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 مةمقدّ  -الً أوّ 
 
 لتكامل يف دورهتا اخلامســــــــــة عشــــــــــرة إىل أمني اهليئة ضــــــــــمان ا (اهليئة) طلبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة -1

. كما أ�ا 1واهليئة، ال ســــــــيما يف ما خيّص املوارد الوراثية املائية األغذية والزراعة (املنظمة) نظمةبني جلنة مصــــــــايد األمساك مل
أّكدت جمدداً على أمهية دعوة جمموعة العمل االســـــتشـــــارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الصـــــلة التابعة 

عن حالة املوارد الوراثية إعداد التقرير للجنة مصــــــايد األمساك (جمموعة العمل االســــــتشــــــارية) عند عقدها، إىل املســــــامهة يف 
 وطلبت إحاطتها علماً، عن طريق مكتب اهليئة، مبسامهات جمموعة العمل االستشارية. املائية لألغذية والزراعة يف العامل

 
  تقدميمتو ، 2015أكتوبر/تشــــرين األول  20و 19 يومي وعقدت جمموعة العمل االســــتشــــارية اجتماعها األول يف -2

، وإىل الدورة العادية 2لألغذية والزراعةاملعنية باملوارد الوراثية املائية  املخصــــــــــــــصــــــــــــــةتقريرها إىل الدورة األوىل جملموعة العمل 
 .3السادسة عشرة للهيئة

 
ير الكــامــل يف الوثيقــة تلّخص هــذه الوثيقــة نتــائج الــدورة الثــانيــة جملموعــة العمــل االســــــــــــــتشــــــــــــــــاريــة. ويرد التقر و  -3
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 معلومات أساسية -اً ثاني
 
ا وصــو�ا موثّق ومعروف بشــكل جيد إن أمهية االســتخدام املســتدام للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وإدارهت -4

فضــــــل لتعزيز إســــــهامه يف جماالت أنســــــبياً، ولكن ما زالت هناك حاجة ملّحة حلفظ التنوّع املائي املوجود وإدارته على حنو 
لزراعة اآلالف من األنواع املوجودة وتتضــــمن املوارد الوراثية املائية لألغذية وا األمن الغذائي والتغذية وســــبل كســــب العيش.

 يف مرافق تربية األحياء املائية  يف احمليطات والبحار والبحريات واملخازن واأل�ار وحقول األرز واألراضــــــــــــــي الرطبة وكذلك
ألقــارب الربيــة لألنواع املــائيـــة خرى، فــإن مجيع ايف امليـــاه البحريــة والعـــذبــة والقليلـــة امللوحــة. وعلى خالف القطـــاعــات األ

 املستزرعة ما زالت موجودة يف الطبيعة.
 
وبناًء على طلب الدورة السابعة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك، وإقراراً  -5

العيش عن طريق االستخدام املسؤول للموارد الوراثية املائية منها بالفرص املتاحة لزيادة إنتاج األغذية وحتسني سبل كسب 
  2014وإدارهتا وصــــــــــــو�ا، وافقت جلنة مصــــــــــــايد األمساك يف دورهتا احلادية والثالثني يف عام  ذات الصــــــــــــلةوالتكنولوجيات 

من تقرير الدورة األوىل  3على إنشـــــاء جمموعة العمل االســـــتشـــــارية وعلى اختصـــــاصـــــاهتا. وترد االختصـــــاصـــــات يف امللحق 
 4 جملموعة العمل االستشارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الصلة التابعة للجنة مصايد األمساك.
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وقد ســــاعدت جمموعة العمل االســــتشــــارية املنظمة، وأســــدت هلا املشــــورة بشــــأن القضــــايا املتعّلقة باملوارد الوراثية املائية  -6
 .عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، ويف إصدار مشروع التقرير األول ذات الصلةكنولوجيات والت
 

 مداوالت مجموعة العمل االستشارية التابعة للجنة مصايد األسماك -اً ثالث
 

 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل. املؤدية إىل وضع التقرير عنالتوجيهات بشأن العملية 
 
