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 املقد مة -ًل أو  
 قدت الدورة الثالثة جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةع   -1

يونيو/حزيران  3إىل  1 منملمتدة خالل الفرتة االتابعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بشكل افرتاضي العمل(  )جمموعة
وترد قائمة املندوبني واملراقبني على املوقع . املرفق دالويرد األعضاء واألعضاء املناوبون يف جمموعة العمل ضمن . 2021

 .1اإللكرتوين اخلاص ابالجتماع

ود والشواغل املتصلة العاملية، والقي 19-وانعقدت هذه الدورة بشكل افرتاضي بصفة استثنائية يف ظل جائحة كوفيد -2
ابلصحة العامة، وجاء ذلك عقب املشاورات اليت أجراها مكتب اهليئة بشأن الرتتيبات لعقد االجتماع بصورة افرتاضية. 

 وأقّرت جمموعة العمل هذه الرتتيبات قبل بدء مداوالهتا.

واتفقت على تطبيق  ا.هتوأّكدت جمموعات العمل أّن االجتماع االفرتاضي يشّكل دورًة رمسيًة عادية من دورا -3
قد تتعارض مع الشكل االفرتاضي املستخدم  لوائحوممارساهتا العادية لتسيري أعمال االجتماع، وعلى تعليق أي  لوائحها

لغرض عقد االجتماع. كما اتفقت جمموعة العمل على تطبيق أي إجراءات خاصة أو أساليب عمل معّدلة قد تقتضيها 
 عمال االجتماع.احلاجة لضمان كفاءة تسيري أ

 افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر -اثنًيا
 )النرويج(، رئيسة الدورة الثانية جملموعة العمل، ابملندوبني واملراقبني. Ingrid Olesenرّحبت السيدة  -4

وأشار إىل الفرص مدير شعبة مصايد األمساك يف املنظمة ابملندوبني واملراقبني ، Manuel Barangeورّحب السّيد  -5
العدد الكبري من املشاركني يف ترتيبات عقد االجتماع بصورة افرتاضية، والتحدايت النامجة عنها، كما أشار إىل  اليت تتيحها

يف األجل الطويل، على أمهية صون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام وتنميتها  وشددالدورة.  هذه
بتحويل جمموعة العمل اليت مت إنشاؤها أصاًل كمجموعة خمصصة، إىل جهاز  الذي يقضينحو الوارد يف قرار اهليئة على ال

أبّن عمل املنظمة يف جمال املوارد الوراثية املائية  Barangeفرعي من بني األجهزة الفرعية العادية التابعة للهيئة. وذّكر السّيد 
حالة املوارد الوراثية ن اإلجنازات يف السنوات األخرية، مبا يف ذلك إصدار املطبوع بعنوان م عدًدالألغذية والزراعة قد حقق 

. واستناًدا إىل االحتياجات والتحدايت احملددة يف التقرير، طلبت اهليئة إىل املنظمة 2)تقرير( املائية لألغذية والزراعة يف العامل
ائية لألغذية والزراعة لكي تنظر فيه جمموعة العمل خالل هذه الدورة. إعداد مشروع خطة عمل عاملية للموارد الوراثية امل

ومن شأن خطة العمل العاملية أن توفّر بعد اعتمادها إطارًا هاًما لصون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وإدارهتا على 
السيد  حملّ  أميًنا جملموعة العمل ليحلّ  Graham Mairجمموعة العمل بتعيني السيد  Barangeحنو مستدام. وأبلغ السيد 

Matthias Halwart . للسيد ومتّّن التوفيقMair ه ابلشكر إىل السيد جّ وتو هذا دوره اجلديد  يفHalwart  على ما قّدمه
 من خدمات إىل جمموعة العمل.

                                                           
1  /documents/en-session-activities/itwg/third/resources-genetic-http://www.fao.org/aquatic 
2  http://www.fao.org/3/ca5345ar/ca5345ar.pdf   

http://www.fao.org/aquatic-genetic-resources/activities/itwg/third-session-documents/en/
https://unfao-my.sharepoint.com/Users/jalalhatoum/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/C50E64DC-2C88-4FC0-A400-3A00670FEEE0/%20http:/www.fao.org/3/ca5345ar/ca5345ar.pdf
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، ابملندوبني ية والزراعةاملوارد الوراثية لألغذ هيئة يف أمانة مسؤويل االتصال ري، كبDan Leskienورّحب السيد  -6
اعرتافًا منها أبمهية املوارد الوراثية املائية وهشاشتها، إدراج  من اآلن، عاًما 14 قبلقررت  كانتّن اهليئة  وذّكر أبواملراقبني. 

وارد الوراثية املوارد الوراثية املائية يف برانمج عملها املتعدد السنوات. وشّدد على أن العمل الذي تقوم به اهليئة يف جمال امل
 أمام اهليئة املائية قد بدأ للتو مع إصدار التقرير واعتماد خطة العمل العاملية، وأّن التحدي احلقيقي الذي ال يزال ماثاًل 

بشأن مجيع منها تنفيذ خطة العمل العاملية. وأّكد جملموعة العمل أّن اهليئة تتطّلع إىل تلّقي املشورة  وأعضائها يتمثل يف
ا فرصً  يتيح 2021درجة يف جدول أعمال الدورة، مبا يشمل املسائل املشرتكة بني القطاعات، وشّدد على أّن عام املسائل امل
للعمل يف جمال التنوع البيولوجي واملوارد الوراثية، وذلك يف ضوء انعقاد االجتماعات املقبلة للهيئة ومؤمتر األطراف يف  ساحنة

 اتفاقية التنوع البيولوجي.

املنتهية األمني مصايد األمساك و  تربية األحياء املائية يف شعبة مسؤويل ري، كبMatthias Halwartيد وأشار الس -7
ة التسع خالل املؤمتر العاملي يإحدى الدورات املواضيع موضوع إىل أّن املوارد الوراثية املائية ستكون ،جملموعة العمل واليته

، 2021سبتمرب/ أيلول  27-22الفرتة  خالل، الصني (GCA+20) شانغهاي يفاملقبل عن تربية األحياء املائية املزمع عقده 
ا . ويف اخلتام، أشار إىل أن شعبة مصايد األمساك قد عّززت قدراهتاحلاضرين للمشاركة يف هذا املؤمترإىل مجيع  ووّجه دعوةً 

تسق وحتقيق املخرجات الرئيسية. وأعرب لدى يف جمال املوارد الوراثية املائية مبا يضمن إحراز التقدم امل على مستوى املوظفني
مبواصلة إيالء د عن متنياته له ابلتوفيق، وتعهّ  Graham Mairموعة العمل إىل زميله السيد جملأمني كتسليمه مسؤولياته  

 عمل اجملموعة يف املستقبل.كبري لاهتمام  

بتعيني أعضاء  ،األساسي هانظام ثالثة منوقامت جمموعة العمل، ابلتشاور مع األقاليم، ومبا يتماشى مع املادة ال -8
 عوًضاإقليم آسيا؛ والكويت )عن ن اهلند( عوًضا عالغائبني يف جمموعة العمل على النحو التايل: اتيلند ) حمّل األعضاءليحّلوا 

ن عوًضا عإقليم الشرق األدىن؛ ومدغشقر )عن ن اجلمهورية العربية السورية( عوًضا عن مجهورية مصر العربية( ولبنان )ع
 إقليم أفريقيا.عن ن جنوب أفريقيا( عوًضا عتشاد( وزمبابوي )

 Colin. وانتخبت جمموعة العمل السيد هلا )بنما( رئيًسا Alexis Peñaوانتخبت جمموعة العمل السيد  -9

McGowan املغرب( والسيدة  )كندا( والسيدة مالكة شليضة(Ingrid Olesen والسيد )النرويج( Lupino Lazaro 
 مقررًا. McGowan السيد )اململكة العربية السعودية( نوااًب للرئيس. وانتخب عليرأفت بن خالد مسر لفلبني( والسيد )ا

 .ألف املرفقوقد اعتمدت جمموعة العمل جدول األعمال على النحو الوارد يف  -10

 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل -اثلثًا
حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل بصيغته مل الوثيقة بشأن وضع التقرير عن جمموعة الع حبثت -11

عن احلالة الراهنة للموارد الوراثية املائية ويشّكل وثيقة سريعة حملة  يتضّمنالذي  4ورّحبت بتقرير املنظمة ومبوجزه. 3النهائية
طة خعن إطار ممتاز الختاذ مزيد من اإلجراءات، مبا يشمل  فضالً دة، مرجعية فنية قيّ مة توفر مصطلحات ومفاهيم موحّ 

 عمل عاملية مستقبلية.

                                                           
 .AqGR-CGRFA/WG-3/21/2 الوثيقة  3
4  http://www.fao.org/3/ca5345ar/ca5345ar.pdf 
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وشّددت جمموعة العمل على أمهية وضع بروتوكوالت لرصد املوارد الوراثية املائية من أجل استخدامها على حنو  -12
حنو دقيق وحتسني مجع البياانت وتبادل ى عل هاتوصيفو لموارد الوراثية املائية إجراء جرد لمستدام. وأشارت كذلك إىل ضرورة 

أن يكون أداة عمل املعلومات بني أصحاب املصلحة الرئيسيني على املستوى الوطين، كما أشارت إىل أنه ميكن للتقرير 
سائر من و املنظمة  إىلعزيز أواصر التعاون على املستوى العاملي وحتسني فهم املوارد الوراثية املائية. وأوصت أبن تطلب اهليئة لت

هذا الصدد. وأحاطت جمموعة العمل أيًضا  اجلهات الفاعلة املعنية بتعزيز اجلهود الرامية إىل تنمية القدرات واالتصاالت يف
 ألنواع اهلامة جتاراًي.من اعلًما أبمهية التعاون مع القطاع اخلاص، وال سيما ابلنسبة إىل األنواع املستزرعة الثانوية 

إنفاذ القانون بغياب علًما أيًضا ابالفتقار إىل سياسات حمددة بشأن املوارد الوراثية املائية و وأحاطت جمموعة العمل  -13
أمهية هتيئة بيئة مواتية لضمان صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها وتنميتها على حنو أشارت إىل يف بعض البلدان، و 

 مستدام.

، مبا يشمل املنبثقة عنها ابلنتائج الرئيسية علمً  أتخذوأن  جمموعة العمل أبن ترّحب اهليئة ابلتقرير وأوصت -14
 وإيصالالتقرير  نشركذلك أبن تطلب اهليئة إىل املنظمة مواصلة   وأوصتيف الفصل العاشر.  املوجزةاالحتياجات والتحدايت 

 وطلبت ترمجة التقرير إىل مجيع اللغات، حسب االقتضاء. رسائله الرئيسية على نطاق واسع.

 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملمشروع خطة العمل العاملية بشأن  -رابًعا
تقرير عن حالة إعداد مشروع خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية املائية حبثت جمموعة العمل الوثيقة بعنوان  -15

مشروع خطة العمل العاملية ا بوثيقة املعلومات بعنوان وأخذت علًما أيضً  5.لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام وتطويرها
حلقات العمل اإلقليمية بشأن وضع نظام عاملي وتقارير  6إسهامات األعضاء -بشأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة 

سرتاتيجية من أجل وضع خطة للمعلومات عن األنواع املستزرعة من املوارد الوراثية املائية )يتضمن استعراضًا لألولوايت اال
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب وأمريكا و  9أورواب وآسيا الوسطى،و  8آسيا واحمليط اهلادئ،و  7عمل عاملية(: أفريقيا،

 11والشرق األدىن.  10الشمالية،
لكي  مجي املرفقوقامت جمموعة العمل ابستعراض مشروع خطة العمل العاملية ومراجعته على النحو الوارد ضمن  -16

 تنظر فيه اهليئة يف دورهتا املقبلة. 
وأشارت جمموعة العمل إىل أّن خطة العمل العاملية هي إطار طوعي غري ملزم لدعم صون املوارد الوراثية املائية  -17

 واستخدامها املستدام وتطويرها وينبغي تنفيذها مبا يتماشى مع التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية القائمة حالًيا. 

                                                           
 .AqGR-CGRFA/WG-3/21/3 الوثيقة  5
 .Inf.-AqGR-CGRFA/WG/33/21 الوثيقة  6
 .Inf.-AqGR-CGRFA/WG/73/21 الوثيقة  7

 .Inf.-AqGR-CGRFA/WG/83/21 الوثيقة  8

 .Inf.-AqGR-CGRFA/WG/93/21 الوثيقة  9

 .Inf.-AqGR-CGRFA/WG/103/21 الوثيقة  10

 .Inf.11-AqGR-CGRFA/WG/3/21 الوثيقة  11
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القدرات، خاصة يف البلدان النامية، وإىل تعبئة املوارد املالية لتيسري تنفيذ  بناءتعزيز أبرزت جمموعة العمل احلاجة إىل و  -18
جمموعة العمل أبن تدعو اهليئة إىل إقامة منصة لدعم تبادل املمارسات  وأوصت خطة العمل العاملية من جانب األعضاء.

أبن توجه اهليئة دعوة  أوصتصون املوارد الوراثية املائية واستخدامها على حنو مستدام. كما  اجليدة والتقنيات اجلديدة لتعزيز
 إىل املنظمة واجلهات املاحنة لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية. 

أبن تطلب اهليئة إىل املنظمة وضع نظام لرصد تنفيذ خطة  أوصتوإقرارًا من جمموعة العمل ابألمهية احلامسة للرصد،  -19
 . الذي تتوىل املنظمة استحداثهم املعلومات ايف نظإدراجها كذلك بوضع مؤشرات و   وأوصت مل العاملية.الع

 تطوير نظام عاملي للمعلومات لألنواع املستزرعة من املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة -خامًسا

ملي للمعلومات خاص ابألنواع املستزرعة من التقرير املرحلي عن إنشاء نظام عاحبثت جمموعة العمل الوثيقة بعنوان  -20
 ونّوهت مبا أحرز من تقدم حىت اآلن.  12املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

جمموعة العمل أبن تطلب اهليئة إىل املنظمة املباشرة، رهًنا بتوافر املوارد املالية، يف حتويل النموذج إىل نظام  وأوصت -21
ل على أكمل وجه. وأشارت إىل أّن نظام املعلومات هذا سوف ي ستخدم من جانب البلدان على للمعلومات يعمعاملي 

أساس طوعي لتقدمي معلومات دورية إىل املنظمة عن حالة صون األنواع املستزرعة واألقارب الربية من األنواع املستزرعة، 
 واستخدامها املستدام وتطويرها. 

ي عملية تطوير النظام العاملي للمعلومات التعقيبات الواردة من املستخدمني جمموعة العمل كذلك أبن تراع وأوصت -22
تنفيذ خطة  يفاألوائل للنموذج. وأشارت إىل إمكانية أن يشمل النظام العاملي للمعلومات مؤشرات لرصد التقدم احملرز 

علومات أن يسّهل عملية صنع القرارات من شأن نظام املو من هذا التقرير.  19كما هو مشار إليه يف الفقرة   ،العمل العاملية
 املستنرية وأن يتيح معلومات أساسية لألجهزة املختصة وأصحاب املصلحة املعنيني.

جمموعة العمل أبن توجه اهليئة دعوة إىل البلدان وإىل جهات االتصال فيها املعنية ابملوارد الوراثية املائية من  وأوصت -23
ملي للمعلومات عن املوارد الوراثية املائية وإسناد األولوية جلمع البياانت عن املوارد الوراثية أجل املسامهة يف تطوير النظام العا

 وأوصتحول عملية إعداد قوائم اجلرد الوطنية.  جتريبيةاملائية وإاتحتها هلذا الغرض ابلذات، مبا يف ذلك إجراء دراسات 
لعمليات. والحظت كذلك احلاجة إىل االضطالع أبنشطة لبناء أيًضا أبن تشجع اهليئة اجلهات املاحنة على مؤازرة هذه ا

 قدرات جهات االتصال الوطنية وسواها من مستخدمي النظام العاملي للمعلومات. 
جمموعة العمل أبن تطلب اهليئة إىل املنظمة ابلنظر، حيثما أمكن ذلك، يف إمكانية إدماج النظام العاملي  وأوصت -24

املوارد  ومات قائمة حالًيا ومصادر البياانت املوجودة، مبا جيّنب البلدان رفع تقارير متعددة عنللمعلومات مع نظم أخرى للمعل
 الوراثية املائية. 

