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 مقدمة - أوًال 
دعت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، يف دورهتا العادية السابعة عشرة، البلدان إىل مواصلة تنفيذ خطة العمل  -1

مية الريفية املستدامة، العاملية للموارد الوراثية احليوانية (خطة العمل العاملية)، للمسامهة يف حتقيق األمن الغذائي العاملي والتن
من أهداف التنمية املستدامة؛ وطلبت من املنظمة توطيد الشراكات مع أصحاب  15و 2وخباصة من أجل حتقيق اهلدفني 

  1املصلحة واملاحنني ملواصلة تقدمي الدعم الفين وعلى مستوى السياسات لتنفيذ خطة العمل العاملية على املستوى القطري.

أنشطة منظمة األغذية والزراعة تلخص خطة العمل العاملية. كما  حالة تنفيذ عن اموجزً  تقريرًاوتقدم هذه الوثيقة  -2
ألمهيتها ابلنسبة إىل جماالت األولوية االسرتاتيجية األربعة  وفًقا، وتصنفها (املنظمة) منذ الدورة العادية السابعة عشرة للهيئة

حالة  ا عنوثيقة تعاون املنظمة مع أصحاب املصلحة اآلخرين وتقدم تقريرً وابإلضافة إىل ذلك، تلخص الخلطة العمل العاملية. 
تقرير منظمة األغذية والزراعة املرحلي يف الوثيقة بعنوان  ركثأ لةفصموترد معلومات التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية. 

   2املفّصل بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية.

 حالة تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية –ا اثنيً 
وافقت اهليئة، يف دورهتا العادية الثانية عشرة، على تقييم حالة تنفيذ خطة العمل العاملية من خالل مؤشرات العملية  -3

رير عن األنشطة اليت بدأت لتنفيذ ويف ما يتعلق مبؤشرات العملية، تقدم البلدان واألقاليم واملنظمات الدولية تقا 3واملوارد.
إىل "استعراض تنفيذ خطة العمل   4)2027-0192ويدعو بر�مج العمل املتعدد السنوات للهيئة ( خطة العمل العاملية.

 العاملية للموارد الوراثية احليوانية" لعرضها يف دورهتا العادية الثامنة عشرة.

التوليفي عن تنفيذ خطة العمل  يالتقرير املرحلالعمل العاملية يف السابق يف مت إجراء استعراضات لتنفيذ خطة  وقد -4
وأقّرت اهليئة، يف دورهتا العادية السابعة عشرة،  (التقرير التوليفي). 6 2014و 5 2012 –العاملية للموارد الوراثية احليوانية 

يف التقارير التوليفية السابقة إلجراء استعراض جديد للتقدم احملرز يف تنفيذ  اإلجراء بشأن استخدام نفس النموذج املستخدم
 7 خطة العمل العاملية، ودعت البلدان إىل تقدمي التقارير املرحلية القطرية بشأن التقدم احملرز يف الوقت املناسب.

ا للتقارير املرحلية القطرية، ابإلضافة إىل التقارير الواردة من األقاليم واملنظمات ا موجزً هذا القسم ملخصً  ويقدم -5
التقرير املرحلي التوليفي عن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية الدولية. ويرد املزيد من التفاصيل يف الوثيقة بعنوان 

يف خطة العمل  األثر على مستوى السياساتلعهد عن القسم بعض األدلة احلديثة اذا هكما يقدم   2020.8 –احليوانية 
 العاملية على املستو�ت القطرية.

                                                      
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  86الفقرة  1
 .Inf.2-AnGR-CGRFA/WG/11/21.الوثيقة  2
 . Report-CGRFA/12/09من الوثيقة  39و 38الفقراتن  3
 .CGRFA-17/19واو من الوثيقة  من امللحق 1املرفق  4
 .15Inf./31/41-CGRFAالوثيقة  5
 .9Inf.1/51/51-CGRFAالوثيقة  6
 . Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  85الفقرة  7
 .Inf.5-CGRFA/18/21/10.2الوثيقة  8
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لإلبالغ عن مؤشرات املوارد، تستخدم البلدان نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت املستأنسة ىل إ وابلنسبة -6
  20.209 –ة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهاهتا حالاملعلومات املتعلقة حبالة سالالهتا الوطنية. وترد التفاصيل يف الوثيقة بعنوان 

 واملنظمات الدولية التقارير املرحلية اليت تقدمها البلدان واألقاليم –ألف 

بتاريخ  C/AGA CSL-5للحكومات ( عميم موجهتدعت املنظمة، من خالل  10لطلب اهليئة، استجابة -7
. 2019يوليو/متوز  31)، البلدان إىل تقدمي تقارير مرحلية عن تنفيذ خطة العمل العاملية حبلول 2019مارس/آذار  4

ُدعيت املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الدولية ذات الصلة للمشاركة يف عملية تقدمي التقارير.  كما
من املنظمات  تقريرًا 14و 12تقارير مرحلية إقليمية، 4و 11رية،تقارير مرحلية قط 104، تلقت املنظمة 2019وحبلول �اية عام 

 مما يدل على مستوى عاٍل من االهتمام بعملية التنفيذ ورفع التقارير. 13الدولية،

معظم البلدان اليت قدمت تقارير مرحلية يف تعزيز أنشطتها يف خمتلف جماالت األولوية االسرتاتيجية خلطة  واستمرت -8
التنفيذ كان  نّ أبوأفادت التقارير بشكل كبري بني البلدان واألقاليم. العام التنفيذ مستوى  فاوتتالعمل العاملية. ومع ذلك، فقد 

وأمريكا الشمالية؛ وعلى مستوى متوسط يف أفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ على مستوى عاٍل يف أورواب والقوقاز 
وعلى مستوى منخفض يف الشرق األدىن والشرق األوسط وجنوب غرب احمليط اهلادئ. ومع ذلك، فإن تفسري االختالفات 

يع األقاليم. وقد يكون لدى البلدان اليت مل تقدم اإلقليمية العامة صعب إىل حد ما، ألن التقارير مل ترد من مجيع البلدان يف مج
اختالفات داخل األقاليم، وحصلت بعض البلدان  وجود  قدمت تقاريرها. ولوحظتقارير مستو�ت تنفيذ أقل من تلك اليت

. وابملثل، الفردية من مجيع األقاليم النامية على درجات عالية يف املؤشرات لبعض األولو�ت االسرتاتيجية خلطة العمل العاملية
فإن بعض البلدان يف األقاليم ذات التنمية االقتصادية املرتفعة لديها درجات منخفضة يف بعض املؤشرات لبعض األولو�ت 

، يبدو أن مستوى التنفيذ لبعض البلدان أو األقاليم الفرعية احملددة، مرتبط إىل حد ما ابملستوى األقاليماالسرتاتيجية. وداخل 
القتصادية ولقطاع الثروة احليوانية. وعلى سبيل املثال، فإن التنفيذ مييل إىل أن يكون أعلى يف اجلنوب األفريقي النسيب للتنمية ا

 مقارنة يف بقية القارة. ويف أمريكا اجلنوبية، مت اإلبالغ عن أعلى مستوى للتنفيذ يف الربازيل. 

