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 سير العمل في إعداد االستراتيجية العالمية إلدارة
 الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة 

 
 األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم التقرير –أوًال 

 
قسم اإلنتاج الحيواني والصحة الحيوانية في منظمة األغذية والزراعة  حاليًا يتولى -1

 في إطار التقرير األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالمتنسيق إعداد 
 الجزءوالهدف من هذا .  لحيوانات المزرعةاالستراتيجية العالمية إلدارة الموارد الوراثية

) CGRFA-9/02/4الوثيقة  (2002أيار /هو إطالع الهيئة على التقدم المحرز منذ مايو
 العالمية للموارد الوراثية الحيوانية تصالوتحديد العمل المستقبلي بناء على اقتراح نقطة اال

عملية ال بلدًا للمشارآة في 190، دعا مدير عام المنظمة 2001آذار /وفي مارس. في المنظمة
حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم تمهيدًا لرفع تقارير قطرية إلى المنظمة القطرية ل

 بلدًا 130، وافق 2002أيلول /وفي منتصف سبتمبر. تكون بمثابة وثائق لسياسات استراتيجية
 .على الدعوة للمشارآة في هذه العملية وإعداد تقارير قطرية

 
 دورة تدريبية عالمية لتدريب المدّربين شارك فيها 2002 و2001عقدت خالل عامي  -2

 حلقة عمل إقليمية ة عشر، آما عقدت أربعاثنان وعشرون خبيرًا يمثلون آل األقاليم
ويصبح المشارآون بعد ذلك مدّربين قطريين يتولون تيسير .  بلدًا178 فنيًا من 396لتدريب 

ل بلد بمشارآة مجموعة واسعة من أصحاب الشأن إلعداد التقارير العملية على مستوى آ
وخالل هذه االجتماعات، أشارت معظم البلدان إلى وجوب توفير درجة معينة من . القطرية

وبعد استكمال جهود التدريب اإلقليمية . المساعدة التقنية والمالية إلعداد تقاريرها القطرية
ير عملية تحديد حالة الموارد الوراثية الحيوانية في  استراتيجية متابعة لتيسبدأتهذه، 
وتنّفذ المنظمة عملية المتابعة والمساعدة هذه مباشرة وبالتعاون مع الرابطة العالمية . العالم

 .لإلنتاج الحيواني
 
وقّدم الموظفون الفنيون واالستشاريون اإلقليميون في المنظمة المزيد من الدعم  -3

ل حلقات عمل شبه إقليمية وقطرية خاصة بالموارد الوراثية التقني للبلدان من خال
، عقدت تسع ندوات شبه إقليمية لإلبالغ عن التقدم المحرز 2002أيار /ومنذ مايو. الحيوانية

في آل من ليتوانيا وأوآرانيا وأوزبكستان والنمسا ومصر وباآستان وغامبيا وآوت ديفوار 
وفي .  بلدان107القطرية بمشارآة مندوبين من ونوقشت تفاصيل إعداد التقارير . والهند

موازاة هذه الندوات، يقوم خبراء بزيارة بلدان الكاريبي وأمريكا الالتينية وغرب أفريقيا 
ومن .  بهدف تقديم الدعم المباشر للبلدان في تلك األقاليم، نيابة عن المنظمة،والشرق األدنى

 .دما تتوافر الموارد لذلكالمقرر تنفيذ أنشطة إضافية في أقاليم أخرى عن
 
 الكاملةحالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم على االستفادة هيكل عملية قوم وي -4

 بشكل الهيكل هذا وقد جاء. استخدام الموارد البشرية والماليةتعظيم من الخبرات اإلقليمية و
-CGRFAي الوثيقة  نتيجة الخبرات المكتسبة في سياق جهود التدريب المبّينة فطبيعي
 التى أعربوقد ُوّزعت البلدان ضمن مجموعات، استنادًا إلى قراراتها الخاصة . 9/02/4

عنها في حلقات العمل اإلقليمية ومع األخذ أيضًا باالعتبار األقاليم األيكولوجية والموارد 
يا ، آس)3(تان ، األمريك)6(أفريقيا : هيوالمجموعات . الوراثية الحيوانية المشترآة