موجهة حنو اجلهات الفاعلة املعنية )مبا يف ذلك القّيمون وتوعية محلة تواصل تنظيم جمموعة العمل أيًضا ب وأوصت -25
 د النظام العاملي للمعلومات واالستخدام املقصود منه وقيمته احملتملة.على الرتبية واملزارعون والباحثون( بشأن وجو 
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 احلصول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها -سادًسا
احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها: حبثت جمموعة العمل الوثيقة بعنوان  -26

مسودة دراسة استقصائية للتدابري القطرية بشأن احلصول على وأخذت علًما بوثيقيت املعلومات بعنوان  13وقعاتوت استعراض
 14املوارد وتقاسم منافعها املراعية للسمات املميّزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املتصلة هبا

 15أن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها.إسهامات األعضاء بشاستقصائية( و دراسة )مسودة
ونّوهت جمموعة العمل مبا اضطلعت به اهليئة من عمل يف جمال احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم  -27

ول على املوارد وتقاسم منافعها واطلعت على املستجدات يف إطار االتفاقات والصكوك الدولية األخرى املتصلة ابحلص
 منافعها.  وشددت على ضرورة جتّنب االزدواجية يف العمل وضمان االتساق مع عمل حمافل خمتصة أخرى. 

وأخذت جمموعة العمل علًما مبسودة الدراسة االستقصائية ابعتبارها جتميًعا شاماًل ومفيًدا جململ تدابري احلصول  -28
لًيا واملراعية للسمات املمّيزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. وأشارت إىل إمكانية املوارد وتقاسم منافعها القائمة حا على

إاتحة تعليقات إضافية خطية حول مسودة الدراسة االستقصائية وإسهامات بشأهنا لألمانة بعد انتهاء اجتماع جمموعة 
 العمل. 

 16بعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعهاجمموعة العمل أبن تطلب اهليئة إىل األمانة إعداد ملحق  وأوصت -29
يتضمن أمثلة حمددة على التدابري القطرية بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مبا يراعي السمات املمّيزة للموارد الوراثية 

لك التدابري اليت تتناول "معلومات لألغذية والزراعة و/أو املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذ
 التسلسل الرقمية" الستعراضها من جانب جمموعات العمل واهليئة. 

جمموعة العمل أيًضا أبن تطلب اهليئة إىل األمانة أن تعّد، استناًدا إىل استبيان قطري، تقريرًا عن تطبيق  وأوصت -30
لى خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة التدابري القطرية بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ع

املعمول هبا، وذلك بغرض حتديد أتثريات تلك التدابري على استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية 
 عن التقاسم العادل واملنصف للمنافع املرتبطة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا يف خمتلف القطاعات الفرعية، فضالً 

كذلك أبن يتضمن االستبيان نفسه أسئلة حول فائدة عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها   وأوصت الناشئة عنها.
من أجل وضع وتطبيق تدابري خاصة ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية 

ية والزراعة، ألجل حتديد الثغرات وأوجه الضعف ومعاجلتها والتوصية ابألنشطة الالزمة لكي تنظر فيها جمموعات لألغذ
 العمل واهليئة. 

جمموعة العمل أيًضا أبن تشّجع اهليئة الشبكات اإلقليمية والشراكات التعاونية على التوعية ابملسائل املتصلة  وأوصت -31
افعها وتعزيز القدرة على التعاطي معها، وتبادل املعلومات والتجارب يف هذا اجملال والنظر ابحلصول على املوارد وتقاسم من
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الرتتيبات اإلقليمية اليت تيّسر النفاذ إىل املوارد الوراثية املائية وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدامها ألغراض البحث  يف
 والتطوير.

 وارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة"معلومات التسلسل الرقمية" بشأن امل -سابًعا
"معلومات التسلسل الرقميّة بشأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة: حبثت جمموعة العمل الوثيقة بعنوان  -32
واستعرضت التطبيقات احلالية واملمكنة ملعلومات التسلسل الرقمية من أجل صون  17االبتكار والتحدايت والتداعيات فرص
من الوثيقة. وأشارت إىل أّن بعض  2وارد الوراثية املائية واستخدامها على حنو مستدام على النحو الوارد يف اجلدول امل

التطبيقات الواردة فيه تعين مجيع القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وميكن ابلتايل ضّمها مًعا ضمن قسم 
أّن خمتلف التطبيقات املشار إليها ابلنسبة إىل املوارد الوراثية احليوانية تعين أيًضا املوارد عام يف اجلدول. وأشارت أيًضا إىل 

من الوثيقة  2الوراثية املائية. والحظت جمموعة العمل أنّه ال يزال إبمكان األعضاء تقدمي تعليقاهتم وإسهاماهتم بشأن اجلدول 
األمانة مراجعة اجلدول وجتميعه يف ضوء التعليقات الواردة لكي تقوم خطًيا بعد انتهاء اجتماع جمموعة العمل وطلبت إىل 

 من مثّ اهليئة ابستعراضه يف دورهتا املقبلة. 
من خالل ملحق أو  18جمموعة العمل ابستكمال العناصر اخلاصة ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها وأوصت -33

ها معلومات وتقاسم منافععلى املوارد احلصول  بشأنالقائمة  بري الوطنيةالتدااليت تعاجل هبا  لطريقةاأمثلة عن تقدم وثيقة مرافقة 
 التسلسل الرقمّية. 

جمموعة العمل أبن تطلب اهليئة إىل املنظمة تقدمي الدعم للبلدان، ال سيما البلدان النامية، لبناء القدرات  وأوصت -34
ة بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها الفنية واملؤسسية والبشرية الالزمة إلنتاج معلومات التسلسل الرقمي

كذلك أبن تطلب اهليئة إىل املنظمة عقد حلقة عمل يف ما بني الدورات، ابلتعاون مع   وأوصت ألغراض البحث والتطوير.
لتسلسل املنظمات املختصة وابلعودة إىل الصكوك ذات الصلة، من أجل توعية أصحاب املصلحة املعنيني بدور معلومات ا

جمايل البحث والتطوير املتصلني ابملوارد الوراثية وابلتحدايت اليت تعرتض احلصول على معلومات التسلسل الرقمية  الرقمية يف
 أكمل وجه.  واستخدامها على

جمموعة العمل أبن تواصل اهليئة مراقبة التطورات يف جمال معلومات التسلسل الرقمية يف احملافل األخرى  وأوصت -35
ث يف تداعيات هذه التطورات، مبا يف ذلك خمتلف اخليارات التنظيمية اليت جيري حبثها حالًيا من أجل احلصول على والبح

املوارد وتقاسم منافعها ومعلومات التسلسل الرقمية. والغرض من ذلك هو العمل، حسب االقتضاء، على حتديد اجلوانب 
 جلة مسألة معلومات التسلسل الرقمية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.ينبغي أخذها بعني االعتبار لدى معا الرئيسية اليت
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 دور املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة -اثمًنا
 يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه

علًما بوثيقيت املعلومات  تخذوأ 19تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعةبعنوان جمموعة العمل الوثيقة  حبثت -36
دور املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف و 20أنشطة املنظمة يف جمال تغري املناخ بعنوان

 21.من آاثره
التكيف مع  ورّحبت جمموعة العمل بدراسة حتديد النطاق اليت أجريت بشأن دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف -37

بشأهنا  إسهاماتعلى الدراسة و  م اخلطيةتغري املناخ والتخفيف من آاثره. والحظت أنه جيوز لألعضاء أن يقدموا تعليقاهت
كذلك أبن تطلب اهليئة من منظمة األغذية والزراعة أن تنشر نسخة منقحة عن   وأوصتجمموعة العمل.  اجتماعبعد انتهاء 

ورحبت جمموعة العمل ابلنسخة املنقحة ملشروع مسار عمل برانمج العمل املتعدد  .اإلسهاماتالدراسة تتضمن هذه 
 .CGRFA/WG-AGR-3/21/7ابلوثيقة  املرفق األولالسنوات بشأن تغري املناخ، على النحو الوارد يف 

زراعة على النحو بت جمموعة العمل ابلدراسة االستقصائية القطرية بشأن تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والورحّ  -38
. بيد أهنا الحظت مدى تعقيد املعلومات املطلوبة وعبء CGRFA/WG-AnGR-11/21/8ابلوثيقة  املرفق الثاينالوارد يف 

للدراسة وجز بوضع نسخة أ أوصت. و رفع التقارير على عاتق البلدان وضرورة تبسيط عمليات الثقيل أصاًل  رفع التقارير
إبدراج نسخة ت جمموعة العمل وأوص .عاة أوجه التشابه واالختالف بني خمتلف القطاعاتاالستقصائية واختبارها، مع مرا

أشارت جمموعة العمل إىل أن و  .لألغذية والزراعةاملوارد الوراثية خمتلف عن رفع التقارير لدراسة االستقصائية يف عملية وجز لأ
 بشأن تغري املناخ.املقبل  عملها زراعة يفلألغذية والاملوارد الوراثية خمتلف قد تنظر يف خصوصيات اهليئة 

ضطلع به حالًيا بشأن تغري املناخ ينبغي أن يستند إىل العمل املقبل امليئة على أن عمل اهلجمموعة العمل  تدوشدّ  -39
 .راعة لعمل املنظمات األخرى، مثل عمل كورونيفيا املشرتك بشأن الز اًل وأن يكون مكمّ  لألغذية والزراعةوراثية وارد الاملبشأن 

اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم جمموعة العمل أبن تطلب اهليئة من منظمة األغذية والزراعة استعراض  أوصتو  -40
، واقرتاح تغيريات حسب االقتضاء، لكي تنظر إدراج التنوع الوراثي يف ختطيط التكيف مع تغري املناخ على املستوى الوطين

 فيها جمموعات العمل واهليئة.
العمل أبن تطلب اهليئة من منظمة األغذية والزراعة وضع هنج مشرتك جلميع قطاعات املوارد الوراثية  جمموعة أوصتو  -41

لألغذية والزراعة بشأن كيفية التصدي لتغري املناخ يف التقييمات املقبلة وصكوك السياسات العامة لكي تنظر فيه جمموعات 
األغذية والزراعة أن تنظر ابلكامل يف التنوع البيولوجي لألغذية كذلك أبن تطلب اهليئة من منظمة   أوصتالعمل واهليئة. و 

 والزراعة، ويف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف سياق أعماهلا املقبلة بشأن تغري املناخ.

                                                           
 .AqGR-CGRFA/WG-3/21/7الوثيقة   19
 .Inf.14-AqGR-CGRFA/WG/3/21الوثيقة   20
 .nf.153/21/I-AqGR-CGRFA/WGالوثيقة   21
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 استعراض العمل يف جمال التكنولوجيات البيولوجية من أجل -اتسًعا
 ة واستخدامها املستداملألغذية والزراع صون املوارد الوراثية املائية

استعراض العمل يف جمال التكنولوجيات البيولوجية من أجل صون املوارد الوراثية حبثت جمموعة العمل الوثيقة بعنوان  -42
التطورات األخرية يف وثيقة املعروض لغرض اإلحاطة بعنوان ل، وأخذت علًما اب22لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام

وذّكرت أبّن  .23ية ذات الصلة بتوصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستدامالتكنولوجيا األحيائ
العديد من التكنولوجيات البيولوجية "املنخفضة املستوى" و"التقليدية" ال تزال مستخدمة على نطاق واسع، وأّن تطبيق 

. وسّلطت الضوء على إمكاانت بصفة عامة يف األنواع ذات قيمة أعلى التكنولوجيات البيولوجية مثل الرتبية االنتقائية يرتّكز
التكنولوجيات البيولوجية ألغراض تنمية تربية األحياء املائية وتطبيقها على إدارة الكائنات احلّية املائية، ولكّنها أشارت إىل 

سيما يف البلدان النامية حيث يرتّكز إنتاج تربية األحياء املائية. أّن استخدام التكنولوجيات البيولوجية بطيء نسبًيا، ال 
سيما تلك اخلاصة ابملستوى دون األنواع، رغم انتشار  وأشارت كذلك إىل ندرة املعلومات املتعلقة ابملوارد الوراثية املائية، وال

 األدوات اجلزيئية املستخدمة لتوصيف املوارد الوراثية.
ن تطلب اهليئة من املنظمة تنمية وتعزيز القدرات يف البلدان النامية هبدف تطبيق وبلورة جمموعة العمل أب وأوصت -43

أساليب مالئمة وموّحدة يف جمال التكنولوجيات البيولوجية لتوصيف املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها 
 عن القوانني واألنظمة الوطنية ذات الصلة، والصكوك اإلقليمية املستدام، مع مراعاة املنافع واملخاطر ذات الصلة، فضاًل 

 والدولية، مبا فيها تلك املتعلقة بتقييم املخاطر.
جمموعة العمل كذلك أبن تطلب اهليئة من املنظمة العمل بشكل دوري على مجع ونشر معلومات واقعية  وأوصت -44

رد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستدام، وعن البّن حمّدثة عن دور التكنولوجيات البيولوجية يف توصيف املوا
التحتية والقدرات الالزمة لتطبيق هذا النوع من التكنولوجيات البيولوجية، وذلك بواسطة قواعد البياانت والشبكات والرسائل 

يف املستقبل مع املنظمات الدولية املعنية،  جمموعة العمل كذلك ابستكشاف آلّيات للتعاون وأوصت اإلخبارية املتوافرة لديها.
مبا يشمل توطيد التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب، ويف ما بني بلدان اجلنوب، والتعاون الثالثي لتشجيع التكنولوجيات 

 البيولوجية املناسبة لتوصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستدام.
العمل علًما بضرورة إجراء حبوث وابتكارات ابستخدام التكنولوجيات البيولوجية. وقد ترغب وأحاطت جمموعة  -45

البلدان يف إجراء حتليالت اجتماعية واقتصادية لقيمة التطبيقات التكنولوجية البيولوجية وأتثرياهتا احملتملة قبل نشرها، حسب 
طراف ذات الصلة، مثل بروتوكول قرطاجنة املتعّلق ابلسالمة األحيائّية االقتضاء، ومبا يتوافق مع االتفاقات البيئية املتعددة األ

 لالتفاقية املتعّلقة ابلتنوع البيولوجي.

                                                           
 .AqGR-CGRFA/WG-3/21/8 الوثيقة  22
 .Inf.16-AqGR-CGRFA/WG/3/21الوثيقة   23
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 اخليارات املتاحة لتنظيم عمل اهليئة يف املستقبل يف ما بني الدورات -عاشًرا
ورّحبت ابلتقّدم  24.ا بني الدوراتإمكانية إعادة تنظيم عمل اهليئة املستقبلي يف محبثت جمموعة العمل الوثيقة بعنوان  -46

احملرز يف عمل اهليئة يف ما بني الدورات، استناًدا إىل مسامهات األعضاء واألجهزة الفرعية وجهات التنسيق الوطنية/ واملنّسقني 
لتحديد املسائل الوطنيني. وأعربت عن ارتياحها للتنظيم احلايل الذي يتيح جملموعة العمل رفع توصيات إىل اهليئة ت عاجل فيها اب

املتصلة ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وأشارت إىل أّن بعض الكائنات احلّية قد تندرج أيًضا ضمن اختصاصات 
أجهزة فرعية أخرى اتبعة للهيئة نظرًا إىل الطائفة الواسعة من الكائنات احلّية املستخدمة يف تربية األحياء املائية. وشّددت 

ة معاجلة مسألة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة على ضرور 
 والالفقارايت، بصورة متسقة ومتكاملة ومتناغمة، وعلى ضرورة تعزيز التنسيق واالتصال بني جمموعات العمل التابعة للهيئة.