من جماالت األولوية االسرتاتيجية األربعة خلطة ا لكل جمال االستبيان ونظام املؤشرات املصاحب له أقسامً  نوتضمّ  -9
 اخاصً  ا)، وكذلك قسمً أولو�ت العمل االسرتاتيجية –العمل العاملية (لرصد تنفيذ اجلزء الثاين من خطة العمل العاملية 

لموارد خطة العمل العاملية لومتويل تنفيذ  –لتمويل (لتناول اجلزء الثالث من خطة العمل العاملية يتعلق ابآخر  اابلتعاون وقسمً 
(التوصيف واحلصر ورصد االجتاهات واملخاطر  1لعامل ككل، أظهر جمال األولوية االسرتاتيجية إىل ا). وابلنسبة الوراثية احليوانية

(السياسات واملؤسسات وبناء القدرات) مستو�ت أعلى من التنفيذ، ال سيما  4االسرتاتيجية املرتبطة هبا) وجمال األولوية 
(الصون). ويكمن أحد التفسريات املعقولة هلذه النتيجة يف أن إجراءات جمايل  3األولوية االسرتاتيجية  ابملقارنة مع جمال

هي من بني اإلجراءات األوىل اليت يتم اختاذها حبسب الرتتيب الزمين إلدارة املوارد الوراثية  4و 1األولوية االسرتاتيجية 
، يف حني أن جماالت األولوية نشطةأنشطة صون عية فقط من السالالت يف كل بلد فر  ، قد تتطلب جمموعةأيًضااحليوانية. و 

                                                      
 . Inf.6-CGRFA/18/21/10.2الوثيقة  9

 . Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  85الفقرة  10
11 /system/countries/en-policy/reporting-genetics/global-http://www.fao.org/animal   
12 /system/regions/en-policy/reporting-genetics/global-http://www.fao.org/animal   
13 organizations/en-system/international-policy/reporting-genetics/global-http://www.fao.org/animal   

http://www.fao.org/animal-genetics/global-policy/reporting-system/countries/en/
http://www.fao.org/animal-genetics/global-policy/reporting-system/regions/en/
http://www.fao.org/animal-genetics/global-policy/reporting-system/international-organizations/en
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االسرتاتيجية الثالثة األخرى تتعلق جبميع السالالت. وأظهرت مؤشرات حالة التعاون وخاصة حالة التمويل، يف مجيع 
 األقاليم، مستو�ت تنفيذ أقل من تلك اخلاصة مبجاالت األولوية االسرتاتيجية.

التقارير. وابإلضافة رفع التقارير املرحلية اإلقليمية إىل درجات متفاوتة من التقدم منذ اجلولة األوىل من وتشري  -10
االتصال  هةجبعض األقاليم إىل جهة تنسيق إقليمية رمسية. وتواصل جهة التنسيق اإلقليمية ألورواب، وهي  تفتقرذلك،  إىل

دد البلدان عرب مجيع جماالت األولوية االسرتاتيجية. كما أبلغت رابطة تعزيز اإلقليمية األقدم، اإلبالغ عن تعاون كبري متع
اتصال إقليمية فرعية لشرق أفريقيا، عن أنشطة يف مجيع اجملاالت  جهة، اليت تعمل كالبحوث الزراعية يف شرق ووسط أفريقيا

ا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وشبكة املوارد االتصال اإلقليمية ألمريك هةجاالسرتاتيجية األربعة ذات األولوية. وأبلغت 
 الوراثية احليوانية اآلسيوية عن أنشطة تستهدف جماالت أولوية اسرتاتيجية حمددة.

تنفيذ خطة العمل العاملية. وبشكل عام، تشدد هذه  كربى من أجلاملنظمات الدولية تقدمي مسامهات   وتواصل -11
اجلهات الفاعلة على إشراك أصحاب املصلحة احملليني لضمان امللكية وتعظيم األثر. ومتتد أنشطة هذه املنظمات إىل اجملاالت 

  لفة.الرتكيز على جماالت أولوية اسرتاتيجية خمتعن أن املنظمات املختلفة أفادت  معاالسرتاتيجية األربعة، 

عة، ولكن مهمة حتسني عنها البلدان بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية مشجّ  فادتوإن النتائج اليت أ -12
والزراعة يف العامل ال تزال بعيدة عن االكتمال. وتشري مؤشرات العملية، عند تفسريها إدارة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية 

تزال أسباب  وقد يكون التقدم أقل يف البلدان اليت مل تقدم تقاريرها. وال املائة يف 50قد اكتمل بنسبة ا، إىل أن التنفيذ كميً 
 هذا النقص تشمل النقص يف املوارد املالية والقدرات املؤسسية والبشرية. 

 األثر على مستوى السياسات –ابء 

عملها على رسم خطة العمل العاملية عند  تراعيالتقارير املرحلية القطرية أن العديد من احلكومات  رفععملية  تؤكد -13
ا بلدً  66، وضع جمتمعة جوالت اإلبالغ الثالثمن املتاحة ا إىل املعلومات سياسات إدارة املوارد الوراثية احليوانية. ونظرً 

عن إحراز تقدم يف هذه  بلًدا 40 ادف، أ2019اسرتاتيجيات وخطط عمل وطنية إلدارة املوارد الوراثية احليوانية. ويف عام 
. ويف االحتاد خاصة هباأول اسرتاتيجية وطنية وخطة عمل يف إعداد  بلًدا 12، مبا يف ذلك شروع 2014عام إىل العملية نسبة 

إىل عكس  ابحلاجة 15 2030اسرتاتيجية التنوع البيولوجي لعام و 14من املزرعة إىل املائدة اسرتاتيجيةاألورويب، تقر كل من 
 فقدان التنوع الوراثي، مبا يف ذلك اخلاص ابلسالالت التقليدية.

