
June 2016  CGRFA/WG-AnGR-9/16/2.2 

 

 والزراعة مبادرة من منظمة األغذية ، وهذه هي(QRاالطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )ميكن 
 للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 http://www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

MQ556/A 

A 

 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 من جدول األعمال املؤقت 2-3البند 

 مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

 التاسعةالدورة 

 2016 متوز/ويولي 8 – 6روما، 

  االستعراض والتحديث املمكن خلطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية

 

 

 احملتويات بيان

 الفقرات

 3-1 .......................................................................................................... مةقدُِّم -اًلأّو

 8-4 ......................................................................... امُلدَخالت اليت جرى النظر فيها -ثانيًا

 23-9 ........................................................................................... النتائج والتحليل -ثالثًا

 25-24 ......................................................................................... التوجيه املطلوب -رابعًا

  : إعادة تأكيد التزام العامل خبطة العمل العامليةاألول املرفق

 16-13 الصفحات ........................................... مشروع قرار –للموارد الوراثية احليوانية 

 

  



2 CGRFA/WG-AnGR-9/16/2.2 

 

 مقدِّمة -اًلأّو

 

 وُحةدد خطةة متجةددة،    أن تكةون خبطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية )خطة العمل العامليةة(   ُيقصد -1

وتقوم اخلطة علةى أولويةات العمةل االسةجاتيجية الةيت ُحةددت أثنةا  إعةداد          1أولي قدره عشر سنوات. هلا إطار زمين

  2.يف العامل حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعةالتقرير األول عن 

 

)التقريةر الثةاني(،    لعةامل حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذيةة والزراعةة يف ا  عن  التقرير الثانيوأثنا  إعداد  -2

سنحت للبلدان الفرصة الستعراض حتليل الثغرات واالجتاهات اجلديدة والقضايا الناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثيةة  

احليوانية، كما تنعكس يف خطة العمل العاملية. وقد وافقت هيئة املوارد الوراثية لألغذيةة والزراعةة )اهليئةة( يف دورتهةا     

قةد ُمنحةت الفرصةة    وامسة عشرة على استعراض خطة العمل العاملية عةن طريةق اتبةاع نهنةج مةن خطةوت .       العادية اخل

ألعضا  اهليئةة واملةراقنيب  لكةي يقةدِّموا، يف اةو  التقريةر الثةاني واملعلومةات األخةرى ،ات الصةلة، توصةيات بة جرا              

امليةة وليقجحةوا أولويةات أو إجةرا ات إاةافية،      االسجاتيجية خلطة العمةل الع  أو اإلجرا ات حتسينات على األولويات

مجاعة العمل الفنية اآلن إىل النظر يف توصةيات  دعوة فتتمثل يف بغية إدراجها يف خطة العمل العاملية. أما اخلطوة الثانية 

 .كما مجعتها األمانةاألعضا  واملراقنيب  وكذلك يف اخليارات املتعلقة بتنفيذها، 

 

بغيةة تيسة     (الفةاو ) منظمةة األغذيةة والزراعةة    ملشةاورات الةيت أجرتهةا   ا حملة عامةة عةن  ة وتقدِّم هذه الوثيق -3

 استعراض خطة العمل العاملية وعرض امُلةدَخالت والتوصةيات املقدةمةة مةن األعضةا  واملةراقنيب ، كمةا مجعتهةا األمانةة،         

يف أن توصةي اهليئةة، يف دورتهةا العاديةة السادسةة عشةرة،        هةذه األخة ة  لكي تنظر فيها مجاعة العمل. وقةد ترغة    

املدير العام إىل عةرض   وبدعوةباستعراض ومراجعة التوصيات املقدةمة من األعضا  واملراقنيب ، كما نقحتها مجاعة العمل، 

 التوصيات على املؤمتر من أجل املوافقة عليها أو إقراراها.

 

 يهاامُلدَخالت اليت جرى النظر ف -ثانيًا

 

 التالي : الرئيسي اسجشدت األمانة يف إعدادها لعملية استعراض خطة العمل العاملية بالسؤال   -4
 

 مناسبة؟ اجلارية إىل أي حد ما زالت األولويات واإلجرا ات االسجاتيجية خلطة العمل العاملية 

  الوراثية احليوانية قةد تتطلة  إجةرا     هل توجد ثغرات واجتاهات جديدة وقضايا ناشئة يف جمال إدارة املوارد

تنقيح لألولويات واإلجرا ات االسجاتيجية احلالية أو إاافة أولويات/إجرا ات جديدة أو اختا، تداب  جديدة 

 أخرى تدعم تنفيذ خطة العمل العاملية؟
 

                                        
  .العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية يف خطة اجلز  األولمن  14الفقرة   1
2  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1250e/a1250e.pdf . 



CGRFA/WG-AnGR-9/16/2.2 3 

 

ويف خطوة أوىل، نظرت األمانة يف اسةتنتاجات التقريةر الثةاني ويف امُلةدَخالت الةواردة مةن األعضةا  واملةراقنيب           -5

يف سياق إعداد التقرير الثاني. ونظرت األمانة بصةورة خاصةة يف ردود البلةدان علةى السةؤال       وأصحاب املصلحة اآلخرين

حالةة املةوارد الوراثيةة احليوانيةة     التقرير الثةاني عةن   ية إعداد من استبيان مجع البيانات الوطنية من أجل دعم عمل 77

عمليةة إدارة املةوارد الوراثيةة احليوانيةة      اجلوان  منتبيان البلدان إىل  77وقد دعا السؤال  3.لألغذية والزراعة يف العامل

 اةافة باإللعشةر القادمةة. و  السةنوات ا  خةالل فةجة  تناوهلةا   ينبغةي تناوهلا خطة العمل العامليةة الراهنةة ولكةن    تمل اليت 

اليت ُأعدت من أجل التقرير الثاني بغيةة حتديةد القضةايا املثةارة      القطرية لتقاريراموجزات إىل ،لك، استعرات األمانة 

 .77اليت مل جتد هلا صدى يف اإلجابات املقدةمة على السؤال رقم 

 

 الدولية منذ اعتمةاد خطةة العمةل العامليةة    ت األمانة ما حدث من تطورات يف السياسات دويف خطوة ثانية، حد -6

 علةةى خطةةة العمةةل العامليةةة وقةةد ترغةة  اهليئةةة يف النظةةر فيهةةا يف إطةةار استعرااةةها.    تةةداعياتهلةةا   2007يف عةةام 

وهذه التطورات تشمل تطورات يف جماالت عمل متوازية ومتقاطعة من جماالت عمل اهليئة كما تشمل تطةورات حةدثت   

 رى.دولية أخ أجهزةيف إطار 

 

 ويف خطوة ثالثة، حّللةت األمانةة امُلةدَخالت املةذكورة أعةاله وحةددت يةس قضةايا رئيسةية جديةدة وناشةئة            -7

