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 مقدمة -لا أو  
إىل توصيييييف املوارد الوراثية  1 األول خلطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية ةاالسييييجاتيجياألولوية جمال  يشيييير -1

، ال واملستدامسًيا لالستخدام الفع  اجتاهاهتا واملخاطر املرتبطة هبا، كوهنا شرطًا أساها ورصد جردلألغذية والزراعة و  احليوانية
ظم تدعو خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية إىل تعزيز ن  و . وصييييييوهنا املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة طويروت

نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املعلومات العاملية واإلقليمية وشييييييييبكات اصرد والرصييييييييد والتوصيييييييييف،  ا يف  ل  
كسداة أسيياسييية  1996عام  مت إنشيياء نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسييتسنسيية يفقد و  2.(IS-DAD) املسييتسنسيية

  العامل. يف املاشية سالالتلتسجيل املعلومات عن 
من منظمة األغذية والزراعة ، العادية الثامنة عشييييييرةيف دورهتا )اهليئة(  طلبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةو  -2

مواصيلة صييانة وتطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسيتسنسية وإدراو أدوات يف نظام املعلومات  ك ن املعاصة 
بياانت  جماالتسن تنو ع حنل العسيييل اخلاضيييع ل دارة، والتحقق من إمكانية تايييمني نظام املعلومات املرئية للمعلومات بشييي

واملعلومات املتاحة للعموم بشييييييييييسن املربني  صتتصييييييييييل  ا يلي: خدمات النظم اإليكولوجيةص وعناصيييييييييير وصييييييييييفي ة لبيئة اإلنتاو
وطلبت اهليئة كذل   واملنتجني واملنظمات املعنية ابلجبيةص وبياانت ومؤشيييرات وراثية وخاصييية ابصينوم بشيييسن التنوع الوراثي.

قون من املنظمة أن تستحدث أداة تسمح ابلجمجة اآللية من اللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية وإليها، ملا  يقد مه املنس 
الوطنيون املعنيون إبدارة املوارد الوراثييية احليوانييية من  تون يف نظييام املعلومييات، والتحقيق يف جييدون الجمجيية بلغييات األمم 

البلدان إىل اإلبالغ عن البياانت الوطنية بشييييييييييسن تنوع أنواع عسييييييييييل النحل اخلاضييييييييييعة  اهليئةودعت  3املتحدة الرمسية كافًة.
  4نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستسنسة.ل دارة إىل 

وأشييييييييييارت اهليئة إىل احلاجة إىل أن تعمد البلدان واملنظمة إىل االرتقاء  سييييييييييتون وعي اللجنة اإلحصييييييييييائية لألمم  -3
من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ليشمل مجيع السالالت املسج لة  5ب1-5-2املتحدة بارورة توسيع نطاق املؤشر 
، وطلبت من منظمة األغذية والزراعة رفع تقارير عن نتائج جممل املوارد الوراثية احليوانيةيف نظام املعلومات، بغية مراعاة 
ة لألغذية العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احليوانيمجاعة اهليئة و كل  من االرتقاء  سييييييييييييييتون الوعي إىل  

  6(.)مجاعة العملاملنبثقة عنها والزراعة 
ام السيييييييالالت وطلبت اهليئة من منظمة األغذية والزراعة مواصيييييييلة تقد  الدعم الفا للبلدان بشيييييييسن تقدير أحج -4

نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسيييتسنسييية وإطالع البلدان على املنهجية املت بعة صمع بياانت وحتديث بياانهتا يف 
كما طلبت اهليئة من املنظمة أن جتري، رهًنا بتوافر   7الكلفة.الالت وتقديرها على حنو فعال من حيث جمموعات السيييييييييييييي

املوارد املالية، دراسة جدون عن توافر البياانت اصينومية و/أو الدميوغرافية عن السالالت والوصول إليها واستخدامها على 
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السييييييييييتكمال البياانت املتعلقة  جم جمموعات السييييييييييالالت، بوصييييييييييفها  النحو األمثل لتقدير املعاير اليت قد تكون مالئمة
  8.املاشية مؤشرات لرصد التنوع الوراثي ضمن سالالت

من مؤشييييييرات أهداف التنمية  1-4-2وطلبت اهليئة من مجاعة العمل أن تناقش يف دورهتا املقبلة، تنفيذ املؤشيييييير  -5
لالسيييتخدام الفعال هلذا املؤشييير كسداة أخرن لتقييم حالة املتاحة ديد أوجه التآزر ومناقشييية اخليارات ورصيييده وحت 9املسيييتدامة