 دعم املنظمة لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية – ااثلثً 
جماالت األولو�ت االسرتاتيجية خلطة العمل العاملية، وذلك بتوفري تنفيذ مجيع املنظمة دعم البلدان يف  واصلت -14

السفر، ولذلك اكتسبت عمليات ن م 19-الدعم املؤسسي والفين، وتيسري البحث وبناء القدرات. وقّيدت جائحة كوفيد
املنظمة يف جماالت  ويقدم هذا القسم بعض األمثلة على أنشطةقوميية. الت 2020األنشطة املعيارية األسبقية خالل معظم سنة 

 .وبعض اجملاالت الشاملة ةاألولو�ت االسرتاتيجية األربع

                                                      
14 content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381-lex.europa.eu/legal-https://eur   
15 2030_en-strategy-offline/biodiversity-https://ec.europa.eu/environment/strategy   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
https://ec.europa.eu/environment/strategy-offline/biodiversity-strategy-2030_en


5 CGRFA-18/21/10.2 

 

 

 ورصد االجتاهات واملخاطر صر: التوصيف واحل1جمال األولوية االسرتاتيجية  -ألف 
اهليئة، يف دورهتا العادية السابعة عشرة، من املنظمة ختصيص موارد من الرب�مج العادي ملواصلة احملافظة  طلبت -15

كما طلبت اهليئة من املنظمة توفري الدعم الفين للبلدان   16على نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت املستأنسة وتطويره.
وأن تدرج املنظمة ضمن نظام معلومات التنوع الوراثي  17م هذا النظام،السالالت واستخدا جمموعاتمن أجل تقدير حجم 

  18للحيوا�ت املستأنسة جماالت للبيا�ت اخلاصة برصد تنوع حنل العسل اخلاضع لإلدارة واهلام ابلنسبة إىل األغذية والزراعة.

تصال العاملية صيانة نظام لطلبات اهليئة، وبفضل ميزانية الرب�مج العادي للمنظمة، واصلت جهة اال واستجابة -16
) تطوير إجراءات تبادل البيا�ت 1األنشطة (ومشلت  19معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت املستأنسة وز�دة تطويره وحتديثه.

وإنشاء ) 3) وترمجة املنصة اإللكرتونية اخلاصة بنظام املعلومات؛ (2وتنقيحها ابلتعاون مع مديري النظم الوطنية واإلقليمية؛ (
) والدمج التام بني 4جماالت للبيا�ت اخلاصة برصد تنوّع حنل العسل اخلاضع لإلدارة واهلام ابلنسبة إىل األغذية والزراعة؛ (

وإنشاء أدوات ) 5نظام املعلومات وشبكة نُظم معلومات التنوع البيولوجي حليوا�ت املزرعة يف نظام معلومات واحد؛ (
للرموز  ) وتغيري قائمة البلدان أو املناطق وفًقا6؛ (2-5-2ب و1-5-2نمية املستدامة تسمح بنقل مؤشري أهداف الت

 M49.20واليت يشار إليها عادًة ابملعيار  املوحدة للبلدان واملناطق ألغراض االستخدام اإلحصائي املعتمدة من األمم املتحدة
 21تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت املستأنسة.حالة ن التفاصيل عن هذه األنشطة يف الوثيقة بعنوان ممزيد ويرد 

، طلبت اهليئة إىل املنظمة إعداد تقارير عن حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهاهتا وإاتحتها للهيئة 2009عام  ويف -17
ن هذه املعلومات. يتضم تقريرًاواستجابة لذلك، أعدت املنظمة لكل دورة الحقة  22يف كل دورة من دوراهتا العادية.

. ويعتمد تقرير احلالة اهليئةلتنظر فيها  202023- حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهاهتاإاتحة الوثيقة بعنوان  ومتت
املعلومات املوجودة يف نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت املستأنسة املقدم من قبل املنسقني الوطنيني إلدارة املوارد  على

 منسقني وطنيني إلدارة املوارد الوراثية احليوانية. بلًدا 178ا، عّني الوراثية احليوانية. وحاليً 

اهليئة، يف دورهتا العادية السابعة عشرة، من األمانة إجراء دراسة حتليلية داخلية بشأن العوامل املؤثرة  وطلبت -18
حتليل واستجابة هلذا الطلب، أعدت املنظمة الوثيقة بعنوان  24عملية رفع التقارير عن السالالت اليت ال تعرف حالتها. يف

تفصيلي للعوامل املؤثرة يف عملية رفع التقارير عن املعلومات املتعلقة ابلسالالت يف نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت 
 .اهليئةتنظر فيها كي ل 25املستأنسة

اليت ال تعرف حالتها ابلنسبة ا بنسبة السالالت وى ارتباطً الدراسة أن املنطقة اجلغرافية هي العامل األق وكشفت -19
ُحددت  أكدت الدراسة أن األسباب الرئيسية لوجود ثغرات يف البيا�ت اليتعالوة على ذلك، و  إىل التعرض خلطر االنقراض.

                                                      
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  91قرة الف 16
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  91الفقرة  17
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  92الفقرة  18
19 /is/ar-http://www.fao.org/dad   
20 https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49. 
 .Inf.3-CGRFA/18/21/10.2الوثيقة  21
 .Report-CGRFA/12/09من الوثيقة  39الفقرة  22
 .Inf.6-AnGR-CGRFA/WG/11/21الوثيقة  23
 . Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  90الفقرة  24
 . Inf.4-CGRFA/18/21/10.2الوثيقة  25

http://www.fao.org/dad-is/ar/
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
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حجم  االفتقار إىل بيا�ت عنومن األسباب اليت تكرر اإلبالغ عنها كثريًا  ال تزال قائمة. 26وُقدمت إىل الدورة األخرية للهيئة
وُيضاف إىل ذلك قلة وعي  جمموعات السالالت على املستوى القطري واملشاكل املتعلقة ابلوصول إىل تلك البيا�ت.

املنسقني الوطنيني إلدارة املوارد الوراثية احليوانية يف ما يتصل أبداء واجبهم يف اإلبالغ عن بيا�ت جمموعات السالالت 
 لومات، ونقص معارفهم حول كيفية إدخال البيا�ت يف نظام املعلومات.نظام املع يف

وللمساعدة يف معاجلة املشكلة احملددة املتمثلة يف االفتقار إىل بيا�ت عن حجم جمموعات السالالت، وضعت  -20
يقة الشرائحية، وتستخدم املنهجية �ج أخذ العينات ابلطر  جلمع و/أو تقدير بيا�ت جمموعات السالالت. منهجيةاملنظمة 

الذي يسمح للمنسقني الوطنيني إلدارة املوارد الوراثية احليوانية وأصحاب املصلحة اآلخرين بتقدير أحجام جمموعات 
ونفذت املنظمة العديد من املشاريع التجريبية ملساعدة البلدان يف الوصول إىل  السالالت بطريقة فعالة من حيث الكلفة.

وجرى تطبيق هذا النهج يف أمريكا  ر جمموعات السالالت، وإدخال البيا�ت يف نظام املعلومات.البيا�ت املوجودة، وتقدي
مشاركة يف هذه املشاريع املنهجية لتحديث بيا�هتا، وجيري  27واستخدمت ثالثة بلدان الالتينية والبحر الكارييب بنجاح.