صــــــادقت جمموعة العمل االســــــتشــــــارية على التوصــــــيات املنبثقة عن الدورة األوىل جملموعة العمل الفنية احلكومية  -7

 ت الصلة:، وقّدمت التوصيات التالية ذالألغذية والزراعة الدولية املخصصة املعنية باملوارد الوراثية املائية
 

ينبغي ألمانة منظمة األغذية والزراعة اســــــــتعراض التحليل اإلقليمي املســــــــتخدم يف التقرير األول عن حالة املوارد  )1(
والبحث في إمكانية اعتماد عدد أصـــغر من األقاليم، بما يتماشـــى الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، 

، يف التحليل تربية األحياء المائيةو مصــــايد األســــماك حصــــاءات إلمع أقاليم المنظمة والتحليالت القائمة 
 ؛املستخدم يف املشروع الثاين

ية المنتجة لتربية األحياء المائية تحليالً للبيانات تجريه البلدان الرئيســـــــــيتعّني على أمانة املنظمة أن تدرج و  )2(
، وإتاحة التحليل في المائة من اإلنتاج العالمي) والبلدان المنتجة الصـــــــــــغيرة 90بلدًا يمثل أكثر من  12(

 ؛لواضعي التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل

التوصــــــية الصــــــادرة عن جماعة العمل الفنية  وصـــــــادقت جمموعة العمل االســـــــتشـــــــارية بصـــــــورة خاصـــــــة على )3(
 بوضـــــــــع دراســـــــــات حالة، وناقشـــــــــت  لألغذية والزراعة الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية المائية

الصـــون في الموقع وخارج و برامج التربية الناجحة، و بعض المواضـــيع المحددة (مثًال، الســـياســـة الجيدة، 
. تقرير عن حالة الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في العالميمكن تلخيصـــــــــــها في الالتي الموقع) 

وقد تُرفق أيضــــــــــــــاً بعض دراســــــــــــــات احلالة هذه بإطار املتطلبات الدنيا إلدارة املوارد الوراثية املائية وصــــــــــــــو�ا 
أدناه). وقد ّمت حتديد دراســـــات حالة ممكنة مبا يوفّر تغطية جيدة لألقاليم  انظرواســـــتخدامها بشـــــكل مســـــتدام (

 ؛والوضع االقتصادي

قد يكون هناك حاجة في الوقت الراهن إلى شـــــبكة إقليمية/دولية وأقّرت جمموعة العمل االســـــــتشـــــــارية بأنه  )4(
عن حالة املوارد الوراثية املائية ، وأوصــــت بأن يشــــكل التقرير ترّكز بصـــورة خاصـــة على الموارد الوراثية المائية

. ومن شــأن واســتدامتهايف العامل حمفزاً لتحديد الثغرات، واالحتياجات والتحديات إلنشــاء مثل هذه الشــبكات 
 ؛هذه العملية أن توّجه عملية إنشاء شبكة جديدة

تنقيح وتطوير بئية يف العامل، بعد نشـــر التقرير عن حالة املوارد الوراثية املا ،وأوصـــت جمموعة العمل االســـتشـــارية )5(
قاعدة البيانات التي توضـــــــــــع باالســـــــــــتناد إلى التقارير القطرية بحيث تكون المجموعة الكاملة للبيانات 

القطرية متاحة بشـــــكل أســـــهل من حيث  البياناتمتاحة وقابلة للبحث فيها. وأوصـــــت أيضـــــاً بأن تكون 
 ؛ةالحصول عليها واستخدامها مقارنًة باالستمارة األصلي
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 ملوارد الوراثية املائية يف التقرير عن حالة ا باســــتخدام مصــــطلحات موّحدةجمموعة العمل االســـــتشـــــارية  وأوصــــت )6(
أكرب. وقد ســــاندت  يف العامل، ويف وثائق ومســــارد املنظمة، والتشــــجيع على اســــتخدام هذه املصــــطلحات بشــــكل