 4يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية، هي كما يلي:
 

 تغيُّر املناخ وإدارة املوارد الوراثية احليوانية 

 احليواني وتدهور املوارد الطبيعية على املةوارد الوراثيةة    تأث ات تقّلص قاعدة املوارد الطبيعية اخلاصة باإلنتاج

 احليوانية

 إسهام املوارد الوراثية احليوانية يف إيصال خدمات النظم اإليكولوجية 

  باحلصول على املوارد وتقاسم منافعهاالتطورات الدولية فيما يتعلق 

 التكنولوجيات اجلديدة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية 

 

شةبكة َتنةوُّع احليوانةات املستأَنسةة،     ، عةن طريةق   2016نيسةان  أبريل/ويف خطوة رابعةة، أجةرت األمانةة يف     -8

استقصا  غ  رمسي بشأن القضايا واالجتاهات اجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثيةة احليوانيةة، ُطلة  فيةه     

الناشئة من أجل االستعراض املعين والتحديث املمكن خلطة العمل تقديم ُمدَخالت بشأن هذه القضايا الرئيسية اجلديدة و

 مؤسسةة حكوميةة وطنيةة    27ردًا على استقصا  شبكة َتنوُّع احليوانات املستأَنسةة. ولةل ابيبةون     69العاملية. وورد 

                                        
وراثية نظرًا إىل احتمال أن ترغ  البلدان يف مرحلة ما يف حتديث خطة العمل العاملية، ُيرجى تقديم قائمة بأي جوان  لعملية إدارة املوارد ال"  3

وُيرجى أيضًا (. دمةتقريبًا يف السنوات العشر القا)احليوانية مل جير تناوهلا يف خطة العمل العاملية الراهنة ولكن يكون من املهم تناوهلا يف املستقبل 

 ."تبيان أسباب أهمية هذه القضايا وتوايح ما يلزم عمله من أجل تناوهلا
، وإنشا  (الربية واحلياةإدراج النحل واألمساك )باإلاافة إىل ،لك، ُقدمت إسهامات بشأن رعاية احليوان، ونطاق التصنيف خبطة العمل العاملية   4

 .يف أوقات تفّشي األمراض الصون أنابي  تختربية وتداب  جمموعات عاملية وإقليمية حمتفظ بها يف
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منظمةات   منظمةات غة  حكوميةة أو مةن     6مؤسسة حبثية أو أكادمييةة و  32و فرعية منظمات دولية ومنظمة إقليمية 3و

 ابتمع املدني.

 

 والتحليلالنتائج  -ثالثًا
 

 هامةاليت ما زالت القضايا الرئيسية 

 

 يؤكد التقرير الثاني أنه مل جير التعامةل بشةكل كامةل مةع أي أولويةة اسةجاتيجية مةن خطةة العمةل العامليةة           -9

بالنسةبة إىل اسةتعراض خطةة العمةل      ومل جير تنفيذها عامليًا. وتوجد أربع رسائل رئيسية قد تكةون ،ات أهميةة خاصةة   

 .وهي كالتالي العاملية
 

  ( على الصعيد الةوطين،  1)األولوية االسجاتيجية  املوارد الوراثية احليوانيةواحلصر ورصد  التوصيفأن عملية

وال سيما يف البلدان النامية، ال حتدث حتى اآلن بقدٍر مرٍض من حيث املستوى واجلودة والنطاق. وهذا القصور 

 يف كةث  مةن البلةدان.    والصةون يعرقل القيةام علةى  ةو فعةال بواةع األولويةات والتخطةيا جلهةود الجبيةة          

 حلصر أعداد السالالت ورصد االجتاهات املتعلقة بها.وأحد دواعي القلق األخرى هو املستوى املنخفض 

      ما زالت توجد حاجة ماسة إىل بنا  القدرات بشأن إدارة املوارد الوراثية احليوانية ولةدى املةونيف  احلكةومي

. إ، ما زالت توجد فجوات يف مجيع 14على النحو املب  يف األولوية االسجاتيجية  اآلخرين املصلحة أصحاب

اخلربة الفنيةة ،ات الصةلة،  ةا يف ،لةك األسةالي  املتبعةة واسةتخدام التكنولوجيةات يف التوصةيف          جماالت 

 السياسات؛ كذلك يف الرصد والتقييم. وصياغةمهارات التخطيا والصون؛ والجبية 

  ة املةوارد  الالزمةة إلدار  واملتعلقة بالسياسات والتخطةيا والتنظةيم  ما زالت بلدان كث ة تفتقر إىل اأُلطر املؤسسية

(. وعدم وجود هذه اأُلطر يعرقل التنفيةذ الفعةال خلطةة    20و 13الوراثية احليوانية )األولويتان االسجاتيجيتان 

 املا ةة واجلهةات   مةا بة  الوكةاالت واملؤسسةات احلكوميةة ،ات الصةلة       يفالعمل العاملية والتواصل والتعاون 

 وغ ها من الشركا .

   23ما زال االفتقار إىل التمويل يشكل عقبة كب ة أمام تنفيذ خطة العمل العاملية. وتسّلم األولوية االسةجاتيجية 

 من خطة العمل العاملية بهذا العائق.

 

 القضايا واالجتاهات الناشئة

 

مةا يتعلةق بة دارة املةوارد     القضايا الرئيسية اجلديدة والناشئة اليت حددها األعضا  واملراقنيبون في 1يورد اجلدول  -10

 الوراثية احليوانية، ويعرض عدد امُلدَخالت/اإلسهامات اليت تش  إىل هذه القضايا يف مراحل التشاور املختلفة.
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 املتكررةالقضايا واالجتاهات الناشئة  -1اجلدول 
 

جلمع البياناات الوننياة    الذي ُأعداالستبيان  القضايا واالجتاهات الناشئة

حالاة املاوارد   دعمًا إلعداد التقرير الثاني عان  

الوراثيااة احليوانيااة لألغذيااة والزراعااة      

 العامل

شاابكة َننااو   استقصااا  

 احليوانات املستأَنسة

  خطاااة  اإلشاااارة الاااواردة

 العمل العاملية

 موجز  77 رقم السؤال

بةال   األجلالطويل اهلدف  37 28 7 5تغيُّر املناخ

 2 األولوية االسجاتيجية

تةةةأث ات تقّلةةةص قاعةةةدة املةةةوارد 

الطبيعية اخلاصة باإلنتاج احليواني 

 على املوارد الوراثية احليوانية

 6األولوية االسجاتيجية  35 23 1

إسهامات املوارد الوراثية احليوانية 

خةةةةةةدمات الةةةةةةنظم  تةةةةةوف  يف 

 اإليكولوجية

 تةةربزأجوبةةة  7، مةةع 18 4

أهميةةةة َتنةةةوُّع السةةةالالت   

 الطبيعة صونبالنسبة إىل 

 5األولوية االسجاتيجية  36

التطةةةورات الدوليةةةة فيمةةةا يتعلةةةق 

باحلصةةول علةةى املةةوارد وتقاسةةم    

 منافعها

 4و 3األولويات االسجاتيجية  32 1 4

 21و 9و

التكنولوجيةةات اجلديةةدة يف جمةةال 

 إدارة املوارد الوراثية احليوانية

 13األولويةةات االسةةجاتيجية   33 ... 2

 16و 15و 14و

 