وأتخرت األنشطة امليدانية املرتبطة   29بلدان يف مشال أفريقيا.يف اإلقليم ومخسة  28حالًيا توسيع هذا النهج ليشمل بلًدا رابًعا
 .19-هبذه املشاريع مؤقًتا بسبب جائحة كوفيد

وقد  الثغرة يف املعارف حول كيفية استخدام نظام املعلومات، أعدت املنظمة جمموعة من املواد التدريبية. وملعاجلة -21
 30الوراثي للحيوا�ت املستأنسة (متوفر ابللغتني اإلنكليزيةأعّدت دليًال جديًدا الستخدام نظام معلومات التنوع 

وأتيحت الوحدة ابللغات  وابإلضافة إىل ذلك، أُعّدت وحدة تعليم إلكرتوين لتوضيح عملية إدخال البيا�ت. ).31واإلسبانية
متاح  دخال البيا�تالدليل السريع للمنسقني الوطنيني بشأن إ وأعّدت املنظمة 34واإلسبانية. 33والفرنسية 32اإلنكليزية

كيفية استخدام نظام معلومات التنوع الوراثي  فيديو، أحدمها عن شريطي)، و 37والفرنسية 36واإلسبانية 35ابللغات اإلنكليزية
، وواصلت املنظمة تقدمي التدريب املباشر 39االجتاهات يف حالة التعرض خلطر االنقراض. والثاين حول 38للحيوا�ت املستأنسة

مجيع  إلجابة علىلعند الطلب ، و 2021يوليو/متوز  2حلقة عمل املنسقني الوطنيني العاملية اليت عقدت يف  اللآخرها خ وكان
 األسئلة الفردية املتعلقة بنظام املعلومات.

 مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة (مجاعة العمل) وقدمت -22
دورهتا احلادية عشرة، جمموعة من التوصيات إىل اهليئة بشأن مواصلة تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت  يف

 املستأنسة، مبا يف ذلك: 

                                                      
 . Inf.3 Rev.1-CGRFA/17/19/11.2، من الوثيقة 11الفقرة  26
 .كولومبياو  ،إكوادور، وبنما 27
 األرجنتني. 28
 اجلزائر، وليبيا، وموريتانيا، واملغرب. ،وتونس 29
30 http://www.fao.org/3/cb0697en/cb0697en.pdf   
31 http://www.fao.org/3/cb0697es/cb0697es.pdf   
32 1340d673f97a/review-8811-4e93-199a-https://360.articulate.com/review/content/95908ec3   
33 0729f7ba7acc/review-828d-4dcb-1628-360.articulate.com/review/content/ceeaeb8dhttps://   
34 627b1350dd79/review-aa87-4bce-e11c-https://360.articulate.com/review/content/35e42cdd   
35 http://www.fao.org/3/cb0698en/cb0698en.pdf   
36 http://www.fao.org/3/cb0698es/cb0698es.pdf   
37 http://www.fao.org/3/cb0698fr/cb0698fr.pdf   
38 071fc58a5e88/review-baf0-44c9-91fe-ttps://360.articulate.com/review/content/d2e39269h   
39 3cb901f2f010/review-bf3d-4ac6-5cfc-https://360.articulate.com/review/content/05c40813   

http://www.fao.org/3/cb0697en/cb0697en.pdf
http://www.fao.org/3/cb0697es/cb0697es.pdf
https://360.articulate.com/review/content/95908ec3-199a-4e93-8811-1340d673f97a/review
https://360.articulate.com/review/content/ceeaeb8d-1628-4dcb-828d-0729f7ba7acc/review
https://360.articulate.com/review/content/35e42cdd-e11c-4bce-aa87-627b1350dd79/review
http://www.fao.org/3/cb0698en/cb0698en.pdf
http://www.fao.org/3/cb0698es/cb0698es.pdf
http://www.fao.org/3/cb0698fr/cb0698fr.pdf
https://360.articulate.com/review/content/d2e39269-91fe-44c9-baf0-071fc58a5e88/review
https://360.articulate.com/review/content/05c40813-5cfc-4ac6-bf3d-3cb901f2f010/review
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 تطوير أداة تسمح ابلرتمجة اآللية حملتوى نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت املستأنسة؛ •

تتصل خبدمات النظم اإليكولوجية؛ وعناصر املعلومات يف نظام  حقول بيا�تاستكشاف إمكانية إدراج و  •
وصفية لبيئة اإلنتاج؛ ومعلومات بشأن املربني واملنتجني واملنظمات املعنية ابلرتبية؛ وبيا�ت ومؤشرات وراثية 

 وخاصة ابجلينوم؛
ى حنو فعال من حيث وإطالع األعضاء على املنهجية املتبعة جلمع بيا�ت جمموعات السالالت وتقديرها عل •

 الكلفة؛

  40 وحاجة األعضاء إىل حتديث بيا�ت السالالت الوطنية اخلاصة هبم ابنتظام، مبا يف ذلك حنل العسل. •

خالل  ظمة العمل مننواصلت املإىل جانب أنشطتها املتعلقة بنظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت املستأنسة، و  -23
ورصدها،  حصرهاومع خمتلف الشركاء لدعم البلدان يف توصيف املوارد الوراثية احليوانية و  اخلاصة هبا التقينمشاريع التعاون 

ويف توحيد األساليب للقيام هبذه املهام، ويف نشر النتائج واملعلومات ذات الصلة. ووفر املركز املشرتك بني منظمة األغذية 
لنووية يف األغذية والزراعة، بناء القدرات من خالل اجتماعات اوالزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية املعين ابلتقنيات 

 خمتربات البلدان املتعاونة.للخرباء ودورات تدريبية ومنح دراسية فردية يف خمترب املركز يف النمسا أو يف 

اهليئة، يف دورهتا العادية السابعة عشرة، من املنظمة مواصلة العمل على وضع وحتديث خطوط توجيهية وطلبت  -24
وتقدم الوثيقة   41لتيسري تطبيق االكتشافات العلمية اجلديدة املتعلقة بتحديد املوارد الوراثية احليوانية وتوصيفها وصو�ا.

التطورات األخرية يف التكنولوجيات البيولوجية ذات الصلة بتوصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها  بعنوان
وعلى سبيل املثال، أدى التقدم يف علم اجلينوم  عن االكتشافات العلمية احلديثة ذات الصلة. حملة عامة 42املستدام وصو�ا،

 إىل ز�دة الدقة اليت ميكن حتقيقها يف دراسات توصيف السالالت بشكل كبري.

