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 مقدمة -لا أو  

دعت اهليئة، يف دورهتا العادية الثامنة عشرررررررررررررررم، الةلتاف ذ  موااررررررررررررررلة انفيا ورة العم  العاملية للموارد الورا ية  -1
  2.العم  العاملية( وطلةت ذ  منظمة األغاية والزراعة أف اقتم دعًما فنًيا مكّماًل ويف جمال السياسات)ورة  1 احليوانية

ا من  -2 موااررررررررررلة ال وعية د ية املوارد الورا ية احليوانية لرغاية والزراعة منظمة األغاية والزراعة وطلةت اهليئة أيضررررررررررً
ودعت الةلتاف  ،احليوانية ونظم ذن اجها يف اوفري وتمات النظم اإليكولوجيةوأدوار مرّّب املاشررررررررية وأنواع وسررررررررالالت الثروم 

، احنني املعنيني. وذضرررافة ذ  ،لك، طلةت اهليئة من املنظمة أف اقوم، رلشرررراأة مع أارررةاو امل رررلةة واملالقيام بالك ذ 
ا الةلتاف النامية وا لةلتاف اليت متر اق  رررراداهتا مبرالة ان قالية، مبوااررررلة دعم الةلتاف يف انفيا ورة العم  العاملية، وو ررررواررررً

ا يف وضررررررع اسررررررطااي يات ودراسررررررات وطنية  مع مراعام االا ياجات واألولوايت اإلقليمية احملّتدم؛ ودعم هاه الةلتاف أيضررررررً
  3.وذقليمية وانفياها

نفت األنشررررة وفًقا نظمة منا التورم العادية الثامنة عشررررم للهيئة. املا عن أنشررررة واقتم هاه الو يقة اقريرً  -3 وقت ارررت
املنظمة  اريعأل ي ها رلنسررةة ذ  جماالت األولوية االسررطااي ية األربعة ارة العم  العاملية. ويرد ملكث أأثر اف رريالً ملشرر

موجز اقرير مرالي بناء القترات واملرةوعات التاعمة ل نفيا ورة العم  العاملية يف الو يقة املعنونة  فعالياتواج ماعاهتا و 
 . 4عن انفيا ورة العم  العاملية للموارد الورا ية احليوانية

 دعم منظمة األغذية والزراعة لتنفيذ خطة العمل العاملية -ااثنيا 
 للموارد الوراثية احليوانية

االسطااي ية واالت املنظمة، منا انعقاد التورم األوريم للهيئة، مساعتم الةلتاف يف انفيا مجيع جماالت األولوية  -4
ث وذقامة شررررررراأات اعاونية وبناء القترات. و ارة العم  العاملية، من والل اوفري التعم املؤسررررررسرررررري وال ق  وايسررررررري الةة

على من رررررًةا يف اقييت عمليات السرررررفر طوال معظم فطم ما بني التورات، لالك رت  الطأيز  19-واسررررر مرت جائةة أوفيت
. ويقتم هاا القسررم أمثلة على أنشرررة منظمة األغاية والزراعة يف جماالت األولوية 2022األنشرررة املعيارية اأ أوائ  عام 

 .االسطااي ية األربعة وبعض اجملاالت الشاملة

 التوصيف واحلصر ورصد الجتاهات واملخاطر -1جمال األولوية السرتاتيجية 

اوااررررررررر  اقتن التعم من الديمو العاد  والتعم نظمة أف املطلةت اهليئة، يف دورهتا العادية الثامنة عشررررررررررم، ذ   -5
وطلةت  .5الف  ل رررريانة نظام معلومات ال نوع الورا ي للةيوايت املسرررر ونسررررة وارويره بقتر أأد وسايدم سررررهولة اسرررر عمال 

ا من املنظمة أف ا ةقق من ذمكانية اضرررمني نظام معلومات ال نوع الورا ي للةيوايت بيايت املسررر ونسرررة اقول  اهليئة أيضرررً

                                                      
1  https://www.fao.org/3/a1404e/a1404e.pdf 
 Report-CGRFA/18/21 من الو يقة 70الفقرم  2
 Report-CGRFA/18/21من الو يقة  72الفقرم  3
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نظام معلومات ال نوع الورا ي  ام اسررررررمة رلطمجة اتلية حمل و ذضررررررافية. وطلةت اهليئة أالك من املنظمة أف اسرررررر ةتث أد
اإلنكليزية والفرنسررررية واإلسررررةانية وال ةقيق يف جتو  الطمجة بلغات األمم امل ةتم اللغات للةيوايت املسرررر ونسررررة من وذ  

 6الرمسية أافًة.
وبفضررر  ميزانية الديمو العاد  للمنظمة، اافظت منظمة األغاية والزراعة على نظام  ،ةات اهليئةلرل واسررر  ابةً  -6

. ومشلت اسرر عمال معلومات ال نوع الورا ي للةيوايت املسرر ونسررة ووااررلت ارويره مبوارد الديمو العاد ، مع سايدم سررهولة 
بشرررروف انوّع حن  العسرررر   لةيايتا لعرضاروير أدوات نظام معلومات ال نوع الورا ي للةيوايت املسرررر ونسررررة  (1)األنشرررررة 

واوسرريع نراأ أدام ذدوال الةيايت ،ات ال ررلة للسررمال ادوال املعلومات عن  ألغراض األغاية والزراعة اااضررع لادارم
ايت نظام معلومات ال نوع الورا ي للةيوايت املسرررررر ونسررررررة، حتسررررررني ذدوال الةيايت حلقول بيو  (2)الالسررررررع؛ غري النة  

