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 مقّدمة  - أّواًل

 

العاديـة ااامسـة عشـرة، املنظمـة موا ـلة       ناشدت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف دورتها -1

، وبالتالي مساعدة البلدان على 2)خطة العمل العاملية( 1دعم تنفيذ البلدان اطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية

2015حتقيق األهداف ذات الصلة اطة التنمية املستدامة ملا بعد عام 
3 . 

 

أنشطة منظمـة األغذيـة والزراعـة )املنظمـة( منـذ الـدورة العاديـة ااامسـة عشـرة           وتقدم هذه الوثيقة تقريرًا عن -2

للهيئة. وقد ُ نفت األنشطة وفقًا ألهميتها بالنسبة إىل جماالت األولوية االسرتاتيجية األربعة اطة العمل العاملية. وترد 

ل بشأن تنفيذ خطـة العمـل العامليـة    املرحلي املفّصتقرير منظمة األغذية والزراعة معلومات أكثر تفصياًل يف الوثيقة بعنوان 

 . 4للموارد الوراثية احليوانية

 

 التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثية احليوانية العاملية لألغذية والزراعة  - ثانيًا

 

)التقريـر الثـاني(    5العاملية لألغذيـة والزراعـة   احليوانية التقرير الثاني عن حالة املوارد الوراثيةُعرضت مسّودة  -3

أعدت املنظمة مشروع التقرير الثاني املـنقح  يف   7لطلب اهليئة، واستجابًة 6.على اهليئة يف دورتها العادية ااامسة عشرة

. وأعـدت  2015مايو/أيـار   31ودعت الدول األعضاء واملراقبني لتقديم مـا لـديهم مـن تعليقـات قبـل       2015مارس/آذار 

وبنـاء   8يف االعتبار التعليقات الواردة، ونشرته باللغـة االنكليزيـة.    الثاني بصيغته النهائية، آخذًةاملنظمة من ثّم التقرير 

ُأعدت كتيبات و يغ موجزة من التقرير الثاني ونشرت جبميـع لغـات املنظمـة الر.يـة. وو عـت       9على طلب اهليئة، 

 هذه املطبوعات على نطاق واسع.

 

وقـد   10وناشدت اهليئة احلكومات واجلهات املاحنة إتاحـة املـوارد املاليـة الال مـة لرتلـة التقريـر الثـاني.         -4

دعمت احلكومة الصينية إعداد النسخة الصينية للتقرير الثاني. وسـيجر  إعـداد نسـخ التقريـر الثـاني بلغـات املنظمـة        

 الر.ية األخرى شرط توافر املوارد املالية. 
 

                                        
1  www.fao.org/docrep/010/a1404e/a1404e00.htm. 
 CGRFA-15/15/Reportمن الوثيقة .39الفقرة   2

 CGRFA-15/15/9من الوثيقة .12الفقرة   3

 CGRFA/WG-AnGR-9/16/Inf.2 الوثيقة  4

 CGRFA-15/15/Inf.17.1 الوثيقة  5

 CGRFA-15/15/10 الوثيقة  6

 CGRFA-15/15/Reportمن الوثيقة .38الفقرة   7

8  http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf. 
 CGRFA-15/15/Reportمن الوثيقة .37الفقرة   9

 CGRFA-15/15/Reportمن الوثيقة .39الفقرة   10
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 اإلبالغ والتوعية بشأن خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية  - ثالثًا

 

 وا لت املنظمة تو يع النسخ املطبوعة من خطة العمل العاملية واملواد وااطوط التوجيهية ذات الصلة. -5

 

مبا يشمل ليع املطبوعات واملواد اإلعالمية املتعلقة بتنفيذ خطة العمل العاملية  11ومّت حتديث قائمة املطبوعات -6

ويتوا ل تو يعها خالل االجتماعات واملناسبات لغرض تشجيع الطلب على هذه املواد. وتندرج القائمة احملدثة ضمن 

 الوثائق اليت ُأتيحت يف اجتماع لاعة العمل هذا يف إطار "وثائق أخرى".

