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 والمتابعة الممكنةحالة الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في العالم 

 موجز

                            حالة املوارد الوراثية املائية                        إعداد التقرير األول عن "       عملية                                          تعرض وثيقة العمل هذه معلومات أســــــــاســــــــية بشــــــــأن
ّ    ً              " وتقّدم حملًة عن النتائج ا                       لألغذية والزراعة يف العامل                                وتلتمس وجهة نظر اللجنة الفرعية                                 لرئيســــــــــــية اليت توصــــــــــــل إليها التقرير     

                                                                      بشأن صياغة خطة عمل عاملية بشأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة. 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة الفرعية

               القيام مبا يلي:         مدعوة إىل                اللجنة الفرعية     إن

  ؛                       لألغذية والزراعة يف العامل                            حالة املوارد الوراثية املائية                    الرتحيب بالتقرير عن   

  وإسداء املشورة بشأن األهداف املقرتحة واهليكل العام واألولويات االسرتاتيجية احملتملة خلطة عمل عاملية بشأن                                                                                             
                                حبسب ما ترد يف املرفق هبذه الوثيقة؛    ،                                      املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

  ُمشــــــــــروع خطة عمل عاملية بشــــــــــأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة مع مراعاة     ّ عدّ                      ُ والطلب إىل املنظمة أن ت                                                                          
       جمموعة    ضـــه      تســـتعر     لكي    ،     الصـــلة                                                                  املشـــورة الصـــادرة عن األقاليم وعن جلنة مصـــايد األمساك وأجهزهتا الفرعية ذات 

                                     هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة   و    ، ة                          اثية املائية لألغذية والزراع                                                 العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الور 
                    يف دورتيهما املقبلتني. 
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ّ   مقد مة    
 
                                                                                              على الرغم من الدور احلاســـــــــم الذي تؤديه األنواع املائية املســـــــــتزرعة وأقارهبا الربية من حيث املســـــــــامهة يف األمن   - 1

         املســــــتزرعة                  لألغذية والزراعة                        املوارد الوراثية املائية                                                              الغذائي العاملي وســــــبل املعيشــــــة املســــــتدامة، فإن املعلومات املتاحة بشــــــأن 
                                                 وال تزال هناك ثغرات يف جمال اإلبالغ عن البيانات اخلاصـــــــة       عام.                                                وأقارهبا الربية متيل إىل أن تكون مشـــــــتتة وناقصـــــــة بوجه

                ىل ذلك، فإن حتديد           وباإلضــــــــــــــافة إ                            ة األغذية والزراعة (املنظمة).                                                برتبية األحياء املائية على املســــــــــــــتوى القطري، وإىل منظم
                                                                                   ً                     خصائص التنوع الوراثي املائي عند املستويات ما دون مستوى األنواع يقتصر على عدد صغري نسبًيا من األنواع والبلدان.

 
                             سوء فهم حالة املوارد الوراثية     إىل        تسميات  لل  و         صطلحات   للم                                                وتؤدي قلة البيانات واملعلومات والتوحيد غري الكايف  - 2

                                                                                                 ولكن مثة اعرتاف متزايد بأن املعلومات احملســـنة بشـــأن حالة املوارد الوراثية املائية واجتاهاهتا والدوافع احملركة                   املائية واجتاهاهتا.
                 حتســني األمن الغذائي         من أجل                       ومصــايد األمساك الطبيعية         املســتدامة                         دعم تربية األحياء املائية           على صــعيد               هلا ســتزداد أمهية 

                                                                                 ة من املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية املائية املســــــــتزرعة مبا يف ذلك النباتات املائية،           ً             وهناك أيضــــــــاً جمموعة متزايد          والتغذية. 
   ويف                              ملعلومات لدعم اإلدارة الســـليمة.                              ً                                      باألرصـــدة الســـمكية املتميزة وراثياً، ولكن هناك حاجة متنامية إىل مزيد من ا        املتعلقة   و 

                          ع املوارد الوراثية املائية.                                      ّ إىل املوارد الالزمة جلمع املعلومات بشأن تنوّ                                                    الوقت نفسه، يفتقر الكثري من البلدان إىل القدرة و/أو
 
    وضــع    ،              تخدامها وحفظها                                                                   حتســني املعارف حول حالة األنواع املائية املســتزرعة وأقارهبا الربية واجتاهات اســ     تيح  ُ ســيُ   و   - 3

                            حالة املوارد الوراثية املائية    عن               يرمي التقرير                 اليت ال غىن عنها. و    ً                        مشوالً وإدارة عامة هلذه املوارد   و            كثر متانة             ســياســات وخطط أ
                الربية واجتاهاهتا                                      حلالة األنواع املائية املســــــــــــــتزرعة وأقارهبا              ) تقدير عاملي 1 (      تقدمي             (التقرير) إىل          يف العامل                لألغذية والزراعة 

                             القطرية واإلقليمية والدولية.         ستويات      على امل          وتطويرها        املستدام             واستخدامها                         للعمل من أجل تعزيز صو�ا      أساس  و   )  2 (
 
ّ    ً                                    وتقّدم حملًة عن مضــمونه، وتلتمس وجهة نظر اللجنة                                  لومات أســاســية بشــأن إعداد التقرير                    وتعرض هذه الوثيقة مع  - 4    

                                                                   ص صياغة خطة عمل عاملية بشأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة. خي             الفرعية يف ما 
 

 معلومات أساسية
 
              راعة (اهليئة)                                                                      لدورات الســــــــــــــابقة للجنة الفرعية، وافقت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والز  ل   غه         ما مت إبال    ســــــــــــــب حب  - 5

     قامت                       ارة األولويات؛ وبالتايل     يف صد   ا                          ارد املائية الوراثية وتقامسه                         حتسني مجع املعلومات بشأن املو      وضع    على       2007      يف عام 
                                                                           عملية إعداد التقرير من جانب البلدان يف برنامج عملها السنوي املتعدد السنوات.         بإدراج
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ّ  أّن    3   201         عشــــــــــــــرة عام                                     وقررت اهليئة يف دورهتا العادية الرابعة   - 6                          يف األنواع املائية املســــــــــــــتزرعة             طاق التقرير  ن      يتمثل  " 
                      إىل إعداد تقارير قطرية                         ل التقرير ودعت البلدان                    ووافقت اهليئة على هيك  1                                         وأقارهبا الربية اخلاضـــــــعة ضـــــــمن الوالية الوطنية."