واروير أدوات املعاجلة املرئية ،ات ال ررررررررلة نتمات النظام اإليكولوجي واملعلومات امل ااة للعموم بشرررررررروف املربني واملن  ني 
 (4) ي للةيوايت املسررررررررررررر ونسرررررررررررررة؛ الطمجة اللغوية اتلية حمل و  نظام معلومات ال نوع الوراو  (3)واملنظمات املعنية رلطبية؛ 

نة لنق  الةيايت الوافية. وارد افااي  هاه ويارات حمسّ و  (5)حتسني قابلية ال شغي  الةي  مع قواعت الةيايت األور ؛ و 
ال قرير املف رررررررررررررر  عن اروير نظام معلومات ال نوع الورا ي و 7راررررررررررررررت انوع املوارد الورا ية احليوانيةاألنشرررررررررررررررة يف الو يق ني 

 8.للةيوايت املس ونسة
، طلةت اهليئة ذ  املنظمة ذعتاد اقارير عن االة املوارد الورا ية احليوانية واجتاهاهتا وذاتا ها للهيئة 2009ويف عام  -7

لرالرك، أعرتت املنظمرة لكر  دورم الاقرة اقريرًا ي ضرررررررررررررمن هراه املعلومرات.  واسررررررررررررر  رابرةً  9يف أر  دورم من دوراهترا العراديرة.
ويع مت اقرير احلالة  10.مجاعة العم ل نظر فيها  2020 -االة املوارد الورا ية احليوانية واجتاهاهتا ذاتاة الو يقة بعنواف  ومتت
سة املقتم من قة  املنسقني الوطنيني إلدارم املوارد املعلومات املوجودم يف نظام معلومات ال نوع الورا ي للةيوايت املس ون على

 ا منسقني وطنيني إلدارم املوارد الورا ية احليوانية.بلتً  175، رشة 2022الورا ية احليوانية. واأ أأ وبر/ اشرين األول 
نسرررررةة أعتاد السرررررالالت الوطنية اليت ي وفر بشرررررودا سررررر   اتر ي واات على األق  سرررررّ لت ، 2020ومنا عام  -8

أنواع الثتييات، رتلت ذ  يف املائة. ورلنسررررررررةة  63ذ   61أنواع الريور، من ذ  لةيايت اجملموعات سايدم طفيفة رلنسررررررررةة 
بالغ عنها يف نظام معلومات ال نوع سررررراللة   اإل 859 8يف املائة. ومن بني  66هاه النسرررررةة اثب ة بشرررررك  أسررررراسررررري عنت 
ا على أدا معرضة للكرر )رس ثناء السالالت املنقرضة(؛ يف املائة منها االيً  27الورا ي للةيوايت املس ونسة،   ا نيف 

املائة منها على أدا يف وضررررع السررررالالت املعرضررررة ارر جمهول  54يف املائة م ررررنفة على أدا غري معرضررررة للكرر؛ و 13و
ا عن بيايت يف نظام معلومات ال نوع الورا ي بلتً  25، أبلغ 2022سة مد/أيلول اأ و  11يف املائة أسالالت منقرضة. 7و

 ااالايا قتمت اقتيرات لعتد بلتً  14ا من حن  العسررررررررر ، مبا يف ،لك ا فرعيً ا أو نوعً نوعً  53للةيوايت املسررررررررر ونسرررررررررة عن 
 ا.ا فرعيً ا أو نوعً نوعً  26 ذ رلنسةة 
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مبشررررررروع التلي  العملي بشرررررروف ال وارررررريف الورا ي للموارد ا، يف دورهتا العادية الثامنة عشرررررررم، وأوات اهليئة علمً  -9
ع الةلتاف على االسرر فادم من  على أأم  وج ، ي، وطلةت من املنظمة أف اقوم رسرر كمال  ونشررره واشرر 12الورا ية احليوانية

على س  ال ، و نظمةاملمن سلسلة اإلن اج احليواين وال ةة ال ادرم عن  أعتد  نشر الو يقة   سو  13وفًقا الا ياجاهتا احملّتدم.
ا ذ  منظمة األغاية نسررررررررررررا مرةوعة من الو يقة. وطلةت اهليئة أيضررررررررررررً عتاد . وألسررررررررررررةاو بيئية ومالية، لن ي م ذ14اإلنطنت

ويف ديسررمد/أانوف  15والفرعية. والزراعة انظيم القات عم  لالراقاء مبسرر و  الوعي ودعم الشررةكات اإلقليمية واإلقليمية
منظمة األغاية والزراعة نتوم عد اإلنطنت ل قتن حملة عامة عن دلي  ال واررريف الورا ي. ومن املقرر  نظمت، 2022األول 

 .2023عقت نتوات ذضافية عد اإلنطنت اول مواضيع حمتدم يف عام 
نظمة العم  من والل بريجمها لل عاوف ال ق  ومع خم لف الشرررررأاء لتعم الةلتاف يف اوارررريف املوارد املووااررررلت  -10

الورا ية احليوانية وا ررررررها ورارررررتها، ويف اوايت األسررررراليه للقيام شاه املهام، ويف نشرررررر الن ائو واملعلومات ،ات ال رررررلة. 
ا مشرررررررررررراريع يف الةةرين ومجهورية ذيراف اإلسررررررررررررالمية و ماليً ا و/أ، دعمت املنظمة اقنيً 2021-2020ووالل فطم السررررررررررررن ني 

ومنغوليا مشلت أنشررة ا علق ب واريف املوارد الورا ية احليوانية وا ررها ورارتها. وميكن االطالع على مزيت من ال فااري  
 .16يةال قرير املرالي املوجز عن انفيا ورة العم  العاملية للموارد الورا ية احليوانعن هاه املشاريع يف 

ووفر املرأز املشررررررطن بني منظمة األغاية والزراعة والوأالة التولية للراقة الارية املع  رل قنيات النووية يف األغاية  -11
ةناء القترات من والل دورات اتريةية ومنة دراسررررررررية فردية يف خم د املرأز يف النمسررررررررا أو يف خم د بلت أنشرررررررررة لوالزراعة، 

ال ابعة  17،لك، قتم خم د املرأز التعم ال ق  بشرررروف أنشرررررة ال وارررريف مع مشرررراريع ال عاوف ال ق م عاوف. ورإلضررررافة ذ  
 18. للوأالة يف مخسة بلتاف

 الستخدام املستدام والتنمية -2جمال األولوية السرتاتيجية 

املسرر تامة ل ررغار من  ي ااروط ال وجيهية بشرروف اروير سررالسرر  القيمة  ،يف دورهتا السررابعة عشرررم ،أقّرت اهليئة -12
ا يف عام نظمة نشررررررررررها واوسيعها على نراأ واسرررررررررع. و  نشرررررررررر ااروط ال وجيهية ذلكطونيً املوطلةت ذ   ،19الثروم احليوانية

سعرت نسررررررررررررررا مرةوعرة من ااروط الرةراعرة وال وسيع. ولرالرك، وت  يتالعرامليرة أورت عملي 19-، لكن جرائةرة أوفيرت2019
 طنيني وأاةاو امل لةة اتورين والل الفطم املشمولة رل قرير.ال وجيهية على املنسقني الو 
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نظمة اقتن املسرراعتم ال قنية يف جمال االسرر كتام وال روير املسرر تامني للموارد الورا ية احليوانية، سررواء املووااررلت  -13
يت أاتا ها بناء القترات الأنشرة و للمنظمة بشك  مةاشر أو من والل ال عاوف مع املنظمات األور . ورأز التعم ال ق  

على حترررتيرررت احليوايت وال ةسررررررررررررررني الورا ي واالن قررراء الورا ي وبرامو الطبيرررة وارةيق ال كنولوجيرررات الةيولوجيرررة والزراعرررة 
 .20اإليكولوجية واروير سالس  القيمة احليوانية ألاةاو احلياسات ال غريم

 واجلينوميةنسرررق اول بارةيق األدوات النووية امل يةةثال  والل فطم ما بني التورات، او  م خم د املرأز مشرررروعو  -14
نةب. ان قاءل مكني  ، على ذن اج 22وشررررررّتد املشررررررروع، الا  دعم عشرررررررم بلتاف 21احليوايت ،ات السررررررمات اإلن اجية احملسررررررّ

  ذطالأ ، 2022يف عام ل ةسررررني ذن اجية احلليه. و  ينوميةوارةيق األدوات اجلاأللةاف ودعم ذنشرررراء نظم اسرررر ي  األداء 
 ينوميةاجلاملعلومات و  النووية بحتسررني أفاءم برامو اربية احليوايت رسرر كتام املعلوماتبعنواف مشررروع  م منسررق جتيت، 

رإلضافة  يشم ،س  ن ائو املشروع السابق و ذشروع س نت هاا املوسي .ال رةيقات العملية يف الةلتاف الناميةب -،ات ال لة
 شروع.هاا امل التعم يف ذطار 23س واإلب . وا لقى عشرم بلتافذ  األبقار أنواع اجلامو 

ا من مشرررررراريع بريمو ال عاوف مشررررررروعً  41ا التعم من والل بلتً  49، القى 2021-2020ووالل فطم السررررررن ني  -15
اتيرها  مشاريع. ومشلت احليوانيةانرو  على االس كتام وال روير املس تامني للموارد الورا ية  24ال ق  أو من وارج امليزانية

واملرأز املشرررررررطن بني منظمة األغاية والزراعة والوأالة التولية للراقة الارية السررررررر كتام  25ا(بلتً  24ا، مشرررررررروعً  22نظمة )امل
واعاجل املشرررراريع خم لف القضررررااي ،ات األولوية لك  بلت،  26ا(.بلتً  82ا، مشررررروعً  19ال قنيات النووية يف األغاية والزراعة )

، واربية النة ، وانمية الثروم احليوانية، واعزيز بسررررررررررررررريةاألب مبا يف ،لك نظم اإلن اج الزراعي اإليكولوجي، واربية التواجن
ابية، وحتتيت سررررررررلسررررررررلة القيمة، وال ةسررررررررني الورا ي، واسرررررررر كتام ال لقية االارررررررررناعي وغري ،لك من ال كنولوجيات اإلج

 احليوايت وذمكانية ا ةعها.
وواارررررلت املنظمة عملها لتعم الرعام وغريهم من ارررررغار مرّب املاشرررررية، الاين  افظوف على نسرررررةة أةريم من املوارد  -16

ومشلت دعم ذنشرررراء جلاف وطنية وذقليمية  27الورا ية احليوانية يف العامل. وارأزت األنشرررررة بشررررك  رئيسرررري على منرقة السرررراا 
لمنظمة لالسرررياسرررات يف الةلتاف، مبا ي ماشرررى مع ااروط ال وجيهية الفنية  وضرررعمكلفة ب وجي  و طاايل الرعي معنية رللية وحم

نظمة مع اجلمعيات الرعوية لةناء القترات يف املورالقطاف مع هاا العم ، اعاونت  28.حتسرررررررني اوأمة أراضررررررري الرعيبشررررررروف 
مجع الةيايت وحتليلها، ل يسرررررري اقييم االق  رررررادات الرعوية ومسرررررا اهتا يف النااو احمللي اإلمجايل يف الةلتاف املسررررر هتفة.  جمايل

                                                      
 https://www.fao.org/3/ca5717en/ca5717en.pdf . اروير سالس  مس تامة ل غار من  ي الثروم احليوانية.2019انظر منظمة األغاية والزراعة.  20

21 https://www.iaea.org/projects/crp/d31028 

 األرجن ني وبنغالديش وبريو واونس وجنوو أفريقيا وسر  النكا واربيا وال ني وأينيا واهلنت. 22

 األرجن ني ورأس اف وبنغالديش وبورأينا فاسو وبريو وجنوو أفريقيا وسر  النكا وال ني وأينيا واهلنت. 23

 Inf.1-AnGR-CGRFA/WG/12/23/3من الو يقة  5و 4اجلتوالف  24

ومجهورية مولتوفا ومجهورية ذيراف اإلسالمية وارأمانس اف وارأيا واشاد واونغا وجزر الةهاما ورأس اف أ،ربي اف واإلمارات العربية امل ةتم وأوسبكس اف  25
 ية ومنغوليا وموري انيا.وجورجيا وجيةويت وروانتا وسورينام وسرياليوف واربيا وطاجيكس اف وغابوف وقريغيزس اف وأاساوس اف واململكة العربية السعود

ومجهورية واوغو واجلمهورية التومينيكية  واشاداألرجن ني وذريطاي وذنتونيسيا وأوروغوا  وربوا غينيا اجلتيتم والداسي  وبنغالديش وبورونت  وبريو  26
والكامريوف وأمةوداي وأور وأوس اريكا ومتغشقر واملكسيك ومنغوليا وسمةابو  والسلفادور والسنغال فنزويال الةوليفارية ودولة بوليفيا امل عتدم القوميات 

 وموري انيا وني رياي واليمن.

 .السنغال ومايل وموري انيا والني ر 27

28 https://www.fao.org/3/i5771a/i5771a.pdf 
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، ايم أاتات الواثئق واملعلومات ،ات ال لة رلنظم الرعوية وسهلت 29وواالت املنظمة أيضا اشغي  مرأز املعارف الرعوية
ة العاملني يف هاا القراع الفرعي احملتد. ودعمت اإلجراءات امل كام دموال من اةادل املعلومات بني أارررررررررررررةاو امل رررررررررررررلة

 من اكومة ذسةانيا وأالك من والل أموال الديمو العاد  ملنظمة األغاية والزراعة.مقتمة وارج امليزانية 
 ية للنة  اليت اتار أما اضرررلعت املنظمة دنشرررة خم لفة ل ةسررني االسرر كتام وال نمية املسرر تامني للموارد الورا -17

 Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana ألغراض األغاية والزراعة. ورل عاوف مع معهت

“M. Aleandri” واالحتاد التويل لرابرات مرّب النة ، (ِApimondia) واألأادميية ال ررررينية للعلوم الزراعية، وضررررعت ،
ممارسررررررررررررررات اربية النة  اجليتم لطبية حن  منظمة األغاية والزراعة اللمسررررررررررررررات األوريم على ااروط ال وجيهية بشرررررررررررررروف 

وا ضررررمن الواثئق بعض  31.التلي  املرئي بشرررروف ممارسررررات اربية النة  اجليتم ل ررررغار مرّب النة  يف أفريقيا، و30مسرررر تامة
قسرررام اول الطبية وعلم الورا ة ولكنها ا ناول بشرررك  أسررراسررري مواضررريع أور  ا علق بطبية النة  املسررر تامة. وواارررلت األ

وسايدم الوعي د ية حن  العسرررررررررررررر  وامللقةات  32منظمة األغاية والزراعة انظيم فعاليات لالا فال رليوم العاملي للنة 
يف روانتا بشررررررروف  33دعمت منظمة األغاية والزراعة بريمو ال عاوف ال ق األور  لرغاية والزراعة. ورإلضرررررررافة ذ  ،لك، 

 .اربية النة  وسالس  القيمة لنة  العس 
 الصون -3جمال األولوية السرتاتيجية 

مشروع التلي  العملي بشوف االب كارات رلو يقة بعنواف ، يف دورهتا العادية الثامنة عشرم، أوات اهليئة علًما -18
، وطلةت من املنظمة أف اقوم رسررررر كمال  ونشرررررره واشررررر يع الةلتاف 34املوارد الورا ية احليوانية رل  ميتيف جمال افظ 

الو يقة يف شررررك  سرررر نشررررر وألسررررةاو بيئية ومالية،  35على االسرررر فادم من  على أأم  وج ، وفًقا الا ياجاهتا احملّتدم.
 .36ذلكطوين فقط

. ورإلضررررررررررررررافة ذ  ،لك، 37عم  لل وعية رلتلي  العملي وحم واهنظمة انظيم القات املوطلةت اهليئة أالك ذ   -19
ا ذ  الطأيز بشررررررك  واو على ارررررروف املوارد الورا ية احليوانية ذّما من والل األسرررررراليه داو  النظام  دعت الةلتاف أيضررررررً

ا مكّماًل ويف احلي أو من والل األسررررراليه وارج النظام احلي، اسررررره االق ضررررراء، وطلةت من املنظمة أف اقتم دعًما فنيً 
نظمة مع مرأز بلتاف الشرررمال للموارد الورا ية يف أورور وشرررارأت املواسررر  ابة هلاه الرلةات، اعاونت  38جمال السرررياسرررات.

نتوات ذلكطونية لنشررر املعلومات الواردم يف التلي  العملي وبناء القترات يف جمال بنون اجلينات  10يف انظيم سررلسررلة من 
 2022وانيررة. وعقررتت النررتوات عد اإلنطنررت والل الفطم من مررايو/أاير ذ  ديسررررررررررررررمد/أررانوف األول للموارد الورا يررة احلي
العامل. و  اوفري أقاليم املشررررررررارأوف من مجيع احنتر اةعاً للموضرررررررروع الا    اناول . و ا، مشررررررررارأً  90و 40واضرررررررررها ما بني 

                                                      
29 /hub/ar-knowledge-https://www.fao.org/pastoralist 

30 https://www.fao.org/3/cb5353en/cb5353en.pdf 

31 pdf.cb4576en/cb4576en/3/org.fao.www://https 

32 /day/ar-bee-https://www.fao.org/world 

 Inf.1-AnGR-CGRFA/WG/12/23/3 الو يقة 33

 .Inf.1-CGRFA/18/21/10.2 الو يقة 34

 Report-CGRFA/18/21من الو يقة  74الفقرم  35

36 https://doi.org/10.4060/cb3078en 

 Report-CGRFA/18/21 من الو يقة 74الفقرم  37

 Report-CGRFA/18/21 من الو يقة 70الفقرم  38
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ومرأز  39جلميع العروض ال قتميية على مواقع منظمة األغاية والزراعة PDFاسرررررررررررررر يالت النتوات عد اإلنطنت وملفات 
 40.بلتاف الشمال للموارد الورا ية يف أورور

 السياسات واملؤسسات وبناء القدرات -4جمال األولوية السرتاتيجية 

اإلقليمية يف وضرررررع السرررررياسرررررات امل علقة ادارم  واألجهزمذ  الةلتاف  ،نظمة اقتن التعم، عنت الرلهاملواارررررلت  -20
نظمة املاملوارد الورا ية احليوانية، مبا يف ،لك االسطااي يات وورط العم  الوطنية، والقوانني وال شريعات الوطنية. وشارأت 

وبية املعنية رملوارد االا رررررال اإلقليمية األور  جهات، اليت وضرررررع ها 41اسرررررطااي ية املوارد الورا ية ألوروريف عملية اسررررر عراض 
 الا  يرعاه االحتاد األوروّب. GenRes Bridge 42الورا ية احليوانية واحلرجية والنةااية أ زء من مشروع 

نظمة موااررررررررررررررلة دعم الشررررررررررررررةكات اإلقليمية ودوف املوطلةت اهليئة، يف دورهتا العادية الثامنة عشرررررررررررررررم، ذ   -21
دا مع جهات االا ررال اإلقليمية ألورور وأمريكا الالاينية ومنرقة . ويف هاا ال ررتد، وااررلت املنظمة اعاو 43اإلقليمية

ا والقة عم  للمنسررررررقني الوطنيني إلدارم املوارد الورا ية احليوانية اج ماعً  12الةةر الكارييب. ونظمت أو سررررررا ت يف 
 والل الفطم املشمولة رل قرير.

 91ا مشلت ا أو وطنيً ا ذقليميً مشرررروعً  47عاملية و نظمة وشررررأا ها يف وضرررع و/أو انفيا  ال ة مشررراريعاملوسرررا ت  -22
ا بسرررررةه ، عقت معظمها افطاضررررريً 45ا لةناء القتراتا وعامليً ا وذقليميً  وطنيً اتاثً  20الشررررررأاء، رل عاوف مع ، . ونظمت44ابلتً 

مشاريع الةةوث اجلائةة العاملية. وشارن مورتفو املنظمة يف اجملالس االس شارية أو هيئات أاةاو امل لةة يف عتد من 
، وهي جملة علمية مف واة الواررررررررررررررول أطلقها 46ا يف هيئة حترير جملة املوارد الورا يةال عاونية التولية. واعم  املنظمة أيضررررررررررررررً 

 .GenRes Bridgeمشروع 
وجهررة ال نسرررررررررررررريق اإلقليميررة ألورور يف انظيم  (EAAP) نظمررة مع الرابرررة األوروبيررة لان رراج احليوايناملواعرراونررت  -23

دورات واارررررة ا علق رملوارد الورا ية احليوانية يف االج ماعات السرررررنوية للرابرة األوروبية لان اج احليواين. ومشلت مواضررررريع 
الورا ية ( واوايت اجلهود يف اسرررررررر كتام املوارد 2( اسرررررررر كتام الةيايت الورا ية يف أنشرررررررررة احلفظ، )1) :اجللسررررررررات ما يلي

دور و ( 5( وانسرريق افظ السررالالت احمللية والعابرم للةتود؛ )4( والطبية املك لرة وارروف السررالالت احمللية، )3واررودا، )
جهة ال نسيق اإلقليمية ألورور  ا يف دورم لةناء القترات نظم هااالسطااي يات داو  املوقع ووارج . وشارأت املنظمة أيضً 

(، ويف اإلجراءات املك ررررررررر رررررررررة جلهة ال نسررررررررريق اإلقليمية ألورور بشررررررررروف GenRes Bridge)نظمت يف ذطار مشرررررررررروع 
السالالت العابرم للةتود وبشوف حتسني قابلية ال شغي  الةي  لقواعت الةيايت املس كتمة يف ذدارم املوارد الورا ية احليوانية. 

                                                      
39 /angr/webinars/en-on-group-working-technical-genetics/events/intergovernmental-https://www.fao.org/animal 

40 /webinars-conservation-https://www.nordgen.org/en/cryo 

41 http://www.genresbridge.eu/fileadmin/templates/Genres/Uploads/Documents/GRS4E.pdf 

42http://www.genresbridge.eu  

 Report-CGRFA/18/21من الو يقة  74لفقرم ا 43

 Inf.1-AnGR-CGRFA/WG/12/23/3.الو يقة 44

 املرجع نفس . 45

46 /journal-resources-http://www.genresbridge.eu/resources/genetic 

http://www.genresbridge.eu/fileadmin/templates/Genres/Uploads/Documents/GRS4E.pdf
http://www.genresbridge.eu/
http://www.genresbridge.eu/resources/genetic-resources-journal/
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ةكرررررررة اإليةرييرررررررة  الةيولوجي للةيوايت احملليرررررررة األمريكيرررررررة للةفرررررررا  على ال نوع-واعررررررراونرررررررت املنظمرررررررة مع الشرررررررررررررر
(Red CONBIAND)47 .لةناء القترات يف جمال ذدارم املوارد الورا ية احليوانية يف أمريكا الالاينية ومنرقة الةةر الكارييب 

وقتمت املنظمة التعم ذ  املرأز املشرررررررررررررطن بني منظمة األغاية والزراعة والوأالة التولية للراقة الارية السررررررررررررر كتام  -24
 النتوم التولية للوأالة التولية للراقة الارية اول اإلن اج احليواين املسررررررررررررر تامال قنيات النووية يف األغاية والزراعة يف انظيم 

اضررور  ةتث أالنتوم يف األارر   عقت اف من املقرر يف اني أو  48.الرريق للمضرري قتمًاالوضررع احلايل و  –واررةة احليواف 
ا بشررررررررك  افطاضرررررررري يف الفطم من وعقتت أوريً  19-من أتجيلها بسررررررررةه جائةة أوفيتأاف ال بت ،  2020ازيراف /ويف يوني

م علقة ادارم املوارد الورا ية احليوانية. النتوم عتم جلسرررات اناولت قضرررااي لّلت . وخت2021متوس /ويولي 2ازيراف ذ  /ويوني 28
 شكث. 600م زامن بشك  وجتاوس عتد املشارأني  ،ابلتً  169شكث من  000 3  أأثر من يس شهت ها احلتث او 

احملافظة على شرررررةكة انوّع احليوايت املسررررر ونسرررررة واجملموعات الفرعية اإلقليمية رع ةارها من ت  نظمة املواوااررررر   -25
،   اشررررطان ما 2022ا من أأ وبر/اشرررررين األول املسررررائ  امل  ررررلة ادارم املوارد الورا ية احليوانية. واع ةارً  رمسي ملناقشررررة غري

رسرررررالة يف  300،   اةادل أأثر من 2022و 2021ا يف الشرررررةكة. ووالل عامي بلتً  156شررررركث من  400 3يقرو من 
 من والل شرةكة انوّع احليوايت املسر ونسرة. وال ازال شرةكة انوّع احليوايت املسر ونسرة وسريلة فريتم وفعالة امل وسرط سرنوايً 

 .الورا ية احليوانيةل ةادل اادات ونشر املعلومات وايسري املناقشات غري الرمسية بني األفراد املشارأني يف ذدارم املوارد 
ائ  ال واارررر  االج ماعي شتف سايدم الوعي د ية املوارد الورا ية نظمة سايدم وجودها على وسرررراملاواارررر  أما  -26

ارافع  FAOLivestock@،49، عنتما بتأت املنظمة يف نشرررررر رسرررررائ  على اسررررراو اويط 2020احليوانية. ومنا عام 
املوارد . وي ضررررررررمن احمل و  او ةارات من ظمة عن سررررررررالالت املاشررررررررية واقائق اول 000 35عتد امل ابعني ذ  أأثر من 

 الورا ية احليوانية.
وعقتت التورم األو  لل نة الفرعية املعنية رلثروم احليوانية ال ابعة لل نة الزراعة )الل نة الفرعية( يف مارس/آ،ار  -27

ال قتم احملرس يف انفيا ورة العم  العاملية للموارد الورا ية بعنواف بااطة و يقة ذ التورمأةتث افطاضررري. واضرررمنت   2022
 وأبلغت املنتوبني رلغرض من مجاعة العم  وأنشر ها. 50بوانيةاحلي

 التعاون -ااثلثا 

افاعالهتا مع املنظمات العلمية واملنظمات غري احلكومية وجهات االا ال اإلقليمية والشةكات  واالت املنظمة -28
نظمرة على أفراءهترا الفنيرة املة يف هراه الو يقرة، حترافظ اإلقليميرة إلدارم املوارد الورا يرة احليوانيرة، وعزسهترا. وأمرا هو موضررررررررررررررّ 

املعطف شا يف ذدارم املوارد الورا ية احليوانية من والل مشررررررررررارأ ها يف خم لف املسرررررررررراعي العلمية، مبا يشررررررررررم  االضرررررررررررالع 
وقيادهتا، ونشرررررررر  رلةةوث التاولية واملسرررررررا ة يف مشررررررراريع الةةم وال روير، وانظيم التورات يف املؤمترات العلمية التولية

 املرةوعات العلمية.

                                                      
47  /https://conbiand.site 

48  https://www.iaea.org/events/aphs2021 

49  https://twitter.com/FAOLivestock 

50 https://www.fao.org/3/ni079en/ni079en.pdf; https://www.fao.org/3/ni079fr/ni079fr.pdf; 
https://www.fao.org/3/ni079es/ni079es.pdf; https://www.fao.org/3/ni079zh/ni079zh.pdf; 

 https://www.fao.org/3/ni079ar/ni079ar.pdf; https://www.fao.org/3/ni079ru/ni079ru.pdf 
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، دعمت 2022والل التورم السرررررررررادسرررررررررة والعشررررررررررين للمؤمتر العاملي للتواجن، الا  عقت يف أغسررررررررررس/آو و  -29
، رل عاوف مع الفرع الفرنسي لل معية العاملية لعلوم التواجن، انظيم جلسة اول بانوع نظم اإلن اج وااتمات اليت نظمةامل

الزراعة اإليكولوجية ب وجلسرررررة أور  ارأز على بذن اج التواجن لضرررررماف األمن الغاائيب.  هة نظرحنو وجاقتمها للةشرررررر: 
 يف املؤمتر العاملي الثاين عشر اول العلوم الورا ية املرةقة على ذن اج الثروم احليوانية. و يق نيأما شارأت املنظمة يف اقتن 

 العاملية للموارد الوراثية احليوانيةاسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل  -ارابعا 
اسررررررررررطااي ية ال موي  ل نفيا ورة العم  العاملية للموارد الورا ية اع متت اهليئة، يف دورهتا العادية الثانية عشرررررررررررم،  -30

واغري اسررررررررررررطااي ية ال موي  بمجيع امل ررررررررررررادر املعروفة  52نظمة انفياها.املوطلةت ذ   ،)اسررررررررررررطااي ية ال موي ( 51احليوانية
واحمل ملة للموارد املاليةب اليت اتعم انفيا ورة العم  العاملية، مبا يف ،لك التعم الثنائي وامل عتد األطراف، والتعم احمللي، 

ملشررررراريع الوطنية واإلقليمية نظمة املنشرررررو لتعم اامل، واملسرررررا ات الروعية يف اسررررراو أمانة منظمةلوموارد الديمو العاد  ل
 ل نفيا ورة العم  العاملية.

 حالة حساب أمانة منظمة األغذية والزراعة

، يف دورهتا العادية الثامنة عشرررررررررررم، اجلهات املاحنة ذ  املسررررررررررا ة يف انفيا ورة العم  العاملية، مبا يف اهليئةدعت  -31
. ولالك مل ا ررررتر اتالتور ما بني أموال والل فطم أ   ي ي م حت رررر،لك عن طريق املسررررا ة يف اسررررطااي ية ال موي . ومل 

 أ  دعوم ل قتن مقطاات.

 مسامهات من الربانجمني العاديني ملنظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

، سررررراهم العم  بشررررروف املوارد الورا ية احليوانية، مبا يف ،لك انفيا ورة العم  2021-2020والل فطم السرررررن ني  -32
، ا علق بشرررررك  رئيسررررري مبا يلي: اهلتف 53 2021-2018للكرة امل وسررررررة األج  للمنظمة للفطم العاملية، يف أربعة نوااو 

، بلغ 2021-2020فطم ذ  اللنسةة . ورجع  الزراعة والغارت وم ايت األمسان أأثر ذن اجية واس تامة – 2االسطااي ي 
دوالر أمريكي.  ماليني 1.7اجلزء املك ث من موارد الديمو العاد  للمنظمة للعم  بشوف املوارد الورا ية احليوانية اوايل 

 ا، وبسررةه اجلائةة العاملية وما يراةط شا من قيود على السررفر، رأز العم  على األنشرررة األسرراسررية، وهيوأما ،أر سررابقً 
العملية احلكومية التولية، ونظام معلومات ال نوع الورا ي للةيوايت املسرررر ونسررررة وراررررت أهتاف ال نمية املسرررر تامة، ووضررررع 

ا متوالت للمةادرات الشررراملة، وال سررريما الك اليت انرو  على اللمسرررات األوريم على املنشرررورات، ولكن  اضرررمن أيضرررً 
 قراعات.ال نوع الةيولوجي على املس و  املشطن بني ال

 

                                                      
 Report-CGRFA/12/09 املرفق جيم من الو يقة 51

 Report-CGRFA/12/09 من الو يقة 43الفقرم  52

 C3/2019 الو يقة 53
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، سريسرهم العم  بشروف املوارد الورا ية احليوانية يف مجيع باألفضرلياتب 2023-2022فطم السرن ني ذ  ورلنسرةة  -33
مما يشررررررري ذ   54 2025-2022 للفطم م وسرررررررة األج  اارة ضررررررمن يةجماالت خم لفة ،ات أولوية براجماسررررررعة و األربع 

املسررررررررررا ة امل عتدم العوام  للموارد الورا ية احليوانية يف األغاية والزراعة. وأأد مسررررررررررا ة اأ اتف هي جماالت األولوية 
جماالت  ب. ومناااو بةيئة أفضرررررررررررر : ال نوع الةيولوجي ووتمات النظم اإليكولوجية لرغاية والزراعة 3اجملال الداجمية ب

 5 اجملالأالك بو  باااو ان اج أفضرر : االب كار األوضررر 1اجملال باألولوية الداجمية اليت ا لقى مسررا ات أةريم هنان 
 .باااو ان اج أفض : الزراعة الرقمية

 1.0، بلغت قيمة مسررا ة بريمو ال عاوف ال ق  للمنظمة يف هاا العم  اوايل 2021-2020ووالل فطم السررن ني  -34
مليوف دوالر أمريكي، ومن بريمو ال عاوف ال ق  ال ابع للوأالة التولية للراقة الارية من والل املرأز املشرررررررررررررطن بني منظمة 

مليوف دوالر  2.2األغاية والزراعة والوأالة التوليرة للرراقة الارية السررررررررررررر كرتام ال قنيرات النووية يف األغاية والزراعة اوايل 
املشرررررطن بني منظمة األغاية والزراعة والوأالة التولية للراقة الارية السررررر كتام ال قنيات النووية يف  املرأز أمريكي. أما سررررراهم

 مشروع الةةم املنسق اااو شا. مليوف دوالر أمريكي من والل بريمو 0 25األغاية والزراعة  وايل 

 املسامهات الطوعية ملنظمة األغذية والزراعة

،ربي اف وذسررررةانيا واإلمارات العربية امل ةتم والةةرين وارأيا وسررررويسرررررا واململكة العربية  من أالقت املنظمة أموااًل  -35
دوالر أمريكي( لتعم انفيا ورة العم  العاملية من والل  ماليني 4.6السررررررررررعودية وموري انيا والنمسررررررررررا )ما جمموع  اوايل 

بعض هاه املشررررررراريع، قتمت الةلتاف التعم املايل لرنشررررررررة احمللية، مع اقتن ذ  املشررررررراريع اإلقليمية والقررية. ورلنسرررررررةة 
ا من االحتاد  الق ها الةلتاف من اجلهات املاحنة، وحتتيتً نظمة التعم الف . ويف بعض احلاالت، مش  التعم املايل أموااًل امل

فاقات ال عاوف سرررررررررررررراعتت املنظمة على اوفري أموال األوروّب ومرفق الةيئة العاملية. أما أف األموال اليت اوفّرت يف ذطار اا
 .حتفيزية ألنشرة وااة مب االت األولوية االسطااي ية األربعة أافةً 

 منظمة األغذية والزراعةاملوارد اليت ل ختضع لرقابة 

حتّتد اسررررررررررررطااي ية ال موي  أربعة أنواع خم لفة من املوارد ،ات ال ررررررررررررلة، مبا يف ،لك املوارد اليت ال ختضررررررررررررع لرقابة  -36
لة عن هاه املوارد. بيت أف اهليئة طلةت يف دورهتا معظم الةلتاف، ال متلك املنظمة معلومات مف ررررررررررّ ذ  . ورلنسررررررررررةة نظمةامل

اتعو الةلتاف ذ  رفع اقارير بشرروف املشرراريع اليت اسرراهم يف انفيا ورة العم  العاملية، نظمة أف املالعادية الثامنة عشرررم ذ  
 55لكي اس عرضها مجاعة العم  واهليئة.

رسالة غري رمسية ذ  مجيع املنسقني الوطنيني ارسال هلاا الرله،  اس  ابةً ، 2022نظمة يف يوليو/متوس املوقامت  -37
عن مشرررررررررررررراريعها امل علقة نرة  رفع اقاريراتعو الةلتاف ذ   ،ومناوبيهم 175الةالغ عتدهم إلدارم املوارد الورا ية احليوانية 

. ويرد موجز 56بلتاً  17. ووردت ردود من 2022العم  العاملية. و  ذرسال رسائ  ااأري يف أغسرس/آو وسة مد/أيلول 

                                                      
54https://www.fao.org/3/ne576en/ne576en.pdf 

 Report-CGRFA/18/21  من الو يقة 72 الفقرم 55

لداسي  وبولنتا واوغو واونغا واربيا وغابوف والفلةني وفنلنتا وقرر وأينيا والوالايت امل ةتم األمريكية اذ يوبيا واألرجن ني وذسةانيا وأوروغوا  وذيراليا و  56
 واليمن.
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اقرير مرالي موجز التورات يف الو يقة ب أانت نشررررررة والل فطم ما بنياليت   ةقررياريع الشرررررن املم 49 بشررررروفللمعلومات 
. ومثلت الةلتاف اجمليةة طائفة واسررررررررررررررعة من مسرررررررررررررر وايت ال نمية "57عن انفيا ورة العم  العاملية للموارد الورا ية احليوانية

احليوانية. االق  ررررررررررررررادية. وبوج  عام، أبلغت الةلتاف ،ات التو  املرافع عن سايدم اإلنفاأ على مشرررررررررررررراريع املوارد الورا ية 
وأبلغت بعض الةلتاف عن وجود مشررررراريع منفردم ا ناول مجيع جوانه املوارد الورا ية احليوانية، يف اني أبلغت بلتاف أور  

غ عنها ا علق مب ال األولوية ا وأنشررررة حمتدم. وأانت معظم املشررراريع املةلّ ا وااتً عن مشررراريع م عتدم ي ناول أ  منها نوعً 
جمال األولوية ، و (12) 1جمال األولوية االسرررررررطااي ية ، و (16) 3جمال األولوية االسرررررررطااي ية  يليها، (33) 2االسرررررررطااي ية 

 .(9) 4 االسطااي ية

 التوجيهات املطلوبة -خامساا

ذ  اس عراض ال قتم احملرس يف انفيا ورة العم  العاملية. وقت ارغه الل نة يف أف اواي  ممتعو  مجاعة العم  ذفّ  -38
 ا يلي:لقيام مباهليئة ر
  األمن الغاائي العاملي وال نمية حتقيق دعوم الةلتاف ذ  موااررررررررررررررلة انفيا ورة العم  العاملية شتف املسررررررررررررررا ة يف

 من أهتاف ال نمية املس تامة؛ 15و 2الريفية املس تامة وحتقيق اهلتفني 

   اقتن التعم للةلتاف يف انفيا ورة العم  العاملية؛ نظمة املوالرله ذ 

  ودعوم اجلهات املاحنة ذ  املسرررررررررا ة يف انفيا ورة العم  العاملية، مبا يف ،لك عن طريق اوفري األموال حلسررررررررراو
 أمانة منظمة األغاية والزراعة؛ 

   نظمة ومجيع أاررررةاو امل ررررلةة املعنيني موااررررلة ال وعية د ية املوارد الورا ية احليوانية وأدوار مرّّب املوالرله ذ
  ع وسالالت الثروم احليوانية ونظم ذن اجها يف اوفري وتمات النظم اإليكولوجية.املاشية وأنوا 
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