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 دمةمق -أولا 
 

 د املتتدير العتتام للمنظمتتة 1دعتته هيئتتة املتتوارد الوراثيتتة للغذيتتة والزراعتتة )اهتيئتتة(د يف دوراتتا العاديتتة السادستتة عشتترة -1
إىل متتؤ ر  2يؤكتتد دتتدداا علتتى االلتتتزام العتتاملي اطتتة العمتتل العامليتتة للمتتوارد الوراثيتتة احليوانيتتة القتترار التتذ إىل إحالتتة مشتتروع 

 3/2017.3املنظمة الذ  وافق عليهد يف دورته األربعنيد باعتباره القرار 
 
متن املنظمتة مواةتلة دعتم البلتدان يف متا تبذلته متن جهتود لتنفيتذ خطتة العمتل العامليتة للمتوارد  4كما طلبته اهتيئتة -2

دامة. وتقتّدم )خطة العمل العاملية( من أجل اإلسهام يف حتقيق األمن الغذائي العاملي والتنمية الريفيتة املستت 5الوراثية احليوانية
لهيئتة. والزراعة من أنشطة منتذ انعقتاد التدورة العاديتة السادستة عشترة لعّما اضطلعه به منظمة األغذية  اهذه الوثيقة تقريرا 

ألمهيتها بالنسبة إىل داالت األولوية االسترتاتيجية األربعتة ةطتة العمتل العامليتة. وباإلضتافة إىل  اومت مجع هذه األنشطة وفقا 
العامليتةد وتتمتمن تقريتراا عتن حالتة ذلكد تلخص الوثيقة تعاون املنظمة مع أةحاب املصلحة اآلخترين لتدعم خطتة العمتل 

 6.)اسرتاتيجية التمويل( اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
 

 دعم المنظمة لتنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية –اثانيا 
 

األولويتتة االستترتاتيجية ةطتتة العمتتل العامليتتةد وذلتتك بتتتوف  واةتتله املنظمتتة دعتتم البلتتدان يف تنفيتتذ مجيتتع دتتاالت  -3
الدعم املؤسستي والفتو وتيست  البحتن وبنتاد القتدرات. ويقتّدم هتذا القستم بعتل األمثلتة علتى أنشتطة املنظمتة يف دتاالت 

 7.ةاألولوية االسرتاتيجية األربعة وبعل اجملاالت الشامل
 

 والحصر ورصد التجاهات والمخاطرالتوصيف  – 1مجال األولوية الستراتيجية 
 

استتتمرت جهتتة االتصتتامل العامليتتةد بفمتتل ميزانيتتة ال نتتامم العتتاد  للمنظمتتة والتتدعم متتن ختتار  امليزانيتتة املقتتدم متتن  -4
احلكومة األملانيةد يف ةيانة نظام معلومات التنتوع التوراثي للحيوانتات املستةنستة )نظتام معلومتات التنتوع التوراثي( ومواةتلة 

 8.وحتديثه تطويره
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إىل املنظمتتة أن حتتتدد األستتباب احملتملتتة الستتتمرار ارتفتتاع  9وطلبتته اهتيئتتةد يف دوراتتا العاديتتة السادستتة عشتترةد -5
املصتتنفة بة تتا غتت  معرضتتة للخطتتر يف نظتتام معلومتتات التنتتوع التتوراثيد والوستتائل احملتملتتة ملعا تتة هتتذه نستتبة الستتالالت 

يف مقتتر املنظمتتة يف نوفم /تشتترين الثتتا   10نظتتام معلومتتات التنتتوع التتوراثي املستتةلة. و تتد ةتتدرت النستتخة ا ديتتدة متتن
من املنسقني الوطنيني إلدارة املوارد الوراثية احليوانيتة )املنستقون الوطنيتون(  68د تلتها حلقة عمل تدريبية حمرها 2017

ياناتد مع الرتكيز بشكل خاص على ومت توف  التدريب على إدخامل الب 11بلداا. 46واة اد اإلحصائيني احلكوميني من 
. ويف هتذا الستيا د هتد  التنميتة املستتدامة حلستاب مؤرتر ّ  إدخاهتتا يف نظتام معلومتات التنتوع التوراثي البيانات الالزم

د التدريبيتتة يف حتليتتل أستتباب ارتفتتاع نستتبة الستتالالت املصتتنفة بة تتا غتت  معرضتتة للخطتتر ثتتل أحتتد أهتتدا  حلقتتة العمتتل 
 لة البيانات بشةن  . واعُت ت2-5-2 هد  التنمية املستدامة مؤررإىل ويعت  ذلك أمراا حامساا بشكل خاص بالنسبة 

أحجتام دموعتات الستالالت  دموعات السالالت على املستوى القطر د العثرة األكثر ريوعاا اليت تعر ل اإلبالغ عن
 يف نظام معلومات التنوع الوراثي.

 
مستتتاعدة البلتتتدان يف التصتتتد  ملشتتتكلة  لتتتة البيانتتتات علتتتى مستتتتوى دموعتتتات الستتتالالتد استتتتهله ومتتتن أجتتتل  -6

د بالتعتتاون متتع مجعيتتة ةتتون التنتتوع البيولتتوجي للحيوانتتات احملليتتة املستةنستتة متتن أجتتل التنميتتة 2017املنظمتتة يف خريتتم عتتام 
يتتتق املنهجيتتتات الفعالتتتة متتتن حيتتتن ( وضتتتع أداة ستستتتاعد البلتتتدان يف تطبRed CONBIAND املستتتتدامة )رتتتبكة الريفيتتتة

وبالتعتاون الوثيتق  التكلفة هبد  مجع بيانات عن حجم اجملموعات أو تقتديرهاد يف متا ختص دموعتات ستالالاا الوطنيتة.
متتتع املنستتتقني التتتوطنينيد ستتتيتم اختبتتتار األداة وتكييفهتتتا هستتتب املقتمتتتىد وتطبيقهتتتا يف بلتتتدان يف أمريكتتتا الالتينيتتتة والبحتتتر 

 .2019ومن املتو ع ةدور املعلومات األولية بشةن فائدة األداة هلومل مطلع  بلدان. 6ل عددها إىل الكارييب  د يص
 
إن النحل املستةنسد باإلضافة إىل كونه من املوارد الوراثية احليوانية اليت توفر خدمات  وينيتة مثتل العستلد يتؤد   -7

احليوانيتةة  يس متن األنتواع املصتنفة تقليتدياا متن ضتمن ةالثتروةولكتن اتا أنته لتأيماا خدمات تنظيمية بصفته متن امللّقحتات. 
 تد  12معلومات التنتوع التوراثي. ولتذا فتإن اهتيئتة يف دوراتا العاديتة السادستة عشترةدفإّن حالته ال ختمع للرةد ضمن نظام 

أوىلد ع التوراثي. وكخطتوة معلومات التنو طلبه إىل املنظمة النظر يف إدرا  حنل العسلد وراا غ ه من امللّقحاتد يف نظام 
 مع املعلومات ِبشتةن حالتة دموعتات حنتل العستل وامللقحتات يف العتاأد ومتن أجتل تقيتيم  13نّفذت املنظمة مسحاا عاملياا 

 دومل. 104رّداا من  256. ومت مجع ما دموعه احلجم والنطا  احلاليني لرةد اجملموعات
 
فإن نظام معلومات التنوّع الوراثي للحيوانات املستةنسة يرّكز على احليوانتات غ  أنه هسب ما يوحى االسم بهد  -8

وتتوفر خدمات التلقيح  نوعاا من الطيور والثدييات. 38املستةنسة من أجل األغذية والزراعةد وحيتو  حالياا معلومات عن 
ه امللقحتتات ال يتتة ضتتمن نظتتام املعلومتتات ولتتذا فتتإن إدرا  هتتذ نتتوع تقريبتتااد وتلتتك األنتتواع برّيتتة اعظمهتتا. 20 000متتن  بتتل 
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وإن هذا الوا عد فمالا عن  لة البيانات بشتةن امللقحتات ال يتةد  تد  على مستوى األنواع هو أمر غ  عملي بكل بساطة.
 .أوال ع  إدرا  بيانات تتعلق فقط برةد تنوع حنل العسل املستةنس معلومات التنوع الوراثييقرتح توسيع نطا  نظام 

 
من خالمل مشاريع التعاون التقو ومع خمتلم الشركاد لدعم البلدان يف داالت توةيم ملها املنظمة عوواةله  -9

 .ورةدهاد ويف توحيد أساليب إجتراد هتذه املهتامد ويف نشتر النتتائم واملعلومتات ذات الصتلةجردها املوارد الوراثية احليوانية و 
)الشتعبة  الدولية للطا ة الذرية الستخدام التقنيات النووية يف األغذيتة والزراعتة الشعبة املشرتكة بني املنظمة والوكالةبادرت و 

تتدريب إىل  اعدة بيانات إلدارة البيانات املستنبطة من دراسات التوةتيم ا زيئتي و يقوم على وضع تطبيق إىل  املشرتكة( 
 14أربعة بلدان على استخدام  اعدة البيانات.

 
 والتنمية بشكل مستدامالستخدام  – 2مجال األولوية الستراتيجية 

 
استمرت املنظمتةد استتجابة منهتا للحاجتة إىل املستاعدة الفنيتة متن أجتل ضتمان استتخدام املتوارد الوراثيتة احليوانيتة  -10

 وتنميتها بشكل أفملد يف تقدمي املساعدة يف هذين اجملالنيد بطريقة مباررة ومن خالمل التعاون مع منظمات أخرى.
 
املنظمتة والشتعبة كتل متن وحصل أربعون بلدا على الدعم من خالمل مشاريع برنامم التعاون التقتود تتتوىل إداراتا   -11

وحتديتتتد هويتتتة  املارتتتيةاملشتتترتكة. وتعتتتار املشتتتاريع خمتلتتتم القمتتتايا ذات األولويتتتة بالنستتتبة إىل كتتتل بلتتتدد اتتتا يف ذلتتتك تنميتتتة 
 .احليوانات وتتبعها والتحسني الوراثي وتطبيق تكنولوجيات التكاثر

 
 بفمتتتل التتتدعم  داملنظمتتتة علتتتى وجتتته التحديتتتدعمتتتدت املنظمتتتة عملهتتتا دعمتتتاا لصتتتغار متتتر  املارتتتية. و وواةتتتله  -12

  15.ويةيف تشغيل مركز املعار  الرعباملمي  دماا من خار  امليزانية الذ  تلقته من حكومة أملانياد 
 

 مشروع اةطوط التوجيهية بشةن تنمية سالسل القيمة املستدامة بالنسبة إىل ةغار منتجي املارية
 
د إىل املنظمة مواةلة حتدين اةطوط التوجيهيتة الفنيتة األخترى 16طلبه اهتيئةد خالمل دوراا العادية الثانية عشرة -13

 ن من تنفيذ خطة العمل العاملية.باعتبارها دعامة هامة للبلدان لكي تتمكّ إلدارة املوارد الوراثية احليوانية وبلوراا 
 
ُكيحمفتتة  ليتتاا وإن  -14

التتذين حيتفظتتون هبتتا ويعتمتتدون عليهتتا  املارتتيةيف حتتوزة ةتتغار منتجتتي توجتتد معظتتم الستتالالت امل
يواجهتون الكثت  متن التحتدياتد . ولكن هؤالد املنتجني أيما إلنتا  األغذية ولتوف  دموعة واسعة ومتنوعة من اةدمات

عيتق يد وهتو متا  تاا يف ذلك تزايد القيود البيئية وةعوبة الوةومل إىل األسوا  واةدمات ذات الصلةد والقدرات احملدودةد 
ةطتة العمتل العامليتة  6إنتاجيتهم و درام التنافستية مقارنتة بنظترائهم األكت  حجمتاا. ولتذلكد تتدعو األولويتة االسترتاتيجية 

                                                      
 gmail.com2017glidmas@متوفرة عند الطلب على العنوان التايل:   14
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بلدان إىل ةدعم نظم اإلنتا  احمللية وتلك اةاةة بالسكان األةليني ونُظم املعرفة املتصلة هبا واليت هتا أمهية لصون املتوارد ال
 يوانية واستخدامها بصورة مستدامةةد وتشمل العمل بشةن تنمية األسوا  وإضافة القيمة إىل املنتجات األولية.الوراثية احل

 
وميكتتن لتنميتتة سالستتل القيمتتة املستتتدامة أن تستتاعد يف معا تتة التحتتديات التتيت يواجههتتا ةتتغار منتجتتي املارتتية.  -15

 وتشتتتتّدد اةصتتتتائص احملتتتتّددة لتتتتنظم إنتتتتتا  املارتتتتية الصتتتتغ ة النطتتتتا  )أ  تعتتتتدد الو تتتتائم وتقتتتتدمي املتتتتدخالت واملخرجتتتتاتد 
 د متتتع النظتتتر لتتتيس فقتتتط يف سلستتتلة اإلمتتتداد نفستتتهاد وغتتت  ذلتتتك( علتتتى احلاجتتتة إىل حتليتتتل سالستتتل القيمتتتة بطريقتتتة رتتتاملة

 ولكن أيما يف بيئتها العامة وديناميكيتها وةالاا بالنظم األخرى.
 

الصتتادرة عتتن  املنقحتتة مشتتروع اةطتتوط التوجيهيتتةالوثيقتتة املعنونتتة أعتتدت املنظمتتةد استتامهة متتن ختت اد دوليتتنيد و  -16
وتعتتت  هتتذه اةطتتوط   17مستتتدامة لصتتغار منتجتتي الثتتروة احليوانيتتة.منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة بشتتةن تطتتوير سالستتل  يمتتة 

يف االعتبتتار سالستتل  يمتتة الثتتروة  د متتع األختتذتالتتتدخالصتتميم وت اإلمنتتائي عمليتتةد تتتوفر التوجيتته يف التفكتت التوجيهيتة أداة 
 احليوانية واستهدا  ةغار منتجي الثروة احليوانية على وجه اةصوص.

 
التوجيهية إىل أن تطوير سلسلة القيمة ميكن اعتباره عملية ديناميكية تتممن سه خطوات خمتلفتة: وتش  اةطوط  -17

( التصتتميم 5( استترتاتيجية الرةيتتة والتنميتتة؛ و)4( حتليتتل سلستتلة القيمتتة؛ )3( اختيتتار سلستتلة القيمتتة؛ )2( التقيتتيم األويل؛ )1)
القتائم علتى الستتو  بشتكل كامتتل يف التفاعتل بتتني سلستلة الستتو   الرةتد والتقيتتيم والتوستع. وينظتتر هتذا التتنهمو ( 6والتنفيتذ؛ )

 والبيئة التمكينية املادية واالجتماعية واال تصاديةد ويدمم املفاهيم متعددة األوجه للقيمة املمافة واالستدامة.
 

متتن  ومشلتته عمليتتة إعتتداد مشتتروع اةطتتوط التوجيهيتتة دموعتتة متنوعتتة متتن ا هتتات املستتامهة. و تتد رتتار  زمتتالد -18
خمتلم وحدات املنظمة ومكاتبها إضافة إىل خت اد دوليتني ختارجيني متن رتّل اةلفيتات املؤسستية وا غرافيتة يف اجتمتاعني 

. يف حتتني انعقتتد 2016اثنتتني. انعقتتد أوهتمتتاد التتذ  نو شتته خاللتته اةطتتوط العريمتتة للوثيقتتةد يف إستتبانيا يف متتار / ذار 
. وستاهم اةتت اد 2017ملستودة األوىل واملصتاد ة عليهتتاد يف املغترب يف مايو/أيتار االجتمتاع الثتا د التذ   ته فيتته منا شتة ا

أيما يف الوثيقة من خالمل دراسات حالة. كما أدرجه يف الوثيقة الدرو  املستخلصة من مشتاريع املنظمتة واملشتاريع غت  
 نام على سبيل املثامل(. تلك التابعة هتا )كما يف أوغندا أو وتركيا أو فيه

 
رحبه دموعة العمل الفنية احلكومية الدوليتة املعنيتة بتاملوارد الوراثيتة احليوانيتة للغذيتة والزراعتة )دموعتة العمتل(د  -19

اةطوط التوجيهية  د تستفيد من إدرا  أمثلة من والحظه أن  19د يف دوراا العادية العاررة.18اشروع اةطوط التوجيهية
وستتتع لتتتنظم اإلنتتتتا  احليتتتوا د اتتتا يف ذلتتتك التتتنظم املتكاملتتتة ومتتتواد عتتتن األستتتوا  البلتتتدان املتقدمتتتة ومتتتواد متتتن النطتتتا  األ

املتخصصة. كما الحظه دموعة العمل أن اللغة املستخدمة يف مشروع اةطوط التوجيهيتة هتي لغتة تقنيتة للغايتة وأ تا  تد 
تنظتتر فيهتتا اهتيئتتة. ومت إعتتداد  تستتتفيد متتن التبستتيط يف هتتذا الصتتدد. وطلبتته متتن املنظمتتة تنقتتيح الوثيقتتة وفقتتاا لتتذلكد لكتتي
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مشتتتروع اةطتتتوط التوجيهيتتتة املنقحتتتة الصتتتادرة عتتتن منظمتتتة األغذيتتتة والزراعتتتة بشتتتةن تطتتتوير سالستتتل  يمتتتة الوثيقتتتة املعنونتتتة 
 مع أخذ تعليقات دموعة العمل يف االعتبار. 20مستدامة لصغار منتجي الثروة احليوانية

 
 خدمات النظام اإليكولوجيمسامهات أنواع املارية وسالالاا يف توف  

 
طلبتتته اهتيئتتتةد يف دوراتتتا العاديتتتة السادستتتة عشتتترةد إىل املنظمتتتة ودعتتته البلتتتدان إىل مواةتتتلة التوعيتتتة بةمهيتتتة أدوار  -20

أنتواع  مستامهاتاملعنون وأعد الكتيب   21منتجي املارية وأنواعها وسالالاا بالنسبة إىل توف  خدمات النظم اإليكولوجية.
 ومت توزيعه يف عدة أحداث. 22املارية وسالالاا يف توف  خدمات النظم اإليكولوجيةد

 
تقريتتر حالتتة ودعتته اهتيئتتة املنظمتتة إىل إبتتراز دور أنتتواع املارتتية وستتالالاا يف تتتوف  ختتدمات التتنظم اإليكولوجيتتة يف  -21

ار أنتتتتواع املارتتتتتية وستتتتالالاا يف تتتتتتوف  ختتتتدمات التتتتتنظم . وتنتتتتا ل خمتلتتتتتم أدو التنتتتتوع البيولتتتتوجي للغذيتتتتتة والزراعتتتتة يف العتتتتتاأ
 ةأدوار التنوع البيولوجي وأمهيته بالنسبة إىل األغذية والزراعةة. :املعنون 2االيكولوجية يف التقرير بكاملهد ال سيما يف الفصل 

 
والستتالالتد حيثمتتا أمكتتن ذلتتكد وطلبتته اهتيئتتة إىل املنظمتتة والبلتتدان حتستتني عمليتتة رستتم اةتترائط لتوزيتتع األنتتواع  -22

ووةتتم التتتداب  النمطيتتة الظاهريتتة والو تتائم البيولوجيتتةد خاةتتةا يف نظتتم اإلنتتتا  القائمتتة علتتى املراعتتيد لكتتي تستتتهد  
 وحتتتتتتو  النستتتتخة ا ديتتتتدة متتتتن نظتتتتام معلومتتتتات التنتتتتوع التتتتوراثي  23.التتتتتدخالت علتتتتى حنتتتتو أفمتتتتل منتجتتتتي الثتتتتروة احليوانيتتتتة

بيانات اليت تسمح بعرض وةم رامل للسالالت ونظم إنتاجهاد اتا يف ذلتك ختدمات التنظم على العديد من داالت ال
اإليكولوجية اليت تقّدمها السالالت. وستيؤد  نظتام إدختامل البيانتات الستهل االستتخدام إىل تيست  تزويتد نظتام معلومتات 

زيتادة توافرهتا لغترض ختطتيط التتدخالت  التنوع الوراثي اعلومتات ذات ةتلة اتدمات التنظم اإليكولوجيتةد ويفترتض بالتتايل
 .اليت تدعم احلفاظ على هذه اةدمات

 
وطلبه اهتيئة من املنظمة استعراض أساليب لتحديد وتقيتيم ختدمات النظتام اإليكولتوجي التيت تقتّدمها ستالالت  -23

 25علمتتاا بوثيقتتة االستتتعراضدوأختتذت دموعتتة العمتتل  24العارتترة.الثتتروة احليوانيتتة لكتتي تنظتتر فيهتتا دموعتتة العمتتل يف دوراتتا 
مش ة إىل أن الوثيقة  د تستفيد من إضافة مواد إليهاد اا فيها أمثلة ملموسةد كفيلة بتوسيع نطتا  الوثيقتة كتي تغطتي كتل 

وتناولتته كيفيتتة االرتقتتاد بعمليتتة مجتتع  دالقتتارات ونظتتم اإلنتتتا  احليتتوا  والتتنظم االجتماعيتتة اإليكولوجيتتة وفئتتات الستتالالت
تنقتيح وطلبه من املنظمتة تنقتيح الوثيقتة وفقتاا لتذلك لكتي تنظتر فيهتا اهتيئتة. ومت  26من املستوى احمللي إىل الوطو.البيانات 
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 د27احليوانيتتةالتتيت تقتتدمها ستتالالت الثتتروة استتتعراض أستتاليب لتحديتتد وتقيتتيم ختتدمات النظتتام اإليكولتتوجي الوثيقتتة املعنونتتة 
 ملعا ة التعليقات اليت  دمتها دموعة العمل.

 
ورتتجعه اهتيئتتة البلتتدان علتتى النظتتر يف جتتدوى نظتتم التحفيتتز القائمتتة علتتى النتتتائم لتتدعم مواةتتلة تتتوف  ختتدمات  -24

يتمارتتى متتع أنظمتتة التجتتارة الدوليتتة ونارتتدت  النظتتام اإليكولتتوجيد متتع إيتتالد عنايتتة خاةتتة للستتالالت املكّيفتتة  ليتتااد اتتا
و د بدأت املنظمة يف إعتداد هتذه اةطتوط التوجيهيتةد علتى النحتو املبتني يف  28املنظمة وضع خطوط توجيهية هبذا الصدد.

حالتة إعتداد اةطتوط التوجيهيتة بشتةن نظتم احلتوافز القائمتة علتى النتتائم التيت تتدعم استتمرار تتوف  ختدمات الوثيقة املعنونة 
 29النظم اإليكولوجية.

 
 الصون – 3مجال األولوية الستراتيجية 

 
املنظمتتة عمتتواا يف احتتتاد يتتتةلم متتن جهتتات متعاونتتة متتن أوروبتتا وعتتدة بلتتدان متتن أفريقيتتا وأمريكتتا ا نوبيتتةد تعتتت   -25

  د بتتتدعم متتتن االحتتتتاد األورو . ويهتتتد 30اإلدارة املبتكتتترة للمتتتوارد الوراثيتتتة احليوانيتتتةة – IMAGEيتتتتوىل تنفيتتتذ مشتتتروع ةو 
 ع الطبيعية للموارد الوراثية احليوانية وزيتادة استتخدام املتادة الوراثيتة املشروع إىل حتسني برامم اإلدارة والصون خار  املواهذا 
نة يف بنو  ا ينات. وتةخذ املنظمةد على وجه اةصوصد بزمام األنشطة املرتبطة بتوف  التتدريب للشتركاد متن أفريقيتا املخزّ 

 .2020املشروع حل عام هذا ستمر  ودة بنو  ا ينات. وسي اا وأمريكا الالتينيةد ولتقييم أفمل املمارسات ضمان
 
والشتتعبة املشتترتكة يف حلقتتيت عمتتل تتتدريبيتني واجتماعتتات للختت اد بشتتةن  منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة تتد ستتامهه و  -26

 .مشاركاا من ستة بلدان 50ةون املوارد الوراثية احليوانيةد حمرها ما دموعه حنو 
 

 والمؤسسات وبناء القدراتالسياسات  – 4مجال األولوية الستراتيجية 
 

مه املنظمة الدعم إىل خمتلم البلدان واهتيئات اإل ليمية من أجل وضتع سياستات تتعلتق بتإدارة املتوارد الوراثيتة  دّ  -27
 .احليوانيةد اا يف ذلك اسرتاتيجيات وخطط عمل وطنية و وانني وتشريعات وطنية

 
 متتتن املشتتتاريع اإل ليميتتتة أو الوطنيتتتة  28ستتتتة مشتتتاريع عامليتتتة وستتتامهه املنظمتتتة ورتتتركاةها يف إعتتتداد و/أو تنفيتتتذ و  -28

حتدثاا وطنيتاا وإ ليميتاا  18بلدا. وخالمل السنتني املاضيتنيد نظمه املنظمةد بالتعاون مع عدد من الشركادد  48اليت تشمل 
 .لبناد القدراتد رار  فيها يف املتوسط مثانية بلدان
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  التتوطنيني وأةتتحاب املصتتلحة اإل ليميتتني للحفتتاظ علتتى جهتتات االتصتتامل املنظمتتة تعاو تتا متتع املنستتقنيوواةتتله  -29
واةتله و أو الشبكات اإل ليمية واإل ليمية الفرعية وتعزيزها يف  سيا وإ ليم  سيا الوستطى الفرعتي والشتر  األدىن وأفريقيتا. 

نظمته املنظمتة أو ستامهه يف تنظتيم  كمتاتعاو ا مع جهات االتصامل اإل ليمية ألوروبا وأمريكا الالتينية والبحر الكتارييب.  
 .سبعة اجتماعات للمنسقني الوطنيني يف الفرتة املشمولة بالتقرير

 
يف طائفة من املبادرات املشترتكة بتني القطاعتات واملتعلقتة بتالتنوع البيولتوجي والتكنولوجيتا أيما ه املنظمة وأسهم -30

 البيولوجيتتة وختتدمات التتنظم اإليكولوجيتتةد اتتا يف ذلتتك متتن ختتالمل إعتتداد مقتتاالت علميتتة وفصتتومل كتتتب حتتومل التفتتاعالت 
لصتتغ ة وخمتلتتم تطبيقتتات علتتم ا ينتتوم. و امتته بتتني املتتوارد الوراثيتتة احليوانيتتة وتغتت  املنتتاو والتحستتني التتوراثي للستتالالت ا

( بعتد نشتر العتدد Animal Genetic Resources Journalة )املتوارد الوراثيتة احليوانيتةاملنظمتة بو تم إعتداد اجمللتة العلميتة ة
 31ات أخرى تعىن بتلبية هذه احلاجة.اا أن مؤسس 2016التاسع واةمسني يف عام 

 
املنظمة للمتؤ ر العتاملي احلتاد  عشتر بشتةن علتم الوراثتة املطبّتق علتى إنتتا  املوارتي وتعاونه املنظمة مع ا هات  -31

اجتمتتتتاع عتتتتن التحستتتتني التتتتوراثي للستتتتالالت احملليتتتتة  د متتتتن ختتتتالمل تنظتتتتيم2018التتتتذ  عقتتتتد يف نيوزيلنتتتتدا يف ف اير/رتتتتباط 
 وأتاحه الدعم لسفر علماد رباب من تسعة بلدان نامية. دواالررتا  يف رئاسته

 
وتواةل املنظمة ةيانة ربكة تنوع احليوانات املستةنسة واجملموعات الفرعية اإل ليمية باعتبارها منتدى غت  رمستي  -32

د بلتتع عتتدد املشتترتكني يف الشتتبكة 2018ملنا شتة  متتايا ذات ةتتلة بتتإدارة املتتوارد الوراثيتتة احليوانيتة. ويف أكتوبر/تشتترين األومل 
 .بلداا  150رخصاا من أكثر من  3 230 رابة 

 
 التعاون -اثالثا 

 
د إىل املنظمة مواةلة السعي إىل بناد رراكات وحتالفات بغرض 32طلبه اهتيئةد يف دوراا العادية السادسة عشرة -33

تعزيتتز تنفيتتذ خطتتة العمتتل العامليتتة. ورتتّجعه اهتيئتتة املنظمتتة والبلتتدان علتتى توطيتتد التعتتاون متتع أةتتحاب املصتتلحة اآلختترين 
 الوراثية احليوانية.للنهوض بإدارة املوارد 

 
وواةتتتله املنظمتتتة تفاعلهتتتا متتتع اهتيئتتتات اإل ليميتتتة وا ماعتتتات اال تصتتتادية اإل ليميتتتة وخمتلتتتم املنظمتتتات العلميتتتة  -34

واملنظمات غ  احلكومية. وحتافظ املنظمة على كفاداا التقنية املعرت  هبا يف دامل إدارة املتوارد الوراثيتة احليوانيتة متن ختالمل 
تنوعتتتة يف املستتتاعي العلميتتتةد اتتتا يف ذلتتتك متتتن ختتتالمل إجتتتراد هتتتوث ومشتتتاريع إمنائيتتتة و يتتتادة جلستتتات ختتتالمل إستتتهامااا امل

  مؤ رات علمية دولية ونشر مطبوعات علمية.
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 تقييم التقّدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية –اابعا ر 
 

يف نستخته احلاليتة إىل ةإجتراد استتعراض لتنفيتذ خطتة  33(2027 - 2018يدعو برنامم العمل املتعتدد الستنوات ) -35
. وأجريتتته 2021يعتتترض علتتتى اهتيئتتتة يف دوراتتتا العاديتتتة الثامنتتتة عشتتترة يف عتتتام لالعمتتتل العامليتتتة للمتتتوارد الوراثيتتتة احليوانيتتتةةد 

التقرير املرحلي التجميعي بشةن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثيتة استعراضات مماثلة يف املاضيد وهو ما أسفر عن 
)التقريتتر التجميعتتي( التتذ  ُاسرترتتد بتته يف إعتتداد التقريتتر الثتتا  عتتن حالتتة املتتوارد الوراثيتتة 35 د2014و 34 2012 -احليوانيتتة 

 36احليوانية للغذية والزراعة يف العاأ.
 

اإلبالغ اليت وافقه عليها اهتيئة واستندت االستعراضات السابقة إىل البيانات اليت مت مجعها من خالمل عملية  -36
التيت كانته مصتممة لتيست  اإلبتالغ علتى املستتوى القطتر  متن ختالمل  37د2009يف دوراا العادية الثانية عشرة يف عام 

ة والزراعتة. وأوةته دموعتة العمتل بتةن تقتوم اهتيئتة باملصتاد ة االستخدام املرن الستبيان إلكترتو  أعدتته منظمتة األغذيت
على اإلجراد املقرتح الذ  يقمي باتباع نسق اإلبالغ الذ  سبق أن استعمل يف إعداد التقارير التجميعية السابقةد مع 

عامليتتة للمتتوارد إمكانيتتة إدرا  بعتتل األستتئلة اإلضتتافيةد لتتدى إجتتراد االستتتعراض املقبتتل للتقتتدم يف تنفيتتذ خطتتة العمتتل ال
ختدمات  (1)وأدى استعراض لالستبيان أجرته املنظمة إىل إدرا  سؤالني عتن  38الوراثية احليوانية )خطة العمل العاملية(.

( عتتن وةتتومل متتر  احليوانتتات إىل املتتوارد الطبيعيتتة. و تتد مت حتديتتد هتتذين املوضتتوعني متتن بتتني 2)النظتتام اإليكولتتوجيد و
تطلتب االهتمتام عتن كثتب يف إدارة احليوانتات يف املستتقبل ختالمل استتعراض خطتة العمتل القمايا اةمس النارتئة التيت ت

ويتناومل االستبيان القمايا الثالثة النارئة  39العاملية اليت مت االضطالع هبا من  بل الدورة العادية السادسة عشرة للهيئة.
للفترتة  للهيئة االسرتاتيجية يف اةطة الرابع املقرتح اهتد األخرى. كما يشمل االستبيان أيماا سؤاالا عن املشاركة لدعم 

8201-2720.40 
 

. 2019  ذار/متتتار ويقتتترتح كتتتذلك تعمتتتيم التتتدعوات املوجهتتتة إىل البلتتتدان للمستتتامهة يف عمليتتتة رفتتتع التقتتتارير يف  -37
. وبعتد حتليتل البيانتات وتفست هاد 2019  توز/يوليووتقرتح فرتة من أربعة أرهر لرفع التقاريرد ممّتا ععتل املوعتد النهتائي هتو 

ستتتعد املنظمتتة تقريتتتراا  ميعيتتاا جديتتتدااد ستتيعرض علتتتى دموعتتة العمتتل لكتتتي تنظتتر فيتتته يف دوراتتا العاديتتتة احلاديتتة عشتتترة يف 
 .2021د وعلى اهتيئة يف دوراا العادية الثامنة عشرة يف عام 2020 عام
 

                                                      
 .Report/Rev.1-CGRFA/16/17املرفق جيم بالوثيقة   33
 .Inf.15-CGRFA/14/13الوثيقة   34
 .Inf.19-CGRFA/15/15الوثيقة   35
36  /http://www.fao.org/publications/sowangr/en 
 .Report-CGRFA/12/09من الوثيقة  38الفقرة   37
 .CGRFA-17/19/11.1من الوثيقة  12الفقرة   38
 . CGRFA-16/17/14من الوثيقة  8الفقرة   39
  . CGRFA-17/19/13الوثيقة   40
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 مل العالميةاستعراض استراتيجية التمويل لتنفيذ خطة الع –خامساا
 الوراثية الحيوانيةللموارد 

 
استترتاتيجية التمويتتل لتنفيتتذ خطتتة العمتتل العامليتتة للمتتوارد الوراثيتتة عتمتتدت اهتيئتتةد يف دوراتتا العاديتتة الثانيتتة عشتترةد ا -38

 42.)اسرتاتيجية التمويل( وطلبه من املنظمة أن تنفذها 41احليوانية
 

وتشتمل استرتاتيجية التمويتل مجيتع مصتادر املتوارد املاليتة املعروفتتة واملمكنتة والتيت تتدعم تنفيتذ خطتة العمتل العامليتتة.  -39
 وأنشتتتتةت استتتترتاتيجية التمويتتتتلد كمتتتتورد متتتتن مواردهتتتتا املاليتتتتةد حستتتتاب أمانتتتتة تابعتتتتاا للمنظمتتتتة يعتتتتىن باملستتتتامهات الطوعيتتتتة 

 خطة العمل العاملية. من أجل دعم املشاريع الوطنية واإل ليمية لتنفيذ
 

 حالة حساب أمانة المنظمة
 

مقرتحتات ممولتة متن حستاب األمانتة اةتاص انظمتة األغذيتة  مشروعاا من أومل دعوة لتقدمي 13مت إغال  أنشطة  -40
 943 723. وبلع إمجتايل النفقتات 2017د ومالياا يف ديسم /كانون األومل 2016 يف ديسم /كانون األومل والزراعة عملياا 

إىل املنظمة أن  مع تقارير وإجنازات املشتاريع يف إطتار  43دوالراا أمريكياا. وطلبه اهتيئةد يف دوراا العادية السادسة عشرةد
و تد أتيحتته مجيتتع التقتتارير علتتى ةتتفحات الويتتب اةاةتتة  استرتاتيجية التمويتتلد وأن تنشتترها علتتى مو تتع املنظمتتة الشتتبكي.

استرتاتيجية التمويتل لتنفيتذ خطتة وأعدت املنظمة الوثيقة املعنونة  44واملوارد الوراثية احليوانية.بالوحدة املعنية باإلنتا  احليوا  
و د أسفرت االستثمارات الكب ة يف الصناديق من ختار   45العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية: اإلجنازات والتحديات.

ائمةد حين كشتفه دراستة استقصتائية غت  رمسيتة للمستتفيديند أجريته امليزانية واملسامهات العينية من املنظمة عن فوائد د
احلكومتتتة أو  تتتد استتتمرت بفمتتتل البلتتتداند يف العديتتتد متتن  داملبتتتادرات التتتيت أطلقتهتتا املشتتتاريعد أن 2018يف ستتبتم /أيلومل 

 جانبية.غ ها من ا هات احملليةد و/أو أ ا  د ولدت أنشطة 
 
ا هات املاحنة إىل املسامهة يف اسرتاتيجية التمويل وإىل ختصتيص  46العادية السادسة عشرةدودعه اهتيئةد يف دوراا  -41

النتتتدادات املقبلتتتة لتقتتتدمي  بالنستتتبة إىل 47ووافقتتته اهتيئتتتةد التمويتتتل الكتتتايف لرةتتتد املشتتتاريع ودعمهتتتا وتتتتوف  املستتتاعدة الفنيتتتة هتتتتا.
التتيت اتتد  إىل حتستتني عمتتل حستتاب  48ستتتموملد علتتى تعتتديل الطرائتتقالتتيت  ا رتاحتتات يف إطتتار استترتاتيجية التمويتتل واملشتتاريع

  أ  موارد مالية للنداد الثا  لتقدمي ا رتاحات يف إطار حساب أمانة املنظمة. فراأمانة املنظمة وفعاليته. وحل اليومد ال تتو 

                                                      
 .Report-CGRFA/12/09املرفق جيم بالوثيقة   41
 .Report-CGRFA/12/09من الوثيقة  43الفقرة   42
 .Report/Rev.1-CGRFA/16/17من الوثيقة  49الفقرة   43
44  http://www.fao.org/AG/AGAInfo/programmes/en/genetics/Funding_strategy.html 
 .Inf.2/17/19/11.2-CGRFAالوثيقة   45
 .Report/Rev.1-CGRFA/16/17من الوثيقة  49الفقرة   46
 .Report/Rev.1-CGRFA/16/17من الوثيقة  49الفقرة   47
 .CGRFA-16/17/13 ( من الوثيقة21( إىل )18( ومن )16) 49الفقرة   48
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 استراتيجية التمويلحالة الموارد األخرى في إطار 
 

ذلتك تنفيتذ خطتة العمتل العامليتةد يف ستتة نتواتم املوارد الوراثية احليوانيتةد اتا يف  ساهم العمل املمطلع به يف دامل -42
زيتتادة وحتستتني تتتوف   -2د تتعلتتق اتتا يلتتي: اهتتتد  االستترتاتيجي 2021 - 2018للخطتتة املتوستتطة األجتتل للمنظمتتة للفتترتة 

 احلتتتد متتتن الفقتتتر -3؛ واهتتتتد  االستتترتاتيجي الستتتلع واةتتتدمات متتتن الزراعتتتة والغابتتتات ومصتتتايد األمستتتا  بطريقتتتة مستتتتدامة
د 2017-2016. وبالنستبة إىل الفترتة  كتني نظتم زراعيتة وغذائيتة أكثتر مشتوالا وكفتادة -4؛ واهتتد  االسترتاتيجي يف الريم

 مريكتتي.دوالر أ نيتتو مل 2.7بلتع املبلتتع املقتتّرر للعمتتل يف دتتامل املتوارد الوراثيتتة احليوانيتتة متتن متتوارد ال نتتامم العتاد  للمنظمتتة 

مليتتتون دوالر  2.1بلغتته  2017 - 2016لكتتن مصتتروفات ال نتتامم العتتاد  النهائيتتة للمتتوارد الوراثيتتة احليوانيتتة يف الفتترتة و 
 وةتتحة احليتتوان أثنتتاد التنفيتتذ  أمريكتتيد ويعتتزى ذلتتك إىل إعتتادة تشتتكيل و تته املتتو فني الفنيتتني يف رتتعبة اإلنتتتا  احليتتوا 

ليات إعتارة داخليتة للمتو فني ودمتم دموعتة املتوارد الوراثيتة احليوانيتة ودموعتة نظتم نظرا إىل عم 2017 - 2016يف الفرتة 
مليتتتون دوالر  0.86د مت ختصتتتيص 2018ويف عتتتام  49اإلنتتتتا  احليتتتوا  التتتتابعتني لشتتتعبة اإلنتتتتا  احليتتتوا  وةتتتحة احليتتتوان.

 احليوانية.أمريكي للنشطة املتعلقة باملوارد الوراثية 
 

حاجتتة إىل بتتذمل جهتتود إضتتافية متتن أجتتل حتقيتتق كتتل املخرجتتات اهتامتتة يف الفتترتة املقبلتتة املشتتمولة وستتتكون هنتتا   -43
( التقريتتتر 1يتو تتتع زيتتادة عتتبد العمتتلد اتتتا يف ذلتتك إعتتداد ) 50بتتالتقريرد نظتترا إىل أن برنتتامم عمتتتل اهتيئتتة املتعتتدد الستتنوات

( 3املنظمتتتات الدوليتتتة يف تنفيتتتذ خطتتتة العمتتتل العامليتتتة؛ )( والتقريتتتر عتتتن التقتتتّدم احملتتترز متتتن  بتتتل 2؛ )2020لعتتتام  التجميعتتتي
التقريتر الثالتن عتن حالتة املتوارد الوراثيتة احليوانيتة للغذيتة والزراعتة يف والعملية املقرتحة  متع البيانتات الوطنيتة لتدعم إعتداد 

 خالمل فرتة السنتني القادمة. العاأ
 

 يع التعتتتتاون التقتتتتو للمنظمتتتتة التتتتيت أستتتتهمه يف هتتتتذا العمتتتتل وختتتتالمل الفتتتترتة املشتتتتمولة بتتتتالتقريرد بلغتتتته  يمتتتتة مشتتتتار  -44
 مليتتتتون دوالر أمريكتتتتيد ومتتتتن برنتتتتامم التعتتتتاون التقتتتتو للوكالتتتتة الدوليتتتتة للطا تتتتة الذريتتتتة متتتتن ختتتتالمل الشتتتتعبة املشتتتترتكة  2.2حنتتتتو 
 مليون دوالر أمريكي. 1.75 رابة 

 
 المساهمات الطوعية المقدمة إلى منظمة األغذية والزراعة

 
املنظمة موارد مالية لدعم تنفيذ خطة العمل العامليةد اا يف ذلك الدعم للرعيد على املستوى العتامليد متن تلقه  -45

دوالر أمريكتتي(د وللمشتتاريع القطريتتة واإل ليميتتة متتن النمستتا ومنغوليتتا ونيبتتامل  نيتتو مل 2.4فرنستتا وأملانيتتا )متتا دموعتته  رابتتة 
دوالر أمريكي تقريباا(. ومت تلقي  ويل إضتايف متن مؤسستة بيتل  نيو مل 3.5واململكة العربية السعودية وسويسرا )ما دموعه 

وميليندا غيتس. وبالنسبة إىل بعل هذه البلداند  ثل الدعم يف املوارد املالية اليت تلقتها البلدان من ا هات املاحنةد وعلتى 
املتاحتتة اوجتتب اتفا تتات التعتتاون ال ادتتي هتتذه وجتته التحديتتد االحتتتاد األورو  والبنتتك التتدويل. كمتتا ستتاعدت املتتوارد املاليتتة 

                                                      
 .PC 124/5من الوثيقة  16الفقرة   49
 .CGRFA-19/13/17الوثيقة باألومل  لمرفقل 2امللحق   50



CGRFA-17/19/11.2 12 

 

ضتتطالع بةنشتتطة خاةتتة علتتى مجيتتع املستتتويات. وتشتتار  املنظمتتة أيمتتاا يف عتتدة املنظمتتة علتتى تتتوف  متتوارد ماليتتة  فتتزة لال
 النامية وتدعم توليد املعرفة ونشرها.رواتب للمشاركني من البلدان قدم تو املفوضية األوروبية  وهتا مشاريع 

 
 الموارد غير الخاضعة لرقابة منظمة األغذية والزراعة

 
حتّدد اسرتاتيجية التمويتل أربعتة أنتواع خمتلفتة متن املتوارد ذات الصتلةد اتا فيهتا املتوارد غت  اةاضتعة لر ابتة املنظمتة.  -46

ا التدور متن ختالمل وتمطلع املنظمة بدور تيس   يف حتسني حصومل البلدان على املعلومات املتعلقتة بالتمويتل. وتتؤد  هتذ
االستمرار يف توف  املعلومات عن مصتادر التمويتل واملتنح عت  رتبكة منا شتة تنتوّع احليوانتات املستةنستة ومتن ختالمل املو تع 

 51اإللكرتو  اةاص باسرتاتيجية التمويل.
 

 التوجيهات المطلوبة –سادساا
 
 :تقوم اا يلي  د ترغب اهتيئة يف أن -47
 

 ؛أساليب حتديد وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية اليت تقّدمها سالالت املاريةباستعراض  الرتحيب 

  مشروع اةطوط التوجيهية املنقحة الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة بشةن تطتوير سالستل  يمتة إ رار و
 والطلب من املنظمة نشرها وتوزيعها على نطا  واسع؛مستدامة لصغار منتجي الثروة احليوانيةد 

  د اإلجرادات املقرتحة التباع ركل رفع التقارير الذ  استتخدم يف إعتداد التقتارير التجميعيتة الستابقةإ رار و
 م احملتتترز يف تنفيتتتذ خطتتتة العمتتتل العامليتتتةعنتتتد إجتتتراد االستتتتعراض القتتتادم للتقتتتدّ إدرا  ستتتؤالني إضتتتافينيد  متتتع

 ؛للموارد الوراثية احليوانية

  باستتكمامل عمليتة اإلبتالغ يف الو ته املناستبد وتقتدمي  2019ذار دعوة البلدان إىل أن تقتوم يف متار / و
 ؛2019يوليو/ وز  31تقارير مرحلية  طرية هلومل 

  البلتتدان إىل مواةتتلة تنفيتتذ خطتتة العمتتل العامليتتة متتن أجتتل املستتامهة يف حتقيتتق األمتتن الغتتذائي العتتاملي ودعتتوة
متن أهتدا  التنميتة  15و 2قيتق اهتتدفني والتنمية الريفيتة املستتدامة وعلتى وجته اةصتوص للمستاعدة يف حت

 املستدامة؛

  املنظمتتة تعزيتز رتتراكااا متع أةتتحاب املصتلحة وا هتتات املاحنتة ملواةتتلة التدعم علتتى املستتتوى والطلتب إىل
 التقو وعلى مستوى السياسات لتنفيذ خطة العمل العاملية يف البلدان؛

  ثتتتتان  لتقتتتتدمي  العمتتتتل العامليتتتتةد اتتتتا يف ذلتتتتك يف نتتتتداد  ا هتتتتات املاحنتتتتة إىل املستتتتامهة يف تنفيتتتتذ خطتتتتة ودعتتتتوة
 ا رتاحات حته إطار حساب أمانة املنظمة؛

 املنظمتتة والبلتتدان مواةتتلة رفتتع مستتتوى التتوعي وحتستتني  اعتتدة املعتتار  بشتتةن األدوار اهتامتتة  والطلتتب إىل
ستتهد  التتدخالت ملنتجي املارية وأنواع املارية وستالالاا يف تتوف  ختدمات التنظم اإليكولوجيتة لكتي ت

 على حنو أفمل منتجي املارية.
 

                                                      
51  http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/news_141114.html. 
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 اا يلي:  د ترغب اهتيئة يف أن تقوم أيماا ويف ما يتعلق بشكل خاص بنظام معلومات التنوع الوراثيد -48
 

  باعتبتتاره اآلليتتة الدوليتتة لتبتتادمل املعلومتتات بشتتةن املتتوارد  معلومتتات التنتتوع التتوراثيعلتتى أمهيتتة نظتتام التشتتديد
 ؛الوراثية احليوانية

  إىل املنظمة مواةلة ةيانة النظام وتطويرهد ومواةلة التعاون مع القيمني علتى إدارة التنظم الوطنيتة والطلب
ة البينيةد وتتوف  واإل ليمية لتطوير إجرادات تبادمل البيانات وتنقيحهاد واستكمامل العمل على ترمجة الواجه

متتواد تدريبيتتة إضتتافيةد والتحقتتق متتن إمكانيتتة اعتمتتاد أوةتتا  ةتتدمات النظتتام اإليكولتتوجي ونظتتم اإلنتتتا  
 والتوزيع ا غرايف للسالالت؛

  على ضرورة  يام البلدان بتحدين بيانااا الوطنية بانتظتام يف نظتام املعلومتات أو يف رتبكة نُظتم والتشديد
وجي حليوانتتتات املزرعتتتة وغتتت  ذلتتتك متتتن  واعتتتد البيانتتتات ذات الصتتتلةد اتتتا يشتتتمل معلومتتتات التنتتتوع البيولتتت

املعلومتات حتتومل املتتوارد الوراثيتتة احليوانيتة داختتل املو تتع وخارجتتهد وتتوف  معلومتتات بشتتةن حجتتم اجملموعتتات 
وفئتتات الستتالالت متتن أجتتل ضتتمان اسرترتتاد القتترارات بشتتةن تنفيتتذ خطتتة العمتتل العامليتتة وحتقيتتق أهتتدا  

 ة املستدامةد بةحدث البيانات واملعلومات املتاحة؛التنمي

  املنظمة ختصيص موارد منتظمة من ال نامم العاد  ألجل الصتيانة والتطتوير املتواةتلني لنظتام والطلب إىل
املعلومتتتاتد واالستتتتمرار يف تتتتوف  التتتدعم التقتتتو إىل البلتتتدان بشتتتةن تقتتتدير أحجتتتام دموعتتتات الستتتالالت 

 املعلومات؛وبشةن استخدام نظام 

 إىل املنظمة أن تدر  حقوالا للبيانات يف نظام املعلومات من أجل رةد تنوّع حنل العسل املستةنس والطلب. 

 


