمون وشكل                  ر األول عن     جماعة العمل أيضا توصيات إلى الدورة العاشرة للهيئ التقري
 دوالر أمريكي من الموارد 900 000وسوف يلزم حوالي . العالمحالة الموارد الوراثية الحيوانية في    

ن الميزا  ة ع ات،        الخارج ذه االجتماع د ه رورية، ولعق ة الض ات االقليمي ير لالجتماع ة للتحض ني
ة والدراسات الموضوعية            ارير اإلقليمي دره          . وللمساعدة في إعداد التق غ إضافي ق زم مبل وسوف يل

تراتيجية       500 000 ة االس اإلجراءات ذات األولوي اص ب ر الخ داد التقري دعم إع ي ل .  دوالر أمريك
 .األساسية ويشير إلى الموارد المالية الالزمة الستكمال جميع المهام األنشطة 1ويصف المرفق 

ف

ات      ،والغرض من التقرير الخاص باإلجراءات ذات األولوية االستراتيجية        - 22 د متطلب  هو تحدي
ة في          . بناء القدرات واالحتياجات المحددة للعمل العاجل      وسوف يوفر التقرير أساسا تستند إليه الهيئ

ة وسريعة             بحث إنشاء آلية     ة       مالئمة للتنفيذ أو المتابعة لضمان استجابة فعال ر األول عن حال للتقري
ر      . 2006 عندما يستكمل في عام      الموارد الوراثية الحيوانية في العالم     وآجزء من عملية إعداد التقري

الخاص باإلجراءات ذات األولوية االستراتيجية، سوف يعقد اجتماع ألصحاب المصلحة للمساعدة             
ي ت درات، ولتشجيع  ف اء الق ك االحتياجات الخاصة ببن ي ذل ا ف ة، بم راءات ذات األولوي د اإلج حدي

 .أصحاب المصلحة على المساعدة في االستجابة لألولويات التي تم تحديدها

ع        - 23 تراتيجية، وم ة االس اإلجراءات ذات األولوي اص ب ر الخ ة للتقري تعراض اللجن د اس وبع
التقرير األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية       أن مضمون وشكل    التوجيه الصادر من الهيئة بش    

رة من      التقرير  ، سوف يبدأ إعداد     في العالم  ى    2004خالل الفت ا        . 2006 إل ك تجميع وسوف يتطلب ذل
ات        ب المنظم ن جان ارير م تعراض التق ة واس ات اإلقليمي ارير األولوي ة وتق ارير القطري ر للتق آخ

 . هذه العملية بكاملها2المرفق ويبين . وجماعات الخبراء

 ةهيئ من النشود التوجيه الم–خامسا 
الموارد          - 24 ق ب ا يتعل ى اآلن فيم ة حت ن العملي ر ع ذا التقري ث ه د بح ة، عن ود الهيئ ا ت ولربم

الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة، االستفادة من الخبرات المكتسبة من عمليات الموارد الوراثية 
ة لألغذ وارد     النباتي ة الم ن حال ر األول ع داد التقري ا يتصل بإع ى األخص فيم ة، وعل ة والزراع ي

ك أنجز من خالل            . الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وخطة العمل العالمية       أن ذل ويجدر التذآير ب
ة                       ة الحالي بما ورد وصفه في الوثيق ة وشملت حس ة ذات مرتكزات قطري  اجتماعات  –عملية مماثل

ت  ة بلغ وارد     إقليمي ن الم ع ع ي الراب دولي الفن ؤتمر ال د الم ا بعق ة   ذروته ة لألغذي ة النباتي الوراثي
د                     ة بعق ة الحيواني وارد الوراثي ة بالنسبة للم والزراعة، وقد تنظر الهيئة في إمكانية إآمال هذه العملي

 .المؤتمر الفني األول عن الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة
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 :لهيئة فيما يليقد ترغب ا - 25

التقرير األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية       الموافقة على عملية القيام بإعداد       )1(
الم ام  ي الع ول ع دان بحل ى البل اد عل ارير  2006 باالعتم داد التق ك إع ي ذل ا ف ، بم

ة         ارير الخاص راء والتق ات الخب ة وجماع ات الدولي ن المنظم ارير م ة وتق القطري
ر الخاص              باإلجراءات   ارير لتشكل التقري ذه التق ع ه ة، وتجمي اإلقليمية ذات األولوي

 باإلجراءات ذات األولوية االستراتيجية لتقديمه إلى الهيئة في دورتها العاشرة؛

ف

ف

ف

ف

الموارد    )2( ة ب ة المعني ة الدولي ة الحكومي ل التقني ة العم ع جماع ى أن تجتم ة عل الموافق
ر األول  اض التقدم المحرز في إعداد  الستعر 2003الوراثية الحيوانية في عام      التقري

الم     ي الع ة  ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ن حال ر   ع أن التقري ورة بش ديم المش ؛ وتق
الخاص باإلجراءات ذات األولوية االستراتيجية؛ وتقديم توصيات بشأن المضمون            

ة في ال    تللوالشكل النهائيين    ة الحيواني الم قرير األول عن حالة الموارد الوراثي ل  ع  قب
 الدورة العاشرة للهيئة؛

الموارد    )3( ة ب ة المعني ة الدولي ة الحكومي ل التقني ة العم ع جماع ى أن تجتم ة عل الموافق
ام  ي ع ة ف ة الحيواني روع األول 2005الوراثي تعراض المش ر األول عن  الس للتقري

الم     ي الع ة  ة الحيواني وارد الوراثي ة الم ة    حال ة محتمل أن آلي يات بش ديم توص  وتق
للتقرير األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في للمتابعة لضمان التنفيذ الفعال 

 ؛2006 عند استكماله وبحثه من جانب الهيئة في عام العالم

اجح             )4( ر  االعتراف بالحاجة إلى موارد خارجة عن الميزانية لضمان االعداد الن للتقري
ة   ة الحيواني وارد الوراثي ة الم الماألول عن حال جيع ي الع ة، وتش ال المتابع  وأعم

آزر مع دعم                   ذ والت ة للتنفي وال الالزم مواصلة الدعم من جانب المانحين لتعبئة األم
 .من البرنامج العادي للمنظمة
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  األنشطة األساسية والميزانية اإلرشادية– 1المرفق 

  ىالتكلفة بالدوالر األمريك
 األنشطة

 
د الموار السنة

الخارجة عن 
 الميزانية

البرنامج 
 العادي

 
 الغرض والنواتج

داد    ي إع دان ف رة للبل افية مباش اعدة إض مس
 التقارير القطرية

 حلقات العمل الوطنية
 معدات مكتبية

 مشاورات داخل البلد

تقديم المساعدة إلى البلدان   1 000 000 2002
في إعدادها للتقارير 

 القطرية
 التقارير القطرية

 يد األولويات اإلقليميةاجتماعات قطرية لتحد
  اجتماعا إقليميا14  إعداد الوثائق الالزمة ل

 مشارآة البلدان النامية والنفقات التنظيمية

استعراض التقارير    900 000 2003
 القطرية

 مناقشة القضايا اإلقليمية
 تقارير األولويات اإلقليمية

 إعداد دراسات موضوعية
 اجتماعات خبراء واستشاريين

 تقارير موضوعية   2003

 التجميع األولي لتقارير األولويات اإلقليمية
 محررين/اجتماعات خبراء وعقود مؤلفين

التقرير الخاص   500 000 2003
باإلجراءات ذات األولوية 

 االستراتيجية
تجميع التقارير القطرية، وتقارير األولويات 

االقليمية، وتقارير المنظمات الدولية والتقارير 
 المطلوبةالتقنية 

التقرير األول عن حالة   1 300 000 2004-2005
الموارد الوراثية الحيوانية 

 في العالم
 محررين/اجتماعات خبراء وعقود مؤلفين

 
    

تكاليف الموظفين والسفر والخدمات 
االستشارية واجتماعات الخبراء وتقارير 
الخبراء والتحرير والطباعة واالتصاالت 

 اتوتطوير نظام المعلوم

2002-2005  000 450 3  

  3 450 000 3 700 000  المجاميع الفرعية
  7 150 000  التكاليف اإلجمالية

CGRFA2002\9th Session\Y7193a 



CGRFA-9/02/4 10 
 

CGRFA2002\9th Session\Y7193a 
 

  العملية المتعلقة بالموارد الوراثية الحيوانية– حالة العالم – 2المرفق 
 اإلطار الزمني واألنشطة األساسية

2002 
 استكمال حلقات العمل التدريبية اإلقليمية

 
2002 

تقرير عن حالة الموارد ال استعراض التقدم المحرز في إعداد –لدورة التاسعة للهيئة ا
 الوراثية الحيوانية في العالم واعتماد عملية استكمال التقرير

 
2002 – 2003 

 إعداد التقارير القطرية
 مواصلة الجهود لتأمين دعم مالي من خارج الميزانية

 
2003 – 2004 

ديد األولويات استنادا إلى التقارير القطرية وتقارير من المنظمات اجتماعات إقليمية لتح
 وجماعات الخبراء

 إعداد تقارير األولويات اإلقليمية
 

2003 
 :الدورة الثالثة لجماعة العمل الستعراض

التقدم المحرز في إعداد التقرير عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم 
 شكل ومضمون وستنظر فى ألولوية االستراتيجيةوتقرير باإلجراءات ذات ا

 التقرير واآللية المحتملة للمتابعة

2003 – 2004 
 تقارير من المنظمات
 تقارير من الخبراء

 
2004 

 إعداد التقرير الخاص باإلجراءات ذات األولوية االستراتيجية
 وضع خيارات محتملة آللية المتابعة
 

2004 
 الدورة العاشرة للهيئة

د مضمون وشكل التقرير عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في اعتما
العالم والنظر في التقرير الخاص باإلجراءات ذات األولوية 

 االستراتيجية والخيارات المتعلقة بآلية المتابعة 
 

2005 
إعداد التقرير عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم واستعراضه من 

 لعمل وأصحاب المصلحةاجماعة جانب الحكومات و
 

2005 
الدورة الخامسة لجماعة العمل لتقديم توصيات إلى الهيئة عن 
النتائج الواردة في التقرير عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية 

 في العالم
 

2006 
 تعتمد الهيئة الشكل النهائي للتقرير وآلية المتابعة والتنفيذ

 
لموارد الوراثية التقارير المقبلة عن حالة ا
 الحيوانية

تقرير عن التكامل المحتمل مع الموارد 
الوراثية النباتية والقطاعات األخرى للتنوع 

  الزراعيالحيوي

2006 
تنفيذ النتائج الواردة في التقرير عن حالة الموارد 

 الوراثية الحيوانية في العالم
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