مشروع دليل عملي بشأن التوصيف وضعت املنظمة  43لطلب اهليئة، وبناء على التشاور مع مجاعة العمل، واستجابة -25
اخلطوط التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن التوصيف ملعاجلة التطورات منذ نشر  44الوراثي للموارد الوراثية احليوانية

) األساس املنطقي إلجراء التوصيف اجلينومي 1ما يلي: (ويتناول الدليل العملي   45الوراثي اجلزيئي للموارد الوراثية احليوانية.
) وتقييم 4) واألدوات واألساليب اجلينومية؛ (3وأساسيات إجراء الدراسات الوراثية اجلزيئية؛ ( )2انية؛ (للموارد الوراثية احليو 

 .) والتوصيات العامة5التباين اجلينومي داخل اجملموعات؛ (

                                                      
 .CGRFA-18/21/10.1من الوثيقة  24-18الفقرات  40
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  84الفقرة  41
 .Inf.1-CGRFA/18/21/6الوثيقة  42
  .Inf.5-AnGR-CGRFA/WG/11/21؛ والوثيقة CGRFA-18/21/10.1 من الوثيقة 17-13الفقرات  43
 .Inf.2-CGRFA/18/21/10.2الوثيقة  44
45 /guidelines/en-and-standards-instruments/codes-http://www.fao.org/cgrfa/policies/global  

http://www.fao.org/3/cb4713en/cb4713en.pdf
http://www.fao.org/cgrfa/policies/global-instruments/codes-standards-and-guidelines/en/
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 : االستخدام املستدام والتنمية2جمال األولوية االسرتاتيجية  -ابء 
لضمان االستخدام األفضل للموارد الوراثية احليوانية وتنميتها،  نيةفلطلب احلصول على مساعدات  واستجابة -26

بطريقة مباشرة أو من خالل التعاون مع املنظمات أكان ذلك واصلت املنظمة تقدمي املساعدة يف هذين اجملالني، سواء 
 األخرى. 

قيمة مستدامة لصغار اخلطوط التوجيهية بشأن تطوير سالسل اهليئة، يف دورهتا العادية السابعة عشرة،  وأقّرت -27
وطلبت من املنظمة نشرها وتوزيعها على نطاق واسع. وُنشرت اخلطوط التوجيهية ابلنسختني  46منتجي الثروة احليوانية

. وتقوم حكومة الصني بدعم عملية ترمجة 19-. وأتخر توزيع النسخ الورقية بسبب جائحة كوفيدبوعةطوامل 47اإللكرتونية
 الصينية.اخلطوط التوجيهية إىل اللغة 

املشرتك  واملركزاليت تديرها املنظمة  واملشاريع األخرى الدعم عن طريق مشاريع التعاون التقين بلًدا 41تلقى قد و  -28
 النووية. وتعاجل املشاريع مسائل متنوعة ذات أولويةبني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية املعين ابلتقنيات 

كل بلد، مبا يف ذلك تنمية الثروة احليوانية، وتعزيز سلسلة القيمة، والتحسني الوراثي، وتطبيق تقنيات التكاثر، ابلنسبة إىل  
بعنوان وحتديد احليوا�ت وتتبعها. ومت وصف دعم املنظمة للبلدان املرتبط بتطبيق التكنولوجيات البيولوجية يف الوثيقة 

  48املستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وصو�ا. التكنولوجيات البيولوجية من أجل االستخدام
منظمة األغذية والزراعة عملها لدعم الرعاة وغريهم من صغار مريب الثروة احليوانية. وعلى وجه التحديد،  واصلتو  -29

ة، واصلت املنظمة بفضل الدعم من خارج امليزانية الذي تلقته من حكوميت أملانيا وإسبانيا والصندوق الدويل للتنمية الزراعي
  49.حمور املعرفة عن الرعاةتشغيل 

بدعوة األعضاء إىل النظر يف وضع اسرتاتيجيات وطنية مجاعة العمل، يف دورهتا احلادية عشرة، اهليئة  وأوصت -30
وإقليمية الستخدام الثروة احليوانية على حنو مستدام، مبا يشمل اجلوانب املتعلقة ابملوارد الوراثية وحتويل النظم الغذائية حنو 

يف خطة العمل العاملية،  2اتيجية نظم أكثر استدامة وقدرة على الصمود ملواجهة التحد�ت املقبلة، وفًقا جملال األولوية االسرت 
 .وسياقاهتا احمللية والوطنية واإلقليمية

 : الصون3جمال األولوية االسرتاتيجية  -جيم 
ا يف احتاد يتكون من جهات متعاونة من أورواب والعديد املنظمة عضوً  ، كانت2020إىل عام  2016من عام  -31
 50اإلدارة املبتكرة للموارد الوراثية احليوانية"، – IMAGEتنفذ مشروع " البلدان من أفريقيا وأمريكا اجلنوبية اليت كانت من

بدعم من االحتاد األورويب. ويهدف هذا املشروع إىل حتسني برامج إدارة وصون املوارد الوراثية احليوانية خارج املوقع وز�دة 
منظمة األغذية والزراعة مسؤولة وعلى وجه اخلصوص، كانت  استخدام األصول الوراثية املخزنة يف بنوك اجلينات.

                                                      
 .Inf.5-CGRFA/17/19/11.2الوثيقة  46
. اخلطوط التوجيهية ملنظمة M. Fernandoو G. Leroy من حترير تطوير سالسل مستدامة لصغار منتجي الثروة احليوانية. منظمة األغذية والزراعة.  47

 ).http://www.fao.org/3/ca5717en/CA5717EN.pdfا على العنوان التايل: . روما (متاحة أيضً 21األغذية والزراعة بشأن حصية احليوان رقم 
 .CGRFA-18/21/6الوثيقة  48
49 /hub/ar-knowledge-http://www.fao.org/pastoralist   Making variability work. –Pastoralism  FAO. 2021.see also 

FAO Animal Production and Health Paper No. 185. Rome 
50 http://imageh2020.eu   

http://www.fao.org/3/ca5717en/CA5717EN.pdf
http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/ar/
http://imageh2020.eu/
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وقياس أفضل املمارسات  52وأمريكا الالتينية، 51العمل التدريبية للشركاء من مشال أفريقيا حلقاتاإلشراف على تنظيم  عن
 لضمان جودة بنوك اجلينات.

احلفظ بواسطة تقنيات حفظ املوارد الوراثية احليوانية بشكل كبري يف السنوات األخرية، خاصة ابلنسبة إىل  وتقدمت -32
بنوك اجلينات اخلاصة هبا إلدارة التنوع الوراثي للمجموعات يف املوقع، وليس وتستخدم البلدان بصورة متزايدة  53التجميد.