 تغيُّر املناخ

 

: االسةتخدام  2االسجاتيجية  بال األولوية الطويل األجلتش  خطة العمل العاملية إىل تغيُّر املناخ يف اهلدف  -11

املستدام والتنمية. ويتقاطع تغيُّر املناخ مع مسألة إدارة املوارد الوراثية احليوانية من ناحيت  اثنت . فمن ناحيةة، يةؤّثر   

تغيُّر املناخ على َتنوُّع املوارد الوراثية وقد يكون  ثابة حمرك لعمليةة تقّلةص املةوارد الوراثيةة، فيتسةب  مةثاًل يف تةدهور        

ه أمنةاط  يف تغي  أمناط األمراض احليوانيةة أو يف إعةادة توجية    وأيف حدوث اجلفاف يف مناطق الرعي  وأالطبيعية املوارد 

أخرى، يشكل الَتنوُّع الوراثي موردًا يف غاية األهمية بالنسةبة إىل تكيُّةف نظامنةا الغةذائي     االختيار الطبيعي. ومن ناحية 

 ف من هذه اآلثار.العاملي مع آثار تغيُّر املناخ ويف التخفي

 

وقد حققت اهليئة تقدمًا كب ًا يف إطار برنامج عملها بشأن تغيُّر املناخ منذ اعتماد خطة العمةل العامليةة يف عةام     -12

الدراسات األساسية اليت تتناول قضية تغيُّر املنةاخ واملةوارد الوراثيةة     وثائق. ونظرت اهليئة يف جمموعة كاملة من 2007

تغيُّر املناخ واملوارد الوراثية احليوانية لألغذيةة  الدراسة األساسية اليت ُأعدت بشأن  وثيقة،  ا يف ،لك لألغذية والزراعة

                                        
 .موجز تقريره القطريوكذلك يف إطار  77 رقم أثار أحد البلدان هذه املسألة يف إطار السؤال  5
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أدوار املةوارد الوراثيةة    -التصةّدي لتغيُّةر املنةاخ   أما املنشةور املعنةون    6والزراعة: حالة املعرفة واملخاطر والفرص املطروحة.

راسة األساسية القطاعية. وباإلاةافة إىل ،لةك، فة ن اهليئةة يف دورتهةا العاديةة       الد وثيقةفهو يلّخص  7لألغذية والزراعة

اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدراج الَتنوُّع الوراثي يف ختطيا التكيُّف مع تغيُّر املناخ على  8اخلامسة عشرة قد أقرت

  10دورته األخ ة.اليت وافق عليها مؤمتر الفاو يف  التوجيهية ، وهي اخلطوط9املستوى الوطين

 

وتؤكد الردود املقدةمة من األعضا  واملراقنيب  زيادة الوعي بتغيُّر املنةاخ فيمةا يتصةل بةاملوارد الوراثيةة احليوانيةة        -13

 و،لك منذ اعتماد خطة العمل العاملية. وتشمل االقجاحات املقدةمة ما يلي:
 

  تغيُّر املناخ واملوارد الوراثية احليوانية؛تيس  إجرا  البحوث الرامية إىل حتس  فهم العالقة ب  

     إدراج بيانات بشأن بيئات اإلنتاج فيما يتصل بصفات التكيُّف لدى سالالت احليوانات و،لةك يف إطةار جهةود

 التوصيف مع إيال  األولوية للسالالت املكيةفة حمليًا؛

  الثروة احليوانية مع تأث ات تغيُّر املناخ؛ جمموعاتواع اسجاتيجيات فعالة يف جمال الجبية بغية تكييف 

  الَتنوُّع الوراثي احليواني بصورة عامة، وخصوصةًا السةالالت    صونالرامية إىل  ههود يف املوقع وخارجاجلتعزيز

 املكيةفة حمليًا اليت لديها صفات تكيُّف قّيمة من حيث التأقلم مع تغيُّر املناخ، مثل اجلفاف ومقاومة األمراض؛

 دارة االعتبارات املتعلقة بتغيُّر املناخ يف السياسةات أو االسةجاتيجيات الوطنيةة وخطةا العمةل املتعلقةة بة         دمج

خطا العمةل الوطنيةة   أو إدراج االعتبارات املتعلقة ب دارة املوارد الوراثية احليوانية يف  املوارد الوراثية احليوانية

 ؛املتعلقة بالتكيُّف

 املنسةقة ب  البلدان اباورة، بالنظر إىل أن تأث ات تغيُّر املناخ تتجاوز احلةدود   تشجيع التعاون واالستجابات

 الوطنية؛

 قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة لنظم اإلنتاج املكيةفة حمليًا اليت تضم سالالت ُمكيةفة حمليًا، وتقدِّم كةذلك   محاية

ثروة احليوانية الذين يشّغلون هذه النظم،  ا يشمل هذه الالقيم  على احلفاني على خدمات أفضل إىل السكان 

 تقدميها يف أوقات الطوارئ.

  

                                        
6  http://www.fao.org/docrep/meeting/022/mb386e.pdf. 
7  http://www.fao.org/publications/card/en/c/0099d145-f240-4e61-b30e-3d210972ceb8. 
 .CGRFA-15/15/Report من التقرير 34الفقرة   8
9  http://www.fao.org/documents/card/en/c/290cd085-98f3-43df-99a9-250cec270867 
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 تأث ات تقّلص قاعدة املوارد الطبيعية اخلاصة باإلنتاج احليواني على املوارد الوراثية احليوانية

 

لطبيعية اخلاصةة باإلنتةاج   تقّلص قاعدة املوارد ا وأصحاب املصلحةوامُلدَخالت املقدةمة من األعضا   الردودحتدد  -14

احليواني كأحد احملركات الرئيسية الامحالل املوارد الوراثية احليوانية. وقد يكون تقلص قاعدة املوارد الطبيعية ناجتًا 

علةى مةوارد األرااةي واملةوارد الطبيعيةة األخةرى، وال سةيما يف حالةة          اآلمةن  عن فقدان أو اخنفاض إمكانيةة احلصةول  

سالالت ُمكيةفة حمليًا. وقد يكون أيضًا ناجتًا لتدهور يف املةوارد   املعني  ب دارةصغار مربِّي احليوانات املشتغل  بالرعي و

 إدارة و/أو تغيُّةر املنةاخ. وتوجةد مشةكلة تةدعو إىل القلةق      مثل وجةود أعةداد مفرطةة و/أو سةو       الطبيعية ناجم عن عوامل

ى لألرااةي،  ةا يف ،لةك زراعةة احملاصةيل واملنةاطق احملميةة        يف مجيع املناطق وهي التنافس مع االستخدامات األخر

من خطة العمل العاملية إىل إتاحةة إمكانيةة الوصةول علةى النحةو       6والسياحة والتعدين. وُيشار يف األولوية االسجاتيجية 

 املناس  إىل املوارد الطبيعية وإىل حل املشاكل املتعلقة حبيازة األرااي.