ندوات غري رمسية ومشاورات وحلقات عمل إقليمية بشكل افرتاضي أو ورّحبت جمموعة العمل إبمكانية عقد  -47
خمتلط، تكون موّجهة إىل جهات التنسيق الوطنية/ واملنّسقني الوطنيني، ما من شأنه املسامهة يف تبادل املعلومات وتنمية 

 القدرات.
أبن تنظر اهليئة،  وأوصتورات. وقّدمت جمموعة العمل توجيهات بشأن تنظيم عمل اهليئة يف املستقبل يف ما بني الد -48

 خالل مداوالهتا بشأن إعادة تنظيم عمل اهليئة يف ما بني الدورات، يف املوارد احملدودة املتاحة للبلدان واألمانة. 
ونظرت جمموعة العمل يف حسنات وسيئات خمتلف اخليارات املتاحة إلعادة تنظيم عمل األجهزة الفرعية التابعة  -49
مبواصلة حتليل خمتلف اخليارات ومناقشتها قبل اختاذ قرار؛ وشّددت  أوصتهيئة. ومل توص ابعتماد خيار حمدد إال أهّنا لل

رورة إضفاء الطابع الرمسي على العمل الذي تضطلع به اهليئة يف ما بني الدورات بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على ض
حالة ، وانتظار قرار اهليئة بشأن االستجابة على مستوى السياسات للتقرير عن 25من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت

معاجلة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة إمكانية أشارت جمموعة العمل إىل و  26.ة يف العاملالتنوع البيولوجي لألغذية والزراع
العمل القطاعية جمموعات إطار على السواء ضمن  واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت

جمموعات العمل الفنية جلة املسائل املشرتكة بني القطاعات يف القائمة، مع حتسني أساليب العمل لزايدة الكفاءة يف معا
 سائل.ما بينها بشأن هذه امل تبادل املعلومات يفوكذلك احلكومية الدولية، 

ورّحبت جمموعة العمل ابملبادرة الرامية إىل مواءمة املهام األساسية املتوخاة من جهات التنسيق الوطنية/ واملنّسقني  -50
وشددت على   أّن تنفيذها يتوّقف على األولوايت والقدرات والتنظيم املؤسسي على املستوى الوطين.الوطنيني، مشريًة إىل

 احلاجة إىل توطيد التنسيق والتواصل بني جهات االتصال الوطنية/املنسقني الوطنني ضمن القطاعات والبلدان ويف ما بينها.

                                                           
 .AqGR-CGRFA/WG-3/21/9الوثيقة   24
 .Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  95الفقرة   25
26 . J. Bélanger & D. Pilling, eds. FAO Commission ures Biodiversity for Food and Agricult’The State of the WorldFAO. 2019. 

on Genetic Resources for Food and Agriculture Assessments. Rome. 
 http://www.fao.org/cgrfa/meetings/nfpbfa/en/( http://www.fao.org/3/ca3129en/CA3129EN.pdf)متاح على الرابط التايل 

http://www.fao.org/3/ca3129en/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/cgrfa/meetings/nfpbfa/en/
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 اخلتامية البياانت -حادي عشر
 خطةأشار إىل أن و  .النقاشات املثمرة واخلصبة للغايةالعمل على جمموعة ابلتهنئة إىل ، Dan Leskienالسيد  هتوجّ  -51

املشاورات اليت خلصت إليها نتائج لاباهتداًء بروح التعاون و  ادً اسرتشاض بوترية ملحوظة، استعر خضعت لالقد  ةالعمل العاملي
جانب جمموعة العمل املنقحة من ة صيغلابمل العاملية خطة العستنظر يف مشروع يئة ن اهلأبكذلك حاط علًما  اإلقليمية. وأ
 سنة.اية الاخلطة حبلول هن جمللس ابعتمادبتكليف املؤمتر قوم اأن ييف أمل عّما حيدوه من ، وأعرب القادمةالعادية  ايف دورهت
جهات االتصال اركة ا على مشأيضً وإمنا فحسب، الالزم التمويل توافر يتوقف على ال أن جناح نظام املعلومات على د وأكّ 

ابلتوّجه واختتم كلمته . سواء   حدّ  على ة هلا لبياانت ومستخدمة لمقدمعتبارها جهات ابمشاركة كاملة الوطنية والبلدان 
 أملانيا وإسبانيا وسويسرا على دعمها املستمر.من  كل  حكومات  إىل شكر ابل

ابلتهنئة ، شعبة مصايد األمساك يف املنظمةيف ئية تربية األحياء املامسؤويل ، كبري Xinhua Yuanالسيد ه توجّ كما  -52
ا يف حسن تأسهم ة،ومحاسمهنية  املندوبون من روح علًما مبا حتّلى بهحاط . وأالعمل على ما حققته من إجنازات جمموعةإىل 
ل يشكّ ، ةالعامليالعمل خطة اعتماد التقرير، وال سيما دعم شار إىل أن . وأالعامهذه الدورة الثالثة وجناحها أعمال سري 
يف جمال لتنمية املستدامة تحقيق ااملستقبل ومسامهتها كأساس ليف  لألغذية والزراعةاملائية املوارد الوراثية  دارةإل ةهام مرحلة

زمنية الناطق اململندوبني عرب امشاركة ستوى عال  من وأشار إىل أن الشكل االفرتاضي اجلديد يسمح مب تربية األحياء املائية.
 .لألغذية والزراعةاملائية املوارد الوراثية مبوضوع األعضاء التزاًما راسًخا على التزام  يدلّ وهذا إن دّل على شيء فإمنا تعددة، امل

جمموعة وأمني  شعبة مصايد األمساك يف املنظمةيف تربية األحياء املائية ، كبري مسؤويل Graham Mairالسيد ر كرّ و  -53
مجيع إىل شكر ابل ، متوجًها بدورهمن مالحظات Yuanوالسيد  Leskienالسيد ا جاء على لسان كل من ، مالعمل

نظام عنه لاملعرب  شار إىل التأييدخطوة هامة، وأيعترب ا قدمً  ةالعمل العاملي خطة قرار التوصية مبضيوضح أن املندوبني. وأ
 حداثالتزام املنظمة إبعلى  اددً عاد التأكيد جموأ ة.العمل العامليخطة ا لدعم تنفيذ ا رئيسيً موردً عتباره املعلومات العاملي اب

لألغذية والزراعة املائية املوارد الوراثية ؤديه تعزيز الدور الذي تهبدف على أرض الواقع وأمهية العمل مع األعضاء فعلي تغيري 
العمل السابقني جمموعة عضاء مكتب أل هشكر أعرب عن يف نظم إنتاج األغذية ويف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. و 

 واحلاليني.

، وأشار إىل أن جمموعة أعمال الدورة إجناح يف مسامهاهتم على واملقرر بدوره ابلشكر إىل مجيع املندوبنيه الرئيس وتوجّ  -54
لجميع لمصدر إهلام هذا االجتماع شّكل أن ييف  هأملن عابإلعراب . واختتم كلمته من اإلجنازات الكثريالعمل حققت 

ونظام املعلومات خطة العمل العاملية ن حاط علًما أبوألألغذية والزراعة املائية املوارد الوراثية يف إدارة  ملضاعفة جهودهم
  هذا القطاع.تني يفابرز  تنيمعلميعتربان 
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 املرفق ألف

 الثالثةجدول أعمال الدورة 
 موعة العمل الفنية احلكومية الدولية جمل

 غذية والزراعةاملعنية ابملوارد الوراثية املائية لأل
 2021 حزيران/يونيو 1-3

 
 انتخاب الرئيس وانئب )نواب( الرئيس واملقرر  -1
 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين  -2
 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملحالة  -3
 ةمشروع خطة العمل العاملية بشأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراع -4
 تطوير نظام عاملي للمعلومات لألنواع املستزرعة من املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة -5
 احلصول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها -6
 "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة -7
 الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معهدور املوارد  8
اسددددددددددددددتعراض العمددل يف جمددال التكنولوجيددات البيولوجيددة من أجددل صددددددددددددددون املوارد الوراثيددة املددائيددة لألغددذيددة والزراعددة  -9

 واستخدامها املستدام

 بني الدوراتاخليارات املتاحة لتنظيم عمل اهليئة يف املستقبل يف ما  -10

 ما يستجد من أعمال -11
 اعتماد التقرير -12
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 املرفق ابء

 قائمة ابلواثئق

 واثئق العمل

 العنوان رمز الوثيقة

CGRFA/WG-AqGR-3/21/1 جدول األعمال املؤقت 

CGRFA/WG-AqGR-3/21/1 Add.1 جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين املؤقتان 

CGRFA/WG-AqGR-3/21/2 سخة النهائية حلالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملالن 

CGRFA/WG-AqGR-3/21/3  تقرير عن حالة إعداد مشروع خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية
 املائية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام وتطويرها

CGRFA/WG-AqGR-3/21/4 نشاء نظام عاملي للمعلومات خاص ابألنواع التقرير املرحلي عن إ
 من املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة املستزرعة

CGRFA/WG-AqGR-3/21/5 احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها: استعراض وتوقعات 

CGRFA/WG-AqGR-3/21/6 لزراعة: فرص لألغذية وا معلومات التسدددلسدددل الرقمية" بشدددأن املوارد الوراثية
 االبتكار والتحدايت والتداعيات

CGRFA/WG-AqGR-3/21/7 تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

CGRFA/WG-AqGR-3/21/8 اسدددددددتعراض العمل يف جمال التكنولوجيات األحيائية لصدددددددون املوارد الوراثية 

 لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام

CGRFA/WG-AqGR-3/21/9 إمكانية إعادة تنظيم عمل اهليئة املستقبلي يف ما بني الدورات 

 واثئق معروضة لإلحاطة

 العنوان  رمز الوثيقة

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.1 مذكرة إعالمية للمشاركني 
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CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.2  العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد  جملموعةالنظام األسددددددددددددداسدددددددددددددي
يف  نو املنتخب واألعضددداء املناوبون والزراعة واألعضددداءلألغذية  املائيةاثية الور 

 عشرة للهيئةبعة الدورة العادية السا

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.3  املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة صدددددددونلالعمل العاملية مشدددددددروع خطة  
 إسهامات األعضاء - واستخدامها املستدام وتطويرها

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.4 ة العمل االسددددتشددددارية املعنية ابملوارد الوراثية املائية جملموعلثة تقرير الدورة الثا
 والتكنولوجيات ذات الصلة التابعة للجنة مصايد األمساك

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.5 تقرير الدورة العاشرة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية 

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.6  جنة مصايد األمساكالدورة الرابعة والثالثني للتقرير 

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.7 لعمل اإلقليمية بشددددددددددددددأن وضددددددددددددددع نظام عاملي للمعلومات عن ة اتقرير حلق
ا لألولوايت  األنواع املسددددتزرعة من املوارد الوراثية املائية )يتضددددمن اسددددتعراضددددً

 االسرتاتيجية من أجل وضع خطة عمل عاملية(: أفريقيا

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.8  لعمل اإلقليمية بشددددددددددددددأن وضددددددددددددددع نظام عاملي للمعلومات عن ة اير حلقتقر
ا لألولوايت  األنواع املسددددتزرعة من املوارد الوراثية املائية )يتضددددمن اسددددتعراضددددً

 االسرتاتيجية من أجل وضع خطة عمل عاملية(: آسيا واحمليط اهلادئ

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.9 ام عاملي للمعلومات عن لعمل اإلقليمية بشددددددددددددددأن وضددددددددددددددع نظة اتقرير حلق
ا لألولوايت  األنواع املسددددتزرعة من املوارد الوراثية املائية )يتضددددمن اسددددتعراضددددً

 أورواب وآسيا الوسطىاالسرتاتيجية من أجل وضع خطة عمل عاملية(: 

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.10 لعمل اإلقليمية بشددددددددددددددأن وضددددددددددددددع نظام عاملي للمعلومات عن ة اتقرير حلق
ا لألولوايت األنواع امل سددددتزرعة من املوارد الوراثية املائية )يتضددددمن اسددددتعراضددددً

االسدددددددرتاتيجية من أجل وضدددددددع خطة عمل عاملية(: أمريكا الالتينية والبحر 
 الكارييب وأمريكا الشمالية

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.11 لعمل اإلقليمية بشددددددددددددددأن وضددددددددددددددع نظام عاملي للمعلومات عن ة اتقرير حلق
ا لألولوايت األنواع املسددددتزر  عة من املوارد الوراثية املائية )يتضددددمن اسددددتعراضددددً

 االسرتاتيجية من أجل وضع خطة عمل عاملية(: الشرق األدىن
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CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.12 بشأن التدابري القطرية املتعلقة ابحلصول على  مسودة الدراسة االستقصائية
ة للموارد الوراثية لألغذية املوارد وتقاسدددم منافعها اليت تراعي السدددمات املميز 

 والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبا

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.13  إسددددهامات األعضدددداء بشددددأن احلصددددول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 وتقاسم منافعها

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.14 أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف جمال تغري املناخ 

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.15  دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف
 من وطأته

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.16  التطورات األخرية يف جمال التكنولوجيات البيولوجية ذات الصددلة بتوصدديف
 اماملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستد

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.17 قائمة ابملندوبني واملراقبني 

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.18 قائمة ابلواثئق 

 
 
 

 واثئق أخرى
 

 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل.

 موجز –حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل 

 استدامة العمل – 2020 مكية وتربية األحياء املائية يف العامل لعامحالة املوارد الس
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 جيماملرفق 

 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةبشأن مشروع خطة العمل العاملية 

 لصفحاتا

 18 املقدمة -اجلزء األول

 19 إعداد خطة العمل العاملية

 20 خطة العمل العاملية يعةطب

 20 املنطقي خلطة العمل العاملية املسوغ

 23 واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية أهداف

 25 خطة العمل العاملية وتنظيمها هيكل

 27 أولوايت العمل السرتاتيجية -اجلزء الثاين

 72 والرصدالتوصيف و احلصر  -1جمال األولوية 

 27 مقدمة

 27 اهلدف الطويل األجل

 تعزيز االستخدام املوحّد عامليًا للمصطلحات والتسميات والتوصيفات اخلاصة: 1-1ألولوية االسرتاتيجية ا
 28 .ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

 حتسني وتنسيق إجراءات الرصد واإلبالغ، وتوسيع نطاق نظم املعلومات :2-1األولوية االسرتاتيجية 
اليت مل يتم اإلبالغ عنها أو مل يتم اإلبالغ عنها ملوارد الوراثية املائية األنواع من أجل تغطية ا القائمة املستندة إىل
 29 .ابلشكل الكايف

 إنشاء و/أو وضع نظم معلومات موحّدة وطنية وإقليمية وعاملية وتعزيزها: 3-1األولوية االسرتاتيجية 
 املائية ما دون مستوى النوع والتثبت منها واإلبالغ عنهاومنحها طابعًا مؤسسيًا من أجل مجع املوارد الوراثية 

 30 لألنواع واألرصدة املستزرعة(. )أي التنوّع الوراثي

 32 صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام -2األولوية  جمال

 32 مقدمة

 33 اهلدف الطويل األجل

 للموارد الوراثية املائية األكثر عرضةً للخطر، واحلرص على إدارهتا: حتديد األقارب الربية 1-2االسرتاتيجية  األولوية
 33 .مستدامة وعلى تنفيذ إجراءات الصون املالئمة عند الضرورة، على الصعيدين الوطين واإلقليمي بطريقة

  ذلك: ترّقب اآلاثر الراهنة واملستقبلية املرتتبة عن التغريات البيئية، مبا يف2-2االسرتاتيجية  األولوية
 34 .على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واالستجابة وفقًا لذلك تغرّي املناخ،
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: دمج صددددددددون املوارد الوراثية املائية يف املوقع على حنو  انشددددددددط يف تنمية إدارة مصددددددددايد 3-2االسددددددددرتاتيجية  األولوية
 35 .ابلنسبة إىل األنواع املهّددة األمساك وخطط اإلدارة القائمة على النظام اإليكولوجي، وخباصة