 

 دعم املنظمة لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية  - رابعًا

 

وا لت املنظمة دعم البلدان يف تنفيذ ليع جماالت األولويات االسرتاتيجية اطة العمل العاملية، وذلك  -7

بتوفري الدعم املؤسسي والفين، وتيسري البحث وبناء القدرات. ويقدم هذا القسم بعض األمثلة على أنشطة املنظمة يف 

تقرير شاملة. وترد معلومات أكثر تفصياًل يف الوثيقة بعنوان جماالت األولويات االسرتاتيجية األربعة وبعض اجملاالت ال

 12.ل بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةمنظمة األغذية والزراعة املرحلي املفّص

 

 التوصيف واحلصر ورصد االجتاهات واملخاطر  - 1جمال األولوية االسرتاتيجية 

 

استفادت املنظمة من الشراكات االسرتاتيجية ملوا لة دعم البلدان يف تو يف املوارد الوراثية احليوانية  -8

وحصرها ور دها؛ وتوحيد طرق تنفيذ هذه املهام؛ وتعميم النتائج واملعلومات ذات الصلة. وأتاحت الشعبة املشرتكة بني 

قنيات النووية يف األغذية والزراعة )الشعبة املشرتكة( بناء القدرات املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الستخدام الت

بواسطة الدورات التدريبية والزماالت االفرادية. وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، ساهمت املنظمة والشعبة يف التو يف 

 ء ااارجيني.ساللة، وذلك عن طريق املشاريع التعاونية مع الشركا 120اجلزيئي واملظهر  ملا جمموعه 

 

، طلبت اهليئة إىل املنظمة إعداد تقارير عن حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهاتها 2009ويف عام  -9

لذلك الطلب، أعدت املنظمة، لغرض استعراض لاعة  واستجابًة 13وإتاحتها للهيئة يف كل دورة من دوراتها العادية.

ويستند تقرير احلالة إىل املعلومات اليت وفرها  2016.14 –د الوراثية احليوانية تقرير حالة املوارالعمل، الوثيقة بعنوان 

املنسقون الوطنيون إلدارة املوارد الوراثية احليوانية )املنسقون الوطنيون( لنظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات 

وطين إلدارة املوارد الوراثية احليوانية )منسق  املستأنسة التابع للمنظمة. ويبلغ اآلن عدد البلدان اليت يوجد لديها منسق

                                        
11  fhttp://www.fao.org/Ag/AGAInfo/programmes/documents/genetics/AnimalGeneticResources_Publications_catalogue.pd 
 CGRFA/WG-AnGR-9/16/Inf.2 الوثيقة  12

 CGRFA-12/09/Report .من الوثيقة39الفقرة   13

 CGRFA/WG-AnGR-7/12/Inf.4 الوثيقة  14

http://www.fao.org/Ag/AGAInfo/programmes/documents/genetics/AnimalGeneticResources_Publications_catalogue.pdf


CGRFA/WG-AnGR-9/16/2.1 4 

 

، وهو 2007منّسقًا وطنيًا البيانات الوطنية احملصلة منذ عام  98، استوفى 2016بلدًا. ويف فرباير/شباط  177وطين( 

 موعد إطالق الصيغة الراهنة لنظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة.

 

البلدان لكي تصّنف سالالتها املسجلة يف نظام املعلومات يف  15اهليئة يف دورتها العادية الرابعة عشرة ودعت -10

وقد قدم املنسقون احملليون  16.فئيت "السالالت الغريبة" أو "السالالت املتالئمة حمليًا" لغرض حساب مؤشرات املوارد

 من جمموعات السالالت الوطنية. 14 915سالسة من أ ل  4 352حتى اآلن هذه املعلومات بشأن 

 

يف النسبة املئوية لسالالت الطيور والسالالت الثديية اليت توفرت بيانات  2014وقد طرأ حتّسن طفيف منذ عام  -11

يف املائة على التوالي. وبقي وضع املخاطر ثابتا دون تغيري من عام   61إىل  60يف املائة، ومن  57إىل  56بشأنها، وذلك من 

ساللة يف الوقت احلاضر باعتبارها سالالت معرضة للخطر؛  8 822يف املائة من  17؛ وتصنف 2016إىل عام  2014

يف املائة يف وضع السالالت املعرضة اطر جمهول  58يف املائة منها كسالالت غري معرضة للخطر؛ وتصنف  18وتصنف 

اهات تطور جمموعات السالالت يف الدورة احلالية جلماعة ويتعّذر اإلبالغ بشأن اجت 17يف املائة كسالالت منقرضة. 7و

 العمل وذلك بالنظر للتأخريات غري املتوقعة يف تنقي  نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة.