  10تنفيذ خطة العمل العاملية.
وراء عتبات حجم اجملموعات  كامناملنطقي ال املسيييييوغكما طلبت اهليئة من منظمة األغذية والزراعة التحقيق يف  -6

  11خبطر االنقراض، وعرض النتائج على الدورة املقبلة صماعة العمل.املستخدمة لتحديد السالالت املهددة 
ا ألنشييييطة املنظمة املتعلقة برصييييد تنوع املوارد الوراثية احليوانية منذ الدورة الثامنة عشييييرة  -7 وتقدم هذه الوثيقة ملخصييييً

( حالة تطوير نظام 1) اثنني مها موضيييييوعني رئيسييييييني ضيييييمناألقسيييييام املوصيييييوفة هنا جممعة و . 2021للهيئة يف عام العادية 
رصيييييد مؤشيييييرات املوارد خلطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية. و ( 2معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسيييييتسنسيييييةص )

التنوع و )ب( ب من مؤشييرات أهداف التنمية املسييتدامةص 1-5-2، )أ( املؤشيير الثانية أربعة مواضيييع فرعيةاجملموعة وتشييمل 
عتبات ختصيييص السييالالت و من مؤشييرات أهداف التنمية املسييتدامةص )د(  1-4-2املؤشيير و ص )و( لوراثي داخل السيياللةا

حالة واجتاهات املوارد الوراثية ات املفصيييييييييييلة يف وثيقة املعلومات: تاح مزيد من املعلومي  للفئات املعرضييييييييييية خلطر االنقراض. و 
تقدير  أسييييييييالي و  13نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسييييييييتسنسييييييييةتقرير مفصييييييييل عن تطوير  ،202212 -احليوانية 

  14.التغرات اصينومية داخل اجملموعات

 نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستأنسةتطوير  -ااثنيا 
قييامييت املنظميية برعيياييية ومواصييييييييييييييليية تطوير نظييام معلومييات التنوع الوراثي للحيواانت  15على طليي  اهليئيية، بنيياءً  -8

( تطوير أدوات نظام معلومات 1تايمنت األنشيطة )و املسيتسنسية وزادت من سيهولة اسيتخدامه مع موارد الربانمج العادي. 
ع ل دارة لألغذية والزراعة تنو ع حنل العسيييييييييل اخلاضييييييييي عرض البياانت عنالتنوع الوراثي للحيواانت املسيييييييييتسنسييييييييية من أجل 

،  ا يتماشى مع طل  ل املعلومات عن النحل غر الالسعوتوسيع نطاق أداة إدخال البياانت  ات الصلة للسماح إبدخا
 16النظر يف ملقحات أخرن يف نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسييتسنسييةص هيئةللالعادية الدورة السييادسيية عشييرة 

، وتطوير أدوات املعاصة املرئية املتعلقة خبدمات النظام اإليكولوجي واملعلومات إجراءات إدخال البياانتحتسييييييييييييييني و ( 2)
اآلليية تتون نظيام معلوميات التنوع الوراثي اللغويية الجمجية و ( 3املتياحية للجمهور عن املربني واملنتجني ومنظميات الجبييةص )
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البياانت  نقلخيارات  سييييييينة لو ( 5البيا مع قواعد البياانت األخرنص )حتسيييييييني التشيييييييغيل و ( 4للحيواانت املسيييييييتسنسيييييييةص )
 الوصفية. 

، قدمت املنظمة الدعم الفا للبلدان لتحسييييييني  تون نظام معلومات التنوع الوراثي ابإلضييييييافة إىل تطوير النظامو  -9
يوليو/ وز  خالل شيييهرسيييلسيييلة من حلقات العمل التدريبية االفجاضيييية عقد تايييمن الدعم الفا و للحيواانت املسيييتسنسييية. 

ترمجة املواد التدريبية إىل لغات األمم  مواصييييلة، و 2022ونوفمرب/تشييييرين الثا   2021وسييييبتمرب/أيلول ونوفمرب/تشييييرين الثا  
تنوع الوراثي للحيواانت نظيام معلوميات ال كيفيية اسييييييييييييييتخيدامعلى وجيه التحيدييد، مت توفر مقياطع فييديو حول و املتحيدة. 

