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 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة
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 العادية الثامنة عشرةالدورة 

 2021أكتوبر/ تشرين األول  1 -سبتمرب/أيلول  27

 احلكومية الدولية الفنيةماعة العمل جل احلادية عشرةتقرير الدورة 
 املعنية ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

 
 مذكرة أعدهتا األمانة

بيل انعقاد ق   اطلبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، من مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية املنبثقة عنها أن تعقد اجتماعاهت
احلكومية الدولية املعنية  ماعة العمل الفنيةجل احلادية عشرررررريةالدورة وقد ع قدت ابلفعل . عشررررررية للهيئة الثامنةالدورة العادية 

أاير /مايو 21إىل  19خالل الف ة املمتدة من بشررررررررركل ا  ا ررررررررر   (العمل مجاعة) ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة
  ،خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةتنفيذ  من بينها ،العمل بدراسررررررررررررررة مجلة موا رررررررررررررريع مجاعةوقامت  .2021

 .تطويي نظام معلومات التنوع الوراث  للحيواانت املسررررررت نسررررررة ها وحالةمشرررررريوع الطوج التوجيهية الفنية لتنفيذمبا يف ذلك 
ا يف املسرررررررررائل املشررررررررر  ة ب  القطاعاتمجاعة  وحبثت  ،منا عهااحلصرررررررررول على املوارد وتقاسررررررررر  ، مبا يشرررررررررمل العمل أيضرررررررررئ

 العمل يف التخفيف من وط ة تغري املناخ والتكيف معه، و احليوانية ، ودور املوارد الوراثية "معلومات التسرررررررررررررلسرررررررررررررل اليقمية"و

 احملتملة تنظي الإعادة ، و يف جمال التكنولوجيات البيولوجية لصررررررررون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسررررررررتخدامها املسررررررررتدام
 تنظي يف هذه الوثيقة لك  ماعة العمل جل احلادية عشرررررررررررريةوييد تقييي الدورة  قبل يف ما ب  الدورات.عمل اهليئة يف املسررررررررررررتل

 اهليئة.  يه
 

  

http://www.fao.org/home/en/


 

  



 
 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Report 
 

 

 

 

 

  احلكومية الدولية املعنية ماعة العمل الفنيةجل احلادية عشرةالدورة 
 ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

 

 

 

 

 

 

 

  2021 أاير/مايو 19-21



  



CGRFA/WG-AnGR-11/21/Report 
 
 
 
 
 
 

 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 
 

  احلادية عشرةتقرير الدورة 
 

 العمل الفنية احلكومية الدوليةماعة جل
 

 الوراثية احليوانية لألغذية والزراعةاملعنية ابملوارد 
 
 
 

 2021مايو/أاير  19-21
 
 
 
 
 
 
 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
 2021روما، 

  



 
 
 
 

متاحة  احلادية عشية جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعةإّن الواثئق املعّدة للدورة 
 على شبكة اإلن نت على العنوان التايل:

 
http://www.fao.org/animal-genetics/events/events-detail/en/c/1369166 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ة والزراعة لألم  املتحدةاألوصاف املستخدمة يف هذه الوثيقة وطييقة عيض مو وعاهتا ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذي
 .أو بتعي  حدودها وختومها يف ما يتعلق ابلو ع القانوين ألي بلد أو إقلي  أو مدينة أو منطقة، أو يف ما يتعلق بسلطاهتا

http://www.fao.org/animal-genetics/events/events-detail/en/c/1369166


i  CGRFA/WG-AnGR-11/21/Report 

  

 بيان احملتوايت
 الفقيات

 3-1 ........................................................................................ مقدمة -أوالئ 
 9-4 ................................................ ا تتاح الدورة وانتخاب اليئيس ونواب اليئيس واملقير -اثنيئا
 حالة تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية -اثلثئا

 12-10 ...................................... استعياض تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية

 17-13 ................. مشيوع الطوج التوجيهية الفنية لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
 24-18 .................................. حالة تطويي نظام معلومات التنوع الوراث  للحيواانت املست نسة

 30-25 ............................. احليوانية لألغذية والزراعة وتقاس  منا عهااحلصول على املوارد الوراثية  -رابعئا
 36-31 .......................... "معلومات التسلسل اليقمية" عن املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة -خامسئا
 41-37 ......... دور املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وط ة تغري املناخ والتكّيف معه -سادسئا

  العمل يف جمال التكنولوجيات البيولوجية لصون املوارد استعياض -سابعئا

 43-42 ................................................. الوراثية احليوانية واستخدامها على حنو مستدام
 50-46 ............................... اليارات املتاحة لتنظي  عمل اهليئة يف املستقبل يف ما ب  الدورات -اثمنئا
 35-51 ........................................................................... البياانت التامية -اتسعئا
 

 املرفقات
العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية جلماعة  لدورة احلادية عشرررررررررررررريةاجدول أعمال جدول  -املي ق ألف

 احليوانية لألغذية والزراعة
ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية  األعضاء واألعضاء املناوبون يف مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية -املي ق ابء

 السابعة عشية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ورة العاديةوالزراعة املنتخبون يف الد
لألغذية احليوانية املوارد الوراثية  من أجل صرررررررررون التطبيقات الفعلية واحملتملة ملعلومات التسرررررررررلسرررررررررل اليقمية -املي ق جي 

 والزراعة واستخدامها املستدام

 القائمة ابلواثئق -املي ق جي 
 





1 CGRFA/WG-AnGR-11/21/Report 

 

 املقدمة -أّوًل 
انعقدت الدورة احلادية عشررررررررررررررية جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية  -1

. وتيد أمساء أعضرررررررراء 2021مايو/أاير  21إىل  19والزراعة )مجاعة العمل( ابلوسررررررررائل اال  ا ررررررررية خالل الف ة املمتدة من 
 1 ح  ميكن االطالع على قائمة املندوب  واملياقب  على املوقع اإللك وين للدورة.. يفابء املي قمجاعة العمل واملناوب  يف 

العاملية والشرررررررواغل املتعلقة  19-وانعقدت هذه الدورة بصرررررررورة ا  ا رررررررية بصرررررررفة اسرررررررتثنائية يف  ّل جائحة  و يد -2
تيبات الاصررة بعقد االجتماع ابلصررحة العامة والقيود ذات الصررلة. وأعقك ذلك مشرراورات عقدها مكتك اهليئة بشرر ن ال  

 بصورة ا  ا ية وإقيار هذه ال تيبات من جانك أعضاء مجاعة العمل. 
دت مجراعرة العمرل، قبرل بردء مرداوالهترا، أّن هرذا االجتمراع اال  ا رررررررررررررر  إيرا يشرررررررررررررركرل دورة اعتيراديرة رمسية  -3  وأ رّ

سرررررررررررررراهتا العادية على جميايت الدورة احلالية من دورات مجاعة العمل. وقد وا قت مجاعة العمل على تطبيق لوائحها وممار 
 وتعليق أي مواد قد تتعارض مع انعقاد االجتماع بصررررررررررررررورة ا  ا ررررررررررررررية ألغياض الدورة احلالية.  ما اتفقت مجاعة العمل 

 على تطبيق أي إجياءات خاصة أو أساليك عمل معّدلة قد تقتضيها احلاجة لضمان  فاءة جميايت الدورة.