 

ومنذ اعتماد خطة العمل العاملية، استحدثت الفاو أدات  من أدوات السياسات فيمةا يتصةل ب مكانيةة حصةول      -15

، أقةرت جلنةة األمةن الغةذائي     2012مربِّي احليوانات على املوارد الطبيعية اليت يعتمد عليهةا إنتةاجهم. أواًل، يف عةام    

ملسؤولة حليازة األرااي ومصةايد األمسةاك والغابةات يف سةياق     اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة االتابعة للفاو 

مبادئ االستثمارات املسؤولة يف الزراعة  2014، كما أقرت يف عام 11(اخلطوط التوجيهية الطوعية) األمن الغذائي الوطين

ن حتسة   خبطةوط توجيهيةة تنفيذيةة بشةأ     2016هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية يف عةام   ُأّيدتوقد  12.ونظم األغذية

الذي اعتمدته اجلمعيةة   13إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةباالستناد إىل وحوكمة أرااي الرعي. ثانيًا، 

األداة . وهةذه  2010يف عام  14بشأن الشعوب األصلية والقبلية تهاسياس، واعت الفاو 2007العامة لألمم املتحدة يف عام 

 السكان الذين حيتفظةون بثةروة حيوانيةة والةذين ُتحةدد هةويتهم بةأنهم شةعوب أصةلية         ، اليت تعين املتعلقة بالسياسات

أو قبلية، تشمل املبادئ املتعلقة باملوارد الطبيعية، واملوارد البيئية والوراثية، واألرااي واألقاليم، والصالت بة  الَتنةوُّع   

 الثقايف والبيولوجي.
 
يعيةة املتاحةة لتنتةاج احليةواني فيمةا يتصةل بة دارة املةوارد الوراثيةة          وعلى الرغم من تقّلص قاعدة املوارد الطب -16

بشةأن هةذه القضةية واالسةتعداد      متزايةداً احليوانية ليس بقضية جديدة يف حد ،اته، يبدو أن الردود الواردة تعكس قلقةًا  

 لتناوهلا. ومن ب  االقجاحات املقدةمة من األعضا  واملراقنيب  ما يلي:
 

  األقةاليم واألرااةي    عةرب يوانية التابعة للشعوب األصلية احلثروة الب احملتفظةبتمعات الرعوية حقوق اتعزيز

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشةأن احلوكمةة املسةؤولة حليةازة األرااةي      واملوارد الطبيعية، بوسائل منها تنفيذ 

                                        
11  http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/. 
12  http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1314/rai/CFS_Principles_Oct_2014_EN.pdf. 
13  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf. 
14  http://www.fao.org/docrep/013/i1857e/i1857e00.htm. 
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 مبةادئ االسةتثمارات املسةؤولة    كةذلك ، و)الفةاو(  ومصايد األمساك والغابةات يف سةياق األمةن الغةذائي الةوطين     

 ؛إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةإىل جان  )الفاو(  يف الزراعة ونظم األغذية

 األرااي عن طريق النظر يف تفاعالت اإلنتاج احليواني مع األنشطة األخةرى،  ةا    حتس  التخطيا الستخدام

ات للرعي من أجل نظم اإلنتاج اليت تضم سالالت حملية يف ،لك، عندما يكون مناسبًا، عن طريق إنشا  حممي

 وسالالت ُمكيةفة حمليًا، فضاًل عن إنشا  ممرات لضمان تنقُّّل احليوانات؛

  التوعية بأدوار وقيم نظم اإلنتاج احمللي اليت تضم سالالت ُمكيةفة حمليًا داخل املساحات الطبيعية،  ا يشمل

 الربية؛ باحلياةما يتصل 

  يف إدارة املوارد الوراثية احليوانية ومنظمات حفظ الطبيعة؛  املصلحة املشارك أصحاببالتعاون ب  النهوض 

 حتس  عرض وتدعيم القيمة االقتصادية لنظم اإلنتاج احليواني اليت تضم سالالت ُمكيةفة حمليًا،  ا يف ،لةك  و

 إنشا  أسواق متخصصة. من خالل

 

 نية يف إيصال خدمات النظم اإليكولوجيةإسهامات املوارد الوراثية احليوا

 

تش  خطة العمل العاملية إشارة غ  مباشرة إىل خدمات النظم اإليكولوجية و،لك يف إطار األولوية االسجاتيجية  -17

مفهوم خدمات النظم  ويفيد. وانيةحليالوراثية ا املوارديكولوجية الزراعية يف إدارة إلتشجيع ُنُهج النظم ا، اليت تتناول 5

اإليكولوجية اليوم باعتباره رابطًا حيويًا لفهم التفاعالت ب  النظم اإليكولوجيةة والرفةاه البشةري وهةو يتةيح أداة مفيةدة       

 لتحس  إدارة املوارد الوراثية احليوانية.

 

 أما َتنوُّع أنةواع وسةالالت احليوانةات، باعتبةاره مكونةًا رئيسةيًا مةن مكونةات الةنظم اإليكولوجيةة الزراعيةة،            -18

ف نه يؤدي دورًا حيويًا يف إيصال خدمات النظم اإليكولوجية. وتساعد صفات التكيُّف لدى سالالت حمددة على مساعدة 

 دعم اإلنتاج املستقبلي و،لك عن طريةق تقةديم إسةهامات حيويةة    النظم اإليكولوجية على تنظيم عملياتها الداخلية وعلى 

الطبيعيةة واحليةاة    املسةاحات يف تدوير املغّذيات والعمليات اإليكولوجية األخرى. واألدوار احملةددة هلةذه السةالالت يف    

مثةل أدوراهةا يف إدارة    ،االجتماعية تفيد يف استبقا  وإهلام الثقافات واملعارف والفنون، يف ح  أن أدوارها اإليكولوجيةة 

 الربيةة. وباإلاةافة إىل ،لةك، فة ن املكونةات األساسةية       احليةاة  صةون قةد تسةهم يف    ،تكوين املراعي من حيةث األنةواع  

مثل اجلينات واملركبةات الكيميائيةة تتةيح لنةا أدوات ُتسةتخَدم يف االبتكةار والعلةوم. وجيةري استكشةاف هةذه العالقةة            

، مةع إيةال  اعتبةار خةاص     خدمات النظم اإليكولوجية اليت تقدمها سالالت وأنواع املاشية"بالتفصيل يف الوثيقة املعنونة 

 ومن ب  االقجاحات املقدةمة من األعضا  واملراقنيب  ما يلي: 15"إلسهامات صغار مرّبي ورعاة احليوانات
 

                                        
15  http://www.fao.org/3/a-at598e.pdf .الوثيقة مساهمات أنواع وسالالت املاشية يف توف  خدمات النظم اإليكولوجيةنظر أيضًا: ا ،

CGRFA/WG-AnGR-9/16/2.3. 
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 لسةالالت احليوانةةات فيمةا يتصةل خبةدمات الةةنظم      التكّيةف مسةات  نهةوض بةالبحوث بغيةة حتسة  فهةةم     ال

 اإليكولوجية؛

 النهوض بالبحوث والتوعية بشأن إسهامات َتنوُّع الثروة احليوانية يف خدمات النظم اإليكولوجية؛ 

 تعزيز أدوار املوارد الوراثية احليوانية يف مكافحة تدهور األرااي ويف التخفيف من آثار تغيُّر املناخ؛ 

 الطبيعة؛ صونهوض بالروابا ب  السالالت احليوانية امُلكيةفة واالعجاف والن 

 .النهوض بُنُهج املساحات الطبيعية يف إدارة املوارد الوراثية احليوانية 

 

 باحلصول على املوارد وتقاسم منافعهاالتطورات الدولية فيما يتعلق 

 

 هةةااحلصةةول علةةى املةةوارد وتقاسةةم منافع إمكانيةةة حتتةةوي خطةةة العمةةل العامليةةة علةةى إشةةارات إىل مسةةألة    -19

اسةتعراض  بمن خطة العمل العامليةة   21. وتوصي األولوية االسجاتيجية 21و 9و 4و 3و،لك يف األولويات االسجاتيجية 

 تةداعيات من  استخدامها منافعاملوارد الوراثية احليوانية وتقاسم  احلصول علىبتفاقات والتطورات الدولية املتصلة ما لال

 ووقةت اعتمةاد خطةة العمةل العامليةة      مربُّو املاشةية.  وال سيما احليوانية، يف جمال املوارد الوراثية املصلحةعلى أصحاب 

 إمكانيةة احلصةول علةى املةوارد وتقاسةم منافعهةا      ، كانت الصكوك الدولية الرئيسةية الةيت تتنةاول مسةألة     2007يف عام 

. ومنذ اعتماد خطةة العمةل   بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةدولية هي اتفاقية الَتنوُّع البيولوجي واملعاهدة ال

بروتوكول ناغويا بشأن احلصةول علةى املةوارد    2010العاملية، اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية الَتنوُّع البيولوجي يف عام 

)بروتوكةول   حةق باتفاقيةة الَتنةوُّع البيولةوجي    املل اجلينية والتقاسةم العةادل واملنصةف للمنةافع الناشةئة عةن اسةتخدامها       

  16ناغويا(.

 

 باحلصةول يوجد لدى الفاو وهيئة املوارد الوراثية التابعة هلا تاريخ طويةل مةن التعامةل مةع القضةايا املتصةلة       و -20

املخصصة املعنية جمموعة العمل الفنية  ، أنشأت هذه اهليئة2011. ويف عهد أقرب، يف عام على املوارد وتقاسم منافعها

، وهي ابموعة الةيت نظةرت يف السةمات    باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم املنافع املجتبة عليها

املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واخليارات املتاحة إلرشاد ومساعدة البلةدان يف واةع تةداب  تشةريعية وإداريةة      

بشأن إمكانية احلصول على املوارد وتقاسم منافعها،  ا يف ،لك ما خيص املوارد الوراثية احليوانيةة   ومتعلقة بالسياسات

املعين باحلصول على املوارد وتقاسةم  ، أنشأت اهليئة فريق اخلربا  الفني  والقانوني  2013لألغذية والزراعة. ويف عام 

حلصةول علةى املةوارد وتقاسةم     عمليةة ا تيسة  التنفيةذ احمللةي ل   عناصةر ل الذي أعّد، بنا  على طل  من اهليئة،  منافعها

)عناصر احلصةول علةى املةوارد وتقاسةم      للموارد الوراثية لألغذية والزراعةاملختلفة منافعها بالنسبة إىل القطاعات الفرعية 

 دورتةه العاديةة   وقد رحبت اهليئة بهذه العناصر يف دورتهةا العاديةة اخلامسةة عشةرة، كمةا أن املةؤمتر، يف       17منافعها(.

                                        
16  https://www.cbd.int/abs. 
17  http://www.fao.org/3/a-i5033e.pdf 
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مةل، يف هةذه الةدورة، يف الوثيقةة     جمموعةة الع نظر توسة  18التاسعة والثالث ، قد رح  بها بنا  على طل  من اهليئةة. 

واةةع العناصةةر املعنيةة حتديةةدًا بالقطةةاع الفرعةةي للحصةول علةةى املةةوارد الوراثيةة لألغذيةةة والزراعةةة وتقاسةةم    "املعنونةة  

 19."منافعها

 

لوراثية احليوانية تدخل امن نطاق اتفاقية الَتنوُّع البيولوجي وبروتوكول ناغويةا التةابع هلةا،    ورغم أن املوارد ا -21

شواغل تتعلق  ا إ،ا كانت االحتياجات اخلاصة للقطاع الفرعي املتعلق باملوارد الوراثيةة  ف ن األعضا  واملراقنيب  قد أثاروا 

من آثةار   احلصول على املوارد وتقاسم منافعهاكن أن يكون أُلطر احليوانية قد ُلبيت على  و مناس  وفيما يتعلق  ا مي

 مباشرة وغ  مباشرة على استخدام املوارد الوراثية احليوانية. وقةد للةت االقجاحةات املقدةمةة مةن األعضةا  واملةراقنيب        

 ما يلي:
 

 على إدارة املوارد الوراثية احليوانية وامان أن ُتلّبى على  و مناسة  احتياجةات    رصد آثار بروتوكول ناغويا

 هذا القطاع الفرعي؛

  يف البلةدان الةيت توجةد     باحلصول على املوارد وتقاسم منافعهةا تشجيع جهود بنا  القدرات البشرية فيما يتعلق

 فيها هذه الثغرات؛

  بنوك اجلينات خارج مواقعها.وراثية املخزةنة يف ملواد الخاص بانقل املواد ل موحدإعداد اتفاق 

 

 التكنولوجيات اجلديدة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية

 

تقّدم يف جمةاالت   ميكن للتكنولوجيات اجلديدة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية أن تساعد على حتقيق -22

املوارد الوراثية احليوانية. وقد تتيح هذه التكنولوجيات حتقيةق   صوننمية ويف واالستخدام املستدام والت التوصيف والرصد

وفةةورات يف التكةةاليف وحتسةة  اجلانةة  العملةةي لةةربامج الجبيةةة و/أو زيةةادة فعاليتهةةا. ويف الوقةةت نفسةةه، ميكةةن      

، أو تتطلة  إجةرا    املصةلحة  أصةحاب غّير توازن العالقات ب  للتكنولوجيات اجلديدة أن تطرح حتديات جديدة. فقد ُت

تعديالت يف اأُلطر القانونية القائمة، أو تزيد من الشةواغل البيئيةة أو الصةحية، أو تطةرح مسةائل أخالقيةة، مةثاًل فيمةا         

من خطة العمل العاملية إىل احلاجة إىل تعزيةز   16و 15و 14و 13يتصل برعاية احليوان. وتش  األولويات االسجاتيجية 

رد الوراثية احليوانية،  ا يف ،لك تبادل اخلربات، عن طريق تدعيم األنشطة البحثية والتعليميةة،  القدرة على إدارة املوا

مةن خطةة العمةل العامليةة      4و 3وعن طريق توف  فرص التدري  ونقل التكنولوجيا. وُيشار يف األولويت  االسجاتيجيت  

 حملةة عامةة  نولوجيات على الَتنوُّع. ويقدِّم التقرير الثةاني  إىل تطبيق تكنولوجيات الجبية،  ا يف ،لك تأث ات هذه التك

لتكنولوجيات املتاحة ويتنةاول الفةرص والتحةديات الةيت تطرحهةا التطةورات التكنولوجيةة يف جمةال إدارة املةوارد          ا عن

                                        
 .C 2015/REPالوثيقة من  52الفقرة   18
 .CGRFA/WG-AnGR-9/16/4 الوثيقة  19
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 21الوراثية لألغذية والزراعةة التكنولوجيات األحيائية من أجل إدارة املوارد  كما أن الوثيقة املعنونة 20الوراثية احليوانية.

لتكنولوجيةات ،ات الصةلة،  ةا يف ،لةك مةا يتعلةق منهةا بةاملوارد الوراثيةة احليوانيةة. وللةت            ا حملة عامة عةن تقدِّم 

 االقجاحات املقدةمة من األعضا  واملراقنيب  ما يلي:
 

   اجلينومي وتعديل اجلينوم وغ هما حتس  فهم آثار التكنولوجيات اجلديدة على الَتنوُّع الوراثي، مثل االنتقا

 من أشكال التعديل واالستنساخ الوراثي ؛

  رصد واستعراض التكنولوجيات الناشئة وآثارها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وال سيما التكنولوجيات اليت

يف واملتعلقةة  ميكن أن تةدفع إىل األمةام بتنفيةذ خطةة العمةل العامليةة، وخاصةة االبتكةارات املنخفضةة التكةال          

 ، واليت تهم البلدان النامية؛والصونبالتصنيف والجبية 

 .تيس  نقل التكنولوجيا وبنا  القدرات بغية سد الفجوات التكنولوجية واملعرفية ب  البلدان 

 

 القضايا األخرى اجلديدة والناشئة

 

أخةرى   وثائقاملقدةمة من األعضا  واملراقنيب  تتصل بالقضايا اليت نوقشت أعاله، ف ن  الوثائقيف ح  أن أغلبية  -23

قد أثارت قضايا أخرى، مثل: احلاجة إىل تناول التأث ات )العابرة لألجيال( للتلوث الكيميائي واألمراض الناشئة علةى  

احليةوان؛ احلاجةة إىل زيةادة النطةاق التصةنيفي       املوارد الوراثية احليوانية؛ تأث ات التكنولوجيات اجلديدة على رعاية

 حمةتفظ بهةا   الربية(، فضاًل عن إنشا  جمموعةات عامليةة وإقليميةة    واحلياةخلطة العمل العاملية )إدراج النحل واألمساك 

 .يف أوقات تفّشي األمراض الصونيف أنابي  تختربية وتداب  

 

 ةاملطلوب هاتالتوجي -رابعًا

 

يربهن التقرير الثاني، هو والتقارير القطرية اليت ُأعنيدت من أجل التقرير الثاني والردود املقدةمةة علةى استقصةا      -24

اجلةدوى املسةتمرة خلطةة العمةل العامليةة. إ، يبةدو أن هةذه اخلطةة تتنةاول          ، علةى  "شبكة َتنوُّع احليوانات املستأَنسةة "

 ي لألولويةات االسةجاتيجية. ومةع ،لةك فقةد يكةون مةن املفيةد اإلشةارة         التحديات الناشئة اليت ُحددت يف اإلطار احلةال 

من جديد إىل اجلدوى واألهمية املستمرت  خلطة العمل العامليةة يف سةياق التحةديات العامليةة القائمةة اليةوم والتطةورات        

 اجلديدة.

 

 خلطةة العمةل العامليةة   وقد ترغ  مجاعةة العمةل يف النظةر يف اخليةارات املختلفةة لعةرض نتةائج استعرااةها          -25

 على اهليئة واملؤمتر. فقد ترغ  مجاعة العمل فيما يلي:

                                        
حول تكنولوجيات احلفظ  521-511حول تكنولوجيات التكاثر والصفحات  457-452للمحة عامة والصفحات  171و 170نظر الصفحت  ا 20

  بالتربيد.
21  http://www.fao.org/docrep/meeting/022/mb387e.pdf. 
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 أوأن تجك خطة العمل العاملية كما هي وأال تتخذ أي إجرا  آخر؛  (1)

 املرفةق على النحو املناس  مشروع القرار الةوارد يف   وتنقح أن تجك خطة العمل العاملية كما هي، وأن تستعرض (2)

األول لكي تنظر فيه اهليئة وأن توصي بأن تقّدم اهليئةة مشةروع القةرار إىل املةدير العةام وأن تةدعوه إىل عةرض        

 مشروع القرار على املؤمتر من أجل النظر فيه؛ 

 أن توصي باتباع إجرا ات لتنقيح خطة العمل العاملية نفسها. (3)
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 األول املرفق
 

 التزام العامل خبطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية إعادة نأكيد
 

 مشروع قرار

 

 إن املؤمتر،
 

 )املعقةود  املؤمتر التقين الدولي املعين باملوارد الوراثيةة احليوانيةة لألغذيةة والزراعةة    املتعلق ب 12/2007بالقرار  إذ ُيذكِّر

( وبالةدورة العاديةة احلاديةة عشةرة هليئةة املةوارد الوراثيةة        2007أيلةول  /سبتمرب 7-3يف إنجالكنين، سويسرا، يف الفجة 

 22(؛2007حزيران /ويوني 15-11لألغذية والزراعة )املعقودة يف روما يف الفجة 
 

يف االستعراض الذي أجرته هيئةة املةوارد الوراثيةة لألغذيةة والزراعةة ويف التحةديثات احملتملةة خلطةة العمةل          وقد نظر 

  23الوراثية احليوانية )خطة العمل العاملية(؛العاملية للموارد 
 

بأن املوارد الوراثية احليوانية، باعتبارها مكونًا ال بديل له من مكونات الَتنوُّع البيولوجي يف العامل، هةي مةورد    وإذ يسّلم

خرى الةيت حتفةظ   حيوي يف احلياة اليومية جلميع أفراد البشر، حيقق هلم األمن الغذائي والتغذية والسلع واخلدمات األ

ويسمح بتكييف نظامنا العاملي لألغذية مع التحديات احلاليةة واملسةتقبلية،  ةا يف ،لةك تغيُّةر املنةاخ واألمنةاط         ؛احلياة

 املتغّيرة الستهالك األغذية؛
 

ي دورًا بأن َتنوُّع املوارد الوراثية احليوانية، بوصةفها مكونةات رئيسةية للةنظم اإليكولوجيةة الزراعيةة، يةؤدّ       وإذ يعرتف 

حيويًا يف إيصال خدمات النظم اإليكولوجية ويف توف  األغذية واملياه النظيفةة واملةأوى واملةواد اخلةام لتلبيةة احتياجاتنةا       

 األساسية؛
 

علةى نطةاق العةامل يف التطةور التةارخيي واملسةتمر        أصةحاب املاشةية ومربُّوهةا    يقدمهاباإلسهامات اهلائلة اليت  وإذ يسلم

 ية احليوانية وباألدوار املتميزة للرجل واملرأة يف هذا املضمار؛للموارد الوراث
 

حةادة ومتشةّعبة وأّن تلكةل التنةوع الةوراثي       بأن التهديدات اليت تواجه املةوارد الوراثيةة احليوانيةة مةا زالةت      وإذ يسّلم

أن تأث ات تغيُّر املناخ قد ازدادت حدًة يف السنوات العشةر   وإذ يالحظ، احليواني ال يزال يشكل مصدر قلق عاملي شديد

 األخ ة وستصبح تهديدًا رئيسةيًا للمةوارد الوراثيةة احليوانيةة علةى نطةاق العةامل يف العقةود املنظةورة، حتةى يف الوقةت           

 الذي ما زالت فيه ُمسببات اامحالل هذه املوارد مستمرة؛
 

                                        
 .C 2007/REP التقرير  22
 . CGRFA-16/17/Report التقرير  23
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)الفاو( بوصفها الوكالة احلكومية الدولية الرائدة املكلفة بواليةة حتسة  الزراعةة     بدور منظمة األغذية والزراعة وإذ يسّلم

والغابات ومصايد األمساك وإدارة املوارد الطبيعية، وبتحقيق األمن الغذائي وتوف  التغذية على نطةاق العةامل، وإ، ُيسةّلم    

الدائم الوحيد الةذي تقةوم احلكومةات يف إطةاره      املنتدى بوصفها بعة للفاوالتا وارد الوراثية لألغذية والزراعةبدور هيئة امل

  ناقشة املسائل املتصلة حتديدًا بالَتنوُّع البيولوجي لألغذية والزراعة وبالتفاوض بشأنها؛
 

إىل الصالت املهمة ب  الَتنوُّع البيولوجي لألغذية والزراعة والصكوك واأُلطر ،ات الصلة املتفةق عليهةا عامليةًا،     وإذ يشري

بشةأن   ، وخطة عمل أديس أبابا، واتفاقية الَتنوُّع البيولوجي، وبروتوكول ناغويةا 2030مثل خطة التنمية املستدامة لعام 

امللحةق باتفاقيةة الَتنةوُّع     ،احلصةول على املوارد اجلينيةة والتقاسةم العةادل واملنصةف للمنةافع الناشةئة عةن اسةتخدامها        

 ملناخ، واإلرشادات واألدوات املستحَدثة يف نيل هذه الصكوك؛واتفاق باريس بشأن تغيُّر ا ،البيولوجي 
 

اجلهود الدوليةة الراميةة إىل إدارة    صعيد م  رئيسي  علىَمعَلخبطة العمل العاملية وب عالن إنجالكنين بوصفهما وإذ يذّكر 

املوارد الوراثية احليوانية وامان استخدامها استخدامًا عةاداًل وحكيمةًا مةن أجةل حتقيةق األمةن الغةذائي العةاملي          صونو

 ؛والتنمية املستدامة على نطاق العامل
 

 أصةحاب املااي وإ، ُيثين على مجيةع   بالتقدم الكب  يف تنفيذ خطة العمل العاملية الذي حتّقق على مدى العقد وإذ ينّوه

 أن خطةة العمةل العامليةة، هةي ومجيةع األولويةات واإلجةرا ات االسةجاتيجية         وإذ يؤكداملصلحة لتحقيق هذا اإلجناز، 

على الةدور البةالا األهميةة خلطةة العمةل العامليةة يف حتقيةق         إذ يؤكد من جديداليت تتضمنها، ما زالت مناسبة متامًا؛ 

 األمن الغذائي العاملي والتغذية والتنمية املستدامة؛
 

مةا يتعلةق    يف والتعةاون الةدولي   كذلك بأنه ما زالت توجد فجوات ونقاط اعف كةب ة يف القةدرات الوطنيةة    وإذ يعرتف

 بتنفيذ خطة العمل العاملية؛
 

سوا  منذ اعتمةاد خطةة العمةل العامليةة،      حٍد ات تغيُّر املناخ قد ازدادت من حيث القوة والتواتر علىبأن تأث وإذ يسّلم 

وأن تغيُّر املناخ يؤثر على َتنوُّع املوارد الوراثية ويعمل كمحرك الامحالل املةوارد الوراثيةة بينمةا يشةكل الَتنةوُّع الةوراثي       

 عاملي مع آثار تغيُّر املناخ وللتخفيف من آثار تغيُّر املناخ؛عاماًل أساسيًا لتحقيق تكيُّف نظام األغذية ال
 

بأن تقّلص قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة لتنتاج احليواني قد أصبح يشكل سببًا بالا األهميةة مةن أسةباب     وإذ يعرتف

 سةةم مسةألة التنةةافس ، وأن حاألرااةي ااةمحالل املةوارد الوراثيةةة احليوانيةة، وال سةةيما يف نظةم اإلنتةةاج القائمةة علةةى      

مع االستخدامات األخرى لألرااي،  ا يف ،لك زراعة احملاصيل واملنةاطق احملميةة والسةياحة والتعةدين، هةو مسةألة       

 تدعو إىل القلق يف مجيع املناطق؛
 

يةة  باإلمكانات اليت تنطوي عليهةا التطةورات التكنولوجيةة يف مجيةع جمةاالت إدارة املةوارد الوراثيةة احليوان        وإذ يسّلم

 والتحديات االجتماعية أو البيئية أو التنظيمية اليت قد تطرحها هذه التطورات؛

  



CGRFA/WG-AnGR-9/16/2.2 15 

 

 يؤكد من جديد أن:
 

خطة العمل العاملية ما زالت تشكل األداة الدولية الرئيسية اليت ُيسجَشد بها يف إدارة املوارد الوراثية احليوانية لألغذيةة  

 والدولية.الوطنية واإلقليمية  املستوياتوالزراعة على 
 

 يدعو احلكومات إىل القيام مبا يلي:
 
واع سياسات واسجاتيجيات وخطا عمةل وطنيةة، أو تعزيةز القةائم منهةا، مةن أجةل إدارة املةوارد الوراثيةة           (1)

 احليوانية، مع تعزيز تنفيذ خطة العمل العاملية؛

مواصلة أو تعزيز توصيف وحصر ورصد املوارد الوراثية احليوانية من أجل تقديم التقارير السةنوية عةن اهلةدف     (2)

 من أهداف التنمية املستدامة؛ 2-5

دمج مسألة َتنوُّع املوارد الوراثية احليوانية يف التخطيا الوطين املتعلةق بةالتكيُّف مةع تغيُّةر املنةاخ، مةع تنةاول         (3)

 تنطوي عليها من حيث التكيُّف مع تغيُّر املناخ وكذلك من حيث التخفيف من آثاره؛ اإلمكانات اليت

 التصدي للتحدي املتمثل يف تقلص قاعدة املوارد الطبيعية املتاحةة لتنتةاج احليةواني عةن طريةق اختةا، طائفةة        (4)

 فقدان املوائةل حلد من من التداب  من بينها، حسبما يكون مناسبًا، حتس  التخطيا الستخدامات األرااي وا

تعزيز ما بتمعات الشةعوب األصةلية أو للمجتمعةات الرعويةة احملتفظةة بثةروة       يف السالالت امُلكيةفة حمليًا؛ 

تعزيز أدوار السالالت امُلكيةفةة حمليةًا يف اإلدارة   مها وأراايها ومواردها الطبيعية؛ حيوانية من حقوق على أقالي

يف إدارة املةوارد الوراثيةة احليوانيةة      املصةلحة املشةار ك   أصةحاب التعاون ب  املستدامة لألرااي، والنهوض ب

 ومنظمات حفظ الطبيعة؛

، مةع إيةال  اعتبةار خةاص     الثةروة احليوانيةة  دعم مواصلة تقديم خدمات النظم اإليكولوجية من جان  منتنيجي  (5)

عن طريق إبراز وحتس  القيمة االقتصادية لةنظم  لصغار مربِّي املاشية والرعوي  وسالالتهم امُلكيةفة حمليًا و،لك 

 إنتاج املاشية اليت تضم سالالت ُمكيةفة حمليًا،  ا يف ،لك عةن طريةق حتسة  فةرص حتقيةق القيمةة املضةافة       

 املبادرات اخلاصة، واستحداث نظم حوافز قائمة على النتائج؛ويف إطار الربامج 

عناصر لتيس  التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسةم  مناسبًا،  ار وتطبِّق، حسبما يكونأن تضع يف االعتب (6)

وأن تضةع يف االعتبةار   ، 24منافعها بالنسبة إىل تختلف القطاعات الفرعيةة للمةوارد الوراثيةة لألغذيةة والزراعةة     

ر وتنفيةذ تةداب    السمات املميزة للقطاع الفرعي احليواني املتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف إطار تطوي

 احلصول على هذه املوارد وتقاسم منافعها؛

 دعم تطوير القدرات، وبصورة حمةددة فيمةا خيةص البلةدان الناميةة، والتعةاون يف مجيةع ابةاالت املطلوبةة          (7)

 من أجل التنفيذ املتكامل خلطة العمل العاملية، وخاصة يف جمال التكنولوجيات اجلديدة.
 

                                        
 (http://www.fao.org/3/a-i5033e.pdf) 2016منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، روما،   24
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 القيام مبا يلي:يطلب إىل املنظمة 
 
دارة املةوارد الوراثيةةة  مواصةلة رصةد التحةةديات املسةتمرة، وكةذلك التحةةديات اجلديةدة والناشةئة، يف جمةةال إ       (1)

 التقارير عن هذه القضايا يف إطار خطة العمل العاملية؛ رفعومواصلة تيس  عملية  احليوانية

يف مةدى مال متهةا ويف توجهاتهةا يف اةو  التحةديات      استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمةل العامليةة و   (2)

 والفرص اجلديدة والناشئة يف جمال إدارة املوارد الوراثية احليوانية؛

 مواصلة تطوير اخلطوط التوجيهية واألدوات واملعاي  املطلوبة لتحقيةق التنفيةذ الكامةل خلطةة العمةل العامليةة،       (3)

  ا يف ،لك ما يتعلق بالقضايا الناشئة؛

منخرطةة  اإلقليمةي والقطةري،    املسةتوي  وعلةى  الرئيسةي  ، يف املقةر  ،ات الصلة املنظمة أقساممجيع  أنامان  (4)

األهةةداف  اةةمن معةةاي يف جمةةال النهةةوض بالعمةةل املتعلةةق بةةالَتنوُّع الةةوراثي احليةةواني،    بفعاليةةة ومنسةةقة

 25االسجاتيجية للفاو؛

واإلرشادات واألدوات الالزمةة لتشةجيع تعمةيم الَتنةوُّع البيولةوجي يف قطةاع       مواصلة دعم تطوير وتنفيذ التداب   (5)

 26 الثروة احليوانية، بقصد دعم البلدان األعضا  يف جمال التحّول إىل النظم املستدامة لألغذية والزراعة.
 

املصلحة،  ا يف ،لك اجلهات املا ة واملؤسسات األكادميية والبحثية والشعوب األصلية  وأصحابمجيع الشركا   يدعو

وابتمعات الرعوية وابتمعات األخرى احملتفظة بثروة حيوانية واملنظمات غ  احلكومية ومنظمات ابتمع املةدني  

 النضمام إلينا فيما نبذله من جهود.، إىل ااآلخرون املصلحة وأصحابومربِّو احليوانات وكيانات القطاع اخلاص 

 

                                        
على  و تقييم مسةةاهمة منظمةةة األغذيةةة والزراعةةة يف صةةون املةةوارد الوراثيةةة لألغذيةةة والزراعة واستخدامها ، PC 119/5 Sup.1الوثيقة  25
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