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 قدمةامل -ًل أو  
 1حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العاملالتقرير بشأأأأأأأأأأأ ن  )املنظمة( أطلقت منظمة األغذية والزراعة -1

ابلتقرير  2007ب مؤمتر املنظمة يف دورته الرابعة والثالثني يف نوفمرب/تشأأأأأأأأأأأأأأرين الثا  ورح  . 2007يف عام  )التقرير األول(
  2.األول ابعتباره أول تقييم شامل على نطاق العامل حلالة املوارد الوراثية احليوانية

يف أبريل/نيسأأأأأأأأأأأان  املنعقد  العادية هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف دورهتا الرابعة عشأأأأأأأأأأأر  طلبتو  -2
مع )التقرير الثأأا (  املوارد الوراثيأأة احليوانيأأة لألغأأذيأأة والزراعأأة يف العأأامل التقرير الثأأا  عن حأأالأأةإعأأداد  املنظمأأةمن  ،2013

 هتادور  اهليئة يف على 4املنظمة مشأأأأأأأأروع التقرير الثا  تعرضأأأأأأأأو  3.منذ إعداد التقرير األولالرتكيز على التغريات اليت طرأت 
بت اهليئة مبشأأروع التقرير الثا  ابعتباره وثيقة شأأاملة ومناسأأبة من حيث التوقيت ودات جود  ورح  . العادية اخلامسأأة عشأأر 

 2015.6يف عام  التقرير الثا  ت النسخة النهائية منشر ن  و  5.عالية
حالة عن التقرير الثالث  عرض( 2027-2019اخلطة االسأأرتاتيةية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ) تلحظو  -3

 2025.7العادية يف عام العشأأأأأأأأأأأأأأرين دورهتا  )التقرير الثالث( على اهليئة يف لألغذية والزراعة يف العاملاحليوانية املوارد الوراثية 
 8.للهيئةالعادية  احلادية والعشرينأتجيل موعد عرض هذا التقرير إىل الدور  ي قرتح ومع دلك، 

 اأسأأأاسأأأً  ابلتايلفيوفر  تقرير الثا ،معلومات حمد ثة عن الر الثالث يقدم التقري أن التقرير الثا ، على غرار، قرتحي  و  -4
أن ومن املفرتض  .احملتمل حتديثهاو  9)خطة العمل العاملية( احليوانيةطة العمل العاملية للموارد الوراثية خ لعملية اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض

ات رفع صحاب املصلحة املعنيني املشاركني يف عمليألالفنية للبلدان و  اتالقدر  حتسنييسهم إعداد التقرير الثالث أيًضا يف 
 .التقارير القطرية

املوارد حتديد و  ،الثالث صأأأأأأأة لعداد التقريروتقرتح هذه الوثيقة اإلطار الزمين، والنطاق، واملضأأأأأأأمون، والعملية اخلا -5
 .لهة املطلوب

 تقرير الثالثاملقرتحان للضمون املالنطاق و  -ااثنيً 
وجهات االتصأأأأأأال  اليت رفعتها البلدانتقارير ال إىل ،التقارير السأأأأأأابقةعلى غرار ، التقرير الثالث يسأأأأأأتندأن  ينبغي -6

نظام معلومات من خالل  اليت مت  تقدميهاالوطنية  السأأالالت جمموعات بياانتو  ؛والشأأبكات اإلقليمية، واملنظمات الدولية
جيب و . احليوانيةإدار  املوارد الوراثية  جمال من اخلرباء الدوليني يفاملقد مة ؛ واملدخالت التنوع الوراثي للحيواانت املسأأأأأت نسأأأأأة
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 البلداناإلبالغ املفروضأأأأأأأأأة على  موجباتتكون وأن قدر املسأأأأأأأأأتطاع بالة أن تكون عملية مجع املعلومات للتقرير الثالث فع  
د دإعأأأداد التقرير الثأأأا   منأأأذ طرأتعلى التغيريات اليت التقرير الثأأأالأأأث ز أن يرك   وينبغي. حمأأأدود  قأأأدر اإلمكأأأان  وأن ُيأأأ 