 دليل املسييييتخدم وأتيح مطبوعا 18واإلسييييبانية. 17الفرنسييييية تنيابللغ للموارد اليت هي يف حالة خطراالجتاهات واملسييييتسنسيييية 
  19ابللغة الروسية. دليل سريع للمنسقني الوطنيني البياانت:إدخال و

منهجية تقدير أحجام جمموعات السييييييييييييييالالت بطريقة فعالة من حيث التكلفة،  عنمسييييييييييييييودة وثيقة  إعدادمت و  -10
وترمجتها إىل الفرنسيييية واإلسيييبانية ومشييياركتها مع مجيع املنسيييقني الوطنيني إلدارة املوارد الوراثية احليوانية إلبداء تعليقات عرب 

م للتحسيييييني. والوثيقة اليت جرت مشييييياركتها مع ، وطل  تعليقاهتم واقجاحاهت2022سيييييبتمرب/أيلول  29لكجو  يف الربيد اإل
كتجميع وتقدير بياانت حجم اجملموعات لتصيييييينيف املخاطر مجيع املنسييييييقني الوطنيني إلدارة املوارد الوراثية احليوانية متاحة 

 20.، منهجية ألخذ العيناتنظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستسنسةيف 
ة مسيياعدة البلدان يف الوصييول إىل البياانت املوجودة، وتقدير أحجام اجملموعات وواصييلت منظمة األغذية والزراع -11

سييييييبعة تلقت خالل الفجة املشييييييمولة ابلتقرير، و وإدخال البياانت يف نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسييييييتسنسيييييية. 
 والزراعة مع االحتاد الدويل لرابطات النحالني، تعاونت منظمة األغذية عالوة على  ل و ذا الدعم املباشيير. مثل ه 21بلدان
- Apimondia،22  مجع بييياانت نظييام معلومييات التنوع الوراثي للحيواانت من أجييل لتقييد  الييدعم املبيياشيييييييييييييير للبلييدان

 لألغذية والزراعة وإدخاهلا. وقد تلقت مخسييية بلدان يف اسييييا وأفريقيا هذا اخلاضيييع ل دارةاملسيييتسنسييية املتعلقة بتنوع النحل 
  23الدعم.

قييامييت منظميية األغييذييية والزراعيية بتحييديييث وحييدة إدخييال البييياانت اخليياصييييييييييييييية بنظييام معلومييات التنوع الوراثي و  -12
للحيواانت املسييييتسنسيييية، يا مينح مجيع املنسييييقني الوطنيني إلدارة املوارد الوراثية احليوانية إمكانية اإلشييييارة إىل االسييييتخدامات 

اإليكولوجي اليت يسييييامهون فيها من خالل حتديد مربعات االختيار اليت تصيييينف  ات الصييييلة للسييييالالت وخدمات النظام 
اخلدمات على أهنا إما خدمات تزويد أو خدمات صيييييييانة أو خدمات تنظيم أو خدمات ثقافية. ومن خالل تطوير إجراء 

م اإليكولوجي، مبسييييييط إلدخال البياانت، وتقد  الدعم لتحميل البياانت حول اسييييييتخدامات السييييييالالت وخدمات النظا
ا على سييييد الفجوات يف البياانت حول اسييييتخدامات السييييالالت وخدمات النظام  سيييياعدت منظمة األغذية والزراعة أياييييً

الوطنية. ومت تفعيل هذه اخليارات يف  تاإليكولوجي املرتبطة هبا، وكذل  بشيييييييييييييسن تصييييييييييييينيف تكيف جمموعات السيييييييييييييالال
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22https://www.apimondia.org  
 .وليسوتو وفييت انمبوتسواان واتيلند والفلبني  23

https://www.fao.org/3/cb0698en/cb0698en.pdf
https://360.articulate.com/review/content/5122dc89-525d-46aa-81c2-969a7072da6c/review
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بتحييديييث بييياانتييه يف نظييام معلومييات التنوع الوراثي  بلييًدا 41قييام ، 2022، و لول سييييييييييييييبتمرب/أيلول 2022يونيو/حزيران 
 للحيواانت املستسنسة. 

ولتحسييييييني قابلية التشييييييغيل البيا لقواعد البياانت الوطنية واإلقليمية مع نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت  -13
 ت مشيييييييياركة قائمة يئات واأل ا  الظاهرية، للسيييييييياللة والب الوراثيةوتسييييييييهيل البحث عن الروابط بني األ ا  املسييييييييتسنسيييييييية 

مديري قاعدة بياانت الصيييييييفات الوراثية املندلية لدن سيييييييالالت نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسيييييييتسنسييييييية مع 
سييييسيييمح هذا للنظامني و  Online Mendelian Inheritance in Animals (OMIA).24))احليواانت عرب اإلنجنت 

 OMIAمت توحيد أمساء السالالت  يث تتطابق األمساء املوجودة يف قاعدة بياانت قد و أبن يكوان قابلني للتشغيل البيا. 
سيسمح هذا التوحيد ملستخدمي كال النظامني . و وع الوراثي للحيواانت املستسنسةمع تل  املوجودة يف نظام معلومات التن

 .كليهما  هولة من املصدرينجبمع املعلومات بس

 رصد مؤشرات املوارد خلطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية -ااثلثا 

 تاملعلومات املتعلقة ابلسييييييالال أن جمدًدا  220225 –ثية احليوانية واجتاهاهتا حالة املوارد الوراتؤكد الوثيقة بشييييييسن  -14
  26هتا السيييييييادسييييييية عشيييييييرةادت يف دور احلايل مع أن اهليئة شيييييييد   تزال بعيدة عن مسيييييييتومت االكتمال. وهذا هو الوضيييييييع ال
على ضيييييرورة أن تعمد البلدان بصيييييورة منتظمة إىل حتديث بياانهتا الوطنية يف العادية   28والثامنة عشيييييرة 27السيييييابعة عشيييييرةو 

سييييياللة ) لية وعابرة للحدود( مت اإلبالغ عنها يف  859 8نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسيييييتسنسييييية. ومن بني 
يف املائة منها حالًيا على أهنا معرضييييية خلطر االنقراضص  26نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسيييييتسنسييييية، ت صييييينف 

النقراضص ا من غر املعروف ما إ ا كانت معرضيية خلطريف املائة  54يف املائة على أهنا غر معرضيية خلطر االنقراضص و 13و
خطر االنقراض مسيييتقرة نسيييبًيا منذ احلالة ابلنسيييبة إىل وظلت نسيييبة السيييالالت غر املعروفة  ابلفعل. يف املائة انقرضيييت 7و

 .2020عام 
اخلاضييييييييييييييع نوًعا أو نوًعا فرعًيا من النحل  53بياانت حول  بلًدا 25 اتح، أ2022اعتبارًا من سييييييييييييييبتمرب/أيلول و  -15

يا يوفر  ،26لييييييييي  واجملموعات الفرعية تقديرات حول عدد اجملموعات بلًدا 14، قدم 25. ومن بني هذه البلدان الييييييييي ل دارة
، من به املاييييييطلعيف العمل  اخلاضييييييع ل دارة. ومت النظر يف اصوان  اإلقليمية لتنوع النحل الوراثياألسييييييا  لرصييييييد تنوعها 

ات التنوع الوراثي للحيواانت املستسنسة إلدخال البياانت اخلاصة ابلنحل غر خالل القرار املذكور سابًقا لفتح نظام معلوم
 عملية وضييييييييييعالالسييييييييييع. ورغم هذه األنشييييييييييطة، فتن الكمية احلالية والتغطية اصغرافية للبياانت ليسييييييييييت كافية بعد لتوجيه 

 .اضع ل دارةاخلالسياسات واالسجاتيجيات اإلقليمية أو الدولية للحفاظ على التنوع الوراثي للنحل 
 
 

                                                      
24/tps://omia.org/homeht  
 .Inf.1-AnGR-CGRFA/WG/12/23/4الوثيقة  25

 .Report/Rev. 1-CGRFA/16/17 من الوثيقة 46الفقرة  26

 .Report-CGRFA / 17/19 من الوثيقة 89الفقرة  27

 .Report-CGRFA/18/21 من الوثيقة 78الفقرة  28
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ب من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة )عدد املوارد الوراثية احليوانية لألغذية 1-5-2املؤشر  -ألف
 املتوسط أو الطويل( ينيوالزراعة املودعة يف مرافق للحفظ على املد

 املؤشييييرنطاق بعد التشيييياور مع اخلرباء الداخليني واخلارجيني، أعدت منظمة األغذية والزراعة وثيقة تقجح توسيييييع  -16
ب من مؤشييييرات أهداف التنمية املسييييتدامة، ليشييييمل مجيع السييييالالت املسييييجلة يف نظام معلومات التنوع الوراثي 2-5-1

الوثيقة من قبل فريق اخلرباء املشييييييجل بني الوكاالت املعا  ؤشييييييرات للحيواانت املسييييييتسنسيييييية. و ت املوافقة رمسًيا على هذه 
ومت تعديل نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسييتسنسيية وفًقا لذل  للسييماح ابإلبالغ  29أهداف التنمية املسييتدامة.

معلومات التنوع الوراثي  ب من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة صميع السالالت املسجلة يف نظام1-5-2 عن املؤشر
 (.2022 كانون األولللحيواانت املستسنسة )متاح على اإلنجنت اعتبارًا من ديسمرب/

 ورصده تقدير التنوع الوراثي داخل الساللت -ابء

فيينا،  يف يف سييييييييييييييبتمرب/أيلول، قامت منظمة األغذية والزراعة، ابلتعاون مع جامعة املوارد الطبيعية وعلوم احلياة -17
توافر (، بدعوة جمموعة من اخلرباء من مناطق متعددة من جمموعة العمل للنظر يف دراسييييييييية جدون عن BOKUالنمسيييييييييا )
. و/أو الدميوغرافية عن السيييييالالت والوصيييييول إليها واسيييييتخدامها على النحو األمثلو/أو املتعلقة ابلنسيييييبة  الوراثيةالبياانت 

السيييالالت كمؤشيييرات  اتالسيييتكمال بياانت حجم جمموع البارامجاتإىل تقدير الدراسييية  سيييعتوبناًء على طل  اهليئة، 
طرق لتقدير التباين الوراثي لرصد التنوع الوراثي داخل سالالت الثروة احليوانية. ويتم عرض نتائج اجتماع اخلرباء يف الوثيقة 

" كمؤشييييييييير للتنوع الوراثي داخل اجملموعة، الفعلي"حجم اجملموعة  ابرامجاقجح فريق اخلرباء اسيييييييييتخدام و  30.داخل اجملموعة
من لدن عدد قليل جًدا . و الوراثيةوالذي ميكن تقديره ابسييييييييييييييتخدام إما البياانت الدميوغرافية أو النسيييييييييييييي  أو البياانت 

يد جمموعات السييالالت الوطنية لديها حالًيا بياانت مطلوبة لتقديرات موثوقة هلذه املعلمات. وسييتكون هنال حاجة إىل مز 
من البحييث لتطوير وحتسييييييييييييييني جمموعيية مؤقتيية من املؤشييييييييييييييرات ل بالغ عن املعلومييات يف نظييام معلومييات التنوع الوراثي 

 للحيواانت املستسنسة. 

 من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة 1-4-2املؤشر  -جيم
 )نسبة املساحة الزراعية اخلاضعة للزراعة املنتجة واملستدامة(

من مؤشييييييرات أهداف التنمية املسييييييتدامة احليازات الزراعية فقط )كوحدات إحصييييييائية(.  1-4-2يغطي املؤشيييييير  -18
( 3)، البعد االقتصييييييياديو ( 2)، ( البعد البيئي1ية املسيييييييتدامة: )ويتناول املؤشييييييير الزراعة املسيييييييتدامة عرب األبعاد الثالثة للتنم

، ولكل منها مؤشر فرعي. واملصدر املوصى األبعاد مشجًكا بني خمتلفديد أحد عشر موضوًعا البعد االجتماعي. ويتم حتو 
على مسييتون املزرعة  املزرعة. ويتم تقييم املؤشيير أواًل به صمع البياانت هلذه املؤشييرات الفرعية هو إجراء مسييح على مسييتون 

 مث يتم جتميعه على املستون الوطا.
 

                                                      
29/sdgs-https://unstats.un.org/sdgs/iaeg  
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هلذا املوضوع هو بعنوان "املمارسات الزراعية  ويشمل البعد البيئي موضوًعا عن التنوع البيولوجي. واملؤشر الفرعي -19
الداعمة للتنوع البيولوجي" ويقيس مسييتون تبا املزرعة للممارسييات الزراعية املسييتدامة اليت تسيياهم بشييكل أفاييل يف التنوع 

نية واتاصييييل. ص ويتم النظر يف كل من الثروة احليواالوراثيةاألنواع واملسيييتومت البيولوجي على مسيييتون النظام اإليكولوجي و 
ومن بني املعاير اليت تتم مراعاهتا لتعكس املمارسات الزراعية املستدامة وجود سالالت متكيفة  لًيا. وتطل  وحدة املسح 
املوصييى هبا صمع عنصيير البياانت هذا من اجمليبني تقد  قائمة ابلسييالالت املختلفة والسييالالت املختلطة يف املزرعة وأعداد 

 نوع وساللة حيوانية. احليواانت لكل
البلدان إىل تقد  معلومات عن كيفية ختصييييص سيييالالهتا املسيييجلة ، العادية يف دورهتا الرابعة عشيييرةدعت اهليئة و  -20

" ألغراض حسيييييياب ا "غريبة" و"مكيفة  ليً يف نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسييييييتسنسيييييية ضييييييمن إحدن الفئتني
هي سييياللة أصيييلية يف  اليً إىل أن  سييياللة من السيييالالت املكي فة  ا ل شيييارة وإعطاء البلدان خيارً د املؤشيييرات اخلاصييية ابملوار 

 . 31البلد املعا
من مؤشييييييييرات أهداف التنمية املسييييييييتدامة  1-4-2ويف حني أنه قد يكون هنال آتزر  تمل بني رصييييييييد املؤشيييييييير  -21

ومؤشيييييييييييرات رصيييييييييييد تنفيذ خطة العمل العاملية، جتدر اإلشيييييييييييارة إىل أن البلدان تواجه حتدمت خطرة تتعلق جبمع البياانت 
من مؤشييييرات أهداف التنمية املسييييتدامة. ويف الوقت احلايل، مل يتم نشيييير أي بياانت قطرية حول املؤشيييير  1-4-2للمؤشيييير 

رات أهداف التنمية املسييييتدامة. ومن املتوقع نشيييير جمموعة أوىل  دودة من البياانت القطرية يف النصييييف من مؤشيييي 2-4-1
. ووافق فريق اخلرباء املشييييجل بني الوكاالت املعا  ؤشييييرات أهداف التنمية املسييييتدامة يف مار /ا ار 2023األول من عام 

مؤشييرات أهداف التنمية املسييتدامة يف تعريف "السيياللة من  1-4-2على إدراو وصييف البياانت الوصييفية للمؤشيير  2022
 تالسالالعن علومات املواملناقشات جارية حول كيفية مجع  32املتكيفة  لًيا" للمساعدة يف ضمان اتساق املصطلحات.

 .يف احلقلما املزرعة بطريقة جمدية، مع األخذ يف االعتبار اخلربة الالزمة لتحديد ساللة  عمليات مسحابستخدام 
من مؤشيييرات أهداف التنمية  1-4-2 ل بالغ عن املؤشيييرتعريف "السييياللة املتكيفة  لًيا" ويؤكد قرار اسيييتخدام  -22

املستدامة أيًاا على حاجة البلدان إىل تصنيف جمموعات سالالهتا الوطنية من حيث التكيف وإدخال هذه املعلومات يف 
من من السيييييالالت غر مصييييينفة  يف املائة 50أكثر من  فتن  نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسيييييتسنسييييية. وحالًيا، 

 لتكيف يف نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستسنسة. حيث قدرهتا على ا

 املستخدمة لتحديد الساللت اليت تعترب معرضة خلطر النقراض اتعتبات حجم اجملموع -دال

وراء عتبات حجم  كامناملنطقي ال املسييييييييييييييوغبناًء على طل  اهليئة، قامت منظمة األغذية والزراعة ابلتحقيق يف  -23
اجملموعات املسييييييييييتخدمة لتحديد السييييييييييالالت اليت تعترب معرضيييييييييية خلطر االنقراض. كما مت التحقق من صييييييييييحتها، مل تكن 

عاًما على أسييييييييا  مشيييييييياورات اخلرباء ومت تطويرها  30األسييييييييالي  القائمة على التجربة متاحة، فقد مت حتديد العتبات منذ 
ات ابلتشيييييييياور مع أعايييييييياء املنظمة. ومت تقد  اجملموعة األوىل من العتبات يف مشيييييييياورة حتديد العتبعلى الدوام الحًقا. ومت 

واسيييييييتند إىل مخس فئات  ات حالة خماطر  198933خرباء منظمة األغذية والزراعة اليت عقدت يف روما يف سيييييييبتمرب/أيلول 
                                                      

 .Inf.7-AnGR-CGRFA/WG/7/12 والوثيقة Report-CGRFA / 14/13من الوثيقة  31الفقرة  31
3201.pdf-04-02-https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata  
33Animal genetic . 1990. Methods and experiences with in situ preservation of farm animals. In: G. Wiener, ed. Bodó, I 

resources – A global programme for sustainable development. FAO Animal Production and Health Paper. No. 80. Rome. 
www.fao.org/3/a-t0284e.pdf 
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تبات حجم اجملموعات متزايدة: عادي )أي غر معرض للخطر( وغر امن وضييييييييييييييعيف ومعرض للخطر وخطر. وكانت ع
كانت العتبة األعلى   100 أن حيوان )أي 100و 000 1و 000 5و 000 10األربع املعنية اليت تفصييل بني الفئات اخلمس 

ألدبيات ومل يتم اخلطرة واحلد األدىن للفئات املهددة ابالنقراض(. كما ل وحظ، اسييييييييييييييتندت الفئات والعتبات إىل اللحالة 
ا ماييييييييياعفة مع ا فاض خطر االنقراض أضيييييييييعافً  ازدمدص وكانت املسيييييييييوغات اليت تربرها تتمثل يف عن طريق التجربةإثباهتا 

حجم اجملموعة. وكانت أمساء الفئات ياثلة لتل  املسيييييييتخدمة من قبل االحتاد الدويل حلفظ على الطبيعة يف قائمته احلمراء 
  1964.34اليت و ضعت يف عام  لألنواع املهددة ابالنقراض

أوصيييييييييت بنشييييييييير قائمة مراقبة عاملية  35، عقدت منظمة األغذية والزراعة مشييييييييياورة أخرن للخرباء1992يف عام و  -24
للسييالالت املهددة واقجحت اسييتخدام مصييطلح "اندر" بداًل من "غر امن". وعلى هذا األسييا ، نشييرت منظمة األغذية 

. وألسييييييييباب عملية 1993يف عام  36واانت املسييييييييتسنسييييييييةللتنوع الوراثي للحيقائمة املراقبة العاملية والزراعة الطبعة األوىل من 
)نقص البياانت بشكل أساسي(، تامنت الوثيقة فقط السالالت احلرجة واملعرضة لالنقراض، يف حني مت إيقاف الفئات 

للتنوع ة قائمة املراقبة العامليالاعيفة والنادرة / غر اآلمنة بشكل أساسي. كما مت إدخال فئة "منقرضة". الطبعة الثانية من 
" إلنشييييياء جمموعات فرعية من الفئات احلرجة خاضيييييعة للصيييييون" عامل التعديلأضيييييافت  37الوراثي للحيواانت املسيييييتسنسييييية

 واملهددة ابالنقراض للتمييز بني اجملموعات اليت مت وضع برامج احلفظ النشطة هلا.
ظلت فئات التصيييييينيف املسييييييتخدمة يف قوائم املراقبة العاملية سييييييارية حط إقرار اللجنة للخطو  التوجيهية ملنظمة و  -25

هذه اخلطو  ت بلورة و  2013.39م يف عا 38احليوانية يف اصسييييييييييييييم احلياألغذية والزراعة بشييييييييييييييسن صييييييييييييييون املوارد الوراثية 
اإلقليمية واسيييييييتعرضيييييييتها جمموعة العمل يف دورهتا السيييييييابعة. وحددت التوجيهية من خالل مشييييييياورات اخلرباء واملشييييييياورات 

،  ا يتماشييييى "الاييييعيفةيهية إبعادة إدخال فئة "اخلطو  التوج، أوصييييت ت يف نظام العتبات. أواًل اخلطو  التوجيهية تغيرا
، أ جري تغير ملراعاة أن األنواع ا. واثنيً 2 000على الرغم من عتبة أعلى تبلغ  ،1989 مع االقجاح األصييييييييييلي املقدم يف عام

كرب من )أي  توسييييييط واحد أو اثنني من النسييييييل لكل تكافؤ( معرضيييييية خلطر انقراض أ "القدرة اإلجنابية املنخفايييييية" ات 
أكرب من النسيييييييييييييييل بني اجملموعييات اليت هلييا نفس حجم التعييداد. مت اعتبييار العتبييات احلييالييية قييابليية  ااألنواع اليت تنتج أعييدادً 

على األنواع اليت حتمل  رية متعددة. وابلنسبة لألنواع  ات "القدرة التكاثرية املنخفاة"، مت تعيني العتبات  عامل للتطبيق 
يتسلف التغير الثالث و . (6 000، والايييييييييييييعيفة: 3 000، املهددة ابالنقراض: 300 :ثالثة )أي كانت العتبات العليا حرجة

وجود ، ولكن مع يف املوقعهلا جمموعات قابلة للحياة  تالسييييييالالت اليت ليسييييييمن إدخال فئة "احلفظ ابلتربيد فقط" لتل  
 مواد كافية خمزنة يف بنول اصينات للسماح إبعادة تكوينها. 

مت تشغيل نظام تصنيف املخاطر اصديد مع إطالق اإلصدار الرابع من نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت و  -26
 .وعتباهتا فئات املخاطر احلالية نعامة ع تة 1 امللحقيقدم و . 2017املستسنسة يف عام 

                                                      
34/https://www.iucnredlist.org  
35FAO Animal Production and Health Paper.  The management of global animal genetic resources., ed. 1992. Hodges, J. 