مبا يف ذلك أقارهبا الربية واألنواع  ،الرتويج لصون املوارد الوراثية املائية خارج املوقع: 4-2األولوية االسرتاتيجية 
 63 .املهددة

 حتسني االستخدام املستدام لألنواع املستزرعة املدجّنة من خالل حتسني إدارة: 5-2األولوية االسرتاتيجية 
 37 .التنوّع الوراثي

 إدارة ومراقبة استخدام وتبادل املوارد الوراثية املائية على حنو آمن مع األخذ: 6-2 األولوية االسرتاتيجية
 38 .الوطنية والدولية، حسب احلاجة الصكوك يف االعتبار

 40 تطوير املوارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية -3جمال األولوية 

 40 مقدمة

 41 الطويل األجل اهلدف

 حتسني فهم خصائص تكنولوجيات التحسني الوراثي، وفوائدها وخماطرها: 1-3األولوية االسرتاتيجية 
 41 .)واآلليات الفعالة للتخفيف من املخاطر(، وتطبيقاهتا على املوارد الوراثية املائية احملتملة

 ية االنتقائية الطويلة األجل واملدارة بطريقة جيدة ابعتبارهازايدة اعتماد برامج الرتب :2-3األولوية االسرتاتيجية 
 24 .تكنولوجيا حتسني وراثي أساسية مع الرتكيز على أنواع تربية األحياء املائية الرئيسية

 إعداد اسرتاتيجيات وبرامج إمنائية وطنية و/أو إقليمية لألنواع واألصناف املستزرعة،: 3-3األولوية االسرتاتيجية 
 44 .غية إطالق كامل إمكاانت املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةاحتياجات السوق واجملتمع، ب تراعي
 رفع قدرات أصحاب املصلحة الرئيسيني يف تربية األحياء املائية لتطوير األنواع: 4-3االسرتاتيجية  األولوية

 45 .املستزرعة احملسّنة

 47 وبناء القدراتالسياسات واملؤسسات  -4جمال األولوية 

 47 مقدمة

 48 الطويل األجل اهلدف

 تطوير أو مراجعة االسرتاتيجيات والسياسات بشأن صون املوارد الوراثية املائية :1-4األولوية االسرتاتيجية 
 48 .الصلة ويواستخدامها املستدام وتطويرها، وتنفيذها ورصدها ابلتعاون مع أصحاب املصلحة ذ

 حتسني تبادل املعلومات وأنشطة الشبكات املعنية ابملوارد الوراثية املائية :2-4 األولوية االسرتاتيجية
 املوارد،العاملي، واإلقليمي والوطين وتوعية أصحاب املصلحة على أمهية هذه  على املستوى

 الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، والشباب والنساء، يف صون مبا يف ذلك األدوار اليت تضطلع هبا
 49 .وارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتطويرهاامل
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 دعم اإلدخال املسؤول للموارد الوراثية املائية وتبادهلا واستخدامها، :3-4االسرتاتيجية  األولوية
 50 .مبا يف ذلك من خالل عمليات التقييم املالئمة للمخاطر، والسياسات املناسبة وتنفيذها الفعال

 تنفيذ االتفاقيات والصكوك الدولية القائمة ذات الصلة بصون املوارد الوراثية: 4-4يجية األولوية االسرتات
 15 .املائية واستخدامها املستدام وتطويرها

 إقامة أو تعزيز املؤسسات الوطنية، مبا يف ذلك جهات التنسيق الوطنية،: 5-4األولوية االسرتاتيجية 
 تربية األحياء ة املائية لألغذية والزراعة وتنفيذها من أجل تنمية قطاعالوراثي ابملواردلتخطيط التدابري اخلاصة 
 25 .املائية ومصايد األمساك

 إقامة أو تعزيز مؤسسات وطنية وإقليمية لتوصيف املوارد الوراثية املائية :6-4األولوية االسرتاتيجية 
 جل التثقيف والبحث بشأهنا،لألغذية والزراعة وحصرها ورصد اجتاهاهتا واملخاطر املرتبطة هبا من أ

 52 .مبا يف ذلك تقييمها االقتصادي وتوصيفها وحتسينها الوراثي والتنسيق بني القطاعات إلدارهتا،
 تيسري احلصول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة والتقاسم العادل: 7-4األولوية االسرتاتيجية 

 53 .للمنافع الناشئة عن استخدامها واملنصف

 تعبئة املوارد، مبا يف ذلك املالية منها، لصون املوارد الوراثية املائية واستخدامها: 8-4األولوية االسرتاتيجية 
 55 .بطريقة مستدامة وتطويرها
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 املقدمة -اجلزء األول

( أعلى مسددددتوى والقشددددرايت والرخوايت واحليواانت املائية األخرىبلغ اإلنتاج العاملي للحيواانت املائية )األمساك،  -1
 33.3مليار دوالر أمريكي. وإضددددددافًة إىل ذلك، مّت إنتاج  401مليون طن، بقيمة  179بقدر  2018له على اإلطالق عام 

يف املائة من إنتاج  46مليون طن من النبااتت املائية، وال سدددددددددددددديما الطحالب الكبرية البحرية )األعشدددددددددددددداب البحرية(. وأتى 
ئة من إنتاج األعشدددددددددددددداب البحرية من تربية األحياء املائية. وقد شددددددددددددددّكلت تربية األحياء املائية يف املا 97احليواانت املائية و
إىل عام  2001 من عام يف املائة سددددددنوايً  5.3ا يف إنتاج األغذية يف هذا القرن، وسددددددّجلت زايدة بنسددددددبة القطاع األسددددددرع منوً 

. ويؤكد هذا اإلنتاج إنتاج مصايد األمساك الطبيعية انيفوقها وقيمت. وبصورة إمجالية، ابت إنتاج تربية األحياء املائية 2018
طبيعي إىل اسدددتزراعها. وقد اسدددتقر االصدددطياد على االنتقال الطويل األجل من صددديد العديد من األنواع املائية يف وسدددطها ال

ه من غري املرجح أن تزداد الغاّلت من املصدددددايد ما يشدددددري إىل أنمن املصدددددايد الطبيعية عند مسدددددتواه يف العقود األخرية، و ة 
البحرية بنمو  الطبيعية بشددددددددكل كبري مقارنًة مبسددددددددتوايهتا احلالية، وابلتايل أبنه جيب أن ترتافق الزايدة يف الطلب على األغذية

 مستدام يف تربية األحياء املائية.

تربية األحياء املائية يف العامل غري متوازنة على الصددعيد اإلقليمي وتقوم بصددورة رئيسددية يف البلدان النامية، حيث إن  -2
سددددتزرعة. فالصددددني يف املائة من اإلنتاج، ويتمتع ابلتنوع األكرب يف األنواع امل 92أن إقليم آسدددديا واحمليط اهلادئ مسددددؤول عن 

يف املددائددة من إنتدداج  60يف املددائددة من اإلنتدداج العدداملي لرتبيددة األحيدداء املددائيددة. كمددا أن أكثر من  60وحدددهددا تنتج أكثر من 
احليواانت املائية أييت من تربية األحياء املائية الداخلية فيما أييت ثلث اإلنتاج من األمساك الزعنفية )متثل الرخوايت أكثر 

يف املائة(. وتقوم منظمة األغذية والزراعة بتسددددددجيل إنتاج األعشدددددداب البحرية إمنا  7ملائة والقشددددددرايت أكثر من يف ا 20من 
 البحرية. الدقيقةوالطحالب  النبااتت املائية العليا يف املياه العذبةتسّجل البلدان عامًة إنتاج  ال

ب العيش يف القطاع املائي، حيث يعمل وجيد املاليني من األشدخاص من حول العامل مصددر دخل وسدبياًل لكسد -3
 85يف املائة يف تربية األحياء املائية(. وس ّجلت األرقام األعلى يف آسيا ) 34مليون شخص تقريًبا يف القطاع األّويل ) 59.5

نهما(. وبلغ إمجايل يف املائة كل م 1يف املائة(، وأورواب وأوسددددددددددددديانيا ) 4يف املائة(، واألمريكيتان ) 9يف املائة(، تليها أفريقيا )
يف املائة من القوة العاملة يف القطاع األّويل. ويف عام  14اخنراط املرأة يف قطاع مصددددايد األمساك وتربية األحياء املائية حوايل 

 21.5ا )ومن املتوقع أن يرتفع إىل كيلوغرامً   20.3ددددددددددددددددددددددددددد ، ق ّدر االسدددددددددددددتهالك العاملي الظاهر لألمساك للفرد الواحد ب2017
يف املائة تقريًبا من متناول سدددكان العامل  17.3(، حيث اسدددتحوذت األغذية املائية على نسدددبة 2030ا حبلول عام مً كيلوغرا

يقارب  وعلى الصددددددعيد العاملي، توفّر األمساك مايف املائة من جمموع الربوتينات املسددددددتهلكة.  8.6من الربوتينات احليوانية، و
يف املائة على  10مليار نسدددددددمة، و 3.3ناول الربوتينات احليوانية ألكثر من يف املائة من متوسدددددددط نصددددددديب الفرد من مت 20

السلع الغذائية األكثر تداواًل بعض مليار شخص. كما متثل األمساك ومنتجات األمساك  6.5األقل من هذه الربوتينات لدددددددددددددد
 العامل.يف 

ات حيث ازداد الضددغط على الصدديد وقد أتثرت حالة التنوع املائي أبنشددطة الصدديد الطبيعي على مّر مئات السددنو  -4
يف املائة من األرصددة السدمكية املقّدرة خضدعت للصديد غري  34، اعت رب أن أكثر من 2017ويف عام  على الصدعيد العاملي.

أن أنشدددطة الصددديد هذه  املؤكد. ومن 1974يف املائة فقط عام  10املسدددتدام، وقد ارتفعت هذه النسدددبة بعد أن كانت تبلغ 
التنوع البيولوجي على املسددتوايت كافة )مبا يف ذلك النظام اإليكولوجي، واألنواع والتنوّع الوراثي(. وتتوفر سددوف تؤثر على 

ا والكبري بعض البياانت عن آاثر التنوّع البيولوجي ابلنسددددبة إىل األرصدددددة اليت يتم صدددديدها، إمنا بفعل ارتفاعها اجلديد نسددددبيً 
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وال سدددديما على املسددددتوايت دون مات مماثلة يف ما خيّص التنوع يف تربية األحياء املائية، ا ما تتوفّر معلو يف جمال اإلنتاج، اندرً 
 .مستوى األنواع

وتشددكل املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة األسدداس الذي يقوم عليه اإلنتاج يف هذا القطاع. ابلفعل، يتم مجع  -5
(، 2018نوع يف قطاع تربية األحياء املائية )بياانت عام  700يل نوع من املصددددايد الطبيعية واسددددتزراع حوا 1 700أكثر من 

(. ويف حني يستمر عدد األنواع اخلاضعة 2006ا مسجاًل عام نوعً  472ا )من ا سريعً حيث سّجل هذا الرقم األخري ارتفاعً 
ا ترّكز لانتاج حول عدد صدددغري من األنواع. فأكثر من  ئة من إنتاج األمساك الزعنفية يف املا 90للرتبية ابالرتفاع، هناك أيضدددً

ا أو جمموعة من األنواع فقط، فيما متثل األنواع العشددددددددددددرة األوىل يف تربية األحياء املائية يف العامل )مبا يف ذلك نوعً  27يطال 
 يف املائة من حجم إنتاج تربية األحياء املائية.  50النبااتت( حوايل 

ة اليت تتيح لقطاع تربية األحياء املائية وللمصددددددددددددددايد الطبيعية التواجد والنمو واملوارد الوراثية املائية هي مبثابة القاعد -6
مع التأثريات الطبيعية كما أهنا تّتسددددددم أبمهية أسدددددداسددددددية لتحسددددددني منو النبااتت واحليواانت املائية، وتكييفها   .و  مطّردعلى حن

كذلك، حيّدد تنوع املوارد   .واالسددددددتمرار يف التطوروالناجتة عن صددددددنع البشددددددر مثل تغري املناخ، وملقاومة األمراض والطفيليات 
الوراثية املائية قدرة األنواع على التكّيف والصددددددمود بوجه البيئات املتغرية، ويسدددددداهم يف التنوّع الكبري من األشددددددكال واأللوان 

ىل استمرار البشر ورفاههم، نظًرا وتّتسم املوارد الوراثية املائية أبمهية حامسة ابلنسبة إ .واخلصائص األخرى لدى األنواع املائية
 يف توفري اإلمدددداد ابألغدددذيدددة من البحدددار واألهندددار إىل الفوائدددد التغدددذويدددة املعرتف هبدددا لألغدددذيدددة املدددائيدددة. وتؤدي دورًا حيوايً 

بل املعيشددددة ملاليني األشددددخاص، والتخفيف يف الوقت نفسدددده من  والبحريات، وتوفري مصدددددر لألمناط الغذائية الصددددحية وسدددد 
كما أن حفظ املوارد وابلتايل فهي ضددددددرورية لانتاج املسددددددتدام لرتبية األحياء املائية.   .الواقعة على األرصدددددددة الربية الضددددددغوط

الوراثية املائية واسددددتخدامها املسددددتدام وتطويرها، واقتسددددام املنافع الناشددددئة عن اسددددتخدامها ابلعدل واإلنصدددداف، حمل اهتمام 
لصدددددددون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واسدددددددتخدامها املسدددددددتدام وتطويرها )خطة عاملية العمل الدويل، كما توفّر خطة 

 ا عليه للقطاع. ا متفقً العمل العاملية( للمرة األوىل إطارًا دوليً 

 إعداد خطة العمل العاملية

 ة أبمهيددددددد 2007أقرت هيئدددددددة املوارد الوراثيدددددددة لألغدددددددذيدددددددة والزراعدددددددة ملنظمدددددددة األغدددددددذيدددددددة والزراعدددددددة مندددددددذ عدددددددام  -7

املوارد الوراثية املائية وهشددددددداشدددددددتها ودورها يف هنج النظام البيئي لألغذية والزراعة، ومسدددددددامهتها يف التصددددددددي لتحداّيت تغري 
التقرير عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف  ، وّجهت اهليئة العملية القطرية إلعداد2014ا من عام وبدءً  املناخ.
ألنواع املسدددتزرعة ل، يوفّر التقييم الشدددامل األول حلالة املوارد الوراثية املائية 2019الذي ن شدددر عام  قرير،. كما أن هذا التالعامل

 وأقارهبا الربية.

، حيث متثل هذه ا قطرايً تقريرً  92ويسددددددددددددددتند التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل على  -8
 يف املائة من إنتاج مصدددددايد األمساك الطبيعية يف العامل.  82من إنتاج تربية األحياء املائية ونسدددددبة يف املائة  96البلدان نسدددددبة 

ا شدددددددددددددداماًل يتناول، يف مجلة أمور، حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة املسددددددددددددددتزرعة، ا عامليً ويتضددددددددددددددمن التقرير تقييمً 
اهتا، وجهود صدددوهنا، وأصدددحاب املصدددلحة املعنيني هبا وسدددياسددداهتا وتشدددريعاهتا، واسدددتخدامها وتبادهلا، وعواملها احملركة واجتاه

 .يتصل هبا من حبوث، وتعليم، وتدريب وإرشاد، وتعاون دويل، وأقارهبا الربية ضمن حدود الوالية الوطنية وما
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على الزخم نفسدده بعد ابحلاجة إىل احملافظة  2019وأقّرت اهليئة يف دورهتا السددابعة عشددرة املنعقدة يف فرباير/شددباط  -9
املنظمة اسددددددددددددددتعراض األهداف والبنية  وطلبت منإعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، 

د اإلمجالية وقائمة أولوايت املتابعة االسدددددددددرتاتيجية، كما وردت يف الدورة الثانية جملموعة العمل احلكومية الدولية املعنية ابملوار 
الوراثية املائية، وإعداد مسددددددددددددددودة خطة عمل عاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة لكي تنظر فيها جمموعة العمل 

 واهليئة يف دوراهتما املقبلة.