االتحاد الروسي ورابطة الدول ، )2(، الشرق األدنى )6( أوروبا ،)4(والمحيط الهادي 
 ).2(المستقلة 
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ا على جودتها، أنشئ صوسعيا الى ضمان اعداد التقارير فى الوقت المطلوب وحر -5
، باشرت البلدان إرسال مشاريع بناء على اتفاق سابقو. نظام لرصد التقارير القطرية

ومن المتوقع أن يتسارع وصول . 2002آب /لقطرية إلى المنظمة في أغسطستقاريرها ا
ويستحسن أن تعّد جميع البلدان تقارير قطرية . التقارير القطرية في األشهر القليلة المقبلة

وأقّرت هذه . تبعًا للنسق والمحتويات المبّينة في الخطوط التوجيهية لتقارير البلدان النامية
ي الدورة الثانية لجماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الخطوط التوجيهية ف

الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة على اعتبارها القاعدة المشترآة لحلقات العمل 
ويجري تنظيم رصد مشاريع . اإلقليمية لتدريب المدرِّبين والستخدامها من جانب البلدان

 . على مستوى األقاليمالتقارير القطرية وتقييمها 
 
في ني اإلقليمية والقطرية تجميع إقليمي للتقارير القطرية فوسيلي أنشطة الدعم ال -6

وسيدعى الخبراء اإلقليميون إلى تصميم خطوط توجيهية للتقارير . 2004 و2003عامي 
لى أن ع.  العالميةة االتصالجهق مع  االستراتيجية بالتنسياتاإلقليمية بشأن تدابير األولوي

تدابير الالتي تستدعي السياسات مجاالت وقضايا إلبراز يتبع ذلك تحليل التقارير وتجميعها 
وستنّفذ هذه األنشطة في إطار حلقات عمل إقليمية لتحديد األولويات استنادًا . ذات األولوية

 ثالث يجرى تنظيمو. إلى تقارير قطرية وتقارير تعدها المنظمات ومجموعات الخبراء
 بشأن القضايا ذات األولوية،  لتيسير المشارآة في المناقشات2003م عااقليمية  عمل حلقات
 . 2004 األقاليم عام  جميععلى أن تنّظم حلقات عمل إضافية تشمل.  أقاليم محددةالتى تهم

 
تقرير عالمي بشأن  في يبلغ ذروتهتجميع عالمي وسيعقب حلقات العمل اإلقليمية  -7

وستستعرض . ، إلى جانب إعداد خيارات ممكنة آللية متابعةجية االستراتياتاألولوي
جماعة العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية 

 التقدم المحرز في عملية ،2003 في دورتها العادية الثالثة المقترح عقدها عام ،والزراعة
تقرير التدابير ذات األولوية  في العالم وتحديد حالة الموارد الوراثية الحيوانية

التقرير األول عن حالة الموارد الوراثية آما ستبحث في شكل ومضمون . االستراتيجية
وسيبّلغ أصحاب الشأن والمؤتمرات الدولية واألجهزة الرياسية . الحيوانية في العالم

دة واستخدامها بشكل بالحاجة إلى عمل منّسق لصيانة الموارد الوراثية الحيوانية المهد
ن وم الشكل والمض2004ية العاشرة عام  الهيئة في دورتها العادتبحثوس. مستدام
التقرير  وستدرس للتقرير األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم ينالمقترح

 . والخيارات الخاصة بآلية المتابعةبشأن التدابير ذات األولوية االستراتيجية
 
التقرير  عملية إعداد مشروع 2005 العالمية خالل عام تصالّسق نقطة االوستن -8

وستصدر جماعة العمل الفنية . األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم
الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة في دورتها العادية 

التقرير األول ، توصيات للهيئة بشأن النتائج الواردة في 2005م الرابعة المقترح عقدها عا
 الهيئة عام ستبحثو.  وآلية متابعة التنفيذعن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم

 وآلية للتقرير األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم النسخة النهائية 2006
 .متابعة التنفيذ ذات الصلة

 
على نصب ترآيزها ي دراسات مواضيعية الستكمال التقارير القطرية، وستجرى -9

وستشكل هذه الدراسات وثائق المعلومات األساسية التى تستخلص منها . شاملةقضايا 
وحدد . األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالمالتقرير  معينة فى لفصو