 الدورة وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقررافتتاح  -اثنًيا
)هولندا(، رئيس الدورة العاشررية جلماعة العمل ورّحك ابملندوب   Sipke-Joost Hiemstraا تتح الدورة السرريد  -4

 واملياقب .
، انئك املديي العام ملسررررررررررررار املوارد الطبيعية واإلنتا  املسررررررررررررتدام، Maria Helena Semedoورّحبت السرررررررررررريدة  -5

وذّ يت املشرررار   ة ية املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة وشرررّددت على أّن موا ررريع االجتماع  وب  واملياقب .ابملند
أتيت يف أواهنا وه  جمدية للغاية ليس ابلنسرربة إىل التنمية املسررتدامة للموارد الوراثية احليوانية حبد ذاهتا وصرروهنا  حسررك، إيا 

طاع الثيوة احليوانية  كّل. وشّددت  ذلك على األ ية اليت يكتسيها قطاع الثيوة احليوانية على مستوى أيضئا ابلنسبة إىل ق
 العامل ومسا ته يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت و عتها األم  املتحدة. 

يدة  -6 )اهليئة(، ابملندوب  ، أمينة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة Irene Hoffmannورّحبت بدورها السرررررررررررررر
واملياقب . وشرررّددت على أ ية مواصرررلة تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية )خطة العمل العاملية( ورصررردها. 
وأبدت تقدييها لتلق  عدد  بري من اليدود على آخي دراسررة اسررتقصررائية بشرر ن تنفيذ خطة العمل العاملية. وأبي ت احلاجة 

املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف السررررررريا  األوسرررررررع للتنوع البيولوج  وإىل تنفيذ السرررررررياسرررررررات املتعلقة  إىل معاجلة
ابملوارد الوراثية احليوانية مبا يتسق مع السياسات األخيى، مبا يف ذلك تلك اليت تتناول املوارد الوراثية األخيى وصون التنوع 

 بشكل عام. البيولوج  واستخدامه املستدام
ا عن  -7 وقامت مجاعة العمل، ابلتشرررررررررررررراور مع األقالي ، بتعي   ّل من انميبيا وتونس وماليزاي على التوايل عو ررررررررررررررئ

 األعضاء املتغيب  يف مجاعة العمل )وه  مجهورية أ ييقيا الوسطى و وت ديفوار ومجهورية الو الدميقياطية الشعبية(. 
ا و الئ من السررريدة سرررحي ألد البياين )العيا (  Hongjie Yangوانتخبت مجاعة العمل السررريد  -8 )الصررر ( رئيسرررئ

)بنما( والسررررررريد منور اجلمايل )تونس(  Roderick Gonzalez-Murray)النيويج( والسررررررريد  Nina Saetherوالسررررررريدة 
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مقيرئا  Blackburn)الوالايت املتحدة األمييكّية( نواابئ لليئيس. وقد انت خك السرررررررررررررريد  Harvey Blackburnوالسرررررررررررررريد 
 للدورة.

 .ألفواعتمدت مجاعة العمل جدول األعمال على النحو الوارد يف املي ق  -9

 حالة تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية -اثلثًا

 استعراض تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية

وأخذت علمئا  2،خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةاسررتعياض تنفيذ  بعنوانمجاعة العمل ابلوثيقة  رّحبت -10
ل بشررررررررر ن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية بعنوان  بوثيقيت املعلومات تقييي منظمة األغذية والزراعة امليحل  املفصرررررررررّ

 2020.4 –ية احليوانية التقييي امليحل  التجميع  عن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثو 3احليوانية

مجاعة العمل ةن تدعو اهليئة البلدان إىل مواصررلة تنفيذ خطة العمل العاملية من أجل املسررا ة يف حتقيق  وأوصررت -11
األمن الغذائ  العامل  والتنمية الييفية املسررررتدامة. وسررررلطت الضرررروء على الدور اليئيسرررر  الذي تاّديه خطة العمل العاملية يف 

ابالشررررررر ا  مع  ،املنظمة أن تواصرررررررل إىلةن تطلك اهليئة  وأوصرررررررتمن أهداف التنمية املسرررررررتدامة.  15و 2حتقيق اهلد   
مع ال  يز على البلدان النامية والبلدان اليت متي  أصرررررررررررحاب املصرررررررررررلحة واملاحن ، دع  التنفيذ القطيي لطة العمل العاملية،

يف اجلسررر  احلّ  أو  احليوانية وأن تدعو البلدان إىل ال  يز بوجه خاص على صرررون املوارد الوراثية اقتصررراداهتا مبيحلة انتقالية،
الدع  الفين واملتعلق  تقدمي ألجلجهودها  تواصررل بذلاملنظمة أن  إىليف املخترب على السررواء، حسررك االقتضرراء. وطلبت 

 امليدان. ، مبا يشمل تدريك املستخدم  النهائي  يفللبلدان ابلسياسات

اجلهات املاحنة إىل املسا ة يف تنفيذ خطة العمل العاملية، مبا يشمل عن طييق  بدعوةمجاعة العمل اهليئة  وأوصت -12
املنظمة  إىلةن تطلك اهليئة  أوصرررررررتدعوة اثنية إىل تقدمي اق احات يف إطار حسررررررراب أمانة املنظمة. وعالوة على ذلك، 

وارد الوراثية احليوانية وةدوار ميّّب املاشررية وأنواع وسررالالت الثيوة احليوانية ونظ  إنتاجها مواصررلة التوعية ة ية املاألعضرراء و 
األعضررراء إىل النظي يف و رررع اسررر اتيجيات وطنية وإقليمية  بدعوةاهليئة  أوصرررتيف تو ري خدمات النظ  اإليكولوجية.  ما 

ك املتعلقة ابملوارد الوراثية وحتويل النظ  الغذائية حنو نظ  أ ثي الستخدام الثيوة احليوانية على حنو مستدام، مبا يشمل اجلوان
يف خطة العمل العاملية،  2اسررررررررررررتدامة وقدرة على الصررررررررررررمود ملواجهة التحدايت املقبلة، و قئا  ال األولوية االسرررررررررررر اتيجية 

  وسياقاهتا احمللية والوطنية واإلقليمية.
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 العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةمشروع اخلطوط التوجيهية الفنية لتنفيذ خطة 

، والوثيقررة 5ابلتجميرردحفظ املوارد الوراثيررة احليوانيررة لألغررذيررة والزراعررة  بعنوانالوثيقررة  علىمجرراعررة العمررل  واطلعررت -13
املوارد  االبتكارات يف جمال حفظ بعنوان، والوثيقة 6لألغذية والزراعة التوصرررررررررررررريف اجلينوم  للموارد الوراثية احليوانية بعنوان

التوصرررريف اجلينوم  للموارد الوراثية احليوانية  بعنوان، والوثيقة 7مشرررريوع الطوج التوجيهية الفنية -ابلتجميدالوراثية احليوانية 
 8.ةمشيوع الطوج التوجيهية الفنية احملّدث -

الن هج القائمة على التكيارات القصررررررررية وتعدد أشررررررركال وأشرررررررارت مجاعة العمل إىل اسرررررررتميار صرررررررالحية وتطبيق  -14
بعنوان الوثيقة تضررررررررم  وأوصررررررررى ب يف جمال التوصرررررررريف الوراث  للموارد الوراثية احليوانية.النو ليوتيدات وحتديد التسررررررررلسررررررررل 

على  أمثلة ملموسرررة ثةمشررريوع الطوج التوجيهية الفنية احملدّ  -التوصررريف اجلينوم  للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة
وأوصرررررت  ذلك ةن ييّ ز القسررررر  الاص ابملسرررررائل  بل اليت ميكن من خالهلا للباحث  حتليل البياانت بطييقة تدرجيية.السررررر  

مشررررررررررررريوع الطوج التوجيهية  -التوصررررررررررررريف اجلينوم  للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة " بعنوانيف الوثيقة  القانونية
على احليا ة احمللية ملواد بنو  اجلينات بدالئ من احليا ة الدولية هلا، وختزينها ونقلها،  ما أوصررررررررررررررت مبعاجلة  "ثةالفنية احملدّ 

إجياء  مبا ميّكن منمن الوقت  امزيدئ مجاعة العمل وطلبت  املسررررررررررائل املتعلقة بسررررررررررالمة املو ف  العامل  يف بنو  اجلينات.
ودعت أعضرررررررراءها إىل تقدمي تعليقات خطية على مشرررررررريوع  الطوج  ،اسررررررررتعياض مفصررررررررل ملشرررررررريوع  الطوج التوجيهية

، لك  تضررررررررررررررع املنظمة الوثيقت  بصرررررررررررررريغتهما النهائية 2021يوليو/ متو   10التوجيهية إىل منظمة األغذية والزراعة حبلول 
 وتعي هما على اهليئة يف دورهتا العادية املقبلة. 

مشرررررررررررررريوع  الطوج التوجيهية، وطلبت من املنظمة و ررررررررررررررع هذه الطوج قيار مجاعة العمل اهليئة إب وأوصررررررررررررررت -15
.  التوجيهية يف صيغتها النهائية ونشيها، وبتشجيع البلدان على استخدامها استخدامئا  امالئ

دراسررررررررة جدوى عن إجياء املنظمة، رهنئا بتوا ي املوارد املالية،  إىلمجاعة العمل  ذلك اهليئة ةن تطلك  وأوصررررررررت -16
توا ي البياانت الوراثية و/أو البياانت الدميغيا ية املتعلقة ابلسررررررررررالالت وإمكانية احلصررررررررررول عليها واسررررررررررتخدامها على النحو 

السالالت ابعتبارها ماشيات جمموعات بياانت املتعلقة حبج  الاألمثل، هبدف تقديي املعايري اليت قد تكون مناسبة لتكملة 
 الوراث   من سالالت الثيوة احليوانية.ليصد التنوع 

 والبلدان اليت متي اقتصررررررررراداهتا مبيحلة انتقالية وأحاطت مجاعة العمل علمئا ابلتحدايت اليت تواجهها البلدان النامية -17
الدع  تقدمي املنظمة، ابالشرر ا  مع أصررحاب املصررلحة واملاحن ،  إىلاهليئة ةن تطلك  وأوصررتيف تطبيق هذه األسرراليك، 

لو ررررع وتنفيذ اسرررر اتيجيات ودراسررررات وطنية وإقليمية تشررررمل حفظ املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة للبلدان فين ال
املنظمة مواصررررررررررررلة بلورة الطوج  إىل ذلك اهليئة ةن تطلك   وأوصررررررررررررت. هلا الوراث اجلينوم  والتقيي  وتوصرررررررررررريفها  ابلتربيد

 عن تنظي  حلقات عمل لالرتقاء مبسرررتوى التوجيهية وسرررائي الواثئق الفنية وحتديثها لدع  تنفيذ خطة العمل العاملية،  ضرررالئ 
 .الطبيع  املوقع خار  الصونبش ن  الفيعية اإلقليميةو الوع  ودع  الشبكات اإلقليمية 
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 الوراثي للحيواانت املستأنسةحالة تطوير نظام معلومات التنوع 

وأحاطت  9حالة تطويي نظام معلومات التنوع الوراث  للحيواانت املسرررررت نسرررررةبت مجاعة العمل ابلوثيقة بعنوان رحّ  -18
ل  2020،10 –حالة واجتاهات املوارد الوراثية احليوانية علمئا ابلوثيقت  املعيو ررررررررررررت  لغيض اإلحاطة بعنوان  وحتليل مفصررررررررررررّ

  11.ي على اإلبالغ عن املعلومات يف نظام معلومات التنوع الوراث  للحيواانت املست نسةللعوامل اليت تاث
األمانة من عمل يف سرررررررررررررربيل حتدي  نظام معلومات التنوع الوراث   ا ررررررررررررررطلعت بهوأشررررررررررررررادت مجاعة العمل مبا  -19

املنظمة اسرررتحداد أداة تسرررمح ابل مجة انلية من  إىلةن تطلك اهليئة  وأوصرررتللحيواانت املسرررت نسرررة )نظام املعلومات(، 
الوراثية احليوانية من حمتوى يف  املنسرررقون الوطنيون املعنيون ابملوارداللغات اإلنكليزية والفينسرررية واإلسررربانية وإليها، ملا يقدمه 

 .نظام املعلومات، والتحقيق يف جدوى ال مجة بلغات األم  املتحدة  ا ةئ 
د اهليئة على مدى أ ية نظام املعلومات ابعتباره آلية دولية لتبادل املعلومات عن مجاعة العمل ةن تشرردّ  وأوصررت -20

املوارد الوراثيرة احليوانيرة لألغذية والزراعة، وطلبرت من املنظمرة املوا برة على تقردمي الدع  الرباجم  والفين املنتظ  ملواصررررررررررررررلرة 
ار يف  ايدة سررررهولة اسررررتخدامه، خاصررررة يف ما يتعلق ابألدوات الال مة لتحدي  صرررريانة نظام املعلومات وتطوييه، واالسررررتمي 

إمكانية أن  مناملنظمة التحقق  إىلمجاعة العمل ةن تطلك اهليئة  أوصرررررتالبياانت بشررررركل منتظ . وابإل رررررا ة إىل ذلك، 
بيئة اإلنتا   ومعلومات ة لتدر  يف نظام املعلومات حقول بياانت تتصررررررررل ندمات النظ  اإليكولوجية  وعناصرررررررري وصررررررررفيّ 

بش ن امليب  واملنتج  واملنظمات املعنية ابل بية  وبياانت وماشيات وراثية وخاصة ابجلينوم. وأشارت مجاعة العمل إىل أنه 
 توا ق اولكنه سنوات ابلنسبة إىل املواد احملفو ة بواسطة التربيد 10ما يدعو إىل حتديد مدة  منية قدرها حاليئا ليس هنا  

 .القادمةالعادية  اعلى مواصلة مناقشة هذه املس لة يف دورهت
ا ةن تعمد اهليئة إىل ر ع مسررررررتوى وع  اللجنة اإلحصررررررائية لألم  املتحدة بضرررررريورة  وأوصررررررت -21 مجاعة العمل أيضررررررئ

رد ب من ماشيات أهداف التنمية املستدامة ليشمل مجيع السالالت، بغية مياعاة جممل املوا1-5-2توسيع نطا  املاشي 
 .الوراثية احليوانية اليت هت  األغذية والزراعة

املنظمة أن تطلع األعضرررراء على املنهجية املتبعة جلمع بياانت  إىلمجاعة العمل  ذلك ةن تطلك اهليئة  وأوصررررت -22
جمموعات السرررررالالت وتقدييها على حنو  عال من حي  الكلفة، وأن تواصرررررل دراسرررررة األسرررررار املنطق  الذي يكمن وراء 

ج  ا موعات لغيض إسررررناد حالة لطي االنقياض. وطلبت من املنظمة املضرررر  قدمئا يف تزويد األعضرررراء مبا يلزم عتبات ح
من مسررررررررراعدة للوصرررررررررول إىل البياانت القائمة، ومبا يلزم من دع   ين بشررررررررر ن تقديي حج  جمموعات السرررررررررالالت وإدخال 

 .البياانت يف نظام املعلومات
تحدي  بياانهت  الوطنية بشرركل منتظ  يف نظام املعلومات أو باألعضرراء يام قدت مجاعة العمل على  رريورة وشرردّ  -23

شرررربكة نظام املعلومات األوروّب عن التنوع البيولوج  حليواانت املزرعة، مبا يشررررمل املعلومات املتعلقة بصررررون املوارد الوراثية 
التشرررغيل البيين لقواعد  قابليةنظمة لتحسررر  املالعمل مع االسرررتميار يف و وخارجه على السرررواء،   احليوانية يف موقعها الطبيع
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لضرررررررمان اسررررررر شررررررراد القيارات املتخذة نصررررررروص تنفيذ خطة العمل العاملية البياانت الوطنية واإلقليمية مع نظام املعلومات 
 .من مقاصد أهداف التنمية املستدامة ةحدد البياانت واملعلومات املتاحة 5-2وحتقيق املقصد 

دت على  ررررررريورة قيام األعضررررررراء بتقدمي إب رررررررا ة حنل العسرررررررل إىل نظام املعلومات، وشررررررردّ  بت مجاعة العملورحّ  -24
معلومات أسرراسررية عن بياانهت  الوطنية الاصررة بيصررد تنوّع حنل العسررل الا ررع لابدارة واهلام ابلنسرربة إىل األغذية والزراعة 

 .لالطالع على هذه البياانت يف نظام املعلومات، وطلبت من املنظمة أن تدر  يف نظام املعلومات أدوات

 وتقاسم منافعهالألغذية والزراعة احلصول على املوارد الوراثية احليوانية  -رابًعا

احلصرررررول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسررررر  منا عها: اسرررررتعياض نظيت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -25
بشرر ن التدابري القطيية املتعلقة ابحلصررول  مسررودة الدراسررة االسررتقصررائيةوأخذت علمئا بوثيقيت املعلومات بعنوان  12وتوقعات

 على املوارد وتقاسررررررررررررر  منا عها اليت تياع  السرررررررررررررمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية امليتبطة هبا
وراثية لألغذية والزراعة وتقاسرررر  مدخالت األعضرررراء بشرررر ن احلصررررول على املوارد ال، و13)مسررررودة الدراسررررة االسررررتقصررررائية(

  14منا عها.

واسرررررتعي رررررت مجاعة العمل ما قامت به اهليئة من عمل يف السرررررابق بشررررر ن احلصرررررول على املوارد الوراثية لألغذية  -26
والزراعة وتقاسرررررررررررررر  منا عها، وأعيبت عن تقدييها للجهود املبذولة منذ وقت طويل واإلها ات اليت حققتها اهليئة يف هذا 

االتفاقات والصكو  الدولية األخيى ذات الصلة ابحلصول على  ا ال.  ما أخذت علمئا ابلتطورات ذات الصلة يف إطار
املوارد وتقاسررر  منا عها، مبا يف ذلك دور احلصرررول على املوارد وتقاسررر  منا عها يف املفاو رررات اجلارية بشررر ن اإلطار العامل  

 سا . ، وأ دت على احلاجة إىل جتنك ا دواجية العمل و مان االت2020للتنوع البيولوج  ملا بعد عام 

وأخذت مجاعة العمل علمئا مبسررودة الدراسررة االسررتقصررائية وأعطت توجيهات يف جمال خربهتا يف ما يتعلق بو ررع  -27
الصريغة النهائية للدراسرة االسرتقصرائية وأشرارت إىل أنه ابإلمكان تقدمي املزيد من التعليقات واملدخالت إىل األمانة بشركل 

، أخذت مجاعة العمل علمئا بتنوع الن هج املتبعة للحصرررول على املوارد يةلدراسرررة االسرررتقصرررائوعند مياجعة مسرررودة ا خط .
الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسررررررررررررر  منا عها واملعارف التقليدية امليتبطة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وأشرررررررررررررارت يف هذا 

تثين املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من نطا  السرررررريا  إىل أن بعد البلدان ال تقّيد الوصررررررول إىل مواردها الوراثية، وال تسرررررر
تدابري احلصرررول على املوارد وتقاسررر  منا عها، وال تطبق أحكامئا خاصرررة على احلصرررول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

تزال قائمة  وتقاسرر  منا عها )لقطاعات  يعية حمددة(.  ما أشررارت مجاعة العمل إىل وجود ثغيات على مسررتوى املعي ية ال
يف ما يتعلق بت ثريات التدابري الاصرررررررررة ابحلصرررررررررول على املوارد وتقاسررررررررر  منا عها على تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 واستخدامها وصوهنا وتقاس  منا عها.
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احلصرررول على املوارد الوراثية وتقاسررر   15مجاعة العمل ةن تطلك اهليئة من األمانة و رررع ملحق لعناصررري وأوصرررت -28
منا عها يتضرررررررمن أمثلة حمددة عن التدابري القطيية للحصرررررررول على املوارد وتقاسررررررر  منا عها اليت توّ ق ب  السرررررررمات املميزة 

 يه مجاعات  الوراثية لألغذية والزراعة و/أو املعارف التقليدية امليتبطة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، لك  تنظي للموارد
 العمل واهليئة.

ا ةن تنظي اهليئة يف إمكانية إعداد تقييي، بناءئ على اسرررررررررتبيان   اختباره مسررررررررربقئا،  وأوصرررررررررت -29 مجاعة العمل أيضرررررررررئ
يسررررررتكشررررررف التنفيذ العمل  للتدابري القطيية للحصررررررول على املوارد وتقاسرررررر  منا عها يف متلف القطاعات الفيعية للموارد 

راعة، هبدف حتديد اناثر الفعلية لتدابري احلصرررررول على املوارد وتقاسررررر  منا عها على اسرررررتخدام متلف الوراثية لألغذية والز 
القطاعات الفيعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية امليتبطة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصرررررررررررررروهنا 

ك ةن يتضررمن االسررتبيان نفسرره أسررئلة عن  ائدة عناصرري احلصررول على  ذل  وأوصررتوالتقاسرر  العادل واملنصررف ملنا عها. 
املوارد وتقاسرررررررر  منا عها من أجل و ررررررررع وتنفيذ تدابري احلصررررررررول على املوارد وتقاسرررررررر  منا عها ملختلف القطاعات الفيعية 

ة ممكنة لك  تنظي  يها للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، هبدف حتديد الثغيات ونقاج الضعف ومعاجلتها، والتوصية ةنشط
 مجاعات العمل واهليئة.

مجاعة العمل ةن تنظي اهليئة يف إمكانية اال ررررطالع مبزيد من أنشررررطة التوعية ابلسررررمات املمّيزة للموارد  وأوصررررت -30
ارد وتشرررررجيع الو ارات املسررررراولة عن متلف القطاعات الفيعية للمو الوراثية لألغذية والزراعة ذات الصرررررلة ابلتدابري الوطنية، 

الوراثية لألغذية والزراعة على املشررار ة يف و ررع وتنفيذ السررياسررات الاصررة ابحلصررول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. 
 ما أوصرررررت ةن تطلك اهليئة إىل املنظمة مواصرررررلة العمل على توعية أصرررررحاب املصرررررلحة اليئيسررررري ، مبا يف ذلك امليّب ، 

 تدريك بش ن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاس  منا عها.وتو ري بيامج لبناء القدرات وال

 "معلومات التسلسل الرقمية" عن املوارد -خامًسا

 احليوانية لألغذية والزراعة الوراثية
معلومات التسررررررررلسررررررررل اليقمية" عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة:  يص "نظيت مجاعة العمل يف الوثيقة بعنوان  -31

ووا قت على أ ية "معلومات التسررررلسررررل اليقمية" والفيص اليت تتيحها للتوصرررريف، وصررررون  16االبتكار والتحدايت واناثر
بعد البلدان يف ع ض سبيل ا ابلتحدايت اليت توأقيت أيضئ  املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام.

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

من أجل صررررررون  وقامت مجاعة العمل مبياجعة وتنقيح التطبيقات الفعلية واحملتملة "ملعلومات التسررررررلسررررررل اليقمية" -32
 وأشررارت. جي املي ق  املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة واسررتخدامها املسررتدام لألغذية والزراعة، على النحو الوارد يف

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

                                                           
عناصررري احلصرررول على املوارد وتقاسررر  منا عها: عناصررري لتيسرررري التنفيذ احملل  للحصرررول على املوارد وتقاسررر  منا عها . 2019منظمة األغذية والزراعة.   15

 CC BY-NC-SAصررررررفحة. ال خي :  81روما. ابلنسرررررربة إىل متلف القطاعات الفيعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة مشررررررفوعة مبذ يات تفسررررررريية. 

IGO 3.0 :متاح أيضئا على اليابط( . http://www.fao.org/3/ca5088ar/ca5088ar.pdf.) 
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مجاعة العمل ةن تطلك اهليئة من املنظمة حتليل األثي امللحوظ للتدابري الوطنية احلالية أو النهج الاصرررة  وأوصرررت -33
ابحلصول على املوارد وتقاس  منا عها ألجل "معلومات التسلسل اليقمية" على البح  والتطويي يف قطاع األغذية والزراعة، 

ك ابسررتكمال عناصرري احلصررول على املوارد وتقاسرر  منا عها مبلحق  ذل  وأوصررتلك  تسررتعي ررها مجاعات العمل واهليئة. 
عن "معلومات التسلسل اليقمية" يعكس املمارسات والربات املش  ة حول  يفية توليد "معلومات التسلسل اليقمية" عن 

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، و يفية احلصول عليها واستخدامها.

مجاعة العمل ةن تطلك اهليئة إىل املنظمة عقد حلقة عمل خالل الف ة الفاصرررررررررررررلة ما ب  الدورات،  وأوصرررررررررررررت -34
ابلتعاون مع الصررررررررركو  واملنظمات املعنية. وجيك أن تقوم حلقة العمل مبا يل : توعية أصرررررررررحاب املصرررررررررلحة املعني  بدور 

ملتعلقة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة  ومعاجلة "معلومات التسررررررررررلسررررررررررل اليقمية" ابلنسرررررررررربة إىل عمليات البح  والتطويي ا
وعيض التداعيات احملتملة للتكنولوجيات ذات الصررلة على قطاع   سررل اليقمية" عن املوارد الوراثيةأحدد "معلومات التسررل

نها على أ مل الثيوة احليوانية  والنظي يف التحدايت املتعلقة ابحلصررررررول على "معلومات التسررررررلسررررررل اليقمية" واالسررررررتفادة م
 وجه. 

مجاعة العمل ةن تطلك اهليئة إىل املنظمة دع  البلدان، وال سررريما البلدان النامية، يف بناء قدراهتا الفنية  وأوصرررت -35
واسررتخدامها يف "معلومات التسررلسررل اليقمية" عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة حداد واملاسررسررية والبشرريية الال مة السررت

 تطويي املتعلقة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة.عمليات البح  وال

مجاعة العمل ةن تواصررل اهليئة رصررد التطورات املتصررلة "مبعلومات التسررلسررل اليقمية" يف احملا ل الدولية وأوصررت  -36
اعة األخيى، والنظي، يف الوقت املناسررررررررررررررك، يف تداعيات هذه التطورات على احلصررررررررررررررول على املوارد الوراثية لألغذية والزر 

أخذها يف االعتبار عند معاجلة مسرررر لة "معلومات  ميكنواسررررتخدامها وتقاسرررر  منا عها، بغية حتديد اجلوانك اليئيسررررية اليت 
 التسلسل اليقمية" عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، حسك االقتضاء.

 دور املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف التخفيف -سادًسا

 تغري املناخ والتكّيف معه من وطأة
الوثيقت  واطلعرررت على  17تغري املنررراخ واملوارد الوراثيرررة لألغرررذيرررة والزراعرررةحبثرررت مجررراعرررة العمرررل الوثيقرررة بعنوان  -37

دور املوارد الوراثية لألغذية و 18أنشررررررررررررررطة منظمة األغذية والزراعة يف جمال تغري املناخبعنوان املعيو ررررررررررررررت  لغيض اإلحاطة 
 19.مع تغري املناخ والتخفيف من وط ته والزراعة يف التكيف

وأخذت مجاعة العمل علمئا ابلدراسررة االسررتطالعية عن دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من أجل التكّيف مع  -38
اهليئة ابلطلك  أوصرتو خط ، ألعضراء تقدمي اق احات يف شركل ميكن ل هنأشرارت إىل أو  تغري املناخ والتخفيف من وط ته

إىل منظمة األغذية والزراعة نشررررري هذه الدراسرررررة. ورّحبت مجاعة العمل  ذلك ابملشررررريوع املنقح ملسرررررار العمل الاص بتغري 
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-CGRFA/WG-AnGRابلوثيقررة  املي ق األول املنرراخ  ررررررررررررررمن بيانمج العمررل املتعرردد السررررررررررررررنوات على النحو الوارد يف

11/21/8 . 
ة االستقصائية القطيية املق حة بش ن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستعي ت مجاعة العمل الدراس -39

ةن تقوم اهليئة ابسرررررتعياض  أوصرررررت، و AnGR-CGRFA/WG-8/21/11ابلوثيقة  املي ق الثاينعلى النحو الوارد  رررررمن 
الدراسرررة االسرررتقصرررائية القطيية بشررر ن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وأشرررارت إىل العكء الثقيل لي ع التقاريي 
امللقى على عاتق البلدان وإىل  ررررريورة تبسررررريط عمليات ر ع التقاريي. وشرررررّددت على  ررررريورة أن يكون عمل اهليئة الاص 

ا إىل العمل الياهن يف جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وأن يكّمل عمل منظمات بتغري ا ملناخ يف املسررررررررررررررتقبل مسررررررررررررررتندئ
 ذلك إبعداد نسرخة متصرية من الدراسرة االسرتقصرائية   أوصرتأخيى، على غيار عمل  ورونيفيا املشر   بشر ن الزراعة. و 

يي  بغيض إدراجها  ررمن االسررتبياانت املقبلة ليصررد تنفيذ خطط العمل كون منطلقئا للعمل أو على سرربيل التقواختبارها لت
  يف العامل. ملوارد الوراثية لألغذية والزراعةا التقاريي املقبلة عن حالةالعاملية القطاعية وإعداد 

راث  الطوج التوجيهية الطوعية لدع  إدرا  التنوع الو  تنقيحمجاعة العمل ةن تطلك اهليئة إىل املنظمة  أوصرررررررررتو  -40
ف، ا  جوانك التخفيف اليت قد تكون ذات صلة ابلتكيّ ر إد هبدفيف ختطيط التكيف مع تغري املناخ على املستوى الوطين 

 تنظي  يها مجاعات العمل واهليئة. لك  
مجاعة العمل ةن تطلك اهليئة إىل املنظمة تعزيز بيامج بناء القدرات والتدريك للتكيف مع تغري املناخ  أوصرررررررررررتو  -41

ابلتعاون مع األجهزة احلكومية الدولية والدولية القائمة حاليئا حسررررك املقتضررررى، مبا يف ذلك ابلنسرررربة  والتخفيف من وط ته
إىل  ايدة  فاءة إدارة املوارد الوراثية واملزارع  لتيهما. وأشررررررررررارت إىل  رررررررررريورة وجود بيامج مالئمة ل بية احليواانت على حنو 

جة إىل النظي يف أوجه التشابه، ويف أوجه االختالف أيضئا، ب  قطاعات املوارد الوراثية دت  ذلك على احلامستدام. وشدّ 
لألغذية والزراعة وأشارت إىل  يورة و ع خطوج توجيهية خاصة بكل قطاع ملساعدة أصحاب املصلحة يف إدارة املوارد 

حلقة عمل عاملية مع أصررررررررررحاب املصررررررررررلحة من الوراثية لألغذية والزراعة يف  ّل تغري املناخ. واق حت هبذا الصرررررررررردد عقد 
اجلامعات والسلطات املختصة واملمارس . وأشارت  ذلك مجاعة العمل إىل  يورة أن تكون طييقة التصدي لتغري املناخ 

 ذلك ةن تطلك اهليئة إىل   أوصرررررررتعرب متلف القطاعات متوائمة يف عمليات التقيي  والصررررررركو  السرررررررياسررررررراتية املقبلة. و 
تياع  على أ مل وجه التنوع البيولوج  لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف عملها املسررررررررتقبل   املنظمة أن

 بش ن تغري املناخ. 

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

اسرررررررررررررتعياض العمل يف جمال التكنولوجيات البيولوجية لصرررررررررررررون املوارد الوراثية رّحبت مجاعة العمل ابلوثيقة بعنوان  -42
آخي التطورات يف جمال وأخذت علمئا بوثيقة املعلومات بعنوان  20احليوانية لألغذية والزراعة واسرررتخدامها على حنو مسرررتدام

وأشررارت  21وارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة واسررتخدامها املسررتدام.التكنولوجيات البيولوجية ذات الصررلة بتوصرريف امل
إىل أن العديد من التكنولوجيات البيولوجية املسرررررررررررماة "منخفضرررررررررررة" أو "تقليدية" مثل التلقيح االصرررررررررررطناع  ونقل األجّنة 
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عتمد أيضئا ياجلينية "احلديثة"  التكنولوجياتمستوى تطبيق والتخصيك يف املخترب ال تزال تستخدم على نطا  واسع، وأّن 
على األياج الظاهيية واملنظمات املعنية ابل بية والبنية التحتية. وأشارت  ذلك إىل أّن البلدان قد تطبق جمموعة واسعة من 

عزيز التكنولوجيات البيولوجية  موعة متنوعة من أسرراليك اإلنتا  ونظمه، وأّن التكنولوجيات البيولوجية قد تصرربح مهمة لت
 التكيف مع تغري املناخ أو للمساعدة يف التخفيف من حدته.

تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية لدى البلدان النامية تنمية و مجاعة العمل ةن تطلك اهليئة إىل املنظمة  وأوصررررررررت -43
لتطبيق وتطويي التكنولوجيات البيولوجية املناسبة لتوصيف املوارد الوراثية لألغذية  والبلدان اليت متي اقتصاداهتا مبيحلة انتقالية

الوطنية ذات أو اللوائح والزراعة وصوهنا واستخدامها على حنو مستدام، مع مياعاة الفوائد واملخاطي ذات الصلة، والقوان  
 ي  املخاطي.الدولية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بتقياإلقليمية و الصلة، والصكو  

مجاعة العمل ةن تطلك اهليئة إىل املنظمة ةن تقوم بشرررركل منتظ  بتجميع ونشرررري معلومات حمدثة  أوصررررت ما  -44
مستندة إىل الوقائع عن دور التكنولوجيات البيولوجية يف توصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها على 

حتية والقدرات لتنفيذ مثل هذه التكنولوجيات البيولوجية من خالل قواعد البياانت حنو مسرررررررررتدام، وعن متطلبات البنية الت
املوجودة لديها، والشربكات واليسرائل اإلخبارية، واسرتكشراف آليات التعاون املسرتقبل  مع املنظمات الدولية ذات الصرلة، 

نوب، والتعرراون الثالث ، لتشررررررررررررررجيع مبررا يف ذلررك توطيررد التعرراون ب  بلرردان الشررررررررررررررمررال واجلنوب، ويف مررا ب  بلرردان اجل
 التكنولوجيات البيولوجية املناسبة لتوصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها على حنو مستدام.

قد تيغك يف إجياء حتليالت اجتماعية واقتصررررررررررررررادية لقيمة التطبيقات  أن البلدانإىل مجاعة العمل شررررررررررررررارت وأ -45
، حسررررك االقتضرررراء ومبا يتماشررررى مع االتفاقات البيئية املتعددة األطياف وآاثرها احملتملة قبل نشرررريهاالبيولوجية التكنولوجية 

ا يف جوانررك أخيى من قبيررل سررررررررررررررالمررة األغررذيررة أو آاثر  األخيى ذات الصررررررررررررررلررة مثررل بيوتو ول قيطرراجنررة  والنظي أيضرررررررررررررررئ
 التكنولوجيات البيولوجية على الشعوب األصلية وا تمعات احمللية.

 اخليارات املتاحة لتنظيم عمل اهليئة -اثمًنا

 يف ما بني الدورات يف املستقبل
 22.اليارات املتاحة لتنظي  عمل اهليئة يف املسررررررررررررررتقبل يف ما ب  الدوراترّحبت مجاعة العمل ابلوثيقة بعنوان  -46

أجهزهتا الفيعية ومكتبها رّحبت مع التقديي مبا أ حي  من تقدم يف عمل اهليئة ما ب  الدورات ابالسرررررررررتناد إىل إسرررررررررهامات و 
وجهات االتصرررررررال الوطنية / املنسرررررررق  الوطني  واألعضررررررراء. وشرررررررّددت على  ررررررريورة التعاط  بصرررررررورة متسرررررررقة ومتكاملة 
ومتجانسررررة مع مسرررر لة التنوع البيولوج  لألغذية والزراعة، واملوارد الوراثية للكائنات احلية الدقيقة والال قارايت،  ضررررالئ عن 

تواصرررررررررل ب  متلف جمموعات العمل التابعة للهيئة ويف ما ب  جهات االتصرررررررررال الوطنية / املنسرررررررررق  توطيد التنسررررررررريق وال
 الوطني .

 وأوصرررررررررررتورّحبت مجاعة العمل ابلتبادل املنتظ  للمعلومات من خالل شررررررررررربكة تنوّع احليواانت املسرررررررررررت نسرررررررررررة.  -47
ا لتبادل املعلومات حول القضرااي املشر  ة ب   القطاعات اليت تعين املوارد الوراثية احليوانية، مبا ابسرتخدام هذه الشربكة أيضرئ

يف ذلررك التنوع البيولوج  لألغررذيررة والزراعررة واملوارد الوراثيررة للكررائنررات احليررة الرردقيقررة والال قررارايت. ورّحبررت مجرراعررة العمررل 
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ا  ا ررررررررررررررية غري رمسية ابإلمكانية الفنية اجلديدة اليت تتيح عقد ندوات إلك ونية أو مشرررررررررررررراورات أو حلقات عمل إقليمية 
 جلهات االتصال الوطنية / املنسق  الوطني . 

وانقشررت مجاعة العمل مسرر لة تنظي  عمل اهليئة يف املسررتقبل يف ما ب  الدورات وأعطت توجيهاهتا هبذا الصرردد.  -48
دية املوارد املتاحة اهليئة ةن تنظي، خالل مداوالهتا بشرر ن إعادة تنظي  عملها يف ما ب  الدورات، يف مسرر لة حمدو  وأوصررت

أوجه التآ ر مع عمليات أخيى يف املنظمة على غيار اللجنة الفيعية املعنية  ررررررررررريورة إقامة للبلدان ولألمانة. وأشرررررررررررارت إىل 
 ابلثيوة احليوانية والتابعة للجنة الزراعة واس اتيجية منظمة األغذية والزراعة لتعمي  التنوع البيولوج  عرب القطاعات الزراعية. 

وحبثت مجاعة العمل حسررررررررررررنات وسرررررررررررريئات  ل من اليارات املتاحة إلعادة تنظي  عمل األجهزة الفيعية للهيئة.  -49
خيار حمّدد من ةي مجاعة العمل  توص  وأوصررررررررررررت بتحليل متلف اليارات ومناقشررررررررررررتها ابلتفصرررررررررررريل قبل البّت  يها. ومل 

ئة ما ب  الدورات ابلنسررررررربة إىل املوارد الوراثية اليارات، غري أهنا شرررررررّددت على  ررررررريورة و رررررررع إطار ماسرررررررسررررررر  لعمل اهلي
 23للكائنات احلية الدقيقة والال قارايت.

جهات االتصرررررررررال الوطنية/املنسرررررررررق   املتوقعة منورّحبت مجاعة العمل ابملبادرة من أجل توحيد املهام اليئيسرررررررررية  -50
  الوطني ، مشرية إىل أّن تنفيذها يبقى رهنئا ابألولوايت والقدرات الوطنية.

 اخلتامية البياانت -ااتسعً 
العمل على ما حققته ابلتهنئة إىل مجاعة ،  يع اإلنتا  واملوارد الوراثية احليوانية، رئيس ابدي بيسررربيسالسررريد  هتوجّ  -51

اإلنتا  ، و يع احليوان بشررررررررركل عام شرررررررررعبة اإلنتا  احليواين وصرررررررررحة د أنوأ ّ  .تنظيمها الجتماع مثميعلى من إها ات و 
من يشمل لتزمان ابلعمل مع األعضاء ملواصلة دع  تنفيذ خطة العمل العاملية، مبا ي بشكل خاص، الوراثية احليوانيةواملوارد 

الوع  ة ية املوارد الوراثية احليوانية لألغذية ر ع مستوى ، و هاوحتديث فنية األخيىالتوجيهية والواثئق الطوج خالل و ع ال
تطويي نظام معلومات التنوع الوراث  للحيواانت مواصلة تحدي  و للع به ل الذي ا ط  تقدييه للعمعيب عن أ ما والزراعة.  

 هشرررركي  لمته ابإلعياب عن واختت   بعينها.  ياانتابلنسرررربة إىل حقول ب ايدة سررررهولة اسررررتخدامه ونطاقه  هبدفاملسررررت نسررررة 
 .دع  مايل مستمي وسخ ما قدمتاه من حلكوميت  ينسا وأملانيا على 

إىل ابلتهنئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مسراويل االتصرال يف أمانة هيئة ،  بري Dan Leskienالسريد وتوجه  -52
ت هبا اليت حتلّ روح التعاون أو ررررررررررررررح أن . و انجحةوعلى إجياء مناقشررررررررررررررة  عالة و  مجاعة العمل على ما حققته من إها ات

 الشررررررررراملةلبنود اباملتعلق ا أيضرررررررررئ ، وإيا ابملوارد الوراثية احليوانيةاملتصرررررررررل  العمل قط يف ليس مه  ور  ان هلا دمجاعة العمل  
 توجيهات خالل االجتماع.ما قدموه من العمل واليئيس على إىل أعضاء مجاعة لشكي ابتوجه ل. واختت   لمته ابللهيئة

واختت   لمته . الدورةأعمال  إهاح يف مسرررررررررا اهت  على واملقير بدوره ابلشررررررررركي إىل مجيع املندوب  توّجه اليئيسو  -53
ا مصرررررررردر إهلام أن تكون هذه األايم الثالثة قد يف أمل عياب عّما حيدوه من إلاب ملضرررررررراعفة ماعة العمل جلشرررررررركلت أيضررررررررئ

يف توجيه إدارة املوارد الوراثية احليوانية احمللية، ابلتعاون مع ميّب املاشررررررررررررررية وأصررررررررررررررحاب املصررررررررررررررلحة انخيين على  اجهوده
 . ا ةئ   املستوايت األخيى
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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 اليئيس وانئك )نواب( اليئيس واملقير  -1
 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين  -2
 تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةحالة  -3

 استعياض تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 3-1
 مشيوع الطوج التوجيهية الفنية لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 3-2

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

 حالة تطويي نظام معلومات التنوع الوراث  للحيواانت املست نسة 3-3
 احلصول على املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة وتقاس  منا عها -4
 "معلومات التسلسل اليقمية" عن املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة -5
 انية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وط ة تغري املناخ والتكّيف معهدور املوارد الوراثية احليو  -6
 استعياض العمل يف جمال التكنولوجيات البيولوجية لصون املوارد الوراثية احليوانية واستخدامها على حنو مستدام  -7
 اليارات املتاحة لتنظي  عمل اهليئة املستقبل  يف ما ب  الدورات  8
 عمالما يستجد من أ -9
 اعتماد التقييي -10
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 املرفق ابء

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

 السابعة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 البلد البلدان لكل إقليم(التشكيل )عدد 

 أفريقيا
(5) 

 اجلزائي
 مجهورية أ ييقيا الوسطى

  ميبابوي
  وت ديفوار

  ينيا
 العضو املناوب األول: انميبيا
 العضو املناوب الثاين: تونس

 آسيا
(5) 

 اتيلند
 مجهورية  وراي

 مجهورية الو الدميقياطية الشعبية
 الص 
 الفلب 

 العضو املناوب األول: بواتن
 العضو املناوب الثاين: ماليزاي

 أورواب
(5) 

 أملانيا
 بولندا
  ينسا
 النيويج
 هولندا

 العضو املناوب األول: السويد
 العضو املناوب الثاين: سويسيا
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 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
(5) 

 األرجنت 

 وروغوايأ
 الربا يل
 بنما
  واب

  وستاريكا :العضو املناوب األول

 جامايكا :الثاينالعضو املناوب 

 الشرق األدىن
(4) 

 اإلمارات العيبية املتحدة
 مجهورية إييان اإلسالمية

 العيا 

 لبنان

 األردن :العضو املناوب األول

 قطي :العضو املناوب الثاين

 أمريكا الشمالية
(2) 

  ندا

 الوالايت املتحدة األمييكية

 جنوب غرب احمليط اهلادئ
(2) 

  يج 

 تونغا
 األول:  انواتوالعضو املناوب 

 العضو املناوب الثاين: ساموا
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 جيماملرفق 

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

 

 مشرتكة بني مجيع املوارد الوراثية

  ب  األنواع حول العامل بدقة.  على سرربيل الوراثية ت سررتخدم معلومات التسررلسررل اليقمية لتحديد و ه  العالقات
" Barcode of Lifeاملثال، تسرررررررررمح قواعد البياانت، مثل قاعدة بياانت التشرررررررررفري الشرررررررررييط  لألنواع احلية "

(/https://ibol.org للباحث  بتحديد األنواع، مما يسررررررررررررمح مبياقبة التنوع البيولوج  وصررررررررررررونه. وت سررررررررررررتخدم )
ا لتجنك اسرررررتميار  قدان  وعلى سررررربيل  التنوع الوراث  ب  األنواع و رررررمنها.معلومات التسرررررلسرررررل اليقمية أيضرررررئ

ة واسرررررررعة من املثال، ميكن للباحث  اسرررررررتخدام معلومات التسرررررررلسرررررررل اليقمية لتحديد العوامل اليت هتدد جمموع
  األنواع املعي ة للخطي و همها والتخفيف من وط هتا.

 املوارد الوراثية احليوانية
 التوصيف:

 حتسرينات يف التوصريف اجلزيئ  للسرالالت وسراه  يف  معلومات التسرلسرل اليقمية حدود سرّهل اسرتخدام لقد
التكيفية، مثل حتمل احليارة ومقاومة األمياض، حتديد املناطق الوراثية امليتبطة بكّل من مسات اإلنتا  والسمات 
 وحتديد االختال ات املساولة عن العديد من العيوب الوراثية.

 االستخدام املستدام:

  تساعد معلومات التسلسل اليقمية يف احملا ظة على التغري الوراث   من ا موعات ألجل االستخدام املستدام
تطويي أسرررراليك متلفة إلدارة التوالد الداخل  مبوا اة  ايدة حتقيق املكاسررررك للموارد الوراثية احليوانية. وقد جيى 

 الوراثية. 

  حتقيق نتائج أ ضررل على وميكن اسررتخدامها ملواصررلة ا تشرراف وتطويي سررالالت جديدة من املاشررية من شرر هنا
 .ألمن الغذائ صعيد وجود نظ  للثيوة احليوانية مستدامة وقادرة على الصمود ولتحقيق ا

  ن الفه  السرررييع للسرررمات اهلامة من أجل التكّيف مع  يوف مو ن شررر ن معلومات التسرررلسرررل اليقمية أن حتسرررّ
ال بيررة اجلررديرردة، خرراصرررررررررررررررة يف  ررّل تغري املنرراخ، على غيار التكيف مع االرتفرراعررات العرراليررة و ايدة القرردرة على 

 التحّمل يف حاالت ارتفاع درجات احليارة السائدة واليطوبة.

  ت التسرررررررلسرررررررل اليقمية مفيدة لتشرررررررخي  األمياض والوقاية منها، وت سررررررره  يف احلفاظ على األنواع ت عّد معلوماو
امللقحات، مما ي سرررررررره  يف حتسرررررررر  األمن الغذائ . السررررررررالالت املهددة ابالنقياض أو املهددة ابالنقياض، مثل 

طي واملهددة ابالنقياض مزيد من السررررررررررررررائي يف األنواع املعّي ررررررررررررررة للخحدود ملنع  حامسة األ يةوابلتايل  ه  
 و ذلك لدراسة أشكال التنوع.

https://ibol.org/)
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  وتسررررتخدم بيامج ال بية التجارية االنتقاء الوراث  على نطا  واسررررع بواسررررطة الوامسات على نطا  اجلينوم للتنبا
  بقيمة تكاثي حيواانت  يدية.

  أما ابلنسررررررربة إىل معلومات التسرررررررلسرررررررل اليقمية املتعّلقة ابلوحدة األحيائية للكيا واسرررررررتخدامها يف إدارة املوارد
املهمة على ميكيوبيوم  للجينومات البيئيةالوراثية احليوانية،  قد أ هزت العديد من الدراسرررررررررات االسرررررررررتقصرررررررررائية 
م ملواجهة التحدي املزدو  املتمثل يف  ايدة الكيا، مما أدى إىل إنشرررررراء "معلومات تسررررررلسررررررل رقمية" ت سررررررتخد

  عالية األعالف واحلّد من انبعااثت غا ات الد يئة.

 الصون:
  ت سرررررتخدم معلومات التسرررررلسرررررل اليقمية لالسرررررتنباج واالسرررررتخدام األمثل للمجموعات يف موقعها الطبيع  ويف

اس اتيجيات أخذ العينات وتقيي  ا موعات.  ما تتيح معلومات التسلسل اليقمية حتس  احلفظ ابلتربيد من 
ملوجودة لررردى احليواانت يف ا موعرررات خالل مقرررارنرررة األيررراج اجلينيرررة للحيواانت مع املواد املخزّنرررة مع تلرررك ا

 احلّية، يل  ذلك عملية مجع حمددة اهلدف للتنوع غري املمثل متثيالئ  ا يئا. 

  ويتيح التحليل اجليين تقيي  بيامج احلفظ يف املوقع الطويلة األجل. ويكون التحليل اجليين واملعلومات عن اتريخ
  ا موعات ويف ما بينها متاحئا لطط التزاو .الساللة وعن التنوع الوراث   من السالالت أو 
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 دالاملرفق 

 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 التفصيل  واجلدول الزمين املاقتان 

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

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 حالة تطويي نظام معلومات التنوع الوراث  للحيواانت املست نسة 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/6 احلصول على املوارد الوراثية وتقاس  منا عها: استعياض وتوقعات 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/7 "لألغذية والزراعة:  يص  معلومات التسلسل اليقمية" بش ن املوارد الوراثية
 االبتكار والتحدايت والتداعيات

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

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

CGRFA/WG-AnGR-11/21/10 إمكانية إعادة تنظي  عمل اهليئة املستقبل  يف ما ب  الدورات 

 

 لإلحاطةواثئق معروضة 

 العنوان رمز الوثيقة

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.1  النظام األسررررررررررررراسررررررررررررر  جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد
ن يف الدورة العادية و غذية والزراعة واألعضرررررررررررررراء املنتخبالوراثية احليوانية لأل

 عشية للهيئةبعة السا
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CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.2 ل بشرررررررر ن تنفيذ خطة العمل  تقييي منظمة األغذية والزراعة امليحل  املفصررررررررّ
 العاملية للموارد الوراثية احليوانية

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.3  التقييي امليحل  التجميع  عن تنفيررذ خطررة العمررل العررامليررة للموارد الوراثيررة
 .2020 –احليوانية 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.4  مشرررررررررررررريوع  -املوارد الوراثيررة احليوانيررة ابلتجميررداالبتكررارات يف جمررال حفظ
 الطوج التوجيهية الفنية

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.5 مشرررررريوع الطوج التوجيهية  –التوصرررررريف اجلينوم  للموارد الوراثية احليوانية
 الفنية احمّلدثة

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

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.7  ل للعوامرررل املاثي يف اإلبالغ عن املعلومرررات يف نظرررام  ةالتحليرررل املفصررررررررررررررررّ
 ةمعلومات التنوع الوراث  للحيواانت املست نس

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.8  إسررررهامات األعضرررراء بشرررر ن احلصررررول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 وتقاس  منا عها

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.9 بش ن التدابري القطيية املتعلقة ابحلصول على  مسودة الدراسة االستقصائية
املوارد وتقاسرر  منا عها اليت تياع  السررمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية 

 والزراعة واملعارف التقليدية امليتبطة هبا

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.10 ة والزراعة يف جمال تغري املناخأنشطة منظمة األغذي 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.11  دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف
 .من وط ته

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.12  التطورات األخرية يف جمال التكنولوجيات البيولوجية ذات الصرلة بتوصريف
 ذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستداماملوارد الوراثية لألغ

 

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.13   مذ ية إعالمية للمشار 

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

CGRFA/WG-AnGR-11/21/Inf.15  قائمة ابملندوب  واملياقب 
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 واثئق أخرى

 سالسل قيمة مستدامة لصغار منتج  الثيوة احليوانية الطوج التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة بش ن تطويي

 دليل املستخدم - نظام معلومات التنوع الوراث  للحيواانت املست نسة

 إدخال البياانت: دليل سييع للمنسق  الوطني  - نظام معلومات التنوع الوراث  للحيواانت املست نسة

 (الستدامةاعن اإلدارة املستدامة للموارد الوراثية احليوانية )عدد خاص 

 

 