ا على ضددددرورة إعداد خطة العمل العاملية بعد التشدددداور مع األقاليم وابلتعاون مع جلنة مصددددايد  -10 واتفقت اهليئة أيضددددً
ضددددددددددددددرورة أن تكون خطة العمل العاملية طوعية وتعاونية وأن جيري ا بوأحاطت علمً  .وأجهزهتا الفرعية املختصددددددددددددددة األمساك

 تنفيذها مبا يتماشى مع احتياجات األعضاء وأولوايهتم.

اللجنة الفرعية وحظي إعداد خطة العمل العاملية مبصددددددددددادقة جلنة مصددددددددددايد األمساك وأجهزهتا الفرعية، وال سدددددددددديما  -11
جمموعة العمل االسددددددددددتشددددددددددارية املعنية ابملوارد الوراثية املائية برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصددددددددددايد األمساك و املختصددددددددددة 

 والتكنولوجيات ذات الصلة التابعة للجنة مصايد األمساك )جمموعة العمل التابعة للجنة مصايد األمساك(.

قائمة أولوايت املتابعة االسدددددددددرتاتيجية من والبنية و  عالوًة على ذلك، قّدم األعضددددددددداء املدخالت بشدددددددددأن األهداف -12
خالل الردود على طلب خطي أ رسدددددددددددل إىل مجيع األعضددددددددددداء للحصدددددددددددول على تعقيباهتم، واملدخالت املقدمة خالل  س 

 حلقات عمل تشاورية إقليمية.

 طبيعة خطة العمل العاملية

 أو تنفيذها بتناقض مع التشدددددددددددددريعات الوطنيةوينبغي عدم تفسدددددددددددددريها  ،خطة العمل العاملية طوعية وغري ملزمةإن  -13
 .واالتفاقات الدولية القائمة حيثما ينطبق ذلك

وتشدددددددددددكل خطة العمل العاملية وثيقًة متجددة ميكن حتديثها مبا يتماشدددددددددددى مع أي متابعة تعتربها اهليئة ضدددددددددددرورية.  -14
ق مع التنفيذ املتوقع للتقييمات العاملية(، مع أحكام متصلة بصون املوارد ومدهتا الزمنية األساسية هي عشر سنوات )مبا يتف
 .ةوالعاملي ةواإلقليمي ةالوطني املستوايتالوراثية املائية، واستخدامها املستدام وتطويرها على 

البلدان وقد ختتلف األولوية النسددددددبية لكل من األولوايت االسددددددرتاتيجية واإلجراءات املرتبطة هبا بشددددددكل كبري بني  -15
واألقاليم املختلفة. وقد تعتمد األمهية النسددددبية على املوارد الوراثية نفسددددها، والبيئة الطبيعية أو نظم اإلنتاج املعنية، والقدرات 

 اإلدارية احلالية، واملوارد املالية أو السياسات القائمة أصاًل إلدارة املوارد الوراثية املائية.

 مليةاملنطقي خلطة العمل العا املسوغ
وتقرتح أولوايت العمدددل االسددددددددددددددرتاتيجيدددة، الواردة يف خطدددة العمدددل العدددامليدددة، تددددابري حمدددّددة ملعددداجلدددة االحتيددداجدددات  -16

والتحدايت املتصدددددلة بتعزيز صدددددون املوارد الوراثية املائية، واسدددددتخدامها املسدددددتدام وتطويرها. وسدددددوف يسددددداهم تنفيذ أولوايت 
الدولية لتعزيز األمن الغذائي والتنمية املسددددددددتدامة، والتخفيف من وطأة الفقر، العمل االسددددددددرتاتيجية إىل حّد كبري يف اجلهود 

 ا مع أهداف التنمية املستدامة والتزامات دولية أخرى.متشيً 

ا بكثري من زراعة احملاصيل واإلنتاج احليواين ويشكل استزراع األنواع املائية بصورة إمجالية قطاع إنتاج أحدث عهدً  -17
يف املائة من  97 تدجني ا، حيث أنكما أن التدجني يف تربية األحياء املائية حديث العهد نسددددددددددددددبيً   يف الزراعة األرضددددددددددددددية.
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معظم األنواع احلالية املسددددتزرعة ال ختتلف فإّن بدأ يف القرن العشددددرين فحسددددب. ونتيجًة لذلك، قد األنواع املائية املسددددتزرعة 
، مّت تدجني من ذلك على العكسال بل عالية من التنوّع الوراثي.  ا عن أقارهبا الربية، وما زالت حتافظ على مسددتوايتكثريً 

آالف  10العديد من األنواع األرضددددية )احليوانية والنباتية على السددددواء( املسددددتخدمة لألغذية والزراعة خالل فرتة تصددددل إىل 
ا من ابلفعل فقدت البشددددددرية عددً أسددددددالفها الربية، و  لدىا من التنوع الوراثي املوجود ا كبريً سددددددنة، وي عتقد أهنا خسددددددرت جزءً 

األقارب الربية هلذه األنواع. ويوّلد هذا االنقسددددددددددام بني القطاعات ضددددددددددرورات خمتلفة للموارد الوراثية املائية املتصددددددددددلة ابملوارد 
 الوراثية للثروة احليوانية واحملاصيل لدى النظر يف صوهنا، واستخدامها املستدام وتنميتها.

تؤديه املوارد الوراثية املائية على صدددعيد املسدددامهة يف حتقيق األمن الغذائي العاملي وسدددبل الدور احلاسدددم الذي ورغم  -18
فعلى سدددددبيل املثال، مشدددددتتة وغري مكتملة. يف األغلب املعلومات املتاحة عن املوارد الوراثية املائية  كانت  العيش املسدددددتدامة،

األحياء املائية مقتصرًة على عدد قليل من الشركات اليت قد  كثريًا ما تكون سالالت األصناف املستزرعة لبعض أنواع تربية
إضدددددافًة إىل ذلك، إن غياب التسدددددميات املوّحدة من أجل حتديد و تفرض قيوًدا على الوصدددددول إىل املعلومات ذات الصدددددلة. 

ل التقرير عن حالة التنوع ا والتبليغ عنها يقّلص دقة البياانت املتاحة. وابلتايل، يشكا قاطعً املعلومات عن هذه املوارد حتديدً 
البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل خطوًة أوىل وهامة حنو حتليل الفجوات، بطريقة متماسددددكة ومتسددددقة، يف إبالغ املنظمة 
 والبلدان األعضددددددددداء عن بياانت تربية األحياء املائية ومصدددددددددايد األمساك، ويف حتديد الفجوات املعرفية املتعلقة ابملوارد الوراثية

إمنا حىت املعلومات الواردة يف التقرير عن حالة التنوع  .املائية لألغذية والزراعة عند مسدددددددددددددتوايت أدىن من مسدددددددددددددتوى األنواع
البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل تتأثر ابلغياب النسددددددديب للرصدددددددد اجلاري حلالة املوارد الوراثية املائية واالسدددددددتخدام امللتبس 

 من أجل وصف هذه املوارد.وغري املتسق للتسميات 

ا ملعظم األنواع املائية املسدددددددددددتخدمة يف تربية األحياء املائية،  ة أدلّة على وعلى الرغم من التدجني احلديث نسدددددددددددبيً  -19
التدهور الوراثي هلذه املوارد، بفعل سددددددوء اإلدارة الوراثية وغياب تطبيق املبادئ الوراثية األسدددددداسددددددية، يف بعض نظم إمدادات 

ويتم اسددددددددتزراع ا تراجع أداء اإلنتاج. زيد هذا األمر من خماطر قيام الرتبية الداخلية، وفقدان تنوع وراثي كبري وأخريً البذور. وي
نوع يف مواقع ليسدددددت مواقعها األصدددددلية. وتسدددددتزرع تسدددددعةأل من األنواع العشدددددرة األكثر اسدددددتزراًعا يف بلدان مّت  200أكثر من 

وميكن أن تصدددددددبح هذه األنواع غري احمللية  .يف البلدان اليت تشدددددددكل موطنها األصدددددددليإدخاهلا إليها أكثر مما يتم اسدددددددتزراعها 
 غازية، وأن تؤثر على حنو سليب على النظم اإليكولوجية احمللية، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي لألنواع األصلية.

ال تزال جلميع األنواع املسددددتزرعة أقارب . و بني املوارد الوراثية املائية املسددددتزرعة وأقارهبا الربية اويبقى رابطأل قوي قائمً  -20
برية يف الطبيعة، رغم أن بعضددددها مهّدد بفعل جمموعة من القوى احملرّكة. ويف عدة حاالت، تبقى تربية األحياء املائية تعتمد 

كن أن تتأثر على موارد األقارب الربية حيث يسددددتمر مجع البذور للزراعة أو الرصدددديد البّياض للمفارخ من النطاق الربّي. ومي
األقارب الربية لألنواع املسددددددددددتزرعة )األرصدددددددددددة واجملموعات( برتبية األحياء املائية، ليس فقط بفعل مجع البذور أو الرصدددددددددديد 
البّياض إمنا أيًضا من خالل تغيري/فقدان املوائل، وإثر حاالت هروب أو دخول متعمد، تغرّي التفاعل بني األنواع املستزرعة 

 وأقارهبا الربية. ااملتغرية وراثيً 

وعلى العكس، ميكن أن تشددكل أرصدددة مصددايد األمساك اخلاضددعة إلدارة جيدة آليات  فعالة للصددون يف املوقع يف  -21
ا العديد من برامج الصددددددددددددددون  املوقع، مثل بنوك اجلينات يف النظام احلّي أو يف خارج املناطق املائية احملمية. ويوجد أيضددددددددددددددً

برانمج للصددددددددون يف النظام احلّي،  200ة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل عن األانبيب. ويفيد التقرير عن حال
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بنك جيين يف األانبيب، وال سيما من زراعة الطحالب  300البحرية، وحوايل  الدقيقةمعظمها لألمساك الزعنفية والطحالب 
 .ابلتربيدالبحرية وجمموعات السائل املنوي احملفوظ  الدقيقة

ويف حني ط ّبقت عدة تكنولوجيات للتحسني الوراثي على حنو انجح على األنواع املائية، يبقى مستوى االستفادة  -22
ا، وخباصدددة التكنولوجيا األسددداسدددية املتصدددلة ابلرتبية االنتقائية، يف قطاع تربية األحياء ا نسدددبيً من هذا التحسدددني الوراثي متدنيً 

أكثر ا من األنواع املستزرعة اليت مّتت تطويرها يف قطاع تربية األحياء املائية. وي قّدر أن يً املائية اليوم. ولذا، يوجد القليل نسب
نة من خالل برامج تربية خاضدددددددددعة  10من قلياًل  يف املائة من إنتاج تربية األحياء املائية ينبثق من األنواع املسدددددددددتزرعة احملسدددددددددّ

يف املائة من  45ا اسددددددددددددددتزراع ية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، يتم حاليً ا للتقرير عن حالة املوارد الوراثإلدارة جيدة. ووفقً 
على إنتاجه يف قطاع تربية األحياء  ملحوظن التحسددددددني الوراثي يؤثر بشددددددكل أبا فقط بلدً  55 فاداألنواع كأنواع برية فيما أ

حياء املائية املسددددددتدامة بشددددددكل كبري من خالل االعتماد ابلتايل، تتوفر فرصددددددة مل يتم انتهازها لزايدة إنتاجية تربية األو املائية. 
 املعّجل للتحسني الوراثي يف القطاع. 

كما أن السددددياسددددات واملؤسددددسددددات اليت تعاجل املوارد الوراثية املائية عديدةأل ومعقدة يف أغلب األحيان ألهنا تتصددددل  -23
ى األنواع وما دون ستو ويل اهتماًما خاًصا ملة املائية ال تعادًة بتأثريات وحمفزات خمتلفة. فالسياسات اليت تعاجل املوارد الوراثي

ا ما تكون السدددياسدددات وخطط اإلدارة ذات الصدددلة ، وابلتايل تعّرض إدارة هذه املوارد إىل اخلطر. وغالبً دون مسدددتوى األنواع
 غري فعالة لعدد  من األسباب.

عي بصددددددددددددددورة إمجالية بقيمة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف مصددددددددددددددايد األمساك وتربية وهناك نقص يف الو  -24
األحياء املائية، ويفتقر أصدددحاب املصدددلحة الرئيسددديون عامًة إىل القدرة على التصدددّدي بشدددكل كامل للتعقيدات يف صدددوهنا، 

ات واألولوايت يف بناء القدرات ابختالف األقاليم. واسددددددتخدامها املسددددددتدام وتطويرها. عالوًة على ذلك، ختتلف االحتياج
صددة للموارد الوراثية املائية سددّجلت جناحً  ا جلهة بناء القدرات ا جزئيً و ة أدلة على أن الشددبكات اإلقليمية أو الدولية املخصددّ

 والتوعية، غري أنه مل يتم احلفاظ عليها يف أغلب األحيان.

اهات إدارة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة إىل تسدددددددهيل وضدددددددع وسددددددديؤدي حتسدددددددني املعرفة بشدددددددأن حالة واجت -25
املوائل والعشائر املائية وتدهورها وقد أفضى فقدان  .سياسات أمشل وخطط أفضل، وإىل حتسني إدارة هذه املوارد األساسية

نولوجيات احليوية، يوفر التقرير عن حالة إىل اإلفقار الوراثي. ويف ضوء ذلك وتغرّي الظروف البيئية واالقتصادية، وتقدم التك
املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل وإجراءات املتابعة املتصددددددددددددددلة به فرصددددددددددددددًة طال انتظارها لتحديد األولوايت 

 .نمية الريفية املستدامةاالسرتاتيجية هبدف تعزيز مسامهة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي والت

  يف أربعة جماالت ذات األولوية:حاجة وحتدايً  37وحيّدد التقرير  -26
 

 التوصيف واحلصر والرصد 

  االستخدام املستدامو الصون 

 تنمية املوارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية 

 السياسات، واملؤسسات، وبناء القدرات والتعاون 

ق التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، توفّر خطة العمل وبناًء على الزخم يف إطال
وسدددوف يتسدددم  .العاملية إطارًا ملعاجلة الفرص والفجوات واالحتياجات اليت مت حتديدها، بطريقة اسدددرتاتيجية ومسدددتدامة
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ية أسدداسددية لتلبية احتياجات البلدان النامية بصددورة الصددلة أبمه ويالتعاون والتنسدديق بني البلدان وأصددحاب املصددلحة ذ
 .هذه خاصة جلهة القدرات، واالستجابة لالستنتاجات اليت خلص إليها التقرير، ولتنفيذ خطة العمل العاملية

 أهداف واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية

امها املسدددددددتدام وتطويرها هبدف تقدمي ترمي خطة العمل العاملية إىل معاجلة صدددددددون املوارد الوراثية املائية، واسدددددددتخد -27
 مسامهة كبرية يف تعزيز األمن الغذائي والتنمية املستدامة، والتخفيف من وطأة الفقر.