 وتنفيذها. خطة العمل العامليةعند استعراض  مبا يف دلك، عناية خاصة الفةوات واالحتياجات اليت تتطلب
التقرير الثالث على اجملاالت اليت  يركزعلى أن ، والثا  لاألو تقريرين لل العام يكلاهلعلى اإلبقاء  امبدئيً وي قرتح  -7

ا و  مع توخي  بعض التعديالت إجراء الرتكيز دلكسأأأأيتطلب و الناشأأأأئة.  املسأأأأائل علىسأأأألض الضأأأأوء يتتطلب اهتماًما خاصأأأأً
 عرض جوانب على سبيل املثال ميكنو . 1يف اجلدول  قرير الثالثتلل ةبدئيوترد مسود  اخلطوط العريضة امل قدر من احلذر.

وعلى وجه اخلصأأأأأأو ، ميكن يف التقارير السأأأأأأابقة.  فيهاوردت اليت  غري تلكيف أجزاء أو أقسأأأأأأام من التقرير الثالث  معينة
من التقرير الثالث األول يف اجلزء الثا ،  التقرير يفمنفصأأل  يف قسأأم وردتاليت قطاع الثرو  احليوانية، يف جتاهات االدراسأأة 

 تأحدث ما توصأأألت إليه التكنولوجياميكن دمج مناقشأأأة و حالة تنوع الثرو  احليوانية.  يف تغيري عوامل قد ت سأأأهمابعتبارها 
على أحدث التطورات.  فقض كيزللرت من التقرير الثالث الثا  جزء منفصأأأل من التقرير الثا ، يف اجلزء  يف االيت وردت أيضأأأً 

نظمة امل التقرير الذي ت صأدره إعداد سأهم يفاليت ت   تالسأالالجمموعات لبياانت  اوتقييمً  اسأيتضأمن التقرير الثالث ملخصأً و 
قدرات البلدان يف  2015 منذ عامتغيريات اليت حدثت لل اووصأأأأأأفً ، احليوانية واجتاهاهتااملوارد الوراثية  عن حالة كل سأأأأأأنتني

  الكبري  للمكاسأأأأأأب اوصأأأأأأفً كذلك يف تنفيذ خطة العمل العاملية، و  الذي أحرزته تقدمالو احليوانية على إدار  مواردها الوراثية 
 .2015 منذ عام العلمية ارفاملعيف 

لألغذية والزراعة يف تقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لل ةبدئيسودة اخلطوط العريضة امل: م1 اجلدول
  العامل

 : حالة تنوع الثروة احليوانية1اجلزء 

 حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاهاهتا 

 على املوارد الوراثية احليوانية دلك التغيري يف قطاع الثرو  احليوانية وأتثري عوامل 

 تم والتكنولوجياو حالة العل 

 االستنتاجات 

 إدارة املوارد الوراثية احليوانية جمال حالة القدرات يف: 2اجلزء 

 املؤسسات وأصحاب املصلحة 

 رصدالرد و اجلتوصيف و ال 

 برامج الرتبية 

 برامج الصون 

 سياساتيةالقانونية و األطر ال 

 االستنتاجات 
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 )مؤق ت(املوارد الوراثية احليوانية إدارة  جمال: املواضيع اخلاصة يف 3اجلزء 

 مع تغري  املناخ والصمود يف وجهه التكي فة يف املوارد الوراثية احليواني أدوار 

  وتوسيع نطاقهاالصعبة لرتبية يف البيئات لإنشاء برامج 

 إدارة املوارد الوراثية احليوانية يفالحتياجات والتحدايت  :4اجلزء 

 التوصيف والرصد 

 والتنمية االستخدام املستدام 

 الصون 

 السياسات واملؤسسات وبناء القدرات 

 االستنتاجات 

 إعداد دراسأأأأأاتيف بتوفر األموال الالزمة من خارج امليزانية )النقدية أو العينية(،  اي قرتح أن تشأأأأأرع املنظمة، رهنً و  -8

 اخطة العمل العاملية اليت تتطلب اهتمامً  تعلقة بتنفيذامل واملسأأائلناشأأئة الديد  و اجل املسأأائلبشأأ ن  "مواضأأيع خاصأأة"تتناول 
مع إعداد التقريرين األول  ابالقرتانسأأأتكون هذه الدراسأأأات مشأأأاسة "للدراسأأأات املوضأأأوعية" اليت أجريت و . وفوريً  اخاصأأأً 
 .منفصلة طبوعاتمن نشرها كم عوًضا ، ولكن سيتم دمج نتائةها مباشر  يف التقرير الثالثوالثا 

دت أمانة حد  و دات األمهية اخلاصأأأأأأأة.  املواضأأأأأأأيععملية شأأأأأأأاملة مع البلدان لتحديد باملنظمة ابلفعل  واضأأأأأأأطلعت -9
دار  احلالية واملسأأتقبلية للموارد الوراثية احليوانية إلإىل ا ابلنسأأبةدات أمهية  10سأأتة مواضأأيع 2022 أير/يف مايوالعمل  مجاعة

كل  يف   احليوانيةتشأأأأأأاور أعضأأأأأأاء املكتب مع املنسأأأأأأقني الوطنيني إلدار  املوارد الوراثية و العمل.  مجاعةوشأأأأأأاركتها مع مكتب 
يف حسب األولوية  وترتيبهاهذه املواضيع مبناقشة  أعضاء املكتبوقام و/أو اقرتاح مواضيع أخرى.  املواضيعلرتتيب إقليمه 
 .2022 حزيران/يونيو
مع ف التكي   القدر  على تعزيز ( دور املوارد الوراثية احليوانية يف1: )اخاصأأأأً  االتاليان اهتمامً  ناوضأأأأوعامل اسأأأأرتعىو  -10

عكس األولوية القصأأأوى نتو . هاوتوسأأأيع نطاق الصأأأعبةلرتبية يف البيئات لإنشأأأاء برامج و ( 2) ؛والصأأأمود يف وجهه تغري املناخ
ي عيد الذي  3/2017األربعني للقرار املنظمة  ؤمترمل الالحق عتمادويف اال 11اسأأأتةابة اهليئة للتقرير الثا يف  الثا للموضأأأوع 

 12.خبطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةي العامل االلتزامالت كيد على 

                                                      
رصأأأأأأأأأأأأأد التنوع الوراثي لدى النحل املنتج للعسأأأأأأأأأأأأأل؛ و ( 3تكنولوجيات النمض الظاهري "الذكية"؛ )و ( 2الثرو  احليوانية؛ ) قطاع( التعديل الوراثي يف 1)  10
اإلدار  الذكية و ( 6الوراثي ومسأأتقبل مفهوم السأأاللة؛ ) لالختالفالقياسأأات اجلينومية و ( 5النامية وتوسأأيع نطاقها؛ ) األقاليمإنشأأاء برامج الرتبية يف و  (4)

 مناخًيا للموارد الوراثية احليوانية.
 .1Report Rev./17/16-CGRFA الوثيقةمن  50الفقر    11
 . REP/2017Cمن الوثيقة  54الفقر    12
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 الزمين إلعداد التقرير الثالث جلدولا -اثلثًا
 الثالث عرض التقرير 2027-2019 للفرت  ةاخلطة االسأأأأأأأرتاتيةية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراع تلحظ حالًيا -11

 احملدد  واعيدامليف أحدثت حتوالت  19-جائحة كوفيدولكن   2025.13م يف عاالعادية العشأأأأأأأأأأأأأأرين  هتادور اهليئة يف على 
الدورتني الثامنة عشأأأأأأأأأأأأأأر   إرجاءإىل ت اجلائحة ل من الوقت املتاح السأأأأأأأأأأأأأأتكمال التقرير الثالث. وأد  مما يقل  ، اهليئةدورات ل

، من املقابليف و . الذي يعقد كل سأأأأأأأنتنيع قدت كلتا الدورتني بعد مؤمتر املنظمة حيث  للهيئةالعاديتني والتاسأأأأأأأعة عشأأأأأأأر  
هذه التعديالت الوقت  قل ص. وت  2025قبل انعقاد مؤمتر املنظمة يف مايو/أير  للهيئة املقرر عقد الدور  العادية العشأأأأأأأأأأأأأأرين

  املتاح بني الدورتني التاسعة عشر  والعشرين الستكمال التقرير الثالث.
اهليئة توصأأأأأأأأأأية حبث إمكانية ، يف للهيئة دورات املقبلةالزمين لل ضأأأأأأأأأأيق اجلدولإىل  انظرً  ،العمل مجاعةقد ترغب و  -12

مسود  اخلطوط يوضح الشكل و . العادية من دورهتا العشرين بتقدمي التقرير الثالث إىل الدور  احلادية والعشرين للهيئة، بداًل 
 .العادية احلادية والعشرين هتايف دور  يئةعلى اهل يف ضوء عرضهؤقت إلعداد التقرير الثالث، املزمين الةدول لالعريضة ل

املزيد  ي تيحمنظمة بتوزيع عبء العمل، مما للدور  واحد  ألعضاء اهليئة و ب تقدمي التقرير الثالث إرجاء وقد يسمح -13
إعداد  إمكانية ابلنظر يف جلماعة العملومراجعته. كما سأأأيسأأأمح  الثالث من الوقت إلعداد التقارير القطرية وإعداد التقرير

يف دورهتا القادمة يف بشأأأأأكل خا  العمل أن تنظر  ماعةالثالثة عشأأأأأر  والرابعة عشأأأأأر . وميكن جلها التقرير الثالث يف دورتي
النتائج واالستنتاجات الرئيسية كيفية إبراز تنظر يف  ، وأن يف دورهتا العشرين يئةعلى اهل عرضه، املقرر القادم التوليفيالتقرير 

دار  ل املتعلقةدراسأأأأأة واحد  أو أكثر من الدراسأأأأأات اسأأأأأتكمال الكافية، املوارد  بتوفر ا، رهنً وقد يتسأأأأأ    يف التقرير الثالث.
  .ابستعراضهايسمح هلا سالعمل، مما جلماعة الدور  التالية  انعقاد املوارد الوراثية احليوانية قبل

 التقرير إعدادعملية  -ارابعً 
نظام معلومات ( البياانت املوجود  يف 1: )هيخمتلفة  حمتوى التقرير الثالث من ثالثة مصأأأأأأأأادرسأأأأأأأأتمد  ي  وف سأأأأأأأأ -14

الوارد  من البلدان التقارير و ( 2) ؛اليت سأأأأتوفر معلومات عن حالة تنوع الثرو  احليوانية التنوع الوراثي للحيواانت املسأأأأت نسأأأأة
( 3إدار  املوارد الوراثية احليوانية؛ ) جمال ستوفر معلومات عن حالة القدرات يفاليت والشبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية 

اخلاصأأأأأأأأأة.  املواضأأأأأأأأأيععاجلة مبو  تتوصأأأأأأأأألت إليه التكنولوجياأحدث ما الذين يقومون بتحليل  نياخلرباء الدوليإسأأأأأأأأأهامات و 
التقارير من اخلرباء الدوليني و إسأأأأأأأهامات دوافع التغيري واالحتياجات والتحديت من ب املتعلقةاملعلومات ت سأأأأأأأتمد  وف وسأأأأأأأ

.سواء   حد   على القطرية

                                                      
 .Report/19/17-CGRFA ابلوثيقةاملرفق واو   13
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 عن حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل التقرير الثالثعداد لجدول الزمين املؤقت إلمسودة خلطوط العريضة ل: 1الشكل 
 

2023-الثا كانون 2023-آب 2024-نيسان 2024-األولكانون 2025-آب 2026-نيسان 2026-األولكانون 2027-آب

حشد التمويل لعملية إعداد التقرير الثالث وإاتحته

دعو  البلدان إىل تقدمي معلومات لإلسهام يف عملية إعداد التقرير

قيام البلدان واملنظمات الدولية مبلء االستبياانت

قيام جهات االتصال اإلقليمية والشبكات اإلقليمية األخرى لعداد تقارير مرحلية

قيام البلدان بتحديث بياانهتا الوطنية يف نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املست نسة

إنشاء قاعد  بياانت وحتليل البياانت وإعداد مشروع التقرير

يف دورهتا الثالثة ذية والزراعةحليوانية لألغتقدمي تقرير توليفي ووثيقة عن حالة التقدم احملرز إىل مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية ا
عشر 

تقدمي تقرير توليفي ووثيقة عن حالة التقدم احملرز إىل هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دورهتا العشرين

نشر مسود  العناصر األولية للتقرير الثالث على املوقع اإللكرتو  للمنظمة

يف دورهتا الرابعة عشر ةتقدمي مشروع التقرير الثالث إىل مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراع

مجع التعليقات ومعاجلتها حسب البلدان

تقدمي مشروع التقرير الثالث إىل هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دورهتا احلادية والعشرين

التحرير وتنسيق الشكل

طباعة التقرير الثالث وتوزيعه
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ولن  .ضأأأأأأأأأأأأأأرور  أن تكون متطلبات اإلبالغ يف حدود قدر  البلدان، سأأأأأأأأأأأأأأتتم مراعا  الثالثالتقرير وخالل إعداد  -15
أن قدمتها إىل املنظمة كةزء من عمليات إعداد تقارير و تطلب املنظمة من البلدان توفري أي بياانت تقدمها أو سأأأأأأأأأأأأأأبق 

من إعداد تقرير سأأأردي  ت أيسأأأراالسأأأتبياان ملءي عد  ة، ملنسأأأقني الوطنيني إلدار  املوارد الوراثية احليوانيإىل ا ابلنسأأأبةو  .أخرى
 هذا يسأأأأأأأأأأأتندسأأأأأأأأأأأو اسأأأأأأأأأأأتبيان إلكرتو . ملء سأأأأأأأأأأأي طلب من البلدان تقدمي كمية حمدود  من املعلومات من خالل و كامل. 

دعم إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية  -مشأأاريع التقارير القطرية " بعنوان وثيقةاليف   واردبصأأيغته الاالسأأتبيان، 
 إضأأأأأأأأافة بعض األسأأأأأأأأئلة اجلديد مع  15،إىل االسأأأأأأأأتبيان املسأأأأأأأأتخدم يف التقرير الثا  14،"احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل

 .األسئلة األخرى بعض حذفو 
ا  سأأأأأتنديوف سأأأأأو  -16 وقد اسأأأأأت مد ت  .املعلومات املتعلقة ابملوارد الوراثية احليوانية وتغري املناخ إىلالتقرير الثالث أيضأأأأأً

اسأأأأأأأأأأأأأأتةابة لطلب  عدادهإملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغري املناخ، الذي مت اخلا  اباالسأأأأأأأأأأأأأأتبيان  هذه املعلومات من
 17".تغري  املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة" بعنوانوثيقة الاالستبيان يف ويرد  16اهليئة.

بطريقة فعالة من حيث املوارد  تقدميهاو إدار  البياانت وحتليلها  من نظمةامل، عرضأأأأهااملعلومات وطريقة  وسأأأأتمك ن -17
ربياانت، مما اليف قاعد   اتلقائيً  علوماتامل بتحميل اإللكرتو  سأأأأتبياناسأأأأتخدام االيسأأأأمح و . والتوقيت إدار  البياانت  ي يسأأأأ 
انت إعاد  استخدام أجزاء كبري  من االستبيا أن   معبناء القدرات يف جمال رفع التقارير  بعض أنشطة وسيتم  توفري وحتليلها.
ؤسأأأأأأأسأأأأأأأية مذاكر  تفظ بال تزال حت العديد من البلدان مبا أن  ال، هذا اجملاحلاجة إىل بناء القدرات يف  من قللي  سأأأأأأأ السأأأأأأأابقة

 سأأأأأأأتبياانتاال يف الوارد  تكرار األسأأأأأأأئلة أخريًا، من وجهة نظر إحصأأأأأأأائية، ف ن  و . السأأأأأأأابقةرفع التقارير  دور مسأأأأأأأتمد  من 
على مدى البلدان اليت تقدمها الردود  املقارانت بني صأأأأأأأحةسأأأأأأأيزيد من  التوليفيالثالث والتقرير و الثا   يرينلتقر اب اخلاصأأأأأأأة

 .دورات اإلبالغ لتقييم التقدم احملرز يف التنفيذ الوطين خلطة العمل العاملية
عن مجع  لنيمسأأأأؤو  18واللةان االسأأأأتشأأأأارية الوطنية ةوارد الوراثية احليوانيابمل املعنيون نو ن الوطنيو نسأأأأقامل كونيسأأأأو  -18

إىل نظمة أعضأأأأأأأأأأأاء اهليئة امل، سأأأأأأأأأأأتدعو اإلعداد نظمة. لذلك، قبل الشأأأأأأأأأأأروع يف عمليةاملالتقارير إىل  رفعالبياانت الوطنية و 
سيتم تشةيع البلدان أيًضا و . وطين جديدمنسق أو تعيني  احليوانيةالوطين احلايل املعين ابملوارد الوراثية  املنسقتعيني  أتكيد

أن تقوم  جيبو . إعداد التقرير الثالث للمسأأأأأأأاعد  يف عملية احليوانيةابملوارد الوراثية بديل معين وطين  منسأأأأأأأق على ترشأأأأأأأيح
نظمة هذه امل. وسأأأأأأأتدعم التقارير إعداد عملية يف شأأأأأأأراكهملو أصأأأأأأأحاب املصأأأأأأألحة الوطنيني املعنينيمع لتشأأأأأأأاور ابالبلدان 

ومن املقرتح استخدام شبكة املناقشة اخلاصة القدرات.  بناءل فرعية إقليميةو العملية من خالل تنظيم حلقات عمل إقليمية 
رفع جراء اتصأأأأاالت منتظمة مع أصأأأأحاب املصأأأألحة بشأأأأ ن عملية إل نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املسأأأأت نسأأأأةب

 .واألقاليمما بني البلدان  ، ولتشةيع تبادل املعلومات يفالتقارير
 السأأأأأأأأأأأأأأتعراض اهليئةألعضأأأأأأأأأأأأأأاء  عد  فر إلعداد التقرير املقرتحة  العملية، تتيح 1كما هو مبني يف الشأأأأأأأأأأأأأأكل و  -19

يندرج يف  وليفيتقرير ت عرض، سيتم وكخطو  أوىل. مضمونه ومسود  تقرير الثالثابل اخلاصة املعلومات والبياانت املرجعية
 علىو  يف دورهتا الثالثة عشأأأأأأأر  العمل مجاعة ىعلإدار  املوارد الوراثية احليوانية، يف جمال القسأأأأأأأم اخلا  حبالة القدرات إطار 

                                                      
 .1Inf./5/23/12-AnGR-CGRFA/WGالوثيقة   14
15  .htm01e4787e/i4787i/3https://www.fao.org/. 
 .Report/21/18-CGRFA الوثيقةمن  19الفقر    16
 AnGR-CGRFA/WG-7/23/12الوثيقة   17
18  E.pdf0054e/BA0054ba/3https://www.fao.org/ ( اإلنكليزية[]النسخة  85الصفحة). 

https://www.fao.org/3/ba0054e/BA0054E.pdf
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تقرير لل األولية عناصأأأأأأرالمسأأأأأأود  البدء يف نشأأأأأأر  نظمةاملتعتزم ، 2026 شأأأأأأباط/يف فربايرو العادية. العشأأأأأأرين  هتادور اهليئة يف 
على  التقرير الثالث الكامل مشأأأأأروعسأأأأأت عرض ن سأأأأأ  ، ا. وأخريً ااسأأأأأتعراضأأأأأه لغرضاإللكرتو  للمنظمة وقع املالثالث على 

العادية  هتادور  يف يئةإىل اهل، مما يسأأأأمح بتقدمي نسأأأأخة شأأأأبه  ائية قوم ابسأأأأتعراضأأأأهالت الرابعة عشأأأأر يف دورهتا  العمل مجاعة
 .احلادية والعشرين

 املوارد املطلوبة -خامًسا
ى التكاليف ط  غ  ومن املقرتح أن تأ  الثالث. موارد مالية وبشأأأأأأأأأرية كافية لضأأأأأأأأأمان إعداد التقرير  من الضأأأأأأأأأروري توفري -20
امليزانية، على النحو املبني  من خارجللمنظمة وأموال  نيالعادي وامليزانية ا بواسأأأأأأأأطة أموال مقدمة يف إطار برانمج العملجزئيً 

 ما يلي: . وتشمل جماالت التمويل الرئيسية1يف اجلدول 
 يضمن استمرارية على النحو املبني يف هذه الوثيقة و  إعداد التقرير الثالث على عمليةيتوىل اإلشراف عيني منسق ت

 وأصحاب املصلحة؛ ةوارد الوراثية احليوانيابمل املعنيني نسقني الوطنينيت ابالجتاهني بني املاالتصاال
 وتقدمي ت وحتليلهادعم إعداد االستبياانت، وجتميع البياانت واملعلومايتوىل نظمة املنشاء فريق خمصص داخل وإ ،

 ؛اخلاصةبش ن املواضيع وتنسيق الدراسات  ،ونسخته النهائية تقرير الثالثالمشروع  وإعداد النتائج،
 ة.اصاخلواضيع امل بش ندراسات العداد وإ 
 على النحو نياملوظف تكاليف سأأأأأيغطي الربانمج العادي للمنظمة ما يقرب من ثلثي املوارد املطلوبة، مبا يف دلكو  -21

نتاج اإل يف شأأأأأأأأأأأأعبة موظفنيشأأأأأأأأأأأأهرًا لثالثة  24 رواتب، و فرع اإلنتاج واملوارد الوراثية احليوانيةن لرئيس يشأأأأأأأأأأأأهر رواتب التايل: 
تنفيذ عملية  ليتسأأأأأأأأأأأأأ    دوالر أمريكي 700 000 توفري مبلغ قيمته وينبغي الدعم. فريق وظفيملأشأأأأأأأأأأأأأهر  7 رواتباحليوا  و 
 .، مبا يف دلك تعيني موظفني إضافينيافورً اإلعداد 

 ونشره. للمهام اليت يتعني القيام سا من أجل إعداد التقرير الثالث التقديرية كلفةال 1اجلدول  بني  يو  -22
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كانون /يناير - الثالث ونشطططر عداد التقرير إلو  لعملية التحضططط يةاألنشططططة األيطططايطططية وامليزانية املقرتحة ل: 1اجلدول 
 ة(األمريكي اتالدولر لف املبالغ آب) 202719كانون األول /ديسمربإىل  2023 الثاين

 
الأأأأأأأأربانمأأأأأأأأج 

 20العادي

 نمأأل مأأوااأل
 خأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارج

 امليزانية

 اجملموع

 أبكملهاحشد التمويل واإلشراف على العملية 
 

 

64 0 64 

 72 27 45 التقارير والتواصل ورفعبناء القدرات 

 حتليل البياانت
 

55 6 61 

 89 31 58 "الة تنوع الثرو  احليوانيةحب" اخلاصة قساماألحتديث 

 89 31 58 "الة القدراتحب" اخلاصة قساماألحتديث 

 84 52 32 ونشره التقرير الثالثمشروع إعداد 

جلمأأاعأأة العمأأل الفنيأأة احلكوميأأة الأأدوليأأة املعنيأأة ابملوارد إعأأداد التقرير الثأأالأأث 
 الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

24 13 37 

 29 13 16 الوراثية لألغذية والزراعةاملوارد هيئة إعداد التقرير الثالث لأ

نظمة األغذية مل ابللغات الرمسية املوجز  تهنسأأأخ إصأأأدارالتقرير الثالث و  نشأأأر
 والزراعة 

34 0 34 

 36 0 36 (التواصلالتقرير الثالث )اسرتاتيةية  إصدار

 105 76 29 (التمويلتوفر ب ااصة )رهنً اخلواضيع امل بش نإعداد دراسات 

 700 249 451 اجملموع

 التوجيهات املطلوبة -اياديً 

 املقرتحةواالسأأأتبيان واجلدول الزمين التقرير إعداد وعملية  اخلطوط العريضأأأةاسأأأتعراض  العمل يف مجاعةقد ترغب  -23
 إلعداد التقرير الثالث.

 وقد ترغب مجاعة العمل يف أن توصي اهليئة ابلقيام مبا يلي: -24

 مع وتنقيحها إلعداد التقرير الثالث املقرتحة والعملية واالسأأأأأأأأتبيان واجلدول الزمين اخلطوط العريضأأأأأأأأة اسأأأأأأأأتعراض ،
 العمل؛ مجاعة صادر  عنال توصياتالتعليقات و المراعا  

  القطرية؛ لتقاريراخلاصة اب ستبياانتاالمع املعلومات والبياانت إلعداد جببدء التشةيع البلدان على 

                                                      
 .2027مايو/أير للهيئة يف العادية ادية والعشرين احل من املفرتض أن تنعقد الدور   19
 العادي يف عملية إعداد التقرير الثالث واليت تغط ي ابلدرجة األوىل رواتب املوظ فني الفنيني وموظ في اخلدمات العامة. للربانمجاملسامهة املقد ر    20
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 ؛2023سبتمرب/أيلول  1حبلول  استكمال االستبيانإىل نظمة دعو  األعضاء امل الطلب إىل 
 ؛2024 حزيران/يونيو 30 دعو  البلدان إىل تقدمي استبياانهتا املكتملة إلعداد التقرير الثالث حبلول 
 وارد الوراثية احليوانية واملنظمات الدولية دات الصأأأأأأأأأأأأأألة املعنية ابملنظمة دعو  الشأأأأأأأأأأأأأأبكات اإلقليمية امل الطلب إىل

 ؛يف إعداد التقرير الثالثلإلسهام 
   مجيع أعضأأأأأأأأأأأأأأاء املنظمة واملنظمات الدولية على دعم تنفيذ خطة العمل العاملية واملسأأأأأأأأأأأأأأامهة فيها، وتقدمي  حث

 املعلومات دات الصلة املطلوبة يف الوقت املناسب إلعداد التقرير الثالث؛ 

  األولوية واالهتمام  سأأأأأأنادإل واألجهز مجيع أعضأأأأأأاء املنظمة وااليات الدولية دات الصأأأأأألة، والصأأأأأأناديق  مناشأأأأأأد
 الثالث.التقرير  بصور  فورية والئقة للتخصيص الفعال للموارد اليت ميكن التنبؤ سا واملتفق عليها من أجل إعداد


