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 املقدمة  -أّوًل 
انعقددت الددورة احلداديدة عشددددددددددددددرة جلمداعدة العمدل الفنيدة احلكوميدة الددوليدة املعنيدة ابملوارد الوراثيدة احليوانيدة لألغدذيدة  -1

. وترد أمساء أعضدددددددداء  2021مايو/أاير   21إىل   19والزراعة )ااعة العمل( ابلوسددددددددائل االفرتاضددددددددية خمل الفرتة املمتدة من 
 1 حني ميكن االطمع على قائمة املندوبني واملراقبني على املوقع اإللكرتوين للدورة.. يفابء املرفقااعة العمل واملناوبني يف 

العاملية والشدددددددواغل املتعلقة  19-وانعقدت هذه الدورة بصدددددددورة افرتاضدددددددية بصدددددددفة اسدددددددتثنائية يف  ّل جائحة  وفيد -2
ابلصددحة العامة والقيود تات الصددلة. وأعقك تلا مشدداورات عقدها مكتك اهليئة بشددأن الرتتيبات اخلاصددة بعقد االجتماع 

 بصورة افرتاضية وإقرار هذه الرتتيبات من جانك أعضاء ااعة العمل. 
دت ادداعددة العمددل، قبددل بدددء مددداوالهتددا، أّن هددذا االجتمدداع اال -3  فرتاضددددددددددددددي إعددا يشددددددددددددددكددل دورة اعتيدداديددة رمسيددة  وأ ددّ

من دورات اداعدة العمدل. وقدد وافقدت اداعدة العمدل على تطبيق لوائحهدا ولدارسددددددددددددددداهتدا العداديدة على جمرايت الددورة احلداليدة  
 وتعليق أي مواد قدد تتعدارض مع انعقداد االجتمداع بصددددددددددددددورة افرتاضدددددددددددددديدة ألغراض الددورة احلداليدة.  مدا اتفقدت اداعدة العمدل 

 تطبيق أي إجراءات خاصة أو أساليك عمل معّدلة قد تقتضيها احلاجة لضمان  فاءة جمرايت الدورة.على 

 افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر - اثنًيا

)هولندا(، رئيس الدورة العاشددرة جلماعة العمل ورّحك ابملندوبني  Sipke-Joost Hiemstraافتتح الدورة السدديد   -4
 .واملراقبني

، انئك املدير العام ملسددددددددددددار املوارد الطبيعية واإلنتا  املسددددددددددددتدام، Maria Helena Semedoورّحبت السدددددددددددديدة   -5
وتّ رت املشدددار ني ة ية املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة وشدددّددت على أّن مواضددديع االجتماع   ابملندوبني واملراقبني.

لنسددبة إىل التنمية املسددتدامة للموارد الوراثية احليوانية اد تاهتا وصددوهنا فحسددك، إعا أتيت يف أواهنا وهي جمدية للغاية ليس اب
أيضداا ابلنسدبة إىل قطاع الثروة احليوانية  كّل. وشدّددت  ذلا على األ ية الك يكتسديها قطاع الثروة احليوانية على مسدتو   

 تها األمم املتحدة. العامل ومسا ته يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة الك وضع
، أميندة هيئدة املوارد الوراثيدة لألغدذيدة والزراعدة )اهليئدة(، ابملنددوبني Irene Hoffmannورّحبدت بددورهدا السدددددددددددددديددة   -6

واملراقبني. وشددددّددت على أ ية مواصددددلة تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية )خطة العمل العاملية( ورصدددددها. 
لقي عدد  بري من الردود على آخر دراسدددة اسدددتقصدددائية بشدددأن تنفيذ خطة العمل العاملية. وأبر ت احلاجة وأبدت تقديرها لت

إىل معاجلة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف السددددددديا  األوسدددددددع للتنوع البيولوجي وإىل تنفيذ السدددددددياسدددددددات املتعلقة  
ات األخر ، مبا يف تلا تلا الك تتناول املوارد الوراثية األخر  وصدون التنوع ابملوارد الوراثية احليوانية مبا يتسدق مع السدياسد 
 البيولوجي واستخدامه املستدام بشكل عام.

ا عن  -7 وقدامدت اداعدة العمدل، ابلتشددددددددددددددداور مع األقداليم، بتعيني  دّل من انميبيدا وتونس ومداليزاي على التوايل عوضدددددددددددددددا
 ة أفريقيا الوسطى و وت ديفوار واهورية الو الدميقراطية الشعبية(. األعضاء املتغيبني يف ااعة العمل )وهم اهوري

ا و ما من السددديدة سدددحر ألد البياين )العرا (   Hongjie Yangوانتخبت ااعة العمل السددديد   -8 )الصدددني( رئيسدددا
)بنما( والسددددددديد منور اجلمايل )تونس(   Roderick Gonzalez-Murray)النرويج( والسددددددديد  Nina Saetherوالسددددددديدة 
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مقرراا    Blackburn)الوالايت املتحددة األمريكيّدة( نواابا للرئيس. وقدد انت خدك السدددددددددددددديدد   Harvey Blackburnوالسدددددددددددددديدد 
 للدورة.

 .ألفواعتمدت ااعة العمل جدول األعمال على النحو الوارد يف املرفق  -9

 للموارد الوراثية احليوانيةحالة تنفيذ خطة العمل العاملية  - اثلثًا

 استعراض تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 

وأخذت علماا  2،اسدددتعراض تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية بعنوانااعة العمل ابلوثيقة  رّحبت -10
ل بشددددددددددأن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية تقرير منظمة األغذية بعنوان    بوثيقك املعلومات والزراعة املرحلي املفصددددددددددّ

 2020.4 –التقرير املرحلي التجميعي عن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية و 3احليوانية

ااعة العمل ةن تدعو اهليئة البلدان إىل مواصددلة تنفيذ خطة العمل العاملية من أجل املسددا ة يف حتقيق   وأوصددت -11
األمن الغذائي العاملي والتنمية الريفية املسددددتدامة. وسددددلطت الضددددوء على الدور الرئيسددددي الذي تاّديه خطة العمل العاملية يف 

ابالشدددددددرتا  مع  ،املنظمة أن تواصدددددددل إىلةن تطلك اهليئة    وأوصدددددددتمة. من أهداف التنمية املسدددددددتدا 15و  2حتقيق اهلدفني 
مع الرت يز على البلدان النامية والبلدان الك متر   أصددددددددددددحاب املصددددددددددددلحة واملاحنني، دعم التنفيذ القطري خلطة العمل العاملية،

يف اجلسدددم احلّي أو  احليوانية الوراثية وأن تدعو البلدان إىل الرت يز بوجه خاص على صدددون املوارد اقتصددداداهتا مبرحلة انتقالية،
الدعم الفين واملتعلق   تقدمي ألجلجهودها  تواصددل بذلاملنظمة أن   إىليف املخترب على السددواء، حسددك االقتضدداء. وطلبت 

 ، مبا يشمل تدريك املستخدمني النهائيني يف امليدان.للبلدان ابلسياسات

ة إىل املسا ة يف تنفيذ خطة العمل العاملية، مبا يشمل عن طريق اجلهات املاحن بدعوةااعة العمل اهليئة    وأوصت -12
املنظمة  إىلةن تطلك اهليئة   أوصدددددددتدعوة اثنية إىل تقدمي اقرتاحات يف إطار حسددددددداب أمانة املنظمة. وعموة على تلا، 