 يف ما يتعلق ابملوارد وتستند خطة العمل العاملية وأولوايهتا االسرتاتيجية على االفرتاض أبن البلدان مرتابطة جوهرايً  -28
. ءاعة، وأن التعاون الدويل اجلوهري ضروري لتحقيق األهداف املذكورة أدانه بشكل فعال وكفالوراثية املائية لألغذية والزر 

 وقد جرى إعداد خطة العمل العاملية ضمن إطار اسرتاتيجي واسع يستند على االفرتاضات واملبادئ التالية:
 

 سددددلوك للمنظمة املواءمة مع الصددددكوك واألدوات القائمة يف جمال السددددياسددددات، وبصددددورة خاصددددة، مدونة ال
من أهداف التنمية املستدامة(،  14و 2بشأن الصيد الرشيد، وأهداف التنمية املستدامة )وخباصة اهلدفان 

وغريها من الصدددددكوك الدولية، حسدددددب احلاجة. ومن شدددددأن األولوايت االسدددددرتاتيجية أن تسددددداعد البلدان، 
ية املائية وإدارهتا يف السددددددياسدددددات حسددددددب االقتضدددددداء، يف إدماج االحتياجات املتصددددددلة بصددددددون املوارد الوراث

 .ا ويف أطر العمل على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعامليةوالربامج الوطنية األوسع نطاقً 

  سدددددددوف يضدددددددمن تنوع املوارد الوراثية املائية قدرة قطاع تربية األحياء املائية على االسدددددددتجابة بشدددددددكل مسدددددددتدام
والظروف البيئية، مبا يف ذلك تغرّي املناخ واآلفات، والطفيليات ا لطلبات األسدددددددددددددواق واجملتمع األوسدددددددددددددع نطاقً 

واألمراض املسدددتجدة. ويطلب األخصدددائيون يف تربية األحياء املائية األصدددناف املسدددتزرعة من األنواع املائية اليت 
توفّر فرص تليّب االحتياجات احمللية، وتدعم األمن الغذائي والتغذوي على املسدددددددددددددتوى احمللي والوطين والعاملي و 

العمل، مبا يف ذلك ضدددددددددددددمن اجملتمعات احمللية الريفية، واليت تكون قادرًة على الصدددددددددددددمود يف وجه جمموعة من 
 العوامل احليوية والالحيوية، مبا يف ذلك الظروف املناخية القصوى، واألمراض ونظم اإلنتاج املختلفة واملتطورة.

 متنوعدة من املوارد الوراثيدة املدائيدة يف البلددان يف العدامل  ونظرًا إىل التكدافدل بني املوارد، فدإن صددددددددددددددون جمموعدة
 يقّلص املخاطر يف وجه استمرار اإلنتاج واإلمداد على أساس عاملي، ويعّزز األمن الغذائي العاملي.

  ًا، وجيب النظر إليها بشدددددددددكل ا وثيقً وترتابط املوارد الوراثية املائية الربية واملسدددددددددتزرعة ببعضدددددددددها البعض ارتباط
 ي يف ما خيّص صون املوارد الوراثية املائية، واستخدامها املستدام وتطويرها.مجاع

  التوصدددددديف واحلصددددددر املرجعيان للموارد الوراثية املائية، والرصددددددد الروتيين لألرصدددددددة الربية واألنواع املسددددددتزرعة
برامج  لكشدددددف االختالفات، هي عوامل أسددددداسدددددية لادارة الوراثية والسدددددرتاتيجيات وبرامج التحسدددددني، يف

 الصون، ويف وضع خطط الطوارئ من أجل محاية املوارد القّيمة املعّرضة للخطر. 

  معرفة ورصددددددددد حالة املوارد الوراثية املائية عامالن أسدددددددداسدددددددديان لتوجيه عملية بلورة السددددددددياسددددددددات واخلطوط
وارد الوراثية التوجيهية إلدارة هذه املوارد، حبيث تسددددددددرتشددددددددد هبما القرارات اليت يتخذها املنتجون بشددددددددأن امل

 املائية الواجب استخدامها ضمن نظم اإلنتاج.
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  ًا، ويف حني ينبغي إيالء األولوية لصددددددددددون املوارد الرئيسددددددددددية ا خمتلطً يتطّلب صددددددددددون املوارد الوراثية املائية هنج
لألقارب الربية يف املوقع، يضددددددطلع الصددددددون خارج املوقع بدور يف هذا اجملال، ومن املرجح أن يشددددددكل هذا 

 ج النهج الرئيسي لصون األنواع املستزرعة.املز 

  ويإدراج مجيع أصددحاب املصددلحة ذتعتمد اإلدارة الفعالة للموارد الوراثية املائية على املسددتوايت كافة على 
ومن شدددأن أصدددحاب املصدددلحة هؤالء، مبا يف ذلك أصدددحاب املصدددلحة  .الصدددلة، وعلى مشددداركتهم الطوعية
ميني، وصددددددددانعي السددددددددياسددددددددات، واألكادمييني والباحثني ومنتجي ومر  الرئيسدددددددديني مثل مدراء املوارد احلكو 

األحياء املائية، أن يضطلعوا بدور  على الصعيد الفردي واجلماعي يف صون املوارد الوراثية املائية وتطويرها. 
ومن املهم فهم ودعم أدوار أصدددددددددددحاب املصدددددددددددلحة املختلفني ومصدددددددددددلحتهم يف املوارد الوراثية املائية، حبيث 

 قامسون املنافع الناشئة عن استخدام هذه املوارد بعدل وإنصاف. يت

 األهداف الرئيسية خلطة العمل العاملية هي التالية: -29
 

 حتسني حتديد املوارد الوراثية املائية وتوصيفها ووصفها ورصدها؛ 

  ى العامليعلى املستو وتشجيع الوصول إىل املعلومات بشأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وتبادهلا 
 اإلقليمي والوطين؛و 

  وضدددددددددددددمان احلفاظ على التنوع اهلام للموارد الوراثية املائية، يف األنواع املسدددددددددددددتزرعة واألقارب الربية لألجيال
 احلالية واملقبلة؛

  وتشددجيع اسددتخدام املوارد الوراثية املائية وتطويرها بشددكل مسددتدام، من أجل حتقيق األمن الغذائي والتنمية
 املستدامة لرتبية األحياء املائية ورفاه اإلنسان يف مجيع البلدان؛

  ،من أجل حتقيق مكاسدددددب وراثية تدعم وتعجيل التحسدددددني الوراثي املالئم للموارد الوراثية املائية املسدددددتزرعة
 النمو املستدام إلنتاج تربية األحياء املائية؛

 وورد الوراثية املائية ينخرط فيها أصحاب املصلحة ذوالتصّدي لضرورة بلورة برامج وطنية شاملة حول املوا 
الصدددددددددلة، مبا يف ذلك صدددددددددانعي السدددددددددياسدددددددددات، ومدراء املوارد احلكوميني وغريهم، واألكادمييني والباحثني، 

 ومنتجي األحياء املائية، والوكاالت احلكومية الدولية وغري احلكومية؛

 دام املوارد الوراثية املائية وصدددددوهنا، والدعوة إىل بذل والتشدددددديد على الدور اهلام الذي تؤديه املرأة يف اسدددددتخ
 لشمل املرأة والتعاونيات النسائية يف برامج إدارة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة؛جهود خاصة 

  وبناء القدرات يف جمال صددددددددددددددون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واسددددددددددددددتخدامها وتنميتها، وتطوير
مات ذات الصددلة بشددأن املوارد املالية واملوارد املتعلقة ابلبنية التحتية، والتدريب والتعليم للسددماح لعدد املعلو 

 أكرب من البلدان ابالستفادة من املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام؛

  ر املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، ماية املوائل احلرجة ابلنسددددددددددددددبة إىل كافة مراحل تطويالنهوض حبو
وعكس تراجع العديد من األقارب الربية لألنواع املائية املسددتزرعة، مبا يف ذلك الرتاجع الذي تسددّببه األنواع 
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الغريبة الغازية، وتعزيز النهج اإليكولوجية واإليكولوجية اإلقليمية كوسدددددددددددائل فعالة لتعزيز اسدددددددددددتخدام املوارد 
 املائية لألغذية والزراعة وإدارهتا على حنو مستدام؛ الوراثية

  وتشجيع الوصول إىل املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن
 ا مع الصكوك الدولية ذات الصلة، حسب احلاجة؛استخدامها، متشيً 

  والزراعة وزايدة املعارف املتعّلقة هبا، من خالل إجراء دراسددات حالة والتوعية ابملوارد الوراثية املائية لألغذية
مثاًل تبنّي كيف ميكن اسددددددددددتخدام التكنولوجيات الوراثية واملعارف املرتبطة هبا لتعزيز األمن الغذائي والتنمية 

  االقتصادية وصون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة؛

 ت الصددددددلة على وضددددددع األولوايت واالسددددددرتاتيجيات الوطنية وتنفيذها ومسدددددداعدة البلدان واملؤسددددددسددددددات ذا
واسدددتعراضدددها بشدددكل منتظم، وكذلك األولوايت يف جمال اسدددتخدام املوارد الوراثية املائية على حنو مسدددتدام 

 وتطويرها وصوهنا؛

  قتصددداداهتا مبرحلة ال سددديما يف البلدان النامية وتلك اليت متّر ا –وتعزيز الربامج الوطنية والقدرات املؤسدددسدددية
وتطوير الربامج اإلقليمية والدولية ذات الصدددددلة؛ وينبغي أن تشدددددمل هذه الربامج التعليم والبحث  –انتقالية 

والتدريب ملعاجلة توصددددددديف املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وحصدددددددرها ورصددددددددها وصدددددددوهنا وتطويرها 
 واستخدامها بشكل مستدام؛

 ربامج واألولوايت الوطنية ذات الصددلة بغية هتيئة بيئة مؤاتية وتعبئة املوارد البشددرية واسددتعراض السددياسددات وال
واملالية الالزمة السدددددددتخدام املوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات املرتبطة هبا، مثل الرتبية االنتقائية، بشدددددددكل 

 مستدام، وتبادهلا؛

 ارة املوارد الوراثية املائية، على الصددددددددددددددعيدين والدعوة إىل وضددددددددددددددع خطوط توجيهية طوعية وأطر لتعزيز إد
 الوطين والدويل.

 هيكل خطة العمل العاملية وتنظيمها

يتّم جتميع األولوايت االسرتاتيجية يف خطة العمل العاملية ضمن أربعة جماالت ذات األولوية تعكس تقسيم التحدايت  -30
 وراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، على النحو التايل:واالحتياجات اليت جرى حتديدها يف التقرير عن حالة املوارد ال

 التوصيف، واحلصر والرصد؛ (1)
 االستخدام املستدامو الصون  (2)

 تنمية املوارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية (3)

 السياسات، واملؤسسات وبناء القدرات والتعاون (4)

ا به، ويعّدد جمموعة من األولوايت االسددرتاتيجية. وضددمن كل أولوية بطً ا طويل األجل مرتاألولوية هدفً  يوحيّدد كل جمال ذ
دد هددددف خددداص إىل جددداندددب قدددائمدددة من اإلجراءات لتحقيق هدددذا اهلددددف. كمدددا أن بعض األولوايت  اسددددددددددددددرتاتيجيدددة، حيددد 

ات صلة أبكثر االسرتاتيجية متصلة ومرتابطة ببعضها، أو متداخلة مع بعضها وابلتايل ميكن أن تكون اإلجراءات املتوقعة ذ
 من أولوية اسرتاتيجية واحدة.
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كما يّتسدددددم رصدددددد تنفيذ خطة العمل العاملية أبمهية حامسة، وسدددددوف ت بذل اجلهود لوضدددددع املؤشدددددرات املالئمة هلذا  -31
ا، يف حني الغرض. ويف بعض احلاالت، فإن املؤشدددرات اليت ميكن اسدددتخدامها لرصدددد تنفيذ خطة العمل العاملية متاحة حاليً 

، كما سدديتم وضددع مؤشددرات أخرى حسددب ثباتلاوجيب أن تكون املؤشددرات املقرتحة قابلة ع مؤشددرات أخرى. ينبغي وضدد
ا من نظام املعلومات عن املوارد الوراثية املائية الذي تقوم منظمة األغذية ومن احملتمل وضددددددددددددددع املؤشددددددددددددددرات انطالقً  احلاجة.

 ات االستقصائية املستهدفة والقائمة حبّد ذاهتا.ا، مبا يف ذلك الدراسوالزراعة أو مصادر أخرى بوضعه حاليً 
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 أولوايت العمل السرتاتيجية -اجلزء الثاين

  التوصيف والرصدو احلصر  -1جمال األولوية 

 إنشاء نظم لتوصيف ورصد ومعلومات وطنية وعاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتقويتها

 مقدمة

وراثية املائية واإلبالغ عنها أبمهية حامسة للسددددددماح بصددددددوهنا، واسددددددتخدامها املسددددددتدام يّتسددددددم رصددددددد حالة املوارد ال -32
وتطويرها. ووفًقا للتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، فإن مسددددتوى رصددددد هذه املوارد واإلبالغ عنها غري 

قوم البلدان برصدد إنتاج تربية األحياء املائية حسب كاف  حالًيا، وخاصدة عند مسدتوايت دون مسدتوى األنواع. ويف حني ت
األنواع أو جمموعات األنواع، وترفع التقارير هبذا الشددأن إىل منظمة األغذية والزراعة، تشددوب تضددارابت نظم اإلبالغ هذه. 

التقارير القطرية على ذكر ولدى اإلبالغ عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل مثاًل، أييت العديد من 
ونتيجًة لذلك،  .استزراع أنواع غري مسجلة يف البياانت القطرية لانتاج اليت ت بّلغ بشكل دوري إىل املنظمة والعكس صحيح

وقد تكون البياانت غري متوفرة  املائية،الوصددددددددددددول إىل املعلومات املوحدة واملوثوق هبا بشددددددددددددأن املوارد الوراثية  من الصددددددددددددعب
 وال سيما يف ما خص املستوايت دون مستوى األنواع. ابلكامل

و ة مسددددتوى عال  من عدم االتسدددداق وااللتباس يف اسددددتخدام املصددددطلحات لوصددددف األنواع املسددددتزرعة من املوارد  -33
ر املائية عند مسدددددددتوايت دون مسدددددددتوى األنواع. وهبدف إاتحة مجع البياانت، ورصدددددددد حالة املوارد الوراثية املائية ورفع التقاري

 بشأهنا، من الضروري توفري املزيد من االتساق والتوحيد لاجراءات واملصطلحات.

وحيافظ عددأل صدددددددغري من البلدان على نظم املعلومات عن املوارد الوراثية املائية ضدددددددمن واليتها القضدددددددائية؛ غري أن  -34
ذاهتا. و ة حاجة ملّحة لوضدددع نظام متسدددق  اهليكل والنهج املعتمد يف مجع البياانت وتصدددنيفها ال يّتبعان املعايري أو املبادئ

ومتفق عليه لتسدددددددددجيل املعلومات عن املوارد الوراثية املائية يتيح املقارنة بني املعلومات اليت تقّدمها بلدان خمتلفة، ويضدددددددددمن 
 التشغيل البيين لنظم املعلومات اليت تكون قابلة للمقارنة ومتسقة على الصعيد العاملي.

نة من أمهية األنىل إونظرًا  -35 واع غري احمللية يف اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية وتطوير األنواع املسددددددددددددتزرعة احملسددددددددددددّ
املوارد الوراثية املائية يف بعض البلدان، من الشددددددددائع أن حتصددددددددل عمليات إدخال ونقل هذه املوارد عرب احلدود الوطنية. ويف 

ا لتسددددددددددددددجيل هذه التبادالت للموارد الوراثية نظام موّحد عامليً حني تسددددددددددددددّجل بعض البلدان عمليات النقل هذه، ال يوجد 
 27املائية.