ة على أنها قضايا أساسية ملالقضايا الشابعض االجتماع الدولي الثاني ألصحاب الشأن 
تظهر  وهي لن ،لتحقيق أهداف عملية تحديد حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم
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وقد تستدعي بعض هذه .  تلك التقاريرزيمواج في التقارير القطرية الفردية أو بشكل مباشر
ويجري حاليًا إعداد . على نحو واف لمعالجتها أحدث المعارفراسات خاصة عن القضايا د

ر الموارد الوراثية يأثت: الموضوعات التاليةأحدث المعارف العلمية تشمل دراسات عن 
 عبورانعكاسات وتأثيرات البيئة على الموارد الوراثية الحيوانية، والحيوانية على البيئة، 

الت التدخوتقييم الموارد الوراثية الحيوانية، ووانية الوراثية، الجينات على الموارد الحي
ّية للمساعدة على اتخاذ القرارات جزيئالمناهج الو والموارد الوراثية الحيوانية، الطارئة

 . الخاصة بأنشطة الصيانة، والجوانب القانونية إلدارة الموارد الوراثية الحيوانية
 

ستراتيجية العالمية إلدارة الموارد الوراثية لحيوانات المكونات األخرى في اال  -ثانيًا 
 المزرعة

 
يشّكل نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات المستأنسة أداة عالمية إلبالغ  -10

وهو مكّون هام من مكونات . المعلومات الخاصة بالموارد الوراثية الحيوانية وإدارتها
ويجري باستمرار . وراثية لحيوانات المزرعةاالستراتيجية العالمية إلدارة الموارد 

تحسين النظام وتوسيعه مثًال من خالل إدماج قواعد بيانات قطرية وإقليمية أوروبية عن 
 تحديث بنك في بعض البلدان صادفتالموارد الوراثية الحيوانية ولتخطي العقبات التي 

. مستأنسة في الوقت المناسبالمعلومات التابع لنظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات ال
وُتعزز العملية من . وقد وافق االتحاد األوروبي على تأمين التمويل الالزم لهذا الغرض

خالل نقل النظام إلى بيئة تنموية مفتوحة المصادر بحيث يتم إدماج قواعد البيانات اإلقليمية 
هولة االستعمال والعمل جاٍر أيضًا لتحسين س. والقطرية آاملًة ضمن قاعدة البيانات

والتحديث المباشر في الوقت الالزم للمعلومات في نظام معلومات التنوع الوراثي 
وقّدمت الحكومة الهولندية دعمًا خاصًا لهذا الغرض من خالل تمويل . للحيوانات المستأنسة
وثمة حاجة إلى موارد مالية إضافية لتطوير نظام معلومات التنوع . استخدام مهندس نظم

 .مجيات بالشكل المناسبصيانة البرثي للحيوانات المستأنسة بقدر أآبر والورا

ال

 
 ا بيانات نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات المستأنسة أساسةوتشكل قاعد -11
نظام اإلنذار المبكر للموارد الوراثية الحيوانية وإلصدار قائمة المراقبة العالمية لتنوع ل

 تحديث وإصدار الطبعة الثالثة من قائمة المراقبة العالمية في وساعد. الحيوانات المستأنسة
تنوع الحيوانات المستأنسة ب على توعية الجمهور أآثر 2000تشرين الثاني /نوفمبر

 ات ثدييمن ال  حيوان6300ويرد في الالئحة،أآثر من . والخسارة السريعة لهذه الموارد
 بلدًا إلى جانب 180طيور مسجلة في الوثدييات من ال نوع 30من بين  ةمستأنسالر وطيالو

، مع وصف لكل األنواع البرية المقابلة لها واألنواع المستأنسة حديثًا والحيوانات البرية
وأشارت البلدان في تقاريرها إلى سالالت إضافية وحّدثت البيانات المتعلقة . منها

 عندما بدأت المنظمة 1990منذ وازدادت البيانات آمًا ونوعًا . بالسالالت المشار إليها سابقًا
لكن . تشّجع على إعداد تقارير عن المعلومات المتصلة بالموارد الوراثية الحيوانية

وأعيد التأآيد على االتجاه السائد نحو . مجموعة البيانات تستوجب المزيد من التطوير
 في 10يادة بنسبة وتمّثل األرقام اإلجمالية المتوافرة ز. استنزاف الموارد الوراثية الحيوانية

 في المائة منذ 13 وزيادة بنسبة 1995المائة في عدد السالالت المسجلة على أنها مهددة منذ 
ويبرر مستوى التهديد المحدق بسالالت الحيوانات المستأنسة إجراء رصد أوثق . 1993

ت المهددة وال تستفيد معظم السالال. غذية والزراعةاألللموارد الوراثية الحيوانية التي تهّم 
سياسات ذات الصلة، فيما تزداد وتيرة انقراض ال  منمن أي أنشطة صيانة قائمة أو

إجراء عمليات مسح منتظمة ورصد الموارد الوراثية الحيوانية وثمة حاجة الى . السالالت
 . السياساتمجال آي ُيستفاد منها في التخطيط واتخاذ القرارات في 
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 السلسمن الموارد الوراثية الحيوانية، وهي وتعتبر نشرة المعلومات عن  -12
 تصدرها المنظمة، أداة هامة إلطالع جمهور متنّوع من القّراء على آخر  التيمطبوعاتال

االستراتيجية العالمية إلدارة الموارد الوراثية المعلومات بشأن التقدم المحرز في إعداد 
 النشرة تشكل مجلة دولية وباتت.  وعن حالة السالالت في العالملحيوانات المزرعة

مرجعية للموارد الوراثية الحيوانية، تعطي الباحثين الفرصة لنشر مجموعة آبيرة من 
المقاالت عن تقدير الموارد الوراثية الحيوانية ووصفها وصيانتها واستخدامها في مختلف 

لتوزيع  2002 و2001وقد استعين بالنشرة عامي . ويصدر عددان منها سنويًا. أنحاء العالم
معلومات وخطوط توجيهية عن عملية تحديد حالة عملية الموارد الوراثية الحيوانية في 

ستنشئ في المستقبل مية مسؤولية التحرير التنفيذي و العالاالتصالوتتولى نقطة . العالم
مكتب تحرير يضّم خبراء دوليين مرموقين في هذا المجال حفاظًا على مستوى معّين 

 . ة وتحسين نوعيتهاللمقاالت المنشور
 

ويعتبر إعداد وتنفيذ استراتيجية اتصاالت ذات مردودية تكاليفية عنصرًا أساسيًا في  -13
وقد أصدرت نقطة . االستراتيجية العالمية إلدارة الموارد الوراثية لحيوانات المزرعة

  العالمية مشروع استراتيجية اتصاالت جرى استعراضها من قبل فريق الخبراءتصالاال
 العالمية أدوات ومواد اتصاالت االتصالوأعّدت نقطة . غير الرسمي في اجتماعه األخير

وتتضّمن هذه األخيرة إصدار نشرة المعلومات عن الموارد الوراثية الحيوانية، . إضافية
إصدار أقراص مدمجة ونظام وتحديث نشرات المعلومات، وعقد مؤتمرات إلكترونية، و

إعداد وتوزيع وثي للحيوانات المستأنسة على شبكة اإلنترنت؛ التنوع الوراعن معلومات 
 ومضمون االستراتيجية العالمية لغير الخبراء، وتحديث دوافعملّخص تنفيذي لشرح 

مية لالستراتيجية العالمية من أجل تفسير األساس الذي تقوم عليه اهي المفساألس
 مباشرة أو غير مباشرة بالموارد  بصورةاالستراتيجية العالمية للخبراء الفنيين المعنيين

آما أعّد شريطا فيديو عن الموارد الوراثية الحيوانية في آسيا وأفريقيا . الوراثية الحيوانية
نظام معلومات التنوع الوراثي لوسيتم تطوير أرشيف . الجنوبية ووّزعا على نطاق واسع

ومن المقرر . موالللحيوانات المستأنسة من أشرطة الفيديو والصور عندما تتوافر األ
وفضًال عّما تقّدم، بذلت جهود . تحديث وإصدار نسخ إضافية من قائمة المراقبة العالمية

مضاعفة لتطوير وتعزيز الشراآات مع المنظمات الدولية غير الحكومية ومع المجتمع 
العلمي لبناء وتوثيق الروابط بين أصحاب الشأن في مجال إدارة الموارد الوراثية 

وازداد تدريجيًا الدعم المقّدم من أصحاب الشأن لعملية تحديد حالة الموارد . يةالحيوان
 من خالل نشر المواد والرسائل ،الوراثية الحيوانية في العالم وتنفيذ االستراتيجية العالمية

 . اإلعالمية والمشارآة في برامج عملهم
 