لتقرير عن حالة الموارد ُتضم إلى ا إطاراتتوفير جمموعة العمل االســتشــارية عملية وضــع املســرد، واتفقت على 
 ؛المائيةلموارد الوراثية الوراثية المائية في العالم تشير إلى مصطلحات ومفاهيم رئيسية ذات الصلة با

ق المعلومات األســـــاســـــية على الجودة الفنية العالية بصـــــورة عامة لوثائ جمموعة العمل االســــــتشــــــارية وأثنت )7(
اه العذبة الكبيرة المستزرعة وثيقة المعلومات األساسية المواضيعية بشأن نباتات المي ن. غري أالمواضيعية

. وســـــــــوف توفر وثائق أقل كماًال من الدراســـــــات األخرى، وقد تســـــــتفيد من تغطية جغرافية أوســـــــع نطاقاً 
ر عن حالة املوارد تايل للتقرياملعلومات األســــاســــية املواضــــيعية املوجودة معلومات قّيمة إضــــافية لدعم املشــــروع ال

 الوراثية املائية يف العامل.
 

ن حالة املوارد الوراثية املائية يف العامل، عالتوجيهات بشـــــأن التعاريف واملفاهيم ذات الصـــــلة باملوارد الوراثية املائية يف التقرير 
 على أن ُتضّم إىل مسارد املنظمة.

 
ديثها بعد حتليل جلميع التقارير حتتتوفر حالة املوارد الوراثية املائية يف العامل يف مشـــــــــروع تقرير أول، وســـــــــوف يتّم  -8

ية، يطلبها ويعّدها مؤلفون مواضــــــيع وثائقأيضــــــاً مخس  ويتوىل عدة مؤلفون إعداد التقرير الذي ســــــيشــــــملالقطرية الواردة. 
 توفري االتســـــــــــــاق بني املصـــــــــــــطلحات حالة املوارد الوراثية املائية يف العامل ل خارجيون. ومثة ضـــــــــــــرورة، على طول التقرير عن

 ة املائية.اليت يستخدمها خمتلف املؤلفني، ولتجميع مصطلحات متخصصة أيضاً متصلة باملوارد الوراثي
 
 ألمساك وتربيةاتســــتضــــيف املنظمة بوابة مســــرد قابلة للبحث فيها وتتضــــمن مصــــطلحات ذات الصــــلة مبصــــايد و  -9

 قد ّمت إعداد مســـــــــــرد أّويل يضـــــــــــماألحياء املائية، ولديها مســـــــــــرد منفصـــــــــــل يتعلق بالتكنولوجيا احليوية لألغذية والزراعة. و 
د الوراثية املائية لألغذية والزراعة بشأن اإلبالغ عن حالة املوار  ئإقليمية آلسيا واحمليط اهلاد عملمصطلحاً لدعم حلقة  66

. 2015يف مارس/آذار  ئاحمليط اهلادعة وشـــــبكة مراكز تربية األحياء املائية يف إقليم آســـــيا و من تنظيم منظمة األغذية والزرا
 لكن املصطلحات يف هذه املسارد املختلفة غري متسقة وغري متناسقة.

 
ومثة عدد من املســـــــــارد األخرى ذات الصـــــــــلة مبا يف ذلك مســـــــــرد ُمعّد كجزء من اخلطوط التوجيهية إلدارة املوارد  -10

باخلطوط وهو مســــــــــــرد مرتبط  5،الســــــــــــمكيةالوراثية الســــــــــــمكية يف اهلند من جانب املكتب الوطين اهلندي للموارد الوراثية 
  7د آخر ضــــــــمن تقييم املخاطر البيئية للكائنات املعّدلة وراثياً.ومســــــــر  6الوراثية إلدارة مصــــــــايد األمساكللشــــــــؤون التوجيهية 

                                                 
 Guidelines for Management of Fish). 2016(املكتب الوطين للموارد الوراثية الســـمكية  -احليوايناللجنة الدولية ملراقبة األداء يف جمال اإلنتاج   5

Genetic Resources in India ،64. املكتب الوطين للموارد الوراثية السمكية، لوكنو، اهلند + xxiii p. 
6  Kapuscinski, A.R. and Miller, L.M .2007 .fisheries management (2nd Edition) Duluth, Minnesota: Genetic guidelines for 

Minnesota Sea Grant, University of Minnesota Sea Grant Program. 
7  .Kapuscinski, A.R ،2007 .Environmental risk assessment of genetically modified organisms (Vol. 3) اعــة ، املركز الــدويل للزر
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وتوجد مســــــارد أخرى ذات الصــــــلة باملصــــــطلحات املتاحة، ومن املرجح أن توفّر بصــــــورة مجاعية تعاريف موجودة مســــــبقاً 
 ألغلبية املصطلحات يف التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة.