 اهلدف الطويل األجل

إاتحة املعلومات عن املوارد الوراثية املائية لألعضدددددداء وأصددددددحاب املصددددددلحة ومتكينهم من اسددددددتخدامها بواسددددددطة نظام عاملي 
 حات موّحدة. طابع مؤسسي ومزّود ابملوارد على حنو مستدام يستخدم مصطل يمفّصل، ذ

                                                           
 .سدددددددددددددددّجل فقط عمليات اإلدخال األوىل لألنواعت يعلى حنو منتظم، وه احتافظ املنظمة على قاعدة بياانت إلدخال األنواع املائية إمنا ال يتم حتديثه  27

 (/en/14786http://www.fao.org/fishery/topicعلى العنوان  ة)متاح

http://www.fao.org/fishery/topic/14786/en
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 :1-1األولوية السرتاتيجية 

 .تعزيز االستخدام املوحّد عامليًا للمصطلحات والتسميات والتوصيفات اخلاصة ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

 املنطقي املسوغ

هذه املوارد عند مسدددددددتوايت  حيّدد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة غياب تسدددددددميات موّحدة لوصدددددددف
دون مسددددددتوى األنواع كأحد القيود احلرجة يف وجه تقاسددددددم املعلومات عن األنواع املسددددددتزرعة وفهمها. وقد اقرتحت املنظمة 

 28تسمية موّحدة لألنواع املستزرعة من املوارد الوراثية املائية كمكّون لنظام معلومات منوذجي خاص ابملوارد الوراثية املائية.
ك العديد من العمليات الوراثية والتكنولوجيات اليت تغرّي احلالة الوراثية لألنواع املائية يف ظل التدجني، مبا يف ذلك: وهنا

اختيددار التدددجني؛ والرتبيددة الددداخليددة؛ واجلنوح الوراثي؛ والرتبيددة االنتقددائيددة؛ والتهجني والرتبيددة املختلطددة؛ والتدددخددل يف عدددد 
موعات أحادية اجلنس. وتؤدي هذه العمليات والتكنولوجيات إىل العديد من األنواع املستزرعة األزواج الصبغية؛ وإنشاء جم

املختلفة إضددددددددددددددافًة إىل األنواع املسددددددددددددددتزرعة يف املواقع الربية واملتمثلة ابألفراد اليت يتم مجعها مباشددددددددددددددرة من الطبيعة ألغراض 
ر وتتعّزز عملية حصددددر احلالة واالجتاه ات واملخاطر املرتبطة هبا، وتوصدددديفها ورصدددددها، بفعل فهم اسددددتزراعها. وسددددوف تتيسددددّ

 مشرتك للمواصفات املوّحدة هلذه األنواع املستزرعة.

 اهلدف

حتقيق اتسدددددددددددداق أكرب يف املصددددددددددددطلحات املسددددددددددددتخدمة لوصددددددددددددف املوارد الوراثية املائية يف جمتمع تربية األحياء املائية على 
 املستوايت كافة.

 اإلجراءات

 نرتنت أو مكنز للمصددطلحات صددحاب املصددلحة الرئيسدديني مسددرد قائم على اإلوضددع ونشددر يف صددفوف أ
الرئيسددددية لوصددددف املوارد الوراثية املائية، مبا يف ذلك أمثلة عن اسددددتخدامها بلغات  خمتلفة، من أجل الرتويج 

 ا للمصطلحات.لالستخدام املوّحد عامليً 

 ل تنفيذ اسددددددرتاتيجية خاصددددددة نشددددددر تسددددددميات موّحدة يف صددددددفوف أصددددددحاب املصددددددلحة الرئيسدددددديني من خال
ابالتصدددددددددددداالت، مبا يف ذلك تقدمي العروض يف األحداث الرئيسددددددددددددية لرتبية األحياء املائية )املؤمترات وحلقات 
العمل(، ونشدر دليل أو مقالة بشدأن اسدتخدام املصدطلحات، والتشدجيع على اسدتخدامها من خالل وسدائل 

 ية يف األوساط األكادميية، والصناعة واحلكومة. التواصل االجتماعي ومن جانب جهات التأثري الرئيس

 التوصددددديف الظاهري يف ذلك ، مبا املائية لموارد الوراثيةلوصدددددف موحد بجمموعة من الفهارس  أو تعزيز وضدددددع
 .عند مستوى األنواع و/أو ما دونه املائية لموارد الوراثيةلو/ أو الوراثي 

                                                           
 يتاح مفهوم األنواع املستزرعة والتعاريف اخلاصة هبا يف:  28

Mair, G.C. & Lucente, D. 2020. What are “Farmed Types” in Aquaculture and why do they Matter?. نشدددددرة منظمة 
 .(/40EN.pdf#page=8302en/CA8302ca/3http://www.fao.orgا على العنوان )متاحة أيضً  61األغذية والزراعة لرتبية األحياء املائية رقم 

http://www.fao.org/3/ca8302en/CA8302EN.pdf#page=40
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 :2-1األولوية السرتاتيجية 

ملوارد ات الرصد واإلبالغ، وتوسيع نطاق نظم املعلومات القائمة املستندة إىل األنواع من أجل تغطية احتسني وتنسيق إجراء
 اليت مل يتم اإلبالغ عنها أو اليت مل يتم اإلبالغ عنها ابلشكل الكايف.الوراثية املائية 

 املنطقي املسوغ

 29ائية، حيث تقوم املنظمة بتنسددددددددددديق عملية اإلبالغ العاملية،ترّكز النظم الوطنية لرفع التقارير بشدددددددددددأن إنتاج تربية األحياء امل
على مستوى األنواع أو جمموعات األنواع اجلماعية فحسب. ونظرًا إىل التفاوت بني قوائم األنواع املقّدمة إىل املنظمة كجزء 

رير عن حددالددة املوارد الوراثيددة املددائيددة من اإلبالغ عن اإلنتدداج، وقوائم األنواع الواردة يف التقددارير القطريددة املقدددمددة إلعددداد التق
لألغذية والزراعة، ال يتوفّر اتسدددددداق بني التقارير. وتسددددددتند األنواع اليت ت رفع تقارير عن إنتاجها إىل املنظمة إىل قائمة األنواع 

ا من فرادى األنواع )مثاًل، ا كبريً الواردة يف نظام املعلومات اخلاصددددددددددددددة ابلعلوم املائية ومصددددددددددددددايد األمساك، واليت تضددددددددددددددّم عددً 
ا من اهلجائن( اليت ال تسمح بتحديد املورد الوراثي ملستوى األنواع، ا صغريً اجملموعات الرئيسية لألنواع، إمنا تضّم أيًضا عددً 

 وابلتايل ال ميكن استخدامها من أجل تصنيف األنواع املستزرعة.
ا من األنواع املنتجة ن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة عددً وقد حّددت التقارير القطرية اليت تسدداهم يف التقرير ع

ا يف قطاع تربية األحياء املائية اليت ال تتّم اإلشدددددددارة إليها يف اإلبالغ عن بياانت اإلنتاج. وكان العديد من هذه األنواع أنواعً 
إيالء األولوية لألنواع الغذائية، ال جيب اسددددددددددددددتبعاد هذه  غري غذائية مثل أنواع الزينة والكائنات الدقيقة. ويف حني ينبغي

ا لكسددب سددبل العيش ابلنسددبة إىل ا هامً األنواع غري الغذائية من نظم اإلبالغ، سدديما أن اسددتزراع أمساك الزينة يشددكل خيارً 
املائية العليا يف املياه  ا، هناك نظم زراعية تقليدية للنبااتتاجملتمعات احمللية الريفية، وخباصددددددددددددددة النسدددددددددددددداء الريفيات. وأخريً 

 يف بلدان عّدة، وخباصة يف آسيا. ويبقى اجلزء األكرب من هذا اإلنتاج غري مسّجل.  العذبة

 اهلدف

توفري املوارد يف األجل الطويل واعتماد معايري عاملية للبياانت الضددددخمة من أجل تيسددددري تبادل السددددجاّلت اخلاصددددة ابملوارد 
 مستوى األنواع، بني نظم املعلومات.الوراثية املائية، أقّله على 

 اإلجراءات

  )وضع إجراءات وخطوط توجيهية موّحدة خاصة برفع التقارير )مبا يف ذلك األنواع املّوحدة واألمساء الشائعة
 جلمع البياانت وإبرازها، مبا يف ذلك أدوات التسجيل الرقمي ومناذج اإلبالغ، والتحفيز على استخدامها.

 ة وتنفيذها بشأن تطوير عمليات حصر املوارد الوراثية املائية على املستوى الوطينوضع دراسات جتريبي. 
 .بناء القدرات يف املؤسسات الوطنية واإلقليمية بشأن إجراءات ونظم اإلبالغ املوّحدة 

 .ضمان موارد التمويل يف األجل الطويل لنظم املعلومات على الصعيد الوطين، واإلقليمي والدويل 

                                                           
ها املنظمة من خالل نظام املعلومات اخلاص إبحصائيات األمساك الذي يتّم حتديثه كل نصف يتّم مجع البياانت عن اإلنتاج اليت توّفرها البلدان وتتيح  29

  .(http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/enسنة )متاح على العنوان 

http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en
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 تقدددارير وطنيدددة، وإقليميدددة وعدددامليدددة عن حدددالدددة املوارد الوراثيدددة املدددائيدددة من خالل أدوات  إنتددداج ونشددددددددددددددر
 االتصاالت القائمة.

 :3-1األولوية السرتاتيجية 

إنشددددددداء و/أو وضدددددددع نظم معلومات موحّدة وطنية وإقليمية وعاملية وتعزيزها ومنحها طابعًا مؤسدددددددسددددددديًا من أجل مجع املوارد 
 واإلبالغ عنها )أي التنوّع الوراثي لألنواع واألرصدة املستزرعة(.ورصدها مستوى النوع والتثبت منها الوراثية املائية ما دون 

 املنطقي املسوغ

ابسدددددددددتثناء نظم وطنية قليلة جًدا للتنوع البيولوجي املائي، فإن نظم املعلومات القائمة ال تسدددددددددّجل املعلومات بشدددددددددأن املوارد 
ع. كما أن نقص البياانت عن هذه املوارد جيعل من الصددددعب جًدا إعداد االسددددرتاتيجيات الوراثية املائية دون مسددددتوى األنوا 

ا أنه غالًبا ما ال تتوفّر لدى املنتجني  والسدددددياسدددددات لصدددددون هذه املوارد، واسدددددتخدامها املسدددددتدام وتطويرها. وهذا يعين أيضدددددً
 مات عن خصائصها النسبية واتريخ إدارهتا الوراثية.معلومات مستقلة عن األنواع املستزرعة املتاحة للزراعة، مبا فيها املعلو 

كذلك، يعين هذا النقص يف املعلومات أنه من املسدددددددددددتحيل تقييم ورصدددددددددددد حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة على 
 اهلدف الصددددعيد الوطين، واإلقليمي والعاملي بشددددكل كامل، وخباصددددة عند مسددددتوايت دون مسددددتوى األنواع، مثاًل يف سددددياق

من أهداف التنمية املسددددددددددددددتدامة "...احلفاظ على تنوّع البذور، والنبااتت املزروعة، واحليواانت املسددددددددددددددتزرعة واملدّجنة  2-5
وأقدارهبدا الربيدة ذات الصددددددددددددددلدة..."، ونتيجدًة لدذلدك غدالبًدا مدا يتم إمهدال املوارد الوراثيدة املدائيدة يف اإلجراءات املتخدذة لتحقيق 

 التقارير ابالستناد إىل مؤشرات خاصة متصلة ابلتنوع البيولوجي.أهداف التنمية أو رفع 

 اهلدف

 أتمني التمويل الطويل األجل لوضع نظام معلومات مالئم للموارد الوراثية املائية واحلفاظ عليه.

 اإلجراءات

  ًليد ا على تسددددددددددددجيل وتو تواصددددددددددددل املنظمة إنشدددددددددددداء وتعزيز نظام معلومات للموارد الوراثية املائية يكون قادر
املعلومات على الصدددددددددددددعيد العاملي، واإلقليمي والوطين، وتدريب أصدددددددددددددحاب املصدددددددددددددلحة الرئيسددددددددددددديني على 

 استخدامه.

 .تستكمل املنظمة تنفيذ نظام املعلومات العاملي وتبحث عن موارد متويل طويلة األجل 

 ابألنواع املستزرعة  إعداد وتنفيذ اسرتاتيجية لنقل ونشر الرسائل الرئيسية حول قيمة نظام املعلومات اخلاص
الصلة، مبا فيهم احلكومات، وصيادي  ويمن املوارد الوراثية املائية وفوائده ابلنسبة إىل أصحاب املصلحة ذ
 الصلة. وياألمساك ومستزرعي األمساك وغريهم من أصحاب املصلحة ذ

  مثاًل، من خالل برامج  املعلومات على املسددددتوى الوطين واإلقليمي للموارد الوراثية املائيةرصددددد تعزيز نظم(
 التعاون الفين(.
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  حتددديددد نظم املعلومددات الوطنيددة املعنيددة ابملوارد الوراثيددة املددائيددة وتعزيز تكدداملهددا مع نظم معلومددات منظمددة
 .األغذية والزراعة املعنية ابملوارد الوراثية املائية

  ة املائية هبدف تيسددددددددري نظام معلومات معين ابملوارد الوراثي أبمهية إنشددددددددداء كافةً   املصدددددددددلحةتوعية أصدددددددددحاب
  .مشاركتهم
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 املستدام هااستخداماملائية و  ملوارد الوراثيةصون ا -2ال األولوية جم

 ملوارد الوراثية املائية املستزرعة وأقارهبا الربية واستخدامها املستداما لصونالرتويج 

 مقدمة

بية األحياء املائية، ما زال اجلزء األكرب من ا ملعظم األنواع املسدددددددددددتخدمة يف تر نظرًا إىل التدجني احلديث العهد نسدددددددددددبيً  -36
األنواع املسددتزرعة احلالية حيتفظ مبعظم التنوع الوراثي املوجود يف أقارهبا الربية، وميكنها ابلتايل حتقيق مكاسددب كبرية يف السددمات 

املسددددتقبل، مبا يضددددمن إمكانية حتقيق   من خالل الرتبية االنتقائية. وهذا يوفّر فرصددددًة للحفاظ على التنوع الوراثي يفاملهمة جتارايً 
 املكاسب الوراثية الطويلة األجل، من خالل اإلدارة الفعالة للتنوّع الوراثي يف األنواع املستزرعة املّدجنة وتطويرها.

وما زالت األقارب الربية قائمة جلميع األنواع يف تربية األحياء املائية، رغم أن بعضددددددددددددددها مهّدد. وأتيت التهديدات  -37
غيري املوائل وفقداهنا، والتغرّي البيئي مبا يف ذلك تغرّي املناخ، والصدددددددددديد اجلائر، وانتشددددددددددار األمراض، والطفيليات واألنواع من ت

 من تربية األحياء املائية، مبا يف ذلك من خالل اإلطالق الطوعي )مثاًل لتعزيز مصايد األمساك التجارية الغازية وحىت أحياانً 
 ا من أنواع تربية األحياء املائية يف الطبيعة. وميثل تغرّي املناخ حتدايً ألنواع مسددددددددددددتزرعة ومتحّولة جينيً والرتفيهية( أو العرضددددددددددددي 

ا، وخباصدددددة يف ظّل األحداث القصدددددوى واملتزايدة التواتر مثل العواصدددددف وموجات احلّر البحرية، القادرة على القضددددداء متناميً 
يل التوزيع النسددددددددددددديب لألنواع. كذلك، ميكن أن ميثل تغرّي املناخ على جمموعات سدددددددددددددكانية بكاملها، وكذلك من خالل تعد

 ا يف مواقع حيث مل تكن ممكنة يف السابق.ا، مثاًل من خالل جعل استزراع األنواع ممكنً فرصً 

، يرد ما يصددددددل 2021وغالًبا ما ال تتوفر املعلومات عن حالة صددددددون أرصدددددددة األقارب الربية. وحىت أبريل/نيسددددددان  -38
ابتفاقية التجارة الدولية يف األنواع املعرضة للخطر،  اتائة من األنواع املائية املستخدمة يف األغذية يف املرفقيف امل 5.4حىت 

ا ضدددعيفة يف املائة من األنواع املسدددتزرعة اليت يشدددري إليها االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة مصدددّنفة ابعتبارها أنواعً  10.5كما أن 
ارب الربية لألنواع املسدددددددتزرعة خزّاانت  أسددددددداسدددددددية للتنوّع الوراثي لألنواع املوجودة يف أو معّرضدددددددة خلطر أكرب. وتشدددددددكل األق

 الطبيعة، وللتنمية املستقبلية لألنواع املستزرعة، وابلتايل ينبغي احلفاظ عليها. 