اخلطوط  لتسهيل تبين التطورات احلديثة يف جمال بنوك اجلينات احليوانية واستكمالو  فقط كأداة ملنع انقراض السالالت.
وحتديثها،  2012الصادرة يف عام  54حفظ املوارد الوراثية احليوانية بواسطة التجميد –األغذية والزراعة التوجيهية ملنظمة 

حفظ املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة  الوثيقة بعنوان 55مع مجاعة العمل،، ابلتشاور أعّدت منظمة األغذية والزراعة
) وإدارة 2) االسرتاتيجيات اخلاصة ببنوك اجلينات؛ (1املواضيع التالية: ( ليالدليل العمويعاجل مشروع  56.بواسطة التجميد

) ووراثيات إنشاء 5) واقتصاد�ت بنوك اجلينات؛ (4) واختيار املواد الوراثية اليت يتعني ختزينها؛ (3اجلودة يف بنوك اجلينات؛ (
) والنظم 8) واملسائل الصحية؛ (7ابلتربيد واستخدامها؛ () وأساليب حفظ املواد الوراثية 6بنوك اجلينات واستخدامها؛ (

 ) وبناء القدرات واالتصال.10) واملسائل القانونية؛ (9املعلوماتية؛ (

�م يف حفظ مخس سالالت من اخلنازير احمللية بواسطة التجميد للمساعدة يف ضمان  تياملنظمة في ودعمت -33
إما بسبب املرض نفسه أو بسبب برامج مكافحة املرض. وابإلضافة  –ية محى اخلنازير األفريقاحلماية من خسارهتا بسبب 

عن خصائص هذه السالالت اخلمس يف نظام معلومات �م  تيبواسطة التجميد، أبلغت في اجلسديةال� اخلإىل حفظ 
مؤشري أهداف التنوع الوراثي للحيوا�ت املستأنسة ومحّلت بيا�ت احلفظ بواسطة التجميد وحجم األعداد لإلبالغ عن 

 .5-2-2ب و-1-5-2التنمية املستدامة 

 : السياسات واملؤسسات وبناء القدرات4جمال األولوية االسرتاتيجية  -دال 
املنظمة الدعم ملختلف البلدان واهليئات اإلقليمية من أجل إعداد السياسات املتعلقة إبدارة املوارد الوراثية  متقدّ  -34

 احليوانية، مبا يشمل االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية والقوانني والتشريعات الوطنية.

 .بلًدا 61ا يف ا أو وطنيً ا إقليميً مشروعً  49وسامهت املنظمة وشركاؤها يف تطوير و/أو تنفيذ مشروعني عامليني و -35
 عقدتو  وشاركت املنظمة يف اجمللس االستشاري أو هيئة أصحاب املصلحة يف العديد من مشاريع البحوث التعاونية الدولية.

  يف املتوسط.متدرابً  22بلدان و 3ا لبناء القدرات مبشاركة ا وإقليميً  وطنيً حداثً  12املنظمة، مع شركائها، 

املنسقني الوطنيني إلدارة املوارد الوراثية احليوانية وأصحاب املصلحة اإلقليميني للحفاظ املنظمة تعاو�ا مع  وواصلت -36
على جهات االتصال أو الشبكات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية يف آسيا والشرق األدىن وأفريقيا وتعزيزها. كما واصلت املنظمة 

املنظمة، أو سامهت يف ستة  عقدتورواب وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. و تعاو�ا مع جهات االتصال اإلقليمية أل
 اجتماعات للمنسقني الوطنيني إلدارة املوارد الوراثية احليوانية خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير.

                                                      
 متدراًب). 20متدراًب) واملغرب ( 27مجهورية مصر العربية ( 51
 متدراًب). 40متدراًب) وكولومبيا ( 22األرجنتني ( 52
 .Inf.1/18/21/6-CGRFAالوثيقة  53
54 /guidelines/en-and-standards-instruments/codes-http://www.fao.org/cgrfa/policies/global  
 .Inf.4-AnGR-CGRFA/WG/11/21؛ والوثيقة CGRFA-18/21/10.1من الوثيقة  17-13الفقرات  55
 .Inf.1-CGRFA/18/21/10.2الوثيقة  56

http://www.fao.org/cgrfa/policies/global-instruments/codes-standards-and-guidelines/en/
http://www.fao.org/3/cb4714en/cb4714en.pdf
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يف اجمللة العلمية  57نيةاإلدارة املستدامة للموارد الوراثية احليوا عنوانبكمحرر ضيف للعدد اخلاص املنظمة   وعملت -37
. وتعمل املنظمة أيًضا يف هيئة حترير اجمللة مقاالت 10ن العدد ، تضمّ 2021 يوليو/متوزمن ا واعتبارً . Sustainabilityاملفتوحة 

الذي يرعاه االحتاد األورويب،  GneResBridge 59اليت أطلقها مشروع  Genetic Resource 58العلمية املفتوحة اجلديدة 
 اليت مت إيقافها.   Animal Genetic Resources60وهي حتل حمّل جملة 

رمسي  احملافظة على شبكة تنوّع احليوا�ت املستأنسة واجملموعات الفرعية اإلقليمية ابعتبارها منتدى غري املنظمة وتواصل -38
، 2020يوليو/متوز يوانية. وما زالت أعداد املشرتكني والرسائل تتزايد ابطّراد. ويف ملناقشة املسائل املتصلة إبدارة املوارد الوراثية احل

وّسعت منظمة األغذية والزراعة وبلًدا.  156ا من مشاركً  400 3يف الشبكة أكثر من املشرتكني بلغ عدد األشخاص 
استخدامها لوسائل التواصل االجتماعي لز�دة الوعي بشأن املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة، ال سيما من خالل  من

 ".Twitter"تطبيق 

نشاء جلنة فرعية معنية ابلثروة احليوانية (اللجنة الفرعية) من قبل الدورة إالدورة الثانية واألربعون ملؤمتر املنظمة  وأقّرت -39
ستعمل اللجنة الفرعية كمنتدى حكومي دويل تقضي واليته مبناقشة قضا� الثروة احليوانية السابعة والعشرين للجنة الزراعة. و 

وأولو�هتا والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأ�ا وإسداء املشورة للجنة الزراعة حول الربامج واألنشطة الفنية واملتعلقة ابلسياسات 
ومن املتوقع أن تكون هناك تفاعالت مستقبلية  2030.61إجناز خطة عام من أجل  سامهة األمثل للقطاعوالالزمة لتحقيق امل
 بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك. واهليئةبني اللجنة الفرعية 

 التعاون - هاء

من املنظمة توطيد الشراكات مع أصحاب املصلحة واملاحنني  62اهليئة، يف دورهتا العادية السابعة عشرة، طلبت -40
 ملواصلة تقدمي الدعم الفين وعلى مستوى السياسات لتنفيذ خطة العمل العاملية على املستوى القطري.

املنظمة تفاعالهتا مع املنظمات العلمية وغري احلكومية، وجهات االتصال اإلقليمية والشبكات اإلقليمية  وواصلت -41
املوارد الوراثية احليوانية، وعززهتا. وكما هو موضح يف هذه الوثيقة، حتتفظ منظمة األغذية والزراعة بكفاءهتا الفنية إلدارة 

يف مشاريع البحث والتطوير، وتنظيم الدورات يف املؤمترات املعرتف هبا يف إدارة املوارد الوراثية احليوانية من خالل االضطالع 
  العلمية. الواثئقونشر العلمية الدولية وقيادهتا، 

 التمويل - واو

اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية يف دورهتا العادية الثانية عشرة،  ،ةاهليئ اعتمدت -42
  64.تنفيذهااملنظمة (اسرتاتيجية التمويل) وطلبت من  63احليوانية

                                                      
57 https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Animal_Genetic_Resources_sus  
58 /journal-resources-http://www.genresbridge.eu/resources/genetic  
59 http://www.genresbridge.eu   
60 /genetics/resources/journal/ar-http://www.fao.org/animal   
 .C/2021/21من الوثيقة  19الفقرة  61
 .Report-CGRFA/17/19، من الوثيقة 86الفقرة  62
 .Report-CGRFA/12/09املرفق جيم، من الوثيقة  63
 .Report-CGRFA/12/09، من الوثيقة 43الفقرة  64

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Animal_Genetic_Resources_sus
http://www.genresbridge.eu/resources/genetic-resources-journal/
http://www.genresbridge.eu/
http://www.fao.org/animal-genetics/resources/journal/ar/
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اسرتاتيجية التمويل مجيع املصادر املعلومة واملمكنة ملوارد التمويل اليت تدعم تنفيذ خطة العمل العاملية.  وتشمل -43
خاص ابملسامهات الطوعية من أجل دعم املشاريع الوطنية و لمنظمة لأنشأت اسرتاتيجية التمويل حساب أمانة اتبع  وقد

 واإلقليمية لتنفيذ خطة العمل العاملية.

 أمانة منظمة األغذية والزراعةحالة حساب 

ملاحنني إىل املسامهة يف تنفيذ خطة العمل العاملية، مبا يف ذلك ااهليئة، يف دورهتا العادية السابعة عشرة،  ودعت -44
الدعوة الثانية إىل تقدمي اقرتاحات يف إطار حساب أمانة املنظمة وطلبت من هذه األخرية نشر النتائج اخلاصة مبشاريع  يف

العديد إىل حساب أمانة املنظمة يف  املنظمةهلذا الطلب، أشارت واستجابة  65نة املنظمة يف املنتد�ت املختصة.حساب أما
 ممثلني عن املنظمات املاحنة احملتملة.ت اليت ضمّ  من املؤمترات وحلقات العمل اليت عقدت خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير

ال توجد أموال متاحة لدعوة اثنية لتقدمي اقرتاحات يف إطار حساب أمانة وحىت اآلن، مت إغالق أنشطة الدعوة األوىل و 
 ملنظمة.ا

 حالة املوارد األخرى يف إطار اسرتاتيجية التمويل

ساهم العمل يف جمال املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك تنفيذ خطة العمل العاملية، يف أربعة  -45
 – 2تتعلق بشكل رئيسي مبا يلي: اهلدف االسرتاتيجي  2021،66-2018للخطة املتوسطة األجل للمنظمة للفرتة نواتج 

، بلغت حصة موارد 2019-2018لفرتة إىل اوابلنسبة جعل الزراعة والغاابت ومصايد األمساك أكثر إنتاجية واستدامة. 
 دوالر أمريكي. ماليني 1.6الرب�مج العادي للمنظمة املخصصة للعمل يف جمال املوارد الوراثية احليوانية حوايل 

وتركزت اجلهود على األنشطة األساسية، وهي العملية احلكومية الدولية ونظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت  -46
دخالت للمبادرات املشرتكة بني القطاعات، وال سيما تلك اليت تنطوي على التنوع م أيًضااملستأنسة، ولكنها تضمنت 

البيولوجي على مستوى متعدد القطاعات. واستفادت جهة االتصال العاملية من مسامهات مسؤول معين ابملوارد الوراثية 
. 2020نصف األول من عام ويف ال 2019-2018ا طوال فرتة السنتني احليوانية معار من حكومة فرنسا، كان حاضرً 

إىل وحدة اإلنتاج احليواين وعلم الوراثة يف شعبة اإلنتاج  3-جديد من فئة فين ف، انضم موظف 2020يوليو/متوز  ويف
 احليواين وصحة احليوان. 

، بلغت قيمة مشاريع التعاون التقين يف املنظمة اليت تساهم يف هذا العمل 2019-2018السنتني فرتة  وخالل -47
املركز املشرتك بني دوالر أمريكي، ومن برامج التعاون التقين للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن طريق  ماليني 1.3حوايل 

 مليوين 2.0النووية يف األغذية والزراعة ما يقارب منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية املعين ابلتقنيات 
 وثع البحرو مشمليون دوالر أمريكي من خالل بر�مج  0.25أيًضا يف حوايل دوالر أمريكي. وساهم املركز املشرتك 

 املنسقة اخلاص به.

 املسامهات الطوعية ملنظمة األغذية والزراعة

مبا يف ذلك دعم الرعي، على الصعيد العاملي من فرنسا لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية،  تلّقت املنظمة أمواًال  -48
وأذربيجان االحتاد األورويب دوالر أمريكي)، وللمشاريع اإلقليمية والقطرية من  ماليني 0.5وأملانيا (ما بلغ جمموعه حوايل 

                                                      
 . Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  87الفقرة  65
 .C 2019/3الوثيقة  66
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ن مدوالر أمريكي). وابلنسبة إىل بعض  ماليني 3.3ما بلغ جمموعه حوايل ونيبال (والنمسا وموريتانيا  وسويسرا والبحرين
تلقتها البلدان من جهات ماحنة، وخباصة الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبر�مج  وطنية أمواالً هذه البلدان، مشل الدعم 

وفري أموال األغذية العاملي، ومرفق البيئة العاملية. كما أن األموال اليت توّفرت يف إطار اتفاقات التعاون ساعدت املنظمة على ت
 حتفيزية ألنشطة خاصة على املستو�ت كافة.

 املوارد غري اخلاضعة لرقابة منظمة األغذية والزراعة

 حتّدد اسرتاتيجية التمويل أربعة أنواع خمتلفة من املوارد ذات الصلة، مبا يف ذلك املوارد اليت ال ختضع لرقابة املنظمة. -49
من خالل  وهي تضطلع هبذا الدور البلدان على املعلومات بشأن التمويل. ا يف تعزيز حصولا ميّسرً وتؤدي املنظمة دورً 

االستمرار بتوفري معلومات عن املنح الدراسية ومصادر التمويل واملنح، ال سيما من خالل شبكة مناقشة تنوّع احليوا�ت 
   املستأنسة.