 

ووا لت املنظمة خالل فرتة التقرير، رغم كل شيء، احملافظة على نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات  -12

املستأنسة، وبفضل متويل من خارج امليزانية قدمته حكومة أملانيا، استحدثت منوذجًا أوليًا جديدًا لنظام املعلومات. مع 

بإضفاء الطابع املركز  على  2015ي املراجع، بادرت املنظمة يف عام ذلك، ويف سياق التنفيذ الكامل إلطارها االسرتاتيج

األنشطة الرئيسية إلدارة املعلومات، مبا يف ذلك نظام املعلومات املذكور، لدى شعبة تكنولوجيا املعلومات التابعة هلا، 

ام معلومات التنوع الوراثي واليت ستنهض مستقباًل باملسؤولية الكاملة عن موا لة إعداد و يانة اهليكل األساسي لنظ

للحيوانات املستأنسة. ورغم أّن اهلدف من هذا التطور هو تعزيز االستدامة الطويلة األجل لنظام املعلومات املذكور وغريه 

من نظم املعلومات، فإنه تسبب مع ذلك يف تأخريات على املدى القصري يف تنفيذ مشروع نظام معلومات التنوع الوراثي 

 ملستأنسة. وسيكتمل تنقي  النظام خالل فرتة السنتني الراهنة.للحيوانات ا

 

وال سّيما املؤشرات احملتملة  2010،18التنوع البيولوجي مؤشرات ووا لت املنظمة اإلسهام يف الشراكة يف جمال  -13

"القضاء على اجلوع  :2من اهلدف  5-2وبالتحديد الغاية  19للتنوع البيولوجي يف ما خيص أهداف التنمية املستدامة، 

القرارات النهائية  2016وستتاح يف أواخر عام   20وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية وتشجيع الزراعة املستدامة".

بشأن الغايات واملؤشرات، واليت ستشمل يف إطار االقرتاح احلالي ر د السالالت يف املواقع وخارجها. ويف حالة املوافقة 

                                        
 CGRFA-14/13/Report.من الوثيقة 31الفقرة   15

 CGRFA-14/13/Report .من الوثيقة32الفقرة   16

 CGRFA/WG-AnGR-8/14/Inf.4 الوثيقة  17
18  http://www.bipindicators.net/about 
19  http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals 
20  /http://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger 
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حة فإن ذلك سينطو  على ضرورة قيام البلدان بتحديث املعلومات عن السالالت املتالئمة حمليًا على على املؤشرات املقرت

 .4أساس سنو . وساهمت املنظمة أيضًا يف الفصل ذ  الصلة من التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي 

 

 االستخدام املستدام والتنمية - 2جمال األولوية االسرتاتيجية 

 

ناشدت اهليئة البلدان، يف دورتها العادية ااامسة عشرة، لكي توا ل تنفيذ خطة العمـل العامليـة مـن أجـل      -14

لـذلك، عكفـت املنظمـة علـى تـوفري       واسـتجابةً  21اإلسهام يف حتقيق األمن الغذائي العاملي والتنمية الريفيـة املسـتدامة.   

 ون مع املنظمات األخرى أيضًا.املساعدة يف هذين امليدانني، بشكل مباشر ومن خالل التعا

 

للخطـوط التوجيهيـة لوضـع نظـم     الصـيغة النهائيـة    2016أعدت املنظمـة يف عـام   ، 22واستجابة لطلب اهليئة -15

املنظمـة مـع شـركاء     واليت أقرتها اهليئة يف دورتها األخرية. وتعاونـت  23،متكاملة متعددة األغراض لتسجيل احليوانات

بلـدًا مـن أجـل تنفيـذ هـذه الـنظم عـن طريـق املشـاريع، وحلقـات العمـل             35خمتلفني لغرض توفري املساعدة ألكثر من 

 التدريبية، واجتماعات اارباء واملشاورات مع أ حاب املصلحة.

 

اء القدرات والبحوث خالل ومشلت املواضيع ااا ة اليت حظيت باالهتمام يف أنشطة املنظمة للدعم التقين وبن -16

فرتة التقرير مواضيع تغري املناخ، وبرامج الرتبية على  عيد اجملتمعات احمللية، والتهجني املستدام وتطـوير السالسـل   

 ااا ة بالثروة احليوانية يف األسواق أل حاب احليا ات الصغرية.

 

تـديرها املنظمـة والشـعبة املشـرتكة. وتعـا       وتلقت عدة بلدان الدعم عن طريق مشـاريع التعـاون الـتقين الـيت      -17

لكل بلد، مبا يف ذلك التنمية احليوانيـة وحتديـد احليوانـات وتتبعهـا، والتحسـني       أولويةاملشاريع مسائل متنوعة ذات 

 الوراثي وتطبيق تكنولوجيات التكاثر.