اجلينات ويف سدددددددياق املوارد الوراثية املائية، يرّكز الصدددددددون على احلفاظ على التنوع الوراثي املوجود يف مسدددددددتودعات  -39
ا من األنواع املسدددتزرعة اليت مّت تطويرها ا قلياًل نسدددبيً الوطنية واإلقليمية والعاملية ألنواع املوارد الوراثية املائية. ونظرًا إىل أن عددً 

)مثاًل السددالالت واألصددناف( مهّددأل وينبغي صددوهنا، جيب أن ترّكز جهود الصددون احلالية بصددورة رئيسددية على املوارد الوراثية 
 ألقارب الربية. لذا، ابلنسددبة إىل املوارد الوراثية املائية، تتمثل األولوية احلالية للصددون يف احلفاظ على املوارد الوراثية لألقاربل

 الربية ابعتبارها اخلزّاانت الرئيسددية للتنوّع الوراثي من أجل التطوير املسددتقبلي لألنواع املسددتزرعة من األنواع املائية، مع الرتكيز
 األنواع األكثر عرضًة للتهديد على الصعيدين احمللي والعاملي.على 

ويف هذا السياق، يتصل االستخدام املستدام بشكل أوثق ابألنواع املائية املستزرعة اخلاضعة للتدجني، ومن املهم  -40
لتنوّع الوراثي قبل اإلقرار بفرصدددددة إدارهتا على حنو فعال وابلتايل اسدددددتخدام هذه املوارد بشدددددكل مسدددددتدام واحلفاظ على هذا ا

فقدانه. كما أن غياب االهتمام إبدارة التنوّع الوراثي يف األنواع املسددددددتزرعة املدّجنة ميكن أن يؤدي إىل فقدان التنوع الوراثي 
ا إىل  والرتبية الداخلية، وهناك عدة حاالت موثّقة عن حصددددددددددددددول هذا األمر. وميكن أن يؤدي التهجني غري املراقب أيضددددددددددددددً

، مبا يفضددددي إىل فقدان أنواع منفصددددلة. وتؤدي هذه املمارسددددات يف سددددوء اإلدارة الوراثية إىل االسددددتخدام غري دخول األنواع
 املستدام للموارد الوراثية.
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ويف سدددياق املوارد الوراثية املائية، ينطبق االسدددتخدام املسدددتدام على اإلدارة الوراثية الفعالة لألنواع املسدددتزرعة خالل  -41
 . غري أن احلالة الوراثية ملعظم األنواع املستزرعة املّدجنة غري معروفة وغري مرصودة.عملية التدجني وبعدها

كما أن اسددتخدام األنواع غري احمللية شددائع يف تربية األحياء املائية، وغالًبا ما حتصددل عملية إدخال للموارد الوراثية  -42
 حملية أو حىت أنواع مسددددددددددددددتزرعة ينطوي على خماطر حمتملة وتبادهلا )احمللية وغري احمللية( بني البلدان. فإن إدخال أنواع غري

 ابلتأثري على النظام اإليكولوجي والتلّوث الوراثي للتنوّع الوراثي األصلي.

 اهلدف الطويل األجل

فظ املوارد الوراثية املائية، مبا فيها األنواع احمللية وغري احمللية، وأنواعها املسددددددددددددددتزرعة وأقارهبا الربية، وت سددددددددددددددتخ دم على حنو حت 
مسدددددتدام ملا يف هو يف مصدددددلحة تربية األحياء املائية، ومصدددددايد األمساك القائمة على االسدددددتزراع، ومصدددددايد األمساك التجارية 

 والرتفيهية والنظم اإليكولوجية املستدامة.

 :1-2األولوية السرتاتيجية 

واحلرص على إدارهتا بطريقة مسددددددددددددددتدامة وعلى تنفيذ حتديد األقارب الربية للموارد الوراثية املائية األكثر عرضددددددددددددددةً للخطر، 
 .إجراءات الصون املالئمة عند الضرورة، على الصعيدين الوطين واإلقليمي

 املنطقي املسوغ

، متثل املوارد الوراثية لألقارب الربية اخلزّان الرئيسي للتنوّع الوراثي ملعظم أنواع تربية األحياء املائية، وبعضها مهّدد وابلتايل
بغي صددوهنا. وبفعل الغياب النسدديب للمعلومات عن املوارد الوراثية املائية، وخباصددة حالة هتديد أغلبية األنواع املسددتزرعة، ين

من املهم إقامة نظم رصد، مثاًل من خالل دمج البياانت عن مستوايت اخلطر يف نظام املعلومات املتصل ابملوارد الوراثية 
 املائية.

ة للخطر، ينبغي وضددع تدابري الصددون املالئمة على املسددتوى الوطين واإلقليمي، أو حىت على وحاملا يتم حتديد املوا رد املعرضددّ
املسددددتوى العاملي مع إيالء األولوية للصددددون يف املوقع عند اإلمكان. وميكن أن تضددددّم تدابري الصددددون يف املوقع اإلدارة الفعالة 

 ية احملمية، والتقسيم إىل مناطق، ومحاية/استعادة املوائل.ملصايد األمساك )لألرصدة السمكية(، واملناطق البحر 
و ة ضددددددددددددددرورة للحفاظ على املوارد الوراثية لألنواع الكثرية االرحتال واحلفاظ على اختالف األنواع من خالل احلفاظ على 

  .موائلها
ملوقع بشددكل بنوك جينات حّية وميكن أن ي كمَّل الصددون يف املوقع، أو يف احلاالت القصددوى، أن ي سددتبدل ابلصددون خارج ا

 )يف بعض األنواع(. ابلتربيدأو األجّنة  األمشاجمثل حفظ  يف املخترباتأو بنوك اجلينات 

 اهلدف
 حفظ املوارد الوراثية لألقارب الربية ابعتبارها خزّاانت للتنوّع الوراثي ومنع االنقراض احمللي/العاملي ألنواع األقارب الربية.

 اإلجراءات
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 طوير وتطبيق العمليات التشدددددددداركية لتحديد حالة خطر أرصدددددددددة أنواع األقارب الربية وإعداد قائمة تعزيز وت
 ابألرصدة املعّرضة للخطر.

 حلماية األقارب الربية املهّددة للموارد الوراثية املائية، على أن ت سددددددددتكمل  الرتويج للصددددددددون الفعال يف املوقع
 ابلصون خارج املوقع عند الضرورة.

 .إقامة نظم رصد لتقييم وفرة أرصدة األقارب الربية املعّرضة للخطر وحالتها الوراثية 

 2-2األولوية السرتاتيجية 

ترّقب اآلاثر الراهنة واملسددددددددددددددتقبلية املرتتبة عن التغريات البيئية، مبا يف ذلك تغرّي املناخ، على املوارد الوراثية املائية لألغذية 
 والزراعة واالستجابة وفًقا لذلك.

 املنطقي املسوغ

مهم للتغيريات السدددددددددددلبية بشدددددددددددكل  محركملناخ كملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل تغرّي ااحيّدد التقرير عن حالة 
أسدداسددي، إمنا ليس بشددكل حصددري، يف املوارد الوراثية املائية املسددتزرعة وأقارهبا الربية على السددواء، وخاصددة حيث يكون قد 

يبة إىل أن يف املائة من البلدان املسدددتج 50مّت اسدددتزراع األنواع أصددداًل إىل حّد قدرهتا القصدددوى على حتّمل احلرارة. وقد أشدددار 
ن هذه تغرير املناخ سدديؤثر أتثريًا سددلبًيا أو أتثريًا سددلبًيا قواًي على املوارد الوراثية لألنواع املسددتزرعة، كما يعّدد التقرير سددلسددلًة م

 اآلاثر احملتملة. وأشار التقرير أيًضا إىل بعض اآلاثر اإلجيابية.
  ية املنشددددددددددددددأ والبيئية املؤثرة على الن ظم اإليكولوجية املائية.و ة حاجة إىل توسدددددددددددددديع نطاق عمليات تقييم العوامل البشددددددددددددددر 

وجيب أن تركز جهود معاجلة آاثر تغرير املناخ على مصددددددددددددددايد األمساك وتربية األحياء املائية تركيزًا قواًي على قدرة عمليات 
 رة الفعالة والتكيرفية.الصيد وتربية األحياء املائية على الصمود إيكولوجًيا واقتصاداًي يف تطوير ن ظم اإلدا

ا ابلن ظم اإليكولوجية األرضددددددددية والن ظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبيئات السدددددددداحلية، وكان الكثري من اآلاثر احملددة متعلقً 
ا ن ظم وارتبطت اآلاثر عموًما ابلتأثريات الواقعة على األقارب الربية، ولكنها مشلت أيضً  يقابلها عددأل أقل من الن ظم البحرية.

وتؤثر التغيريات العامة يف الن ظم اإليكولوجية على توافر املياه والن ظم  االسددددددددددددددتزراع )األنواع املسددددددددددددددتزرعة( يف بعض احلاالت.
 وهذا يؤثر بطرق متنوعة على املوارد الوراثية املائية، وخباصة على األقارب الربية. اهليدرولوجية واملوائل،

هدددذه التغيريات وإىل التهدددديددددات اليت تطرحهدددا على املوارد الوراثيدددة املدددائيدددة، ووضددددددددددددددع  ومن املهم التمكن من التعّرف إىل
 االستجاابت املالئمة مبا فيها برامج الصون املستهدفة.

 اهلدف
رصدددددد آاثر التغيري البيئي على املوارد الوراثية املائية واألقارب الربية بشدددددكل فعال وتنفيذ تدابري الصدددددون والتخفيف من 

 .هذه اآلاثر

 اإلجراءات
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  رصددددددددددددد وترّقب اآلاثر الراهنة واملسددددددددددددتقبلية املرتتبة عن التغريات البيئية، مبا يف ذلك تغري املناخ، على املوارد
 الوراثية املائية لألغذية والزراعة واالستجابة وفًقا لذلك.

  اع املسدددددتزرعة، وضدددددع سددددديناريوهات تغرّي املناخ للموائل الرئيسدددددية )مبا يف ذلك التحّمض( وآاثرها على األنو
 فيها األقارب الربية. مبا

  توسدددددددددديع نطاق البحوث والتنمية حبيث يشددددددددددمل آاثر تغري املناخ وتدابري التخفيف منها يف ما خيّص املوارد
 الوراثية املائية، مبا يف ذلك القاعدة الوراثية للقدرة على الصمود يف وجه البيئة املتغرّية والتكيف معها.

 الئمة للموارد الوراثية املائية األكثر عرضّة آلاثر التغرّي البيئي.تنفيذ تدابري الصون امل 

  حتديد اجملاالت اليت ميكن أن يؤدي فيها كّل من اإلدارة الوراثية والتحسدددددددددددني الوراثي دورًا يف التخفيف من
 آاثر التغرّي البيئي )مثاًل، اختيار مسات قدرة التحّمل للتكّيف مع البيئة(.

 3-2يجية األولوية السرتات

دمج صون املوارد الوراثية املائية يف املوقع على حنو  انشط يف تنمية إدارة مصايد األمساك وخطط اإلدارة القائمة على النظام 
 اإليكولوجي، وخباصة ابلنسبة إىل األنواع املهّددة.

 املنطقي املسوغ

 العامل مصايد األمساك اخلاضعة لادارة واملناطق املائية احملمية حيّدد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف
ألنواع السددددددددمكية املسددددددددتزرعة. ويف ظّل بعض الظروف، ميكن اعتبار لكمكوانت مهمة يف صددددددددون أرصدددددددددة األقارب الربية 

ألمساك مصددددايد األمساك حسددددنة اإلدارة كشددددكل من أشددددكال الصددددون يف املوقع حني يكون اهلدف من خطة إدارة مصددددايد ا
 احملافظة على العشائر الطبيعية والنظام اإليكولوجي الذي يدعمها.

وينطوي هنج النظم اإليكولوجية يف مصددايد األمساك على نظرة واسددعة إىل إدارة مصددايد األمساك؛ ويقوم مدراء مصددايد األمساك 
املرجوة من خطة معيّنة إلدارة مصدددددددددددايد األمساك  وينبغي أن ت بنيَّ األهدافمن حول العامل ابعتماد هذا النهج والن هج املماثلة. 

أو منطقة مائية حممية، بطريقة واضددددحة وأن تشددددري إىل ما إذا كانت ت عترب صددددواًن يف املوقع الطبيعي. وعالوًة على ذلك، ينبغي 
 حياء املائية.اإلقرار أبمهية أي هدف للصون، مبا يف ذلك احلفاظ على تنوّع وراثي وحيد وإدارته، ابلنسبة إىل تربية األ

كما ينبغي أن تنظر عملية إعادة تكوين األرصددددددة أو حتسدددددينها، لدعم مصدددددايد األمساك التجارية والرتفيهية )اليت ميكنها أن 
توفّر منافع اقتصادية للمجتمعات احمللية الساحلية( على سبيل املثال، يف املخاطر املرتبطة إبطالق هذه األرصدة، إمنا أيًضا 

 تتيحها لتحقيق أهداف الصون.  يف الفرص اليت

 اهلدف

ارتفاع نسددبة خطط إدارة مصددايد األمساك )مبا يف ذلك برامج حتسددني األرصدددة( وخطط إدارة املناطق املائية احملمية اليت تقّر 
، مبا يف ذلك ا، يف صدددددددون هذه املواردبدورها يف إدارة املوارد الوراثية املائية ألنواع األقارب الربية، وحيثما يكون ذاك مناسدددددددبً 

 ا لرتبية األحياء املائية.ابعتبارها موردً 
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 اإلجراءات

  اعتماد هنج النظم اإليكولوجية يف مصدددايد األمساك واإلدارة القائمة على النظام اإليكولوجي ملعاجلة األنواع
 اليت يتم صيدها )املستخدمة يف تربية األحياء املائية(، وكذلك األنواع ذات الصلة غري املستهدفة.

 .تعزيز التعاون بني مدراء مصايد األمساك، ومدراء تربية األحياء املائية والقّيمني على الصون 

  ًا، مع مراعاة التنوّع دمج الصددون يف أهداف إدارة مصددايد األمساك وتعزيز األرصدددة حيثما كان ذلك مناسددب
 الوراثي وحجم األرصدة الفعلي.

  صدة مصايد األمساك وإدارهتا.تعزيز استخدام األدوات الوراثية يف تقييم أر 

 4-2األولوية السرتاتيجية 

 الرتويج لصون املوارد الوراثية املائية خارج املوقع مبا يف ذلك أقارهبا الربية واألنواع املهددة.

 املنطقي املسوغ

ل لصددددون األنواع يف حني جيب أن يشددددكل الصددددون يف املوقع )مبا يف ذلك صددددون املوارد يف موقعها يف املزرعة( النهج املفضددددّ 
فظ األقارب ا أو بدياًل هامً املوقع مسددداعدً  خارجوالتنوع الوراثي للموارد الوراثية املائية، ميكن أن يكون الصدددون  ا حيث ال حت 

فظ بصدددددورة فعالة يف املوقع. وجيب دمج الصدددددون خارج املوقع يف أي جهود إلدارة املوارد يف املوقع،  الربية أو ال ميكن أن حت 
 النظر يف مستقبل احلالة الوراثية لألقارب الربية واملوارد املستزرعة. كما ينبغي

ارس عامًة الصددددددددددددددون  داخل النظام احلي خارج املوقع يف بنوك اجلينات احلية ويف مراكز تربية األمساك، إمنا يتطّلب موارد ومي 
ايت، رغم أنه ميكن أن يكون أكثر جدوى كبرية يف حال األنواع الكبرية واخلصدددبة مثل العديد من األمساك الزعنفية والقشدددر 

 وفعالية من حيث الكلفة للكائنات الدقيقة.

الذكرية  األمشاجوقد يكون الصون يف النظام احلي فعااًل ابلنسبة إىل موارد وراثية مائية معينة، وال سيما الكائنات الدقيقة و 
رة من حياة الرخوايت، ولكن تطبيقه حمدود حالًيا على ( وبعض املراحل املبكابلتربيد)مثاًل بنوك السددددددددددددددائل املنوي احملفوظ 

 .للبيوض ولألجنة ابلتربيدعدة أنواع من املوارد الوراثية املائية بسبب الصعوابت يف جمال التخزين 
دىن وجيب أن يكون اهلدف من الصدددون خارج املوقