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 مقدمة - أّوًال 

املوارد الوراثية احليوانية هي أنواع احليوا�ت املســــــــــــــتخدمة، أو املمكن اســــــــــــــتخدامها، من أجل اإلنتاج الغذائي  -1
جزًءا ال يتجزأ من األســـــــاس البيولوجي لألمن الغذائي ، وتنّوعها هذه املوارد . وتعدّ 1والزراعة، واجملموعات ضـــــــمن كل منها

شـــــــخص. وقد أقرت البلدان األعضـــــــاء يف منظمة األغذية ) 1(تســـــــهم يف ســـــــبل معيشـــــــة ما يربو على مليار هي العاملي و 
مج وميزانيات برا درجت يفأبمهية املوارد الوراثية احليوانية وكانت أنشــــــــــــــطة املوارد الوراثية احليوانية قد أُ (املنظمة) والزراعة 

 نظمة على مدى عقود من الزمن.امل

يوانية. ويف التنوع يف املوارد الوراثية احلإدراك تراجع نظمة بشــــــــأن املوارد الوراثية احليوانية يف املوأســــــــهمت أنشــــــــطة  -2
والزراعة  لألغذيةة املوارد الوراثي هيئةاأللفية الثانية، أجرت شــــــــــعبة اإلنتاج احليواين وصــــــــــحة احليوان، بناًء على طلب  مطلع

بلــًدا عن حــالــة املوارد الوراثيــة  169معلومــات من  حيــث قــامــت جبمع ، أول تقييم عــاملي للموارد الوراثيــة احليوانيــة)اهليئــة(
حليوانية لألغذية حالة املوارد الوراثية اتقرير إىل إصــــــــدار التقييم  أفضــــــــى هذااحليوانية لديها وقدرهتا على إدارة تلك املوارد. و 

ا . كما أكد التقييم 2اعة يف العاملوالزر  ســـــــــــــيما  لدان، الالعديد من البافتقار تراجع التنوع يف املوارد الوراثية احليوانية و أيضـــــــــــــً
 البلدان النامية، إىل القدرة الفنية من أجل إدارة تلك املوارد.

ة للموارد العمل العامليخطة إىل ذلك التقييم، وضـــــــعت البلدان األعضـــــــاء يف منظمة األغذية والزراعة  واســـــــتجابةً  -3
ها الحًقا يف إطار إعالن إنرتالكن وأقرّ  2007 أيلول /ســــــــــــــبتمرب مدت يفاليت اعتُ  3الوراثية احليوانية (خطة العمل العاملية)

أولوية اسرتاتيجية من أجل العمل ضمن  23. وتتضمن خطة العمل العاملية 4املؤمتر الرابع والثالثون ملنظمة األغذية والزراعة
، 2017. ويف عام آخربلد و أربعة جماالت ذات أولوية اســــرتاتيجية، اليت قد ختتلف من حيث األمهية واألولوية النســــبية بني 

 .5بتنفيذ خطة العمل العاملية مأعاد األعضاء التأكيد على التزامه

. لوطنيةا أبن املســـــــــــــؤولية الرئيســـــــــــــية يف تنفيذ خطة العمل العاملية تقع على عاتق احلكومات إعالن إنرتالكن وأقرّ  -4
، ومعها هليئةاتنفيذ خطة العمل العاملية. ودعا لدعم اجلهود القطرية  من أجل نظمةاملواعرتف ابلدور األســـــــاســـــــي الذي تؤديه 

، إىل اإلشــــــــراف العمل) اعةمجة احليوانية لألغذية والزراعة التابعة هلا (العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثي مجاعة
 الدورة يف على التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية وتقييمه وإصـــــــــــــدار التقارير بشـــــــــــــأنه. وقد جرى تقدمي أحدث تقرير

موجزًا عن حالة تنفيذ خطة العمل  6الوثيقة. وتوفر هذه 2021 أيلول /قدت يف ســــــــــبتمرباليت عُ  العادية الثامنة عشــــــــــرة للهيئة
 العاملية، مبا يف ذلك األنشطة األخرية اليت نفذهتا منظمة األغذية والزراعة يف إطار دعم البلدان األعضاء.

                                                      
أيًضا على املوقع االلكرتوين  متاحصفحة. ( 547. روما. حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل. 2007منظمة األغذية والزراعة.  1

https://www.fao.org/3/a1250a/a1250a.pdf.( 
أيًضا على املوقع االلكرتوين  متاح( صفحة. 547. روما. حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل. 2007منظمة األغذية والزراعة.  2

https://www.fao.org/3/a1250a/a1250a.pdf.( 
أيًضا على املوقع االلكرتوين  متاح. (صفحة 48روما.  خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية وإعالن انرتالكن.. 2007منظمة األغذية والزراعة،  3

https://www.fao.org/3/a1404e/a1404e.pdf.( 
 .C 2007/REP الوثيقة من 142الفقرة  4
 .C 2017/REPالوثيقة  من(ابء) 54الفقرة  5
 .Inf.2-AnGR-CGRFA/WG/11/21الوثيقة  6
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تنفيذ  ة عنمرحليالبلدان واملنظمات الدولية إىل تقدمي تقارير كل مخس ســــــــــنوات تدعو منظمة األغذية والزراعة  و  -5
نظمــة وقــد تلقــّت امل. 20198 متوز /يوليو 31. وكــانــت آخر الــدعوات تطلــب تقــدمي التقــارير حبلول 7مليــةخطــة العمــل العــا

مما يدل على مستوى عاٍل  ،11تقريرًا من املنظمات الدولية 14و 10مرحليةوأربعة تقارير إقليمية  9مرحليةتقارير قطرية  104
 .من االهتمام بعملية التنفيذ ورفع التقارير

ة خلطة تعزيز أنشـــطتها يف خمتلف جماالت األولوية االســـرتاتيجيمرحلية معظم البلدان اليت قدمت تقارير  واصـــلتو  -6
مســتوى متوســٍط و ؛ ن التنفيذ كان على مســتوى عاٍل يف أورواب والقوقاز وأمريكا الشــماليةأبوأفادت التقارير  .العمل العاملية

غرب  مســــــتوى منخفٍض يف الشــــــرق األدىن واألوســــــط وأقاليم جنوبو الكارييب؛ البحر يف أفريقيا وآســــــيا وأمريكا الالتينية و 
واصــــــــــــــل املنظمات وتوجود مســــــــــــــتوى عاٍل من التنفيذ. عن احمليط اهلادئ. وأفادت تقارير بعض البلدان يف مجيع األقاليم 

على إشـــراك شـــكل عام بوتشـــدد هذه اجلهات الفاعلة  .الدولية تقدمي مســـامهات كربى من أجل تنفيذ خطة العمل العاملية
ذ ها البلدان بشــأن التقدم احملرز يف تنفيعنالنتائج اليت أفادت  وإنّ  .أصــحاب املصــلحة احملليني لضــمان امللكية وتعظيم األثر

تطلب مواصـــــلة تمهمة حتســـــني إدارة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل  خطة العمل العاملية مشـــــّجعة، ولكنّ 
وميكن  .تزال أســـباب هذا النقص تشـــمل النقص يف املوارد املالية والقدرات املؤســـســـية والبشـــرية وال .مام وبذل اجلهوداالهت

د الوراثية عن التقدم احملرز بشـــــــــــــأن تنفيذ خطة العمل العاملية للموار  التوليفياالطالع على مزيد من التفاصـــــــــــــيل يف التقرير 
 .202012 -احليوانية 

 لتنفيذ خطة العمل العاملية األغذية والزراعة منظمةدعم  - اثنًيا
 للموارد الوراثية احليوانية

ن خالل ماالســرتاتيجية خلطة العمل العاملية، وذلك  ةان يف تنفيذ مجيع جماالت األولويواصــلت املنظمة دعم البلد -7
 .توفري الدعم املؤسسي والفين وتيسري البحث وبناء القدرات

 

                                                      
7 FAONo date. Animal genetics: Global Policy: Reporting System. In:  FAO. ]ةااللكرتوني النسخة .[Rome] .14بتاريخ  ورد ذكره 

 ].2022 /كانون الثاينيناير
system/en/-policy/reporting-genetics/global-https://www.fao.org/animal 

 .2019 /آذارمارس 4بتاريخ  CSL C/AGA-5الوثيقة  8
9 FAONo date. Animal genetics: Global Policy: Reporting System. In:  FAO.]ةااللكرتوني النسخة .[Rome] .14بتاريخ  ورد ذكره 

 ].2022 الثاين/كانون يناير
 system/countries/en/-policy/reporting-genetics/global-http://www.fao.org/animal 

10 FAONo date. Animal genetics: Global Policy: Reporting System. In:  FAO.]ةااللكرتوني النسخة .[Rome] .14بتاريخ  ورد ذكره 
 ].2022 /كانون الثاينيناير

system/regions/en/-policy/reporting-genetics/global-http://www.fao.org/animal 
11 FAONo date. Animal genetics: Global Policy: Reporting System. In:  FAO.]ةااللكرتوني النسخة .[Rome] .14بتاريخ  ورد ذكره 

 ].2022 /كانون الثاينيناير
organizations/en-system/international-policy/reporting-genetics/global-http://www.fao.org/animal 

 .Inf.5-CGRFA/18/21/10.2الوثيقة  12

https://www.fao.org/animal-genetics/global-policy/reporting-system/en/
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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 تأنســــــةمعلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت املســــــمنظمة يف احملافظة على نظام الرئيســــــية للنشــــــطة األويتمثل أحد  -8
ترمجة املنصـــــة و ) 2تبادل البيا�ت وحتســـــينها؛ (لإجراءات  اختاذ) 1. ويتضـــــمن ذلك ما يلي: (13وتطويره (نظام املعلومات)

إنشـــــاء أدوات تتيح و ) 4؛ (اخلاضـــــع لإلدارة برصـــــد تنوّع حنل العســـــلإنشـــــاء جماالت للبيا�ت اخلاصـــــة و ) 3؛ (اإللكرتونية
. وميكن االطالع على تفاصـــيل هذه 14من مؤشـــرات أهداف التنمية املســـتدامة 2-5-2ابء و 1-5-2حســـاب املؤشـــرين 

املعلومات الواردة يف نظام املعلومات من أجل إصــــــدار  كل عامنينظمة  املتســــــتخدم و . 15األنشــــــطة على شــــــبكة االنرتنت
 .16واجتاهاهتا تقارير عن حالة املوارد الوراثية احليوانية

خمتلف الشــــــــركاء لدعم البلدان يف توصــــــــيف املوارد الوراثية احليوانية وواصــــــــلت منظمة األغذية والزراعة العمل مع  -9
املركز مبشــــاركة  مشــــروًعا 49بلًدا عن طريق  61جرى دعم و . وصــــو�امســــتدام على حنو تخدامها واســــ وحصــــرها ورصــــدها

قدت وعُ  .املشــــــــــــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية املعين ابلتقنيات النووية يف األغذية والزراعة
بشــأن إدارة املوارد الوراثية  نيةمن اخلطوط التوجيهية الف جمموعتنينظمة املاثنتا عشــرة دورة تدريبية وطنية وإقليمية. ووضــعت 

دعم الرعاة وغريهم من  من أجلنظمة عملها املوواصــــــــلت . 18والتوصــــــــيف الوراثي 17لتربيدابما يتعلق ابحلفظ  احليوانية يف
ن طريق اإلســـــــــهام يف ع نظمة بكفاءهتا الفنية املعرتف هبا يف إدارة املوارد الوراثية احليوانيةاملحتتفظ و  اشـــــــــية.صـــــــــغار مريب امل

منظمة  وأدت ونشـــــــر البحوث العلمية. املؤمترات العلمية الدولية وقيادهتا خاللالدورات مشـــــــاريع البحث والتطوير وتنظيم 
يف اجمللة العلمية  19"اإلدارة املســـــــتدامة للموارد الوراثية احليوانية" بعنوانلعدد اخلاص يف احمرر ضـــــــيف دور  األغذية والزراعة

 .Sustainability املفتوحة

 2023-2022األنشطة املخطط هلا لفرتة السنتني  -اثلثًا 

 دورهتا يف اهليئةتنفيذ خطة العمل العاملية. وقد دعت  من أجلســـــــــتواصـــــــــل منظمة األغذية والزراعة دعم البلدان  -10
يف وضع اسرتاتيجيات وطنية  النظرو ) 2( ؛) مواصلة تنفيذ خطة العمل العاملية1العادية الثامنة عشرة البلدان إىل ما يلي: (
هبدف  اتلثقافعلى حنو مســــــتداٍم ومراٍع ل ، مبا يف ذلك املوارد الوراثية احليوانية،وإقليمية من أجل اســــــتخدام الثروة احليوانية

على الصـــــمود يف مواجهة التحد�ت املســـــتقبلية. وقد طلبت البلدان من منظمة  قدرةجعل النظم الغذائية أكثر اســـــتدامة و 
  إضايف.ايتة والزراعة توفري دعم فين وسياساألغذي

 

                                                      
 .is-http://www.fao.org/dadانظر:  13
 خةالنس[ املوارد الوراثية احليوانية والنباتية –من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة  2-5-2و 1-5-2املؤشران  .2002منظمة األغذية والزراعة.  14

 ].2022 /كانون الثاينيناير 14بتاريخ  ورد ذكره]. روما [ةااللكرتوني
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8356EN/ 
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http://www.fao.org/dad-is
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8356EN/
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Animal_Genetic_Resources_sus

	ثانيًا - دعم منظمة الأغذية والزراعة لتنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية
	ثالثًا - الأنشطة المخطط لها لفترة السنتين 2022-2023