سددمالت الثروة احليوانية ونظم إنتاجها  مواصددلة التوعية ة ية املوارد الوراثية احليوانية وةدوار مرّ  املاشددية وأنواع و األعضدداء  و 
األعضددداء إىل النظر يف وضدددع اسدددرتاتيجيات وطنية وإقليمية  بدعوةاهليئة   أوصدددتيف توفري خدمات النظم اإليكولوجية.  ما  

الستخدام الثروة احليوانية على حنو مستدام، مبا يشمل اجلوانك املتعلقة ابملوارد الوراثية وحتويل النظم الغذائية حنو نظم أ ثر 
يف خطة العمل العاملية،   2ية اسدددددددددددددتدامة وقدرة على الصدددددددددددددمود ملواجهة التحدايت املقبلة، وفقاا  ال األولوية االسدددددددددددددرتاتيج

  وسياقاهتا احمللية والوطنية واإلقليمية.

 
 . AnGR-CGRFA/WG-11/21/2لوثيقة ا  2
 . Inf.2-AnGR-CGRFA/WG/11/21لوثيقة ا  3
 . Inf.3-AnGR-CGRFA/WG/11/21لوثيقة ا  4
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 مشروع اخلطوط التوجيهية الفنية لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 

ة ، والوثيقدد 5ابلتجميدددحفظ املوارد الوراثيددة احليوانيددة لألغددذيددة والزراعددة    بعنوانالوثيقددة    علىادداعددة العمددل    واطلعددت -13
االبتكدارات يف جمدال حفظ املوارد   بعنوان، والوثيقدة  6لألغدذيدة والزراعدة  التوصدددددددددددددديف اجلينومي للموارد الوراثيدة احليوانيدة  بعنوان

التوصدددديف اجلينومي للموارد الوراثية احليوانية  بعنوان، والوثيقة 7مشددددروع اخلطوط التوجيهية الفنية -ابلتجميدالوراثية احليوانية 
 8.ةاخلطوط التوجيهية الفنية احملّدثمشروع  -

الن هج القائمة على التكرارات القصددددددددرية وتعدد أشددددددددكال وأشددددددددارت ااعة العمل إىل اسددددددددتمرار صددددددددمحية وتطبيق  -14
بعنوان الوثيقة تضددددددددمني وأوصددددددددى ب  يف جمال التوصدددددددديف الوراثي للموارد الوراثية احليوانية.النو ليوتيدات وحتديد التسددددددددلسددددددددل 

على  أمثلة ملموسدددة ثةمشدددروع اخلطوط التوجيهية الفنية احملدّ   -اجلينومي للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعةالتوصددديف 
وأوصدددددت  ذلا ةن يرّ ز القسدددددم اخلاص ابملسدددددائل   بل الك ميكن من خمهلا للباحثني حتليل البياانت بطريقة تدرجيية.السددددد  

مشددددددددددددددروع اخلطوط التوجيهية  -التوصدددددددددددددديف اجلينومي للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة  " بعنوانيف الوثيقة  القانونية
لهدا،  مدا أوصدددددددددددددددت مبعداجلدة  على احليدا ة احملليدة ملواد بنو  اجليندات بددالا من احليدا ة الددوليدة هلدا، وختزينهدا ونق  "ثدةالفنيدة احملددّ 

إجراء  مبا ميّكن منمن الوقت  امزيدا ااعة العمل وطلبت  املسددددددددددائل املتعلقة بسددددددددددممة املو فني العاملني يف بنو  اجلينات.
ودعت أعضدددددددداءها إىل تقدمي تعليقات خطية على مشددددددددروعي اخلطوط    ،اسددددددددتعراض مفصددددددددل ملشددددددددروعي اخلطوط التوجيهية

، لكي تضددددددددددددددع املنظمدة الوثيقتني بصدددددددددددددديغتهمدا النهدائيدة  2021يوليو/ متو    10التوجيهيدة إىل منظمدة األغدذيدة والزراعدة الول  
 وتعرضهما على اهليئة يف دورهتا العادية املقبلة. 

التوجيهيدة، وطلبدت من املنظمدة وضددددددددددددددع هدذه اخلطوط   مشددددددددددددددروعي اخلطوطقرار  اداعدة العمدل اهليئدة إ وأوصددددددددددددددت -15
.  التوجيهية يف صيغتها النهائية ونشرها، وبتشجيع البلدان على استخدامها استخداماا  امما

دراسدددددددددة جدو  عن إجراء املنظمة، رهناا بتوافر املوارد املالية،  إىلااعة العمل  ذلا اهليئة ةن تطلك  وأوصدددددددددت -16
أو البياانت الدميغرافية املتعلقة ابلسدددددددددددمالت وإمكانية احلصدددددددددددول عليها واسدددددددددددتخدامها على النحو /توافر البياانت الوراثية و

السدمالت ابعتبارها ماشدرات جمموعات بياانت املتعلقة اجم  الاألمثل، هبدف تقدير املعايري الك قد تكون مناسدبة لتكملة 
 لرصد التنوع الوراثي ضمن سمالت الثروة احليوانية.

 والبلدان الك متر اقتصددددددددداداهتا مبرحلة انتقالية  اعة العمل علماا ابلتحدايت الك تواجهها البلدان الناميةوأحاطت ا -17
الدعم تقدمي املنظمة، ابالشددرتا  مع أصددحاب املصددلحة واملاحنني،   إىلاهليئة ةن تطلك    وأوصددتيف تطبيق هذه األسدداليك،  

لوضددددع وتنفيذ اسددددرتاتيجيات ودراسددددات وطنية وإقليمية تشددددمل حفظ املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة  للبلدان  الفين 
املنظمة مواصدددددددددددددلة بلورة اخلطوط  إىل ذلا اهليئة ةن تطلك   وأوصدددددددددددددت. هلا الوراثياجلينومي والتقييم  وتوصددددددددددددديفها   ابلتربيد

 عن تنظيم حلقات عمل لمرتقاء مبسدددتو  يذ خطة العمل العاملية، فضدددما التوجيهية وسدددائر الواثئق الفنية وحتديثها لدعم تنف
 .الطبيعي املوقع خار  الصونبشأن   الفرعية اإلقليميةو الوعي ودعم الشبكات اإلقليمية 
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 حالة تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستأنسة

وأحاطت    9حالة تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسددددددتأنسددددددةبت ااعة العمل ابلوثيقة بعنوان رحّ  -18
ل   2020،10  –حالة واجتاهات املوارد الوراثية احليوانية علماا ابلوثيقتني املعروضددددددددددددتني لغرض اإلحاطة بعنوان  وحتليل مفصددددددددددددّ

  11.نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستأنسة للعوامل الك تاثر على اإلبمغ عن املعلومات يف
األمداندة من عمدل يف سددددددددددددددبيدل حتدديدع نظدام معلومدات التنوع الوراثي  اضددددددددددددددطلعدت بدهوأشددددددددددددددادت اداعدة العمدل مبدا   -19