 التوجيهات املطلوبة – ارابعً 
 قد ترغب اهليئة يف:  -50

وضع اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية الستخدام دعوة البلدان إىل مواصلة تنفيذ خطة العمل العاملية والنظر يف  )1(
الثروة احليوانية على حنو مستدام، مبا يشمل اجلوانب املتعلقة ابملوارد الوراثية وحتويل النظم الغذائية حنو نظم 

 ؛قبلةأكثر استدامة وقدرة على الصمود ملواجهة التحد�ت امل
ودعوة البلدان إىل الرتكيز بشكل خاص على صون املوارد الوراثية احليوانية إما من خالل األساليب داخل  )2(

النظام احلّي أو من خالل األساليب خارج النظام احلّي حسب االقتضاء، والطلب إىل املنظمة تقدمي الدعم 
 التكميلي الفين ويف جمال السياسات؛

مة والبلدان مواصلة التوعية أبمهية املوارد الوراثية احليوانية وأدوار منتجي الثروة احليوانية والطلب إىل املنظ )3(
 ؛وأنواع احليوا�ت وسالالهتا ونظم إنتاجها من حيث توفري خدمات النظام اإليكولوجي

تنفيذ خطة  ودعوة املنظمة، ابلشراكة مع أصحاب املصلحة واجلهات املاحنة، إىل مواصلة دعم البلدان يف )4(
 العمل العاملية ووضع االسرتاتيجيات والدراسات والوطنية واإلقليمية وتنفيذها؛

 ودعوة اجلهات املاحنة إىل املسامهة يف تنفيذ خطة العمل العاملية، مبا يف ذلك املسامهة يف اسرتاتيجية التمويل. )5(

 ا يف القيام مبا يلي:أيضً ، قد ترغب اهليئة على وجه التحديد ويف ما يتعلق ابألدلة العملية لتنفيذ خطة العمل العاملية -51

مبشروع الدليل العملي حول االبتكارات يف جمال حفظ املوارد الوراثية احليوانية ابلتجميد، ا اإلحاطة علمً  )1(
وتشجيع ، والطلب إىل املنظمة ابستكماهلما ونشرمها التوصيف الوراثي للموارد الوراثية احليوانية ومشروع

 البلدان على االستفادة الكاملة منهما؛
الواثئق الفنية وحتديثها لدعم تنفيذ والطلب إىل املنظمة مواصلة وضع األدلة العملية وحتديثها وسائر  )2(

عن تنظيم حلقات عمل لالرتقاء مبستوى الوعي ودعم الشبكات اإلقليمية  ًال العمل العاملية، فض خطة
 .واإلقليمية الفرعية

 ما يتعلق برصد التنوع الوراثي احليواين على وجه التحديد، قد ترغب اهليئة يف القيام مبا يلي: ويف -52
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الطلب من املنظمة مواصلة تقدمي الدعم من الرب�مج العادي والدعم الفين لصيانة نظام املعلومات وتطويره  )1(
املستخدمني ال سيما يف ما  بقدر أكرب، ومواصلة العمل على جعل استخدام النظام أسهل ابلنسبة إىل

معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت وتضمني أدوات نظام  يتعلق أبدوات التحديث املنتظم للبيا�ت؛
 لتصور البيا�ت حول تنوع حنل العسل اخلاضع لإلدارة؛ املستأنسة

تتصل خبدمات النظم إىل املنظمة التحقق من إمكانية أن تدرج يف نظام املعلومات حقول بيا�ت والطلب  )2(
اإليكولوجية؛ وعناصر وصفّية لبيئة اإلنتاج؛ ومعلومات بشأن املربني واملنتجني واملنظمات املعنية ابلرتبية؛ 

 م؛وبيا�ت ومؤشرات وراثية وخاصة ابجلينو 
 والطلب من املنظمة إنشاء أداة تسمح ابلرتمجة اآللية للمحتوى الذي يدخله املنسقون الوطنيون إلدارة )3(

املوارد الوراثية احليوانية يف نظام املعلومات من اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية وإليها والبحث يف جدوى 
 الرتمجة عرب مجيع لغات األمم املتحدة؛

إىل املنظمة، رهًنا بتوافر املوارد املالية، إجراء دراسة جدوى عن توافر البيا�ت الوراثية و/أو البيا�ت والطلب  )4(
غرافية املتعلقة ابلسالالت وإمكانية احلصول عليها واستخدامها على النحو األمثل، هبدف تقدير الدمي

املعايري اليت قد تكون مناسبة لتكملة البيا�ت املتعلقة حبجم جمموعات السالالت ابعتبارها مؤشرات لرصد 
 ؛التنوع الوراثي ضمن سالالت الثروة احليوانية

اصلة مساعدة البلدان يف الوصول إىل البيا�ت املتعلقة حبجم جمموعات السالالت، والطلب إىل املنظمة مو  )5(
املتبعة  لتقدمي الدعم الفين للبلدان بشأن تقدير حجم جمموعات السالالت، وإطالع البلدان بشأن املنهجية
ساس جلمع بيا�ت جمموعات السالالت وتقديرها على حنو فعال من حيث الكلفة، وأن تواصل دراسة األ

 ؛املنطقي الذي يكمن وراء عتبات حجم اجملموعات لغرض إسناد حالة خلطر االنقراض
على ضرورة قيام البلدان بتحديث بيا�هتا الوطنية ابنتظام يف نظام املعلومات أو يف شبكة نُظم والتشديد  )6(

العسل اخلاضع لإلدارة  يف ذلك البيا�ت حول تنوع حنلمعلومات التنوع البيولوجي حليوا�ت املزرعة، مبا 
ومواصلة  حول حفظ املوارد الوراثية احليوانية داخل املوقع الطبيعي وخارجه على حٍد سواء،واملعلومات 

 العمل مع املنظمة لتحسني قابلية التشغيل البيين لقواعد البيا�ت الوطنية واإلقليمية مع نظام املعلومات
لضمان االسرتشاد أبحدث البيا�ت واملعلومات املتاحة عند صنع القرارات بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية 

 ؛من أهداف التنمية املستدامة 5-2حول املوارد الوراثية احليوانية وحتقيق املقصد 
من مؤشرات  ب1-5-2فع مستوى وعي اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة بضرورة توسيع نطاق املؤشر ور  )7(

أهداف التنمية املستدامة ليشمل مجيع السالالت، بغية مراعاة جممل املوارد الوراثية احليوانية اليت هتم األغذية 
 .والزراعة
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