No. 104. Rome. www.fao.org/3/t0665e/T0665E00.htm 
36. FAO. Romestic Animal DiversityWorld Watch List for Dome, eds. 1993. Loftus, R. & Scherf, B.  
37[Second edition]. FAO. Rome.  World Watch List for Domestic Animal Diversityed. 1995. Scherf, B.D.,  

www.fao.org/3/x6197e/x6197e.pdf 
38Health Guidelines. No. 14. . FAO Animal Production and conservation of animal genetic resources2013. In vivo FAO.  

www.fao.org/3/i3327e/i3327e.pdf 
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املنطقي الذي يكمن وراء عتبات حجم اجملموعات املسييييييييتخدمة لتحديد السييييييييالالت  املسييييييييوغيرتكز ، ويف اخلتام -27
االنقراض على معرفة اخلرباء، وليس على األدلة التجريبية. وتعترب الطرق اليت يقودها اخلرباء أكثر األسييييييييييالي   خبطراملهددة 

 40(.2022، واخرون Hilton) الصونشيوًعا لتحديد عتبات إدارة 

 التوجيهات املطلوبة -ارابعا 
اسييتعراض التقدم اترز يف تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسييتسنسيية إىل العمل مدعوة  مجاعة إن   -28

  ا يلي: اهليئةويف رصد املوارد الوراثية احليوانية وقد ترغ  يف أن توصي 
  التسكيد على أمهية نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسيييييييتسنسييييييية ابعتباره الية دولية لتبادل املعلومات

 املوارد الوراثية احليوانية. عن 
  الربانمج العادي والدعم الفا ملواصيييييييييييلة صييييييييييييانة الدعم من مطالبة منظمة األغذية والزراعة  واصيييييييييييلة تقد  و

ومواصييييلة زمدة سييييهولة اسييييتخدامه،  ا يف  ل  وع الوراثي للحيواانت املسييييتسنسيييية وتطوير نظام معلومات التن
 ص السالالت الوطنية جملموعاتغرافية التوزيع اص عرضحتديثها، وختزين و األدوات اليت تسهل إدخال البياانت و 

  التسكيد على حاجة البلدان إىل حتديث بياانهتا الوطنية ابنتظام يف نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت و
لألغذية والزراعة،  اخلاضع ل دارةف السالالت والنحل املستسنسة، ال سيما البياانت املتعلقة بتصنيفات تكي  

 5-2و 4-2لايمان اختا  قرارات بشيسن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية وحتقيق املقصيدين 
 من أهداف التنمية املستدامة مسجشدين أبحدث البياانت واملعلومات املتاحةص

 منظمة األغذية والزراعة  واصييييييييييييييلة تطوير و/أو تنقيح منهجيات فعالة من حيث التكلفة لتقدير  والطل  إىل
أحجام جمموعات السييييييييييالالت الوطنية، وتقد  الدعم الفا للبلدان يف تقدير أحجام جمموعات السييييييييييالالت 

 ص ةاخلاضع ل دار والبياانت األخرن  ات الصلة لرصد تنوع سالالت املاشية وجمموعات النحل 
  و/أو  املتعلقة ابلنسييلو/أو  الوراثيةمطالبة منظمة األغذية والزراعة  واصييلة دراسيية وتطوير وحتسييني املؤشييرات و

لة بنظام معلومات التنوع  الدميوغرافية للتنوع الوراثي داخل اجملموعات واقجاح جماالت البياانت  ات الصيييييييييييييي
 لعمل يف دورهتا العادية القادمة.نظر فيها جمموعة اكي تالوراثي للحيواانت املستسنسة، ل

  

                                                      
402022. Lessons from other disciplines for setting management  Hilton, M., Walsh, J.C., Liddell, E. & Cook, C.N. 

thresholds for biodiversity conservation. Conservation Biology, 36(1):e13865. https://doi.org/10.1111/cobi.13865 
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 1 امللحق
 

عتبات حجم اجملموعات لتخصيييييييييييف السيييييييييياللت لفئات ةاحر التكاثر املسييييييييييتخدمة حالياا، وفقاا للقدرة 
 اإلجنابية لألنواع.

 

 فئة اخلطر

 القدرة اإلجنابية لألنواع

 ب منخفاة  أ عالية

 احلد عتبة
 األدىن

 احلد عتبة
 ىعلاأل

 احلد عتبة 
 األدىن

 احلد عتبة
 ىعلاأل

 300≥ 0  100≥ 0 حرجة

 000 3≥ 300<  000 1≥ 100< هددة ابخلطرم

 000 6≥ 000 3<  000 2≥ 000 1< ضعيفة

 ∞ 000 6<  ∞ 000 2< يف خطر تليس

 
واإلوز والدجاو الفرعو  واخلنزير الغيا وطائر الناندو والنعامة واحلجل  والتنام الشيلي والكل  والبط  وطائر اإلمو طائر الشابنام والدجاو أ

 والطاوو  وطائر التدرو واخلنزير واحلمام والسمان واألرن  والسنونو والدي  الرومي
 الالما والغنم والفيكونيا واليالاأللباكا واحلمار واصمل ثنائي السنام واصامو  والبقر والغزالن واصمل العريب واملاعز والغواانكو واحلصان و  ب 