   2                             ً  شاركة أصحاب املصلحة املعنيني مجيعاً. مب        التقرير            غايات هذه ل
 
                                                                                       ، قامت جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصـــــــــصـــــــــة املعنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية     2016       ويف عام   - 7

                                                             ، وكذلك جمموعة العمل االســــــــــــــتشــــــــــــــارية املعنية باملوارد الوراثية املائية        التأســــــــــــــيس         ) احلديثة                             والزراعة (جمموعة العمل الفنية
                                                                                                   والتكنولوجيات ذات الصـــــلة التابعة للجنة مصـــــايد األمساك (جمموعة العمل االســـــتشـــــارية) بالنظر يف عمل املنظمة بشـــــأن 

 3 .                                     وراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل              حالة املوارد ال                                                            املوارد الوراثية املائية، وضمن هذا السياق، يف مشروع التقرير عن 
 
لة  - 8 ّ                                 ّ  وقّدمت جمموعة العمل الفنية توصــــــــــــيات مفصــــــــــــّ             جمموعة العمل          من جانب        تأييد"  ال        تقدير و   ال        حظيت بــــــــــــــــــــــــــ"  4  

                          بعض اإلرشــــــــادات اإلضــــــــافية بشــــــــأن      عرض   مع       2017                  أكتوبر/تشــــــــرين األول                                     االســــــــتشــــــــارية يف دورهتا الثانية املعقودة يف 
ّ    وقــد رّحبــت   5                       املوارد الوراثيــة املــائيــة.       يف جمــال                      لويــة وجمــاالت عمــل املنظمــة                   االحتيــاجــات ذات األو          يف دورهتـا                 اللجنــة الفرعيــة     

 6 .                    الذي أوشك على الصدور                                املائية لألغذية والزراعة يف العامل          الوراثية             حالة املوارد   عن         التقرير  ب  ا    ً أيضً       2017            التاسعة عام 
 
      2018          يوليو/متوز     13   إىل    9                     اليت عقدت يف روما من  ني              الثالثة والثالث    هتا    دور    يف                 جلنة مصــــــــــــــايد األمساك   بت   ّ رحّ   و   - 9

7  
          جلنة مصـــايد       وأوصـــت               ى نطاق واســـع.                                                                  مبشـــروع التقرير وأوصـــت بوضـــع اللمســـات األخرية عليه من قبل األمانة ونشـــره عل

ا بأن تقوم املنظمة بتطوير نظام عاملي للمعلومات مبا يشـــمل ســـجالً باألنواع لرصـــد ح       األمساك ً                                                         ً               أيضـــً                            الة املوارد الوراثية املائية   
                                        ذات الصلة برتبية األحياء املائية وتقييمها.

 
ّ                                   ، قّدمت املنظمة "النســــــــــــخة املعروضــــــــــــة للتدقيق"    2019       ويف عام   -  10                        وأثنت اهليئة على التقدم                       عن التقرير إىل اهليئة.     

ّ                                                      احملرز يف إعداد التقرير باعتباره تقريرًا مفصــــــــــلًيا هاًما، ونّوهت بالعمل املنجز يف ســــــــــبيل إصــــــــــدار هذا التقييم العاملي األول        ً    ً       ً                                   
                                                                                   وطلبــت اهليئــة أن تقوم املنظمــة بــاســــــــــــــتكمــال التقرير والنســــــــــــــخــة املوجزة عنــه وإطالقهمــا وتوزيعهـا                          للموارد الوراثيــة املــائيــة.

 8      2019      يف عام            نطاق واسع     على
 

ا خيارات متابعة التقرير مبا يشــــــمل األهداف املقرتحة واهليكل العام وقائمة باألولويات   -  11                   ً                                                                            واســــــتعرضــــــت اهليئة أيضــــــً
ّ                                          وطلبت اهليئة إىل املنظمة أن تعّد خطة عمل عاملية بشــــــــــأن املوارد الوراثية املائي                اليت رفعت إليها.   9                   االســــــــــرتاتيجية للمتابعة   ة                            
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                           ومبناســبة انعقاد هذه الدورة،   10                                                              ســتعراضــها من جانب جمموعة العمل الفنية واهليئة يف دورتيهما املقبلتني. ال                لألغذية والزراعة 
               كما شـــــــددت اهليئة                        حكومية دولية عادية.     فنية        عة عمل                                                          قررت اهليئة كذلك أن تنشـــــــئ جمموعة العمل الفنية باعتبارها جممو 

 11                  الفرعية ذات الصلة.   ا     أجهزهت  و        األمساك              مع جلنة مصايد                             ّ  على أمهية مواصلة التعاون القّيم
 

 حالة الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في العالمالتقرير عن 
 

ّ              يشـــــــــــّكل هذا التقرير  -  12 ّ                                                                                 أّول تقييم عاملي للموارد الوراثية املائية على اإلطالق ويقتصـــــــــــر نطاقه على املوارد الوراثية   12    
                                                أما املصـــــادر الرئيســـــية للمعلومات املســـــتخدمة يف إعداد                                 لربية ضـــــمن حدود الســـــلطات الوطنية.                         املائية املســـــتزرعة وأقارهبا ا

         ة أســـــاســـــية                                           ّ مواردها الوراثية املائية ومخس دراســـــات مواضـــــيعيّ                                                          هذا التقييم فهي التقارير اليت تقدمت هبا البلدان بشـــــأن حالة
ا هلذه الغاية. ً               بلًدا يف هذه العملي    92                  وبصــــــــــــورة عامة، ســــــــــــاهم   13         ً             نفذت خصــــــــــــيصــــــــــــً           فتم تغطية                        ة املنفذة من قبل البلدان   

               ايد الطبيعية.                              يف املائة من اإلنتاج العاملي للمص    80                                                      يف املائة من اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية وأكثر من     96
 