 

الـدعم ااـارج عـن امليزانيـة      ووا لت املنظمة عملها دعمًا لصغار مربي املاشية. وعلى وجه التحديد، وبفضـل  -18

اليت تتـألف أغراضـها مـن تيسـري االتصـال بـني        24الذ  تلقته من حكومة أملانيا، أنشأت املنظمة منصة املعرفة الرعوية 

مربي احليوانات الرعوية، ومتكينهم من خالل حتسني متثيلهم يف عمليات رسم السياسات ولع وتقاسم املعلومات عـن  

   سبل معيشتهم. وقد مت إنشاء سبع شبكات رعوية إقليمية أو تعزيزها يف شتى أحناء العامل. العوامل اليت تؤثر يف

                                        
 CGRFA-15/15/Report .من الوثيقة39الفقرة   21

 CGRFA-15/15/Report .من الوثيقة40الفقرة   22

 .CGRFA-15/15/Inf.20 الوثيقة  23
24  http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/en. 
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 الصون – 3جمال األولوية االسرتاتيجية 

 

قدمت املنظمة، بواسطة برامج التعاون التقين، دعمًا تقنيًا للبلدان يف جمال  ـون املـوارد الوراثيـة احليوانيـة.      -19

ومتكنت املنظمة، واجلهات املتعاونة معها يف أوروبا وعدة بلدان أفريقية ويف أمريكا اجلنوبيـة، مـن احلصـول علـى مـن       

وتوسيع استخدام املـواد الوراثيـة    خارج املوقع و ونها ارد الوراثية احليوانيةاملو إدارة برامجللبحوث الرامية إىل حتسني 

تنفيذ األنشطة ذات الصلة اليت متوهلا املفوضـية األوروبيـة يف    2020احملفوظة يف بنوك اجلينات. وسيتوا ل حتى عام 

 للموارد الوراثية احليوانية". ملبتكرةااإلدارة  – EGAMIإطار مشروع "

 

املنظمة أيضًا وساهمت مع شركائها يف عدة حلقـات عمـل تدريبيـة واجتماعـات للخـرباء بشـأن  ـون        وعقدت  -20

 املوارد الوراثية احليوانية يف مواقع خمتلفة يف ليع أحناء العامل.

 

 السياسات واملؤسسات وبناء القدرات - 4 االسرتاتيجيةجمال األولوية  

 

مشروعًا إقليميًا أو وطنيًا مشلت أكثـر   23املنظمة وشركاؤها يف إعداد و/أو تنفيذ ثالثة مشاريع عاملية و  ساهمت -21

بلدًا. وخالل العامني املاضيني، اضطلعت املنظمة، مع شركائها، بستة أنشطة لبناء القدرات مبعدل مشاركة بلـغ   40من 

 ستة بلدان.

 

ملختلف البلدان واهليئـات اإلقليميـة مـن أجـل إعـداد السياسـات املتعلقـة         وقدمت املنظمة وال تزال تقدم الدعم -22

 بإدارة املوارد الوراثية احليوانية، مبا يشمل االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية والقوانني والتشريعات الوطنية.

 

لـى جهـات االتصـال أو    ووا لت املنظمة تعاونها مع املنسقني الوطنيني وأ حاب املصلحة اإلقليميني للحفاظ ع -23

الشبكات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية وتعزيزها يف آسيا، وإقليم آسيا الوسـطى الفرعـي، والشـرق األدنـى وأفريقيـا. كمـا       

 وا لت املنظمة تعاونها مع جهات االتصال اإلقليمية ألوروبا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.

 

ائفة من املبادرات الشـاملة املتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي، والتكنولوجيـا البيولوجيـة       وساهمت املنظمة أيضًا يف ط -24

والتغذية، مبا يف ذلك املساهمة يف إعداد دراسات علمية عن التفـاعالت بـني املـوارد الوراثيـة احليوانيـة وتغّيـر املنـاخ،        

نومـات داخـل اجملموعـات املهّجنـة     والتهجني، والتحسني الـوراثي للسـالالت الصـغرية وخمتلـف تطبيقـات علـم اجلي      

وعربها. ومّت منذ اجتماع اهليئة األخري نشر اجمللحد ااامس واامسـني والسـادس واامسـني والسـابع واامسـني مـن       

. ونظرًا إىل وجود مشـاكل يف التمويـل، فـإن اجمللـة متاحـة فقـط بنسـختها اإللكرتونيـة         املوارد الوراثية احليوانيةجملة 

  .2017يف عام  وسيتوقف إ دارها
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وتوا ل املنظمة احملافظة على شبكة تنـّوع احليوانـات املستأنسـة واجملموعـات الفرعيـة اإلقليميـة باعتبارهـا         -25

منتدى غري ر.ي ملناقشة املسائل املتصلة بإدارة املوارد الوراثية احليوانية. وما  الت أعداد املشـرتكني والرسـائل تتزايـد    

 185مشاركًا مما يزيـد عـن    2 860، بلغ عدد األشخاص املشاركني يف الشبكة أكثر من 2016ن باطحراد. ويف أبريل/نيسا

رسـالة. ومـا  الـت الشـبكة      1 000، بلغ عدد الرسائل اليت مّت تبادهلا عن طريق الشبكة أكثر مـن  2015بلدًا. ويف عام 

شات غري الر.يـة بـني األفـراد العـاملني يف إدارة     الوسيلة الوحيدة الفّعالة لتقاسم ااربات ونشر املعلومات وتيسري املناق

 املوارد الوراثية احليوانية.

 

 التعاون  - خامسًا

 

االقتصادية اإلقليمية، وخمتلـف املنظمـات العلميـة     وا لت املنظمة تفاعلها مع اهليئات اإلقليمية واجملموعات -26

واملنظمات غري احلكومية. وحتافظ املنظمة على كفاءتها التقنية املعروفـة يف إدارة املـوارد الوراثيـة احليوانيـة مـن خـالل       

العلميـة. ومشـل    إسهاماتها املتنوعة يف املساعي العلمية، مبا يشمل إجراء البحوث واملشاريع اإلمنائية وإ دار املطبوعات

 من األفراد الذين شاركوا يف كتابة التقرير ومراجعته. 150إعداد التقرير الثاني حشد اإلسهامات مما يزيد عن 

 

وقد جرى التنويه بفائدة التعاون يف جمال البحوث والشبكات اإلقليمية والتبادل املتوا ل بواسطة شـبكة تنـّوع    -27

 . 25اسهام املنظمة يف  ون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام احليوانات املستأنسة يف إطار تقييم

 

 التوجيهات امللتمسة  - سادسًا

 

 قد ترغب لاعة العمل يف استعراض التقدم احملر  يف تنفيذ خطة العمل العاملية وتو ية اهليئة مبا يلي: -28
 

            مناشدة البلدان موا لة تنفيذ خطـة العمـل العامليـة، مـن أجـل اإلسـهام يف حتقيـق األمـن الغـذائي العـاملي

مـن أهـداف األمـم املتحـدة      15و 2والتنمية الريفية املستدامة، واملساعدة بشكل خاص يف حتقيق اهلدفني 

 للتنمية املستدامة؛
 

 البلدان اطة العمل العاملية؛ والطلب إىل املنظمة موا لة دعم تنفيذ 
 

       وتشجيع املنظمة والبلدان على التعاون مع املنظمات اإلقليمية واجملتمع املـدني والقطـاع ااـاص مـن أجـل

 حتسني إدارة املوارد الوراثية احليوانية؛
 

 خـرى مـن   والطلب إىل املنظمة موا لة السعي إىل إقامة شراكات وحتالفات مع اآلليات الدولية واملنظمات األ

 أجل تعزيز تعبئة املوارد املالية لتنفيذ خطة العمل العاملية؛

                                        
 .PC 119/5 الوثيقة  25
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  التأكيد على أهمية نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات املستأنسة باعتباره آلية تبادل املعلومات الدولية

 عن املوارد الوراثية احليوانية؛
 

    والتشديد على ضرورة حتديث البلدان املنتظم لبياناتها الوطنية يف نظام معلومات التنّوع الـوراثي للحيوانـات

املستأنسة أو شبكة ُنظم معلومات التنوع البيولوجي حليوانات املزرعة، مبـا يشـمل املعلومـات عـن املـوارد      

تصنيفات السالالت، من أجل ضمان استناد الوراثية احليوانية يف املواقع وخارجها، وتوفري املعلومات عن 

 القرارات املتخذة بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية إىل أحدث البيانات واملعلومات املتاحة.

 

 

 