املنظمة اسدددتحداد أداة تسدددمح ابلرتاة انلية من   إىلةن تطلك اهليئة   وأوصدددتللحيواانت املسدددتأنسدددة )نظام املعلومات(، 
الوراثية احليوانية من حمتو  يف  ارداملنسددددقون الوطنيون املعنيون ابملو اللغات اإلنكليزية والفرنسددددية واإلسددددبانية وإليها، ملا يقدمه 

 .نظام املعلومات، والتحقيق يف جدو  الرتاة بلغات األمم املتحدة  افةا 
د اهليئة على مد  أ ية نظام املعلومات ابعتباره آلية دولية لتبادل املعلومات عن ااعة العمل ةن تشدددّ   وأوصددت -20

ت من املنظمددة املوا بددة على تقدددمي الددعم الرباجمي والفين املنتظم ملواصددددددددددددددلددة املوارد الوراثيددة احليوانيددة لألغدذيدة والزراعدة، وطلبدد 
صدددديانة نظام املعلومات وتطويره، واالسددددتمرار يف  ايدة سددددهولة اسددددتخدامه، خاصددددة يف ما يتعلق ابألدوات الم مة لتحديع 

إمكانية أن  مننظمة التحقق امل  إىلااعة العمل ةن تطلك اهليئة  أوصدددددتالبياانت بشدددددكل منتظم. وابإلضدددددافة إىل تلا، 
ة لبيئة اإلنتا و ومعلومات تدر  يف نظام املعلومات حقول بياانت تتصدددددددددل ظدمات النظم اإليكولوجيةو وعناصدددددددددر وصدددددددددفيّ 

بشدأن املربني واملنتجني واملنظمات املعنية ابلرتبيةو وبياانت وماشدرات وراثية وخاصدة ابجلينوم. وأشدارت ااعة العمل إىل أنه 
  توافق   اولكنه سنوات ابلنسبة إىل املواد احملفو ة بواسطة التربيد  10ما يدعو إىل حتديد مدة  منية قدرها حالياا  ليس هنا   

 .القادمةالعادية  اعلى مواصلة مناقشة هذه املسألة يف دورهت
ا ةن تعمد اهليئة إىل رفع مسددددددتو  وعي اللجنة اإلحصددددددائية لألمم املتحدة بضددددددرورة   وأوصددددددت -21 ااعة العمل أيضددددددا

املوارد ب من ماشدرات أهداف التنمية املسدتدامة ليشدمل ايع السدمالت، بغية مراعاة جممل 1-5-2توسديع نطا  املاشدر 
 .الوراثية احليوانية الك هتم األغذية والزراعة

املنظمة أن تطلع األعضدددداء على املنهجية املتبعة جلمع بياانت   إىلااعة العمل  ذلا ةن تطلك اهليئة  وأوصددددت -22
جمموعات السدددددمالت وتقديرها على حنو فعال من حيع الكلفة، وأن تواصدددددل دراسدددددة األسدددددار املنطقي الذي يكمن وراء 

بات حجم ا موعات لغرض إسددددناد حالة خلطر االنقراض. وطلبت من املنظمة املضددددي قدماا يف تزويد األعضدددداء مبا يلزم عت
من مسددددددددداعدة للوصدددددددددول إىل البياانت القائمة، ومبا يلزم من دعم فين بشدددددددددأن تقدير حجم جمموعات السدددددددددمالت وإدخال 

 .البياانت يف نظام املعلومات
تحديع بياانهتم الوطنية بشددكل منتظم يف نظام املعلومات أو باألعضدداء  قيام  ورة دت ااعة العمل على ضددر وشدددّ  -23

شدددددبكة نظام املعلومات األورو  عن التنوع البيولوجي حليواانت املزرعة، مبا يشدددددمل املعلومات املتعلقة بصدددددون املوارد الوراثية 
التشدددغيل البيين لقواعد  قابليةنظمة لتحسدددني  املمع  العملاالسدددتمرار يف  و وخارجه على السدددواء،  ياحليوانية يف موقعها الطبيع
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لضدددددددمان اسدددددددرتشددددددداد القرارات املتخذة ظصدددددددوص تنفيذ خطة العمل العاملية البياانت الوطنية واإلقليمية مع نظام املعلومات  
 .من مقاصد أهداف التنمية املستدامة ةحدد البياانت واملعلومات املتاحة 5-2وحتقيق املقصد 

دت على ضدددددددرورة قيام األعضددددددداء بتقدمي ااعة العمل إضدددددددافة حنل العسدددددددل إىل نظام املعلومات، وشددددددددّ بت ورحّ  -24
معلومات أسدداسددية عن بياانهتم الوطنية اخلاصددة برصددد تنوّع حنل العسددل اخلاضددع لابدارة واهلام ابلنسددبة إىل األغذية والزراعة  

 .لومات أدوات لمطمع على هذه البياانتيف نظام املعلومات، وطلبت من املنظمة أن تدر  يف نظام املع

 وتقاسم منافعهالألغذية والزراعة احلصول على املوارد الوراثية احليوانية  -رابًعا

احلصدددددول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسدددددم منافعها: اسدددددتعراض نظرت ااعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -25
بشددأن التدابري القطرية املتعلقة ابحلصددول    مسددودة الدراسددة االسددتقصددائيةوأخذت علماا بوثيقك املعلومات بعنوان  12وتوقعات

  على املوارد وتقاسدددددددددددددم منافعها الك تراعي السدددددددددددددمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبا
مت األعضددددداء بشدددددأن احلصدددددول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسددددم  مدخ، و13)مسدددددودة الدراسدددددة االسدددددتقصدددددائية(

  14منافعها.

واسدددددتعرضدددددت ااعة العمل ما قامت به اهليئة من عمل يف السدددددابق بشدددددأن احلصدددددول على املوارد الوراثية لألغذية  -26
ا ات الك حققتهدا اهليئدة يف هدذا والزراعدة وتقداسددددددددددددددم مندافعهدا، وأعربدت عن تقدديرهدا للجهود املبدذولدة مندذ وقدت طويدل واإل د 

ا ال.  ما أخذت علماا ابلتطورات تات الصدلة يف إطار االتفاقات والصدكو  الدولية األخر  تات الصدلة ابحلصدول على 
املوارد وتقاسدددم منافعها، مبا يف تلا دور احلصدددول على املوارد وتقاسدددم منافعها يف املفاوضدددات اجلارية بشدددأن اإلطار العاملي 

 ، وأ دت على احلاجة إىل جتنك ا دواجية العمل وضمان االتسا . 2020ع البيولوجي ملا بعد عام للتنو 

وأخذت ااعة العمل علماا مبسددودة الدراسددة االسددتقصددائية وأعطت توجيهات يف جمال خربهتا يف ما يتعلق بوضددع  -27
املزيد من التعليقات واملدخمت إىل األمانة بشددكل الصدديغة النهائية للدراسددة االسددتقصددائية وأشددارت إىل أنه ابإلمكان تقدمي 

، أخذت ااعة العمل علماا بتنوع الن هج املتبعة للحصدددول على املوارد لدراسدددة االسدددتقصدددائيةوعند مراجعة مسدددودة ا خطي.
ة. وأشددددددددددددددارت يف هذا الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسددددددددددددددم منافعها واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراع

السدددددديا  إىل أن بعد البلدان ال تقّيد الوصددددددول إىل مواردها الوراثية، وال تسددددددتثين املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من نطا  
تدابري احلصدددول على املوارد وتقاسدددم منافعها، وال تطبق أحكاماا خاصدددة على احلصدددول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  

افعها )لقطاعات فرعية حمددة(.  ما أشدددارت ااعة العمل إىل وجود ثغرات على مسدددتو  املعرفية ال تزال قائمة  وتقاسدددم من
يف ما يتعلق بتأثريات التدابري اخلاصدددددددددة ابحلصدددددددددول على املوارد وتقاسدددددددددم منافعها على تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  

 واستخدامها وصوهنا وتقاسم منافعها.
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احلصدددول على املوارد الوراثية وتقاسدددم   15اعة العمل ةن تطلك اهليئة من األمانة وضدددع ملحق لعناصدددرا  وأوصدددت -28
منافعها يتضدددددددمن أمثلة حمددة عن التدابري القطرية للحصدددددددول على املوارد وتقاسدددددددم منافعها الك توّفق بني السدددددددمات املميزة 

ة املرتبطدة ابملوارد الوراثيدة لألغدذيدة والزراعدة، لكي تنظر فيده اداعدات الوراثيدة لألغدذيدة والزراعدة و/أو املعدارف التقليدديد   للموارد
 العمل واهليئة.

ا ةن تنظر اهليئة يف إمكانية إعداد تقرير، بناءا على اسددددددددددتبيان   اختباره مسددددددددددبقاا،    وأوصددددددددددت -29 ااعة العمل أيضددددددددددا
يف خمتلف القطاعات الفرعية للموارد يسددددددتكشددددددف التنفيذ العملي للتدابري القطرية للحصددددددول على املوارد وتقاسددددددم منافعها  

الوراثية لألغذية والزراعة، هبدف حتديد اناثر الفعلية لتدابري احلصدددددول على املوارد وتقاسدددددم منافعها على اسدددددتخدام خمتلف 
راعدة وصددددددددددددددوهندا  القطداعدات الفرعيدة للموارد الوراثيدة لألغدذيدة والزراعدة واملعدارف التقليدديدة املرتبطدة ابملوارد الوراثيدة لألغدذيدة والز 

 ذلا ةن يتضددمن االسددتبيان نفسدده أسددئلة عن فائدة عناصددر احلصددول على   وأوصددتوالتقاسددم العادل واملنصددف ملنافعها.  
املوارد وتقاسددددددددم منافعها من أجل وضددددددددع وتنفيذ تدابري احلصددددددددول على املوارد وتقاسددددددددم منافعها ملختلف القطاعات الفرعية 

دف حتديد الثغرات ونقاط الضعف ومعاجلتها، والتوصية ةنشطة لكنة لكي تنظر فيها  للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، هب
 ااعات العمل واهليئة.

ااعة العمل ةن تنظر اهليئة يف إمكانية االضددددطمع مبزيد من أنشددددطة التوعية ابلسددددمات املمّيزة للموارد   وأوصددددت -30
وتشدددددجيع الو ارات املسددددداولة عن خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة تات الصدددددلة ابلتدابري الوطنية، 

وتنفيذ السددياسددات اخلاصددة ابحلصددول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.   الوراثية لألغذية والزراعة على املشددار ة يف وضددع
 ما أوصدددددت ةن تطلك اهليئة إىل املنظمة مواصدددددلة العمل على توعية أصدددددحاب املصدددددلحة الرئيسددددديني، مبا يف تلا املرّبني، 

 لزراعة وتقاسم منافعها.وتوفري برامج لبناء القدرات والتدريك بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية وا

 "معلومات التسلسل الرقمية" عن املوارد  - خامًسا

 احليوانية لألغذية والزراعة الوراثية
معلومات التسددددددددلسددددددددل الرقمية" عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة: فرص  "نظرت ااعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -31

ووافقت على أ ية "معلومات التسدددددلسدددددل الرقمية" والفرص الك تتيحها للتوصددددديف، وصدددددون    16االبتكار والتحدايت واناثر
بعد البلدان يف عرتض سبيل ا ابلتحدايت الك توأقرت أيضا  املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام.

 .وجه مل على أواالستفادة منها "معلومات التسلسل الرقمية" الوصول إىل 

من أجل صدددددددون  وقامت ااعة العمل مبراجعة وتنقيح التطبيقات الفعلية واحملتملة "ملعلومات التسدددددددلسدددددددل الرقمية" -32
  وأشددارت. جيماملرفق  املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة واسددتخدامها املسددتدام لألغذية والزراعة، على النحو الوارد يف  

 .2021متو   و/يولي 31اخلطية حىت  اإلسهاماتاملزيد من تقدمي ألعضاء ل جيو  هأنااعة العمل إىل 

 
عناصدددر احلصدددول على املوارد وتقاسدددم منافعها: عناصدددر لتيسدددري التنفيذ احمللي للحصدددول على املوارد وتقاسدددم منافعها  .  2019منظمة األغذية والزراعة.     15

 CC BY-NC-SAصدددددفحة. الرتخي :    81روما.  خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة مشدددددفوعة مبذ رات تفسدددددريية.   ابلنسدددددبة إىل

3.0 IGO :متاح أيضاا على الرابط( . http://www.fao.org/3/ca5088ar/ca5088ar.pdf.) 
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ااعة العمل ةن تطلك اهليئة من املنظمة حتليل األثر امللحوظ للتدابري الوطنية احلالية أو النهج اخلاصدددة   وأوصدددت -33
ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها ألجل "معلومات التسلسل الرقمية" على البحع والتطوير يف قطاع األغذية والزراعة،  

ا ابسدددتكمال عناصدددر احلصدددول على املوارد وتقاسدددم منافعها مبلحق   ذل  وأوصدددتلكي تسدددتعرضدددها ااعات العمل واهليئة.  
عن "معلومات التسلسل الرقمية" يعكس املمارسات واخلربات املشرت ة حول  يفية توليد "معلومات التسلسل الرقمية" عن 

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، و يفية احلصول عليها واستخدامها.

ك اهليئة إىل املنظمة عقد حلقة عمل خمل الفرتة الفاصددددددددددددددلة ما بني الدورات، ااعة العمل ةن تطل  وأوصددددددددددددددت -34
ابلتعاون مع الصدددددددددكو  واملنظمات املعنية. وجيك أن تقوم حلقة العمل مبا يلي: توعية أصدددددددددحاب املصدددددددددلحة املعنيني بدور 

راثية لألغذية والزراعةو ومعاجلة  "معلومات التسددددددددددلسددددددددددل الرقمية" ابلنسددددددددددبة إىل عمليات البحع والتطوير املتعلقة ابملوارد الو 
وعرض التداعيات احملتملة للتكنولوجيات تات الصددلة على قطاع و سددل الرقمية" عن املوارد الوراثيةأحدد "معلومات التسددل

الثروة احليوانيةو والنظر يف التحدايت املتعلقة ابحلصددددددول على "معلومات التسددددددلسددددددل الرقمية" واالسددددددتفادة منها على أ مل 
 وجه. 

ااعة العمل ةن تطلك اهليئة إىل املنظمة دعم البلدان، وال سددديما البلدان النامية، يف بناء قدراهتا الفنية   أوصدددتو  -35
واسددتخدامها يف "معلومات التسددلسددل الرقمية" عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  حداد واملاسددسددية والبشددرية الم مة السددت

 ارد الوراثية لألغذية والزراعة.عمليات البحع والتطوير املتعلقة ابملو 

ااعة العمل ةن تواصددل اهليئة رصددد التطورات املتصددلة "مبعلومات التسددلسددل الرقمية" يف احملافل الدولية وأوصددت   -36
األخر ، والنظر، يف الوقدت املنداسددددددددددددددك، يف تدداعيدات هدذه التطورات على احلصددددددددددددددول على املوارد الوراثيدة لألغدذيدة والزراعة  

أخذها يف االعتبار عند معاجلة مسددددألة "معلومات  ميكنم منافعها، بغية حتديد اجلوانك الرئيسددددية الك واسددددتخدامها وتقاسدددد 
 التسلسل الرقمية" عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، حسك االقتضاء.

 دور املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف التخفيف  -سادًسا

 والتكّيف معه من وطأة تغري املناخ 
الوثيقتني  واطلعددددت على    17تغري املندددداخ واملوارد الوراثيددددة لألغددددذيددددة والزراعددددةاثددددت ادددداعددددة العمددددل الوثيقددددة بعنوان   -37

دور املوارد الوراثيدة لألغدذية  و  18أنشددددددددددددددطدة منظمدة األغدذيدة والزراعدة يف جمدال تغري املنداخبعنوان املعروضددددددددددددددتني لغرض اإلحداطدة 
 19.ناخ والتخفيف من وطأتهوالزراعة يف التكيف مع تغري امل

وأخذت ااعة العمل علماا ابلدراسددة االسددتطمعية عن دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من أجل التكّيف مع  -38
اهليئة ابلطلك   أوصددتو خطي، ألعضدداء تقدمي اقرتاحات يف شددكل  ميكن ل هنأشددارت إىل أو   تغري املناخ والتخفيف من وطأته

إىل منظمة األغذية والزراعة نشدددددر هذه الدراسدددددة. ورّحبت ااعة العمل  ذلا ابملشدددددروع املنقح ملسدددددار العمل اخلاص بتغري 
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-CGRFA/WG-AnGRابلوثيقددة    املرفق األول  املندداخ ضددددددددددددددمن برانمج العمددل املتعدددد السددددددددددددددنوات على النحو الوارد يف

11/21/8 . 
ة االسدتقصدائية القطرية املقرتحة بشدأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسدتعرضدت ااعة العمل الدراسد  -39

ةن تقوم اهليئة ابسدددددتعراض   أوصدددددت، و AnGR-CGRFA/WG-8/21/11ابلوثيقة    املرفق الثاينعلى النحو الوارد ضدددددمن 
الدراسدددة االسدددتقصدددائية القطرية بشدددأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وأشدددارت إىل العكء الثقيل لرفع التقارير 
امللقى على عاتق البلدان وإىل ضدددددرورة تبسددددديط عمليات رفع التقارير. وشدددددّددت على ضدددددرورة أن يكون عمل اهليئة اخلاص  

ا إىل العمدل الراهن يف جمدال املوارد الوراثيدة لألغدذيدة والزراعدة وأن يكمدّل عمدل منظمدات بتغري ا ملنداخ يف املسددددددددددددددتقبدل مسددددددددددددددتنددا
 ذلا إعداد نسددخة خمتصددرة من الدراسددة االسددتقصددائية    أوصددتأخر ، على غرار عمل  ورونيفيا املشددرت  بشددأن الزراعة. و 

ييم بغرض إدراجها ضددمن االسددتبياانت املقبلة لرصددد تنفيذ خطط العمل كون منطلقاا للعمل أو على سددبيل التقواختبارها لت
  يف العامل. ملوارد الوراثية لألغذية والزراعةا التقارير املقبلة عن حالةالعاملية القطاعية وإعداد 

راثي اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدرا  التنوع الو  تنقيحااعة العمل ةن تطلك اهليئة إىل املنظمة   أوصدددددددددتو  -40
ف، ا  جوانك التخفيف الك قد تكون تات صلة ابلتكيّ ر إد  هبدفيف ختطيط التكيف مع تغري املناخ على املستو  الوطين 

 تنظر فيها ااعات العمل واهليئة. لكي 
ااعة العمل ةن تطلك اهليئة إىل املنظمة تعزيز برامج بناء القدرات والتدريك للتكيف مع تغري املناخ  أوصددددددددددددتو  -41

ابلتعاون مع األجهزة احلكومية الدولية والدولية القائمة حالياا حسددددك املقتضددددى، مبا يف تلا ابلنسددددبة   والتخفيف من وطأته
 لتيهما. وأشدددددددددددارت إىل ضدددددددددددرورة وجود برامج ممئمة لرتبية احليواانت على حنو  إىل  ايدة  فاءة إدارة املوارد الوراثية واملزارع  

ا، بني قطاعات املوارد ّّ مسدددددددتدام. وشدددددددد دت  ذلا على احلاجة إىل النظر يف أوجه التشدددددددابه، ويف أوجه االختمف أيضدددددددا
اب املصدلحة يف إدارة الوراثية لألغذية والزراعة وأشدارت إىل ضدرورة وضدع خطوط توجيهية خاصدة بكل قطاع ملسداعدة أصدح

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف  ّل تغري املناخ. واقرتحت هبذا الصددد عقد حلقة عمل عاملية مع أصدحاب املصدلحة من 
اجلامعات والسدلطات املختصدة واملمارسدني. وأشدارت  ذلا ااعة العمل إىل ضدرورة أن تكون طريقة التصددي لتغري املناخ 

 ذلا ةن تطلك اهليئة إىل   أوصدددددددتت متوائمة يف عمليات التقييم والصدددددددكو  السدددددددياسددددددداتية املقبلة. و عرب خمتلف القطاعا
املنظمة أن تراعي على أ مل وجه التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف عملها املسدددددددددتقبلي 

 بشأن تغري املناخ. 

 تكنولوجيات البيولوجية لصون املوارد  استعراض العمل يف جمال ال -سابًعا
 الوراثية احليوانية واستخدامها على حنو مستدام 

اسددددددددددددددتعراض العمل يف جمال التكنولوجيات البيولوجية لصددددددددددددددون املوارد الوراثية رّحبت ااعة العمل ابلوثيقة بعنوان  -42
آخر التطورات يف جمال  وأخذت علماا بوثيقة املعلومات بعنوان  20احليوانية لألغذية والزراعة واسدددتخدامها على حنو مسدددتدام

وأشددارت   21التكنولوجيات البيولوجية تات الصددلة بتوصدديف املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة واسددتخدامها املسددتدام.
الصددددددددددددطناعي ونقل األجّنة إىل أن العديد من التكنولوجيات البيولوجية املسددددددددددددماة "منخفضددددددددددددة" أو "تقليدية" مثل التلقيح ا
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عتمد أيضاا  يالتكنولوجيات اجلينية "احلديثة"  مستو  تطبيق  والتخصيك يف املخترب ال تزال تستخدم على نطا  واسع، وأّن 
على األعاط الظاهرية واملنظمات املعنية ابلرتبية والبنية التحتية. وأشدارت  ذلا إىل أّن البلدان قد تطبق جمموعة واسدعة من 

وجيات البيولوجية  موعة متنوعة من أسدداليك اإلنتا  ونظمه، وأّن التكنولوجيات البيولوجية قد تصددبح مهمة لتعزيز التكنول
 التكيف مع تغري املناخ أو للمساعدة يف التخفيف من حدته.

تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية لد  البلدان النامية  تنمية و ااعة العمل ةن تطلك اهليئة إىل املنظمة   وأوصددددددددت -43
لتطبيق وتطوير التكنولوجيات البيولوجية املناسدبة لتوصديف املوارد الوراثية لألغذية  والبلدان الك متر اقتصداداهتا مبرحلة انتقالية

الوطنية تات أو اللوائح ، والقوانني والزراعة وصدوهنا واسدتخدامها على حنو مسدتدام، مع مراعاة الفوائد واملخاطر تات الصدلة
 الدولية، مبا يف تلا تلا املتعلقة بتقييم املخاطر.اإلقليمية و الصلة، والصكو  

ااعة العمل ةن تطلك اهليئة إىل املنظمة ةن تقوم بشدددددكل منتظم بتجميع ونشدددددر معلومات حمدثة   أوصدددددت ما   -44
 توصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها على مستندة إىل الوقائع عن دور التكنولوجيات البيولوجية يف

حنو مسدددددددددتدام، وعن متطلبات البنية التحتية والقدرات لتنفيذ مثل هذه التكنولوجيات البيولوجية من خمل قواعد البياانت 
ملنظمات الدولية تات الصددلة،  املوجودة لديها، والشددبكات والرسددائل اإلخبارية، واسددتكشدداف آليات التعاون املسددتقبلي مع ا

مبدددا يف تلدددا توطيدددد التعددداون بني بلددددان الشددددددددددددددمدددال واجلنوب، ويف مدددا بني بلددددان اجلنوب، والتعددداون الثمثي، لتشددددددددددددددجيع  
 التكنولوجيات البيولوجية املناسبة لتوصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها على حنو مستدام.

قدد ترغدك يف إجراء حتليمت اجتمداعيدة واقتصددددددددددددددداديدة لقيمدة التطبيقدات   أن البلددانىل  إاداعدة العمدل  شدددددددددددددددارت وأ -45
، حسددددك االقتضدددداء ومبا يتماشددددى مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وآاثرها احملتملة قبل نشددددرهاالبيولوجية التكنولوجية 

ا يف جوانددك أخر  من قبيددل سددددددددددددددممددة األغددذيددة أو آاثر    األخر  تات الصددددددددددددددلددة مثددل بروتو ول قرطدداجنددةو والنظر أيضددددددددددددددددا
 التكنولوجيات البيولوجية على الشعوب األصلية وا تمعات احمللية.

 اخليارات املتاحة لتنظيم عمل اهليئة  -اثمًنا

 يف ما بني الدورات يف املستقبل
 22.بني الددوراتاخليدارات املتداحدة لتنظيم عمدل اهليئدة يف املسددددددددددددددتقبدل يف مدا رّحبدت اداعدة العمدل ابلوثيقدة بعنوان   -46

رّحبت مع التقدير مبا أ حر  من تقدم يف عمل اهليئة ما بني الدورات ابالسدددددددددتناد إىل إسدددددددددهامات أجهزهتا الفرعية ومكتبها و 
وجهات االتصدددددددال الوطنية / املنسدددددددقني الوطنيني واألعضددددددداء. وشدددددددّددت على ضدددددددرورة التعاطي بصدددددددورة متسدددددددقة ومتكاملة 

جي لألغذية والزراعة، واملوارد الوراثية للكائنات احلية الدقيقة والمفقارايت، فضددددما عن ومتجانسددددة مع مسددددألة التنوع البيولو 
توطيد التنسددددددددديق والتواصدددددددددل بني خمتلف جمموعات العمل التابعة للهيئة ويف ما بني جهات االتصدددددددددال الوطنية / املنسدددددددددقني 

 الوطنيني.
 وأوصددددددددددددتكة تنوّع احليواانت املسددددددددددددتأنسددددددددددددة.  ورّحبت ااعة العمل ابلتبادل املنتظم للمعلومات من خمل شددددددددددددب -47

ا لتبادل املعلومات حول القضددااي املشددرت ة بني القطاعات الك تعين املوارد الوراثية احليوانية، مبا  ابسددتخدام هذه الشددبكة أيضددا
ت ادداعددة العمددل  يف تلددا التنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة واملوارد الوراثيددة للكددائنددات احليددة الدددقيقددة والمفقددارايت. ورّحبدد 
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ابإلمكدانيدة الفنيدة اجلدديددة الك تتيح عقدد نددوات إلكرتونيدة أو مشددددددددددددددداورات أو حلقدات عمدل إقليميدة افرتاضدددددددددددددديدة غري رمسيدة  
 جلهات االتصال الوطنية / املنسقني الوطنيني. 

ا الصدددد. وانقشددت ااعة العمل مسددألة تنظيم عمل اهليئة يف املسددتقبل يف ما بني الدورات وأعطت توجيهاهتا هبذ -48
اهليئة ةن تنظر، خمل مداوالهتا بشدددأن إعادة تنظيم عملها يف ما بني الدورات، يف مسدددألة حمدودية املوارد املتاحة   وأوصدددت

أوجه التآ ر مع عمليات أخر  يف املنظمة على غرار اللجنة الفرعية املعنية ضدددددددددددرورة إقامة  للبلدان ولألمانة. وأشدددددددددددارت إىل  
 ابلثروة احليوانية والتابعة للجنة الزراعة واسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة لتعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية. 

واثت ااعة العمل حسدددددددددددددنات وسددددددددددددديئات  ل من اخليارات املتاحة إلعادة تنظيم عمل األجهزة الفرعية للهيئة.  -49
خيار حمّدد من ةي ااعة العمل  توص  وأوصدددددددددددددت بتحليل خمتلف اخليارات ومناقشدددددددددددددتها ابلتفصددددددددددددديل قبل البّت فيها. ومل  

ئة ما بني الدورات ابلنسدددددددبة إىل املوارد الوراثية اخليارات، غري أهنا شدددددددّددت على ضدددددددرورة وضدددددددع إطار ماسدددددددسدددددددي لعمل اهلي
 23للكائنات احلية الدقيقة والمفقارايت.

جهات االتصددددددددددال الوطنية/املنسددددددددددقني  املتوقعة منورّحبت ااعة العمل ابملبادرة من أجل توحيد املهام الرئيسددددددددددية  -50
 . الوطنيني، مشرية إىل أّن تنفيذها يبقى رهناا ابألولوايت والقدرات الوطنية

 اخلتامية البياانت -ااتسعً 
العمل على ما حققته ابلتهنئة إىل ااعة  ، فرع اإلنتا  واملوارد الوراثية احليوانية، رئيس ابدي بيسدددبيسالسددديد   هتوجّ  -51

اإلنتا  ، وفرع  احليوان بشدددددددددكل عام شدددددددددعبة اإلنتا  احليواين وصدددددددددحة د أنوأ ّ  .تنظيمها الجتماع مثمرعلى من إ ا ات و 
من يشدمل لتزمان ابلعمل مع األعضداء ملواصدلة دعم تنفيذ خطة العمل العاملية، مبا  ي  بشدكل خاص، واملوارد الوراثية احليوانية

الوعي ة ية املوارد الوراثية احليوانية لألغذية رفع مستو   ، و هاوحتديث فنية األخر  التوجيهية والواثئق الطوط خمل وضع اخل
تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت مواصلة  تحديع و للع به  ديره للعمل الذي اضط  تقعرب عن أ ما والزراعة.  

 هشددددكر  لمته ابإلعراب عن واختتم  بعينها.   ياانتابلنسددددبة إىل حقول ب ايدة سددددهولة اسددددتخدامه ونطاقه   هبدفاملسددددتأنسددددة 
 .دعم مايل مستمر وسخيما قدمتاه من حلكومك فرنسا وأملانيا على 

إىل ابلتهنئة  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة،  مسدداويل االتصددال يف أمانة هيئة  ،  بري  Dan Leskienالسدديد وتوجه   -52
ت هبا  الك حتلّ روح التعاون  أوضددددددددددددددح أن  . و انجحةوعلى إجراء مناقشددددددددددددددة فعالة و   ااعة العمل على ما حققته من إ ا ات

  الشددددددددداملةلبنود اباملتعلق  ا  أيضدددددددددا ، وإعا  ابملوارد الوراثية احليوانيةاملتصدددددددددل  العمل قط يففليس مهم  ور  ان هلا دااعة العمل  
 توجيهات خمل االجتماع.ما قدموه من العمل والرئيس على إىل أعضاء ااعة لشكر ابتوجه ل. واختتم  لمته ابللهيئة

واختتم  لمته . أعمال الدورة إ اح يف  مسدددددددددا اهتم على  واملقرر  بدوره ابلشدددددددددكر إىل ايع املندوبني  توّجه الرئيسو  -53
ا مصددددددددددر إهلام  أن تكون هذه األايم الثمثة قد يف أمل عراب عّما حيدوه من إلاب ملضددددددددداعفة  ماعة العمل جلشدددددددددكلت أيضدددددددددا

يف توجيده إدارة املوارد الوراثيدة احليوانيدة احملليدة، ابلتعداون مع مر  املداشدددددددددددددديدة وأصددددددددددددددحداب املصددددددددددددددلحدة انخرين على  اجهودهد 
 . افةا   األخر  املستوايت 
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 املرفق ألف 

 جدول أعمال الدورة احلادية عشرة 
 جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية 

 ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة 
 2021مايو/أاير    21  -   19

 
 انتخاب الرئيس وانئك )نواب( الرئيس واملقرر  -1
 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين  -2
 حالة تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية -3

 استعراض تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 3-1
 العاملية للموارد الوراثية احليوانية مشروع اخلطوط التوجيهية الفنية لتنفيذ خطة العمل 2- 3

 االبتكارات يف جمال احلفظ ابلتربيد 1- 2- 3 
 التوصيف اجليين 2- 2- 3 

 حالة تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستأنسة 3-3
 احلصول على املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها -4
 التسلسل الرقمية" عن املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة"معلومات  -5
 دور املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكّيف معه -6
 و مستدام استعراض العمل يف جمال التكنولوجيات البيولوجية لصون املوارد الوراثية احليوانية واستخدامها على حن -7
 اخليارات املتاحة لتنظيم عمل اهليئة املستقبلي يف ما بني الدورات  8
 ما يستجد من أعمال -9

 اعتماد التقرير -10
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 املرفق ابء 

 األعضاء واألعضاء املناوبون يف مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية 
 املنتخبون يف الدورة العادية ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة  

 السابعة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 البلد  التشكيل )عدد البلدان لكل إقليم( 

 أفريقيا
(5) 

 اجلزائر 
 اهورية أفريقيا الوسطى 

  ميبابوي
  وت ديفوار

  ينيا
 العضو املناوب األول: انميبيا 
 العضو املناوب الثاين: تونس 

 آسيا
(5) 

 اتيلند 
 اهورية  وراي 

 اهورية الو الدميقراطية الشعبية
 الصني
 الفلبني 

 العضو املناوب األول: بواتن 
 العضو املناوب الثاين: ماليزاي 

 أورواب
(5) 

 أملانيا
 بولندا 
 فرنسا 
 النرويج
 هولندا 

 العضو املناوب األول: السويد
 العضو املناوب الثاين: سويسرا
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 والبحر الكارييبأمريكا الالتينية 
(5 ) 

 األرجنتني 

 وروغوايأ
 الربا يل 
 بنما
  واب

  وستاريكا :العضو املناوب األول

 جامايكا  :العضو املناوب الثاين

 الشرق األدن 
(4) 

 اإلمارات العربية املتحدة 
 اهورية إيران اإلسممية 

 العرا  

 لبنان

 األردن :العضو املناوب األول

 قطر :العضو املناوب الثاين

 أمريكا الشمالية
(2) 

  ندا 

 الوالايت املتحدة األمريكية 

 جنوب غرب احمليط اهلادئ 
(2) 

 فيجي

 تونغا
 العضو املناوب األول: فانواتو
 العضو املناوب الثاين: ساموا 
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 جيم املرفق 

احليوانية  املوارد الوراثية  من أجل صون التطبيقات الفعلية واحملتملة ملعلومات التسلسل الرقمية
 لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام

 

 مشرتكة بني مجيع املوارد الوراثية

بني األنواع حول العامل بدقة. فعلى سددبيل الوراثية ت سددتخدم معلومات التسددلسددل الرقمية لتحديد وفهم العمقات   •
" Barcode of Lifeالتشدددددددددفري الشدددددددددريطي لألنواع احلية "املثال، تسدددددددددمح قواعد البياانت، مثل قاعدة بياانت 

(https://ibol.org/ للباحثني بتحديد األنواع، لا يسدددددددددددددمح مبراقبة التنوع البيولوجي وصدددددددددددددونه. وت سدددددددددددددتخدم )
ا لتجنك اسدددددتمرار فقدان  وعلى سدددددبيل  التنوع الوراثي بني األنواع وضدددددمنها.معلومات التسدددددلسدددددل الرقمية أيضدددددا

ة واسددددددددعة من املثال، ميكن للباحثني اسددددددددتخدام معلومات التسددددددددلسددددددددل الرقمية لتحديد العوامل الك هتدد جمموع
  األنواع املعرضة للخطر وفهمها والتخفيف من وطأهتا.

 املوارد الوراثية احليوانية
 التوصيف:

حتسددينات يف التوصدديف اجلزيئي للسددمالت وسدداهم يف  معلومات التسددلسددل الرقمية حدود سددّهل اسددتخدام لقد •
التكيفية، مثل حتمل احلرارة ومقاومة األمراض، حتديد املناطق الوراثية املرتبطة بكّل من مسات اإلنتا  والسدمات  
 وحتديد االختمفات املساولة عن العديد من العيوب الوراثية.

 االستخدام املستدام:

تسداعد معلومات التسدلسدل الرقمية يف احملافظة على التغري الوراثي ضدمن ا موعات ألجل االسدتخدام املسدتدام   •
تطوير أسددددداليك خمتلفة إلدارة التوالد الداخلي مبوا اة  ايدة حتقيق املكاسدددددك للموارد الوراثية احليوانية. وقد جر   

 الوراثية. 

حتقيق نتائج أفضددل على وميكن اسددتخدامها ملواصددلة ا تشدداف وتطوير سددمالت جديدة من املاشددية من شددأهنا   •
 .ألمن الغذائيصعيد وجود نظم للثروة احليوانية مستدامة وقادرة على الصمود ولتحقيق ا

ن الفهم السدددريع للسدددمات اهلامة من أجل التكّيف مع  روف مو  • ن شدددأن معلومات التسدددلسدددل الرقمية أن حتسدددّ
الرتبيددة اجلددديدددة، خدداصدددددددددددددددة يف  ددّل تغري املندداخ، على غرار التكيف مع االرتفدداعددات العدداليددة و ايدة القدددرة على 

 التحّمل يف حاالت ارتفاع درجات احلرارة السائدة والرطوبة.

ت التسدددددددلسدددددددل الرقمية مفيدة لتشدددددددخي  األمراض والوقاية منها، وت سدددددددهم يف احلفاظ على األنواع ت عّد معلوماو  •
امللقحات، لا ي سدددددددددهم يف حتسدددددددددني األمن الغذائي. السدددددددددمالت املهددة ابالنقراض أو املهددة ابالنقراض، مثل 

طر واملهدددة ابالنقراض مزيدد من اخلسددددددددددددددائر يف األنواع املعّرضددددددددددددددة للخحددود ملنع   حدامسدة األ يدةوابلتدايل فهي  
 و ذلا لدراسة أشكال التنوع.

https://ibol.org/)
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وتسددددتخدم برامج الرتبية التجارية االنتقاء الوراثي على نطا  واسددددع بواسددددطة الوامسات على نطا  اجلينوم للتنبا  •
  بقيمة تكاثر حيواانت فردية.

أما ابلنسددددددددبة إىل معلومات التسددددددددلسددددددددل الرقمية املتعّلقة ابلوحدة األحيائية للكرا واسددددددددتخدامها يف إدارة املوارد  •
املهمة على ميكروبيوم  للجينومات البيئيةالوراثية احليوانية، فقد أ  زت العديد من الدراسدددددددددات االسدددددددددتقصدددددددددائية  
م ملواجهة التحدي املزدو  املتمثل يف  ايدة الكرا، لا أد  إىل إنشددددددداء "معلومات تسدددددددلسدددددددل رقمية" ت سدددددددتخد

 فعالية األعمف واحلّد من انبعااثت غا ات الدفيئة.

 الصون:
ت سددددددتخدم معلومات التسددددددلسددددددل الرقمية لمسددددددتنباط واالسددددددتخدام األمثل للمجموعات يف موقعها الطبيعي ويف  •

اسدرتاتيجيات أخذ العينات وتقييم ا موعات.  ما تتيح معلومات التسدلسدل الرقمية حتسدني احلفظ ابلتربيد من 
ملوجودة لدددد  احليواانت يف ا موعدددات خمل مقدددارندددة األعددداط اجلينيدددة للحيواانت مع املواد املخزّندددة مع تلدددا ا

 احلّية، يلي تلا عملية اع حمددة اهلدف للتنوع غري املمثل متثيما  افياا. 

ويتيح التحليل اجليين تقييم برامج احلفظ يف املوقع الطويلة األجل. ويكون التحليل اجليين واملعلومات عن اتريخ   •
  ا موعات ويف ما بينها متاحاا خلطط التزاو .السملة وعن التنوع الوراثي ضمن السمالت أو 
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 دال املرفق  

 قائمة ابلواثئق

 واثئق العمل 

 العنوان رمز الوثيقة

CGRFA/WG-AnGR-11/21/1 جدول األعمال املاقت 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/1 Add.1 جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين املاقتان 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/2  احليوانيةاستعراض تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/3 حفظ املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة ابلتربيد 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/4 التوصيف اجليين للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/5  املستأنسةحالة تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/6 احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها: استعراض وتوقعات 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/7 "لألغذية والزراعة: فرص    معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية
 االبتكار والتحدايت والتداعيات

CGRFA/WG-AnGR-11/21/8 تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/9 اسدددددددتعراض العمل يف جمال التكنولوجيات البيولوجية لصدددددددون املوارد الوراثية 
 لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام

CGRFA/WG-AnGR-11/21/10 تقبلي يف ما بني الدوراتإمكانية إعادة تنظيم عمل اهليئة املس 

 

 واثئق معروضة لإلحاطة

 العنوان رمز الوثيقة

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.1  النظام األسددددددددددددداسدددددددددددددي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد
ن يف الددورة العداديدة و غدذيدة والزراعدة واألعضدددددددددددددداء املنتخبالوراثيدة احليوانيدة لأل

 للهيئةعشرة بعة السا
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CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.2  ل بشددددددددأن تنفيذ خطة العمل تقرير منظمة األغذية والزراعة املرحلي املفصددددددددّ
 العاملية للموارد الوراثية احليوانية

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.3  التقرير املرحلي التجميعي عن تنفيددذ خطددة العمددل العددامليددة للموارد الوراثيددة
 .2020 –احليوانية 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.4 مشددددددددددددددروع    -االبتكددارات يف جمددال حفظ املوارد الوراثيددة احليوانيددة ابلتجميددد
 اخلطوط التوجيهية الفنية

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.5 مشددددددروع اخلطوط التوجيهية  –الوراثية احليوانية التوصدددددديف اجلينومي للموارد
 الفنية احمّلدثة

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.6  2020 –حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهاهتا 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.7  ل للعوامدددل املاثر يف اإلبمغ عن املعلومدددات يف نظدددام   ةالتحليدددل املفصدددددددددددددددددّ
 ةمعلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستأنس

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.8  إسددددهامات األعضدددداء بشددددأن احلصددددول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 وتقاسم منافعها

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.9 ية املتعلقة ابحلصول على بشأن التدابري القطر  مسودة الدراسة االستقصائية
املوارد وتقاسددم منافعها الك تراعي السددمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية 

 والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبا

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.10 أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف جمال تغري املناخ 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.11   الوراثيدة لألغدذيدة والزراعدة يف التكيف مع تغري املنداخ والتخفيف دور املوارد
 .من وطأته

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.12  التطورات األخرية يف جمال التكنولوجيات البيولوجية تات الصددلة بتوصدديف
 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستدام

 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.13 مذ رة إعممية للمشار ني 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.14 قائمة ابلواثئق 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.15 قائمة ابملندوبني واملراقبني 
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 واثئق أخرى 

 الثروة احليوانيةاخلطوط التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن تطوير سمسل قيمة مستدامة لصغار منتجي 

 دليل املستخدم - نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستأنسة

 إدخال البياانت: دليل سريع للمنسقني الوطنيني - نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستأنسة

 (الستدامةاعن اإلدارة املستدامة للموارد الوراثية احليوانية )عدد خاص 

 

 