ّ                                                                                                يقّدم التقرير حملة عن الوضــــــــع الراهن للموارد الوراثية املائية ويشــــــــكل وثيقة مرجعية فنية قيمة، وال ســــــــيما حيث   و   -  13   
                        إعداد التقارير القطرية    على                      إعداد التقرير والعمل                   وال شــــــــك يف أن عملية                      ومفاهيم رئيســــــــية موحدة.          مصــــــــطلحات      يعرض
                 ولذا فإن التقرير                               يوية للموارد الوراثية املائية.                الوعي باألمهية احل  و        الفهم          نا مســــــــــــــتوى     ّ قد حســــــــــــــّ    ،             كل من البلدان       لدى      املنجز 

                                          تكون مبثابة أســاس لإلجراءات اليت ســتنفذ مســتقبال         املائية        ً                                                يشــكل خطوًة أوىل يف بناء قاعدة معارف واســعة باملوارد الوراثية 
                                                      ام وتطويرها على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.                                                  من أجل حتسني صون هذه املوارد القيمة واستخدامها املستد

 
                 ً                               م الفصـــل األول موجزًا عن الوضـــع الراهن لرتبية األحياء    ّ يقدّ     حيث    ،                              رى تقســـيم التقرير على عشـــرة فصـــول     وقد ج  -  14

          التســــميات      ل بعض       م الفصــــ        ّ كما ويقدّ                               لتوقعات املتعلقة هبذه اجملاالت.                                              املائية واملصــــايد الطبيعية وأســــواق منتجاهتا وخيتصــــر ا
               وتتناول الفصول                                ويوصي باعتمادها على نطاق أوسع.                                                                املوحدة املستخدمة لوصف املوارد الوراثية املائية على امتداد التقرير 

                        اسـتخدام املوارد الوراثية    2                                             ر القطرية بشـأن مجلة من القضـايا. ويسـتعرض الفصـل                            يف املقام األول بيانات التقاري   9   إل    2   من 
                                                          وتطبيق التكنولوجيــات الوراثيــة على املوارد الوراثيــة املــائيــة.               بــالــدرجــة األوىل،              األحيــاء املــائيــة                             املــائيــة وتبــادهلــا يف جمــال تربيــة

ً   تباًعا    5 و   4             ويغطي الفصــالن                               وراثية املائية وأقارهبا الربية.                                       تأثريات عوامل التغيري املختلفة يف املوارد ال   3              ويســتكشــف الفصــل     
                                   أصــــحاب املصــــلحة يف جمال املوارد الوراثية    6           وحيدد الفصــــل                               ائية يف موقعها الطبيعي وخارجه.                            حالة صــــون املوارد الوراثية امل

    حتكم                                 السياسات والتشريعات الوطنية اليت    7              ويستعرض الفصل     ها.                                                 املائية وأدوارهم يف صو�ا واستخدامها املستدام وتنميت
        التنســــــيق                                                               البحوث والتدريبات واإلرشــــــاد بشــــــأن املوارد الوراثية املائية من قبيل    8              ويســــــتعرض الفصــــــل    ة.                      املوارد الوراثية املائي

                               ، مبا يشمل أدوار اآلليات والصكوك       املائية                                   التعاون الدويل بشأن املوارد الوراثية    9              ويتناول الفصل                       الوطين وإقامة الشبكات. 

                                                      
 /11Inf./2019COFI:AQ/Xمن الوثيقة  55الفقرة   10
 /11Inf./2019COFI:AQ/Xمن الوثيقة  51الفقرة   11
تقييمات هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لدى منظمة  .ائية لألغذية والزراعة يف العامل. حالة املوارد الوراثية امل2019منظمة األغذية والزراعة.   12

. حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف 2019منظمة األغذية والزراعة. ، و  CC BY-NC-SA 3.0 IGOروما. رقم الرخصة:  .ذية والزراعةاألغ
 .CC BY-NC-SA 3.0 IGOروما. رقم الرخصة:  .تقييمات هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لدى منظمة األغذية والزراعة موجز. –امل الع
13  /studies/en-urces/background/sow/backgroundreso-genetic-http://www.fao.org/aquatic 

http://www.fao.org/aquatic-genetic-resources/background/sow/background-studies/en/
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                                                            فصـــــــل النهائي االحتياجات والتحديات النابعة من الرســـــــائل الرئيســـــــية         ويوضـــــــح ال                             اليت تتعاون البلدان من خالهلا.         املتنوعة
                                                            بشأن املوارد الوراثية املائية اليت مت حتديدها يف الفصول السابقة. 

 
ً   ويعّني حتديًدا         املائية                            ً                                            ن الفصـــــل األخري من التقرير موجزًا بالســـــمات واخلصـــــائص الرئيســـــية للموارد الوراثية      ّ ويتضـــــمّ   -  15     ّ    

          والزراعــة                                     الوراثيــة النبــاتيــة واحليوانيــة لألغــذيــة         ص املوارد  خي      ويف مــا                              ا عن املوارد الوراثيــة األرضــــــــــــــيــة.                   اجملــاالت اليت ختتلف فيهــ
                   ر طريقة اســـــــــــــتخدامها   ّ طوّ                      تربية األحياء املائية ت                                                                      فإن اســـــــــــــتزراع معظم املوارد الوراثية املائية ال يزال يف مراحله األوىل وال تزال

   ،                                  وعادة ما يكون حتديد خصــــــــــــــائصــــــــــــــها غري واف                   ع املســــــــــــــتزرعة املميزة      األنوا              عدد قليل من            وقد مت تطوير             تلك املوارد.  ل
ّ  يتّم           أن وصــــفها    كما                                                                 وتتســــم غالبية املوارد الوراثية املائية املســــتزرعة مبســــتويات من التنوع              غري متناســــقة.        تســــميات       واســــطة ب  

                 بتنوع كبري ومتنام       تتســــــم                          باملوارد الوراثية األرضــــــية،        َ مقارنةَ   ،                       املوارد الوراثية املائية   ن  فإ                                     الوراثي مشــــــاهبة ألقارهبا الربية. وبالتايل
       األنواع               مع الرتكيز على                   األمر الذي يتضارب   ،                         ً                        ، ولكن مع تطوير حمدود نسبًيا لألنواع املستزرعة املميزة    نواع  األ           على مستوى