 
ســــتعراض التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ووثائق املعلومات األســــاســــية املواضــــيعية وقد ّمت ا -11

هبدف تنســــيق التعاريف ووضــــع مســــرد كامل للمصــــطلحات واملفاهيم الرئيســــية يُرفق بالتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية 
التابعة للجنة مصـــــــــايد األمساك معلومات راجعة عن قائمة املصـــــــــطلحات لألغذية والزراعة. وســـــــــوف توفّر جمموعة العمل 

 8.مصطلحاً إىل املسرد احلايل 230واملفاهيم يف املسرد. واقرتح االستعراض احلايل إضافة أكثر من 
 

جماالت هامة ة، ينبغي معاجلة ثالثة لدى اســتعراض الوثائق ذات الصــلة حبالة املوارد الرواثية املائية لألغذية والزراع -12
 على صعيد االتساق:

 
 ســـــــــــتعراض املواضـــــــــــيعي اســـــــــــتخدام املصـــــــــــطلحات لوصـــــــــــف األمناط اجلينية/األمناط الوراثية املختلفة. واقرتح اال )1(

 ة املســـــتزرعة وأقارهبا الربية" بشـــــأن "إدراج مفهوم التنوع الوراثي واملؤشـــــرات يف اإلحصـــــاءات ورصـــــد األنواع املائي
لوراثية املائية يف تربية انواع"، و"الســــــالالت" و"األنواع املســــــتزرعة" لوصــــــف املوارد أن ُتســــــتخدم تســــــميات "األ

لربية. ويضـــم االســـتعراض األحياء املائية مع اســـتخدام مصـــطلح "األرصـــدة" بدًال عن "الســـالالت" يف األقارب ا
الصنف والتنوّع  ى مثلاملواضيعي تعاريف مقرتحة للمصطلحات اليت ُأضيفت إىل املسرد. وأّما مصطلحات أخر 

ريف بصـــورة متســـقة يف التقرير عن فال ينبغي اســـتخدامها لوصـــف املوارد الوراثية املائية. ويُقرتح اعتماد هذه التعا
(مع إمكانية اســــــــــــــتثناء النباتات  عيةاملواضــــــــــــــيوثائق الحالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل ويف 

 الكبرية)، وأن يُطلب إىل مجيع املؤلفني تكييف كتاباهتم مع هذه املصطلحات.

النقل اجليين" و"التحّول"، وختتلف املصـــطلحات بشـــأن نقل املورثات يف الوثيقة إذ يتم اإلشـــارة إليها مبصـــطلح " )2(
رة لتوحيد هذه املصــطلحات ضــرو  وهناكلكائنات الدقيقة. ويُطّبق هذا املصــطلح األخري على النباتات الكبرية وا

ائيــة خمتلفــة نظراً يف الوثــائق. كــذلــك، قــد تكون املصــــــــــــــطلحــات املســــــــــــــتخــدمــة للكــائنــات الــدقيقــة والنبــاتــات املــ
 لنباتية وامليكروبية.استخدام العادي من جانب األخصائيني يف علم الوراثة االلالختالفات يف املنهجية و 

وتكون املصـــــــــــــطلحـات بشــــــــــــــأن التهجني، والرتبيـة املختلطـة وإدخـال املورثـات أكثر فـائـدًة يف حـال التمييز بينهـا  )3(
(التهجني= بني األنواع، والرتبيـــة املختلطـــة = داخـــل األنواع). ويتّم التمييز بني تقـــاطعـــات اجليلني البنويني األول 

خال إضــــــايف للمورثات حني تتوقف املناقشــــــة بشــــــأن والثاين، حيث ميكن التنبؤ باخلصــــــائص إىل حّد ما، وأي إد
 نوع/ســــــاللة حبتة بشــــــكل أســــــاســــــي إمنا يبدأ احلديث إىل درجة ما عن اخللط بني األنواع/الســــــالالت. وقد يكون 
 من املفيد االتفاق على اســــــــتخدام هذه املصــــــــطلحات وتوحيدها مع اإلشــــــــارة إىل األنواع املســــــــتزرعة يف الوثائق. 

غري واضح بشكل  9لح "اهلجني" يف وثيقة املعلومات األساسية بشأن الطحالب الكبرية كما أن استخدام مصط
يف التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل يشـــــــــــــرح عملية  إطارخاص. ومن املقرتح إدراج 

ية" املستخدم يف استمارة حالة تفسري هذه املصطلحات. وجرت أيضاً مناقشة حول تفسري املصطلح "األقارب الرب 

                                                 
8  http://www.fao.org/faoterm/collection/aquaculture/ar. 
9  0e272e19f4b0051d1e1c3b679e5ca8ada.pdf-www.fao.org/cofi/46056. 
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املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل. وّمت اإلقرار بأنه ما زال بعض الغموض يســـود بشـــأن هذا املصـــطلح 
حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، ولذا ينبغي  التقرير عن حيث ُتســتخدم تفســريات خمتلفة له يف

 ضيح استخدام املصطلح يف التقرير.تو 
 

 مت اســـــــــــتعراض حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل ووثائق املعلومات األســـــــــــاســـــــــــية املواضـــــــــــيعيةو  -13
، وُقّدمت املشــــورة بشــــأن اتســــاق التعاريف ووضــــع مســــرد كامل باملصــــطلحات واملفاهيم الرئيســــية يتم إرفاقه حبالة الداعمة

 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل.
 

 ووفّرت جمموعة العمل االســــتشــــارية أيضــــاً التوجيهات بشــــأن األنشــــطة احلالية واالحتياجات ذات األولوية للمنظمة  -14
 وصو�ا واستخدامها بشكل مستدام.ملتطلبات الدنيا إلدارة املوارد الوراثية املائية ايف ما خيّص املوارد الوراثية املائية وبشأن إطار 

 
متصـــلة باالســـتخدام املســـؤول للموارد  2019-2017وحّددت جمموعة العمل االســـتشـــارية أنشـــطًة جديدة للفرتة  -15

 الوراثية املائية: تقدمي مزيد من املشــــــــــــــورة والرتويج ملشــــــــــــــروع التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة 
عامل، وتشـــــــــجيع برامج التحســـــــــني الوراثي يف تربية األحياء املائية، وحتليل املخاطر/املنافع يف اســـــــــتخدام وإدخال أنواع يف ال

وسالالت جديدة (األصلية وغري األصلية)، وإقامة نظام للمعلومات عن املوارد الوراثية املائية. وسوف يتم استعراض خطة 
 .2018مساك املزمع انعقادها يف يوليو/متوز العمل يف الدورة التالية للجنة مصايد األ

 
 التوجيهات المطلوبة -اً ثالث

 
 بالقيام مبا يلي: لألغذية والزراعة قد ترغب جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصصة املعنية باملوارد الوراثية املائية -16
 

  االستشارية واستعراضها؛اإلحاطة علماً بالتوصيات الصادرة عن جمموعة العمل  •

والطلب إىل اهليئة دعوة جلنة مصـــــايد األمساك، واللجنة الفرعية املعنية برتبية األحياء املائية والتابعة للجنة مصـــــايد  •
األمساك وجمموعة العمل االســـــــتشـــــــارية املعنية باملوارد الوراثية والتكنولوجيات ذات الصـــــــلة املســـــــامهة يف مناقشـــــــة 

 .ثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملحالة املوارد الورااخليارات املتاحة ملتابعة 
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