ّ          والتنوّع الكبري ل         القليلة                    والنباتات األرضية.          احليوانات      لدى              لسالالت واألصناف      
 

             برامج الرتبية      خالل                                    ّ                                     وهناك تكنولوجيات وراثية موثقة قد وّلدت مكاســــــــــــب ملحوظة يف اإلنتاج، وال ســــــــــــيما من  -  16
                   من تأثريها يف اإلنتاج     ّ حيدّ              ، األمر الذي    ً نســـــبًيا       بطيئة                 تلك التكنولوجيات         اعتماد      وترية      ولكن   ،  ّ   اجلّيدة        اإلدارة     ذات          االنتقائية 

   .      اليوم    حىت        املائية             لرتبية األحياء        العاملي 
 

                              واســــــــــــــعة االنتشــــــــــــــار، ومثة تفاعل قوي                        ً    ة املائية املســــــــــــــتزرعة موجودًة و                                         وال تزال األقارب الربية جلميع املوارد الوراثي  -  17
  ة                                                              وتعتمد نســـــبة كبرية من إنتاج تربية األحياء املائية على األقارب الربي                           املســـــتزرعة وبني أقارهبا الربية.                           بني املوارد الوراثية املائية 

                  يعية، قابلية بعض                                                                                      باعتبارها مصــــــــــادر لقطعان التفريخ و/أو البذور. وهتدد األنشــــــــــطة البشــــــــــرية، مبا يف ذلك املصــــــــــايد الطب
                                                                 وقد أبلغت البلدان عن وجود برامج لصـــــــون املوارد الوراثية املائية داخل                على االســـــــتمرار.     تلك       الربية               ن أرصـــــــدة األقارب  م

                           مواقعها الطبيعية وخارجها. 
 

ً                                                    وتساهم األنواع غري احمللية مسامهة ملحوظة جًدا يف إنتاج تربية األحياء املائية، كما أن تبادل املوارد   -  18                 الوراثية املائية                                      
            ً             ً                                                                 ولكنه غالًبا ما يكون خاضــــــًعا لتنظيم غري كاف، األمر الذي قد يؤدي إىل تبعات ســــــلبية مرتبطة باألنواع   ث          شــــــائع احلدو 

     ابرة                                                   املوارد املائية ذات امللكية املشــــــــــــــرتكة مبا فيها املوارد الع     ضــــــــــــــمن        موجودة                 الوراثية املائية       املوارد      كون    ً       وغالًبا ما ت          الغازية.
                                                                                 ولغياب تنظيم تبادل املادة الوراثية، تكون حقوق املربني ووصــــــــــــــوهلم إىل تدابري تقاســــــــــــــم املنافع              ونتيجة لذلك         للحدود.

                             ا هو سائد يف القطاعات األخرى.         ً        ّ وختتلف نوًعا ما عمّ     ية    املائ                                                  غري متطورة بالشكل الكايف بالنسبة إىل املوارد الوراثية 
 

                                  الرســــائل الرئيســــية يف كل فصــــل من فصــــول         من خالل                       من االحتياجات والتحديات     40     حوايل               وقد جرى حتديد  -  19
            ات للتغيريات                                              وهناك بعض االحتياجات والتحديات املتصــــلة باالســــتجاب                              د جرى اختصــــارها يف الفصــــل األخري.           التقرير، وق

ً                     أما االحتياجات والتحديات األكثر حتديًدا فمقســـــــــــــمة على أربعة جم          البيئية.       عوامل          القطاع ولل  يف                    االت اســـــــــــــرتاتيجية ذات                                  
                     تربية األحياء املائية؛         من أجل                       املوارد الوراثية املائية         وتطوير   ،      ورصـــــــــــــدها       جردها                         املوارد الوراثية املائية و        توصـــــــــــــيف   :         أولوية هي

                                                   وصو�ا؛ والسياسات واملؤسسات وبناء القدرات والتعاون.                  لألغذية والزراعة                                           واالستخدام املستدام للموارد الوراثية املائية
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ا ممتازًا لتحديد األولويات االســــرتاتيجية للعمل إذ تضــــع آليات   -  20                                          ً      ً                                                وتشــــكل املعلومات الواردة يف هذا التقرير أســــاســــً
                                                                 ك اإلجراءات وحتدد املوارد املطلوبة والقدرات املؤسسية للتنفيذ الفعال.          لتنفيذ تل

 
 حالة الموارد الوراثية المائية في العالماالستجابة لنتائج التقرير عن 

 
                                                                                               طلبت اهليئة يف دورهتا العادية الســـــابعة عشـــــرة إىل املنظمة أن تســـــتعرض األهداف واهليكل العام واملبادئ وقائمة   -  21

                    مشروع خطة عمل عاملية          ّ وأن تعدّ              هبذه الوثيقة،      رفق                  عة حبسب ورودها يف امل                               االسرتاتيجية احملتملة إلجراءات املتاب          األولويات
                                                                   ووافقت اهليئة على ضــــــــــــــرورة إعداد خطة العمل العاملية بالتشــــــــــــــاور بني األقاليم   14                                        للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة.

ً                                      وأشارت أيًضا إىل ضرورة أن تكون خطة العمل العاملية   15                        جهزهتا الفرعية ذات الصلة.                               وبالتعاون مع جلنة مصايد األمساك وأ          
 16                                                                       طوعية وتعاونية وأن جيري تنفيذها مبا يتماشى مع احتياجات البلدان وأولوياهتا.

 
ا                                                                                              وإن اللجنة الفرعية لدى اســــــتعراضــــــها لألهداف املقرتحة واهليكل العام وقائمة إجراءات املتابعة قد ترغب أي  -  22   ً  ضــــــً

                            وقد حددت جمموعة العمل الفنية                                لعمل الفنية يف اجتماعها الثاين.                                            يف مراعاة اجملاالت ذات األولوية اليت حددهتا جمموعة ا
           وقد تضــــــمنت   17                                                 ص املوارد الوراثية املائية ورفعت ســــــلســــــلة من التوصــــــيات. خي            املنظمة يف ما        ألنشــــــطة                جماالت ذات أولوية 

                                                                                                       تلك التوصــــيات: إصــــدار خطوط توجيهية، وإدراج أدوات داعمة لصــــنع القرارات بشــــأن التطبيقات املناســــبة لربامج الرتبية 
          املنظمات                                     شــــــــــــــبكات بشــــــــــــــأن املوارد الوراثية املائية بني                              ديد أولويات الصــــــــــــــون، ودعم إقامة                           والتكنولوجيات الوراثية؛ وحت

                       ؛ وحتليل املخاطر واملنافع  ة                        تقييمات لألثر ودراســـــــات حال     وضـــــــع                 وبناء القدرات؛ و            عم التدريب   ود                 واملؤســـــــســـــــات املالئمة؛ 
   رد       ّ                  ما يتعّلق بالوصــول إىل املوا       ذلك                             ئية، ودعم تطوير الســياســات مبا يف                                               املتعلقة باألنواع غري احمللية يف جمال تربية األحياء املا

                                              ها جمموعة العمل الفنية، مت نشـــر إطار عمل باملعايري  ت               املســـامهات اليت قدم     إثر           معلومات. و   لل                           وتقاســـم منافعها؛ وتطوير نظم 
            ً  يســــــــــــــتخدم حالًيا    هو                د إطار العمل و    عتم     ُ وقد اُ   18    2018 .                                                           الضــــــــــــــرورية لتطوير املوارد الوراثية املائية من قبل املنظمة يف عام 

        املائية                  املوارد الوراثية       يف جمال                  من أجل إرشــــــــــــــاد عمله   19                              فريقي يعىن بإقامة شــــــــــــــبكات التواصــــــــــــــل                     من قبل منتدى إقليمي أ
                              على الصعيدين الوطين واإلقليمي. 

  

                                                      
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  55الفقرة   14
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  51الفقرة   15
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  65الفقرة   16
 /9Inf./2019COFI :AQ/Xن الوثيقة م [النسخة اإلنكليزية] 4و 3 لصفحتانا  17
 Development of Aquatic Genetic Resources: A framework of 9Aquaculture Development . .2018منظمة األغذية والزراعة.   18

essential criteria, TG5, suppl. 9 . متاح أيض ا على املوقع  88روما. ص)             ً         http://www.fao.org/3/CA2296EN/ca2296en.pdf( 
 . للعلوم الوراثية للمنظمة اإلقليمياملنتدى  -املركز العاملي لألمساك  ،أفريقيا جمموعة دول شرق -األفريقي منائية للجنوب اجلماعة اإل  19
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 التوجيهات المطلوبة
 

               القيام مبا يلي:          مدعوة إىل                اللجنة الفرعية   إن   -  23
 

 ؛                                                                      الرتحيب بالتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل  

  االســـــــــرتاتيجية احملتملة خلطة عمل عاملية                                                         وإســـــــــداء املشـــــــــورة بشـــــــــأن األهداف املقرتحة واهليكل العام واألولويات                                 
                                حبسب ما ترد يف املرفق هبذه الوثيقة؛   ،                                           بشأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

  ُمشــــــروع خطة عمل بشــــــأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة مع مراعاة املشــــــورة     ّ عدّ                      ُ والطلب إىل املنظمة أن ت                                                                           
            جمموعة العمل          تســـــتعرضـــــه    لكي    ،                                       ة مصـــــايد األمساك وأجهزهتا الفرعية ذات الصـــــلة                         الصـــــادرة عن األقاليم وعن جلن

                                      هيئــة املوارد الوراثيــة لألغــذيــة والزراعــة   و    ،                  يــة لألغــذيــة والزراعــة                                                   الفنيــة احلكوميــة الــدوليــة املعنيــة بــاملوارد الوراثيــة املــائ
                     يف دورتيهما املقبلتني.
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 المرفق

لخطة العمل العالمية بشأن الموارد  حتملةات االستراتيجية المواألولوي األهداف والمبادئ والهيكل العام
 الوراثية المائية لألغذية والزراعة

 
                                ّ                                                                       ميكن أن تشـــمل إجراءات املتابعة املتعّلقة باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة تدابري رئيســـية ملعاجلة صـــون هذه  

                                                                  مســـامهة كبرية يف اجلهود الدولية الرامية إىل تعزيز األمن الغذائي والتنمية                                               املوارد وتطويرها واســـتخدامها املســـتدام، بغية تقدمي 
                                                                                                     املســــتدامة وختفيف حدة الفقر، مبا يتماشــــى مع أهداف التنمية املســــتدامة، ومدونة الســــلوك بشــــأن الصــــيد الرشــــيد ملنظمة 

                               م اإليكولوجي ملصـــــايد األمساك وتربية                                                                          األغذية والزراعة، وااللتزامات أو الصـــــكوك أو األطر الدولية األخرى، مثل �ج النظا
               األحياء املائية.

 
                              األهداف احملتملة إلجراءات املتابعة

 
                                                                                            ميكن أن تســــــــــــــعى إجراءات املتابعة اليت ينبغي أن تكون طوعية وتعاونية وقائمة على االحتياجات واألولويات  

                                    الوطنية، إىل حتقيق أهداف خمتلفة، منها:
 

                                املوارد الوراثية املائية، ورصدها؛                     حتسني حتديد وتوصيف ووصف  •
                                                                                         وتشــــــــــــجيع الوصــــــــــــول إىل املعلومات عن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وتبادهلا على املســــــــــــتويني  •

                اإلقليمي والوطين؛
                                                                               ّ               وضـــــــــــمان احلفاظ على التنوع اهلام للموارد الوراثية املائية لألنواع املســـــــــــتزرعة واألقارب الربّية على الســـــــــــواء،  •

                   ال احلالية واملقبلة؛    لألجي
                                                                                              وتشــــجيع اســــتخدام املوارد الوراثية املائية وتطويرها بشــــكل مســــتدام، من أجل حتقيق األمن الغذائي والزراعة  •

                                     املستدامة ورفاه اإلنسان يف مجيع البلدان؛
             ية والزراعة،                                                                                         واإلســراع يف تطبيق التكنولوجيات الوراثية املناســبة لتحســني املوارد الوراثية املائية املســتزرعة لألغذ •

                                             ً    ً                                       مبا يف ذلك برامج الرتبية االنتقائية املصـــــــممة تصـــــــميماً جيداً، من أجل حتقيق مكاســـــــب وراثية تدعم النمو 
                                   املستدام إلنتاج تربية األحياء املائية؛

                                                                                              وتلبية احلاجة إىل تطوير برامج وطنية شــــــــاملة بشــــــــأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة جتمع أصــــــــحاب  •
                                                                  املعنيني، مبن فيهم مديري املوارد وأخصائيي علم الوراثة ووكاالت التنمية؛       املصلحة 

                                                                                                 والتشــــديد على الدور املهم الذي تؤديه املرأة يف اســــتخدام املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وصــــو�ا،  •
                الوراثية املائية                                                                                والدعوة إىل بذل جهود خاصــــــــــة لشــــــــــمل املرأة والتعاونيات النســــــــــائية يف برامج إدارة املوارد

                 لألغذية والزراعة؛
                                                                                                  وبناء القدرات يف جمال تطوير املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واســــتخدامها وصــــو�ا وتطوير املعلومات  •

                                                                                                   ذات الصـــــلة واملوارد املالية والتدريب والتعليم للســـــماح لعدد أكرب من البلدان باالســـــتفادة من املوارد الوراثية 
                                        غذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام؛         املائية لأل
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                                                                                                  ومحاية املوائل احلرجة بالنســـــــــــــبة إىل كافة مراحل تطوير املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وعكس تراجع  •
                                                                                                العديد من األقارب الربية لألنواع املائية املســــــــتزرعة، مبا يف ذلك الرتاجع الذي تســــــــبه األنواع الغازية، وتعزيز 

                                                                                          اإليكولوجية واإليكولوجية اإلقليمية كوســــــــــــــائل فعالة لتعزيز اســــــــــــــتخدام املوارد الوراثية املائية لألغذية        النهج
                                والزراعة وإدارهتا على حنو مستدام؛

                                                                                                  وتشجيع الوصول إىل املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن  •
           استخدامها؛

                                                                 ّ                        ملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وزيادة املعارف والقدرات املتعّلقة هبا، مبا يف ذلك من خالل            والتوعية با •
                     ّ                                                                      إجراء دراســــــــــات حالة تبّني كيف ميكن اســــــــــتخدام التكنولوجيات الوراثية واملعارف املرتبطة هبا لتعزيز األمن 

                ألغذية والزراعة؛                                                        الغذائي والتنمية االقتصادية وصون املوارد الوراثية املائية ل
                                                                                  ومســــــــاعدة البلدان واملؤســــــــســــــــات ذات الصــــــــلة على وضــــــــع األولويات واالســــــــرتاتيجيات الوطنية وتنفيذها  •

                                                                                         واستعراضها بشكل منتظم، من أجل استخدام املوارد الوراثية املائية وتطويرها وصو�ا بشكل مستدام؛
ّ                  النامية وتلك اليت متّر اقتصـــــاداهتا مبرحلة                   ال ســـــيما يف البلدان   –                                       وتعزيز الربامج الوطنية والقدرات املؤســـــســـــية  •                   

                                                                                    وتطوير الربامج اإلقليمية والدولية ذات الصــــــــــلة؛ وينبغي أن تشــــــــــمل هذه الربامج التعليم والبحث    –       انتقال 
                                                                                          والتدريب ملعاجلة توصــــــــــــــيف املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وجردها ورصــــــــــــــدها وصــــــــــــــو�ا وتطويرها 

  ؛                      واستخدامها بشكل مستدام
                                                                                                  واســــتعراض الســــياســــات والربامج واألولويات الوطنية ذات الصــــلة بغية هتيئة بيئة مؤاتية وتعبئة املوارد البشــــرية  •

                                                                                                   واملالية الالزمة الســـــــــــتخدام املوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات املرتبطة هبا، مثل الرتبية االنتقائية، بشـــــــــــكل 
                 مستدام، وتبادهلا؛

                           ية طوعية وأطر خاصة مبا يلي:                         والدعوة إىل وضع خطوط توجيه •
o الشبكات الدولية واإلقليمية والوطنية املعنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة؛                                                                                   
o وبنوك اجلينات؛              
o وتعزيز األرصدة؛               
o .وإدارة قطعان التفريخ وحتسينها                              

 
       املبادئ

 
ا مبادئ رئيســية تكون متوائمة                                ّ                            ميكن أن حتدد إجراءات املتابعة املتعّلقة باملوارد الوراثية املائية   ً                             لألغذية والزراعة أيضــً                   

                                                                                                        مع الصــــكوك القائمة، وال ســــيما مع مدونة الســــلوك بشــــأن الصــــيد الرشــــيد للمنظمة، وأهداف التنمية املســــتدامة، واتفاقية 
              يتعلق باملوارد                                                                                         ً     التنوع البيولوجي. وجيب أن تســـــتند األولويات االســـــرتاتيجية إىل االعرتاف بأن البلدان مرتابطة جوهرياً يف ما

                                                                                                            الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وأن التعاون الدويل اجلوهري له فائدة متبادلة. وســـــتســـــاعد البلدان، حســـــب االقتضـــــاء، يف 
                                                                                                       ً        إدماج احتياجات إدارة وصـون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف السـياسـات والربامج الوطنية األوسـع نطاقاً ويف أطر 

                                        لى املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.       العمل ع
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            اهليكل العام
 
                                  ّ                                                                    ميكن أن تتمحور إجراءات املتابعة املتعّلقة باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة حول املواضــــــــــــــيع الرئيســــــــــــــية أو  

                      جماالت األولوية التالية:
 

                                املائية لألغذية والزراعة وتقويتها                                                            إنشاء نظم توصيف ورصد ومعلومات وطنية وعاملية للموارد الوراثية  •
                                                                                            اإلسراع يف تطوير املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة بشكل مناسب من أجل تربية األحياء املائية •
                                                                     تعزيز االستخدام املستدام للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وصو�ا •
                                السياسات واملؤسسات وبناء القدرات •

 
                                                                             ، يف كل جمال من جماالت األولوية هذه، بصــــــــــياغة إجراءات حمددة ميكن أن توافق احلكومات على              قد ترغب اهليئة 

                                                                                                       تنفيذها على املســــــــــــتويات الوطنية و/أو اإلقليمية و/أو الدولية لتحقيق األهداف. وســــــــــــتســــــــــــتند هذه اإلجراءات إىل النتائج 
                                                  قائمة باألولويات االســــــرتاتيجية املؤقتة إلجراءات املتابعة                                                             واالحتياجات والتحديات الرئيســــــية اليت مت حتديدها يف التقرير. وترد

                                                 ً                                               اليت ميكن أن تنظر اهليئة فيها يف دورهتا القادمة، وفقاً جملاالت األولوية املذكورة أعاله، يف مرفق هذه الوثيقة.
 

                          لوية املقرتحة، إىل االحتياجات                                                                                تستند األولويات االسرتاتيجية احملتملة التالية إلجراءات املتابعة واليت ترد ضمن جماالت األو 
  .                                                   حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل                                    والتحديات اليت مت حتديدها يف التقرير عن 

 
 إنشاء نظم توصيف ورصد ومعلومات وطنية وعالمية للموارد الوراثية المائية لألغذية :1مجال األولوية 

 والزراعة وتقويتها

ّ        ً                                              وّحد عاملياً للمصــطلحات والتســميات والتوصــيفات اخلاصــة باملوارد                    : تعزيز االســتخدام امل 1 - 1                   األولوية االســرتاتيجية   
                                 الوراثية املائية لألغذية والزراعة.

                                                                           : حتســــني وتوحيد إجراءات رفع التقارير وتوســــيع نطاق نظم املعلومات القائمة املســــتندة  2 - 1                   األولوية االســــرتاتيجية 
                                           ّ                                                من أجل تغطية املوارد الوراثية املائية غري املبّلغ عنها، مبا فيها أنواع الزينة والكائنات الدقيقة.           إىل األنواع

ّ                           : تطوير نظم املعلومات الوطنية واإلقليمية والعاملية املوّحدة وتعزيزها وإضــــــــــــــفاء الطابع  3 - 1                   األولوية االســــــــــــــرتاتيجية                                                     
                                                        املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة على مستوى أدىن من                                               التجاري/املؤسسايت عليها من أجل مجع البيانات بشأن 

                                                                               األنواع (أي األنواع املستزرعة واملخزونات) والتحقق منها ورصدها ورفع التقارير بشأ�ا.
 

اإلسراع في تطوير الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة بشكل مناسب من أجل تربية  :2مجال األولوية 
 ائيةاألحياء الم

                                                                         : التوعية والتوصــــــل إىل فهم أفضــــــل خلصــــــائص التكنولوجيات الوراثية ودورها واملخاطر  1 - 2                   األولوية االســــــرتاتيجية 
                                                                                                       املرتتبــة عنهــا ولتطبيقهــا على املوارد الوراثيــة املــائيــة لألغــذيــة والزراعــة، مبــا يف ذلــك تكنولوجيــات الرتبيــة االنتقــائيــة 

                                 التقليدية والتكنولوجيات الناشئة.

                                                                                 : زيادة اعتماد برامج الرتبية االنتقائية الطويلة األجل واملدارة بطريقة جيدة باعتبارها  2 - 2               وية االســــــــــــــرتاتيجية     األول
                                                                     تكنولوجيا حتسني وراثي أساسية لكافة أنواع تربية األحياء املائية الرئيسية.
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                 ت بغية إطالق كامل                                                   : وضــــــــــع اســــــــــرتاتيجيات وبرامج وطنية لتطوير األنواع والســــــــــالال 3 - 2                   األولوية االســــــــــرتاتيجية 
                                                                                    ً       ً                إمكانات املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة. وينبغي أن حتقق اســـــرتاتيجيات كهذه توازناً مناســـــباً بني تطوير تربية 

                                                                                       األنواع اجلديدة (احمللية وغري احمللية) وتطوير األنواع املستزرعة لألنواع املوجودة اليت تتم تربيتها.

                                                                        : إجراء التدريب املناســـــــب وبناء القدرات يف جمال التحســـــــني الوراثي، وال ســـــــيما علم  4 - 2                   األولوية االســـــــرتاتيجية 
                الوراثة الكمية.

 
 تعزيز االستخدام المستدام للموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة وصونها :3مجال األولوية 

                                  خال املوارد الوراثية املائية لألغذية                                            : وضع سياسات مستندة إىل املخاطر وضوابط على إد 1 - 3                   األولوية االسرتاتيجية 
                                                                                                       والزراعة وعلى نقلها، وتطبيق نظم الرصــــد لفهم اآلثار املرتتبة عن األنواع غري احمللية واحلد من عواقبها الســــلبية على 

                                            ّ              املوارد الوراثية املائية املستزرعة وأقارهبا الربّية على السواء.

                                                          ية للموارد الوراثية املائية األكثر عرضــــــــــــة للخطر بغية احلرص على                  ّ : حتديد األقارب الربّ  2 - 3                   األولوية االســــــــــــرتاتيجية 
                                                                   إدارهتا بطريقة مستدامة وعلى تنفيذ إجراءات الصون املالئمة عند الضرورة.

         ّ                                                                          : رصــــــد وترّقب اآلثار الراهنة واملســــــتقبلية املرتتبة عن التغريات البيئية على املوارد الوراثية  3 - 3                   األولوية االســــــرتاتيجية 
ً                                                  لألغذية والزراعة واالســــــــــتجابة وفقاً لذلك، مثًال من خالل صــــــــــون املوارد املهددة وتطوير األنواع املســــــــــتزرعة        املائية           ً                              

     ّ                                     املتكّيفة مع تغري املناخ لرتبية األحياء املائية.

   ة،                                                                             : تعزيز الصـــون يف املواقع الطبيعية، مبا يف ذلك محاية املوائل وإنشـــاء مناطق مائية حممي 4 - 3                   األولوية االســـرتاتيجية 
                                      ّ                                                  بوصفه التدبري الرئيسي حلماية األقارب الربّية املهددة للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة.

                 ّ                                                                 : حتديد األقارب الربّية املهددة للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة اليت تتســـــــم بأمهية  5 - 3                   األولوية االســـــــرتاتيجية 
          ّ                                          األمساك الربّية وإعطاء األولوية لصو�ا يف املواقع الطبيعية.                                        حامسة لتطوير تربية األحياء املائية ومصايد

                                                                             : دمج صـــون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة بشـــكل فعال يف عملية تطوير خطط  6 - 3                   األولوية االســـرتاتيجية 
                                                     إدارة مصايد األمساك، وال سيما بالنسبة إىل األنواع املهددة.

                                                                             غي النظر يف إنشـــاء مناطق مائية حممية عند تطوير عملية صـــون املوارد الوراثية املائية      : ينب 7 - 3                   األولوية االســـرتاتيجية 
                                           األساسية لألغذية والزراعة يف املواقع الطبيعية.

                                                                                  : حتديد املوارد الوراثية املائية املهددة واملهمة اليت تتمتع باألولوية بوصفها مرشحة للصون  8 - 3                   األولوية االسرتاتيجية 
               واقع الطبيعية.              الفعال خارج امل

                                                                             : تطوير اخلطوط التوجيهية وأفضــل املمارســات والرتويج هلا من أجل صــون املوارد الوراثية  9 - 3                   األولوية االســرتاتيجية 
                                                   املائية يف اجلسم احلي ويف األنابيب خارج املواقع الطبيعية.

                                   ألغراض غري غذائية، مثل أنواع الزينة،                                             : رصــــــد اســــــتخدام وتبادل املوارد الوراثية املائية   10 - 3                   األولوية االســــــرتاتيجية 
                                                   واألمساك الغذائية وحتديد املخاطر واالحتياجات ذات الصلة.

 
 السياسات والمؤسسات وبناء القدرات :4مجال األولوية 
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                                                                          : دعم األعضــاء يف تطوير ورصــد وإنفاذ الســياســات واإلدارة الســليمة اليت تويل االعتبار  1 - 4                   األولوية االســرتاتيجية 
                                                                                                  للمســـائل املؤثرة على صـــون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واســـتخدامها وتطويرها بطريقة مســـتدامة،        الواجب 

                                       واليت تتم مواءمتها بني القطاعات احلكومية.

                                                                            : وضـــــــــع اســـــــــرتاتيجيات وطنية لصـــــــــون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف املواقع  2 - 4                   األولوية االســـــــــرتاتيجية 
                                       عية وخارجها والستخدامها بطريقة مستدامة.     الطبي

ن بشــــــأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  3 - 4                   األولوية االســــــرتاتيجية                                  ّ                                              : دعم التواصــــــل الوطين واإلقليمي احملســــــّ
                                                                      وتوعية أصحاب املصلحة، من املستهلكني إىل واضعي السياسات، بأمهية هذه املوارد.

                                                                      زيز التوصــــل إىل فهم أفضــــل لألدوار اليت يؤديها أصــــحاب املصــــلحة املعنيون باملوارد     : تع 4 - 4                   األولوية االســــرتاتيجية 
                                                                                                      الوراثية املائية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك اجملتمعات األصلية والنساء، ولدورهم يف صون هذه املوارد واستخدامها 

                         وتطويرها بطريقة مستدامة.

                                                              ض التشـــريعات الوطنية اليت تنظم املوارد الوراثية املائية غري احمللية،                    : دعم عمليات اســـتعرا 5 - 4                   األولوية االســـرتاتيجية 
                                                                                                مبا يف ذلك اســــتخدام هذه املوارد وتبادهلا بطريقة مســــؤولة باالســــتناد إىل تقييمات املخاطر املناســــبة واحلصــــول على 

                                                         املوارد وتقاسم املنافع احملددة خلصائص املوارد الوراثية املائية.

                                                                               : تعزيز توعية البلدان األعضاء بالدور الذي ميكن أن تؤديه االتفاقات والصكوك الدولية  6 - 4   ية                 األولوية االسرتاتيج
                                                                                                يف صـــــــــــون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واســـــــــــتخدامها وتطويرها بطريقة مســـــــــــتدامة، وحتســـــــــــني تنفيذ هذه 

                                       االتفاقات والصكوك من أجل حتقيق أثر إجيايب.

                                                                                : إقامة أو تعزيز املؤسسات الوطنية، مبا يف ذلك جهات التنسيق الوطنية، لتخطيط التدابري  7 - 4                   األولوية االسرتاتيجية 
                                                                                                           اخلاصة باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتنفيذها من أجل تنمية قطاع تربية األحياء املائية ومصايد األمساك.

                                                      نية التعليمية والبحثية املعنية باملوارد الوراثية املائية                              : إقامة أو تعزيز املؤســـــــــــــســـــــــــــات الوط 8 - 4                   األولوية االســـــــــــــرتاتيجية 
                                                                                                    لألغذية والزراعة وتعزيز التعاون بني القطاعات يف جمال صون هذه املوارد واستخدامها وتطويرها بطريقة مستدامة.

                     غذية والزراعة وجردها                                                                   : تعزيز القدرة البشرية الوطنية على توصيف املوارد الوراثية املائية لأل 9 - 4                   األولوية االسرتاتيجية 
                                                                                                ورصــد اجتاهاهتا واملخاطر املرتبطة هبا من أجل صــو�ا واســتخدامها بصــورة مســتدامة وتطويرها، مبا يف ذلك تقييمها 

                                   االقتصادي وتوصيفها وحتسينها الوراثي.

   طر                                                                    : تشــجيع وضــع أنشــطة للشــبكات ودعم تطوير وتعزيز الربط الشــبكي الدويل وتشــا  10 - 4                   األولوية االســرتاتيجية 
                                                      املعلومات بشأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة.

                                                                                : تعزيز اجلهود الرامية إىل حشـــــد املوارد، مبا يف ذلك املالية منها، لصـــــون املوارد الوراثية   11 - 4                   األولوية االســـــرتاتيجية 
                                                           املائية لألغذية والزراعة واستخدامها وتطويرها بطريقة مستدامة.

 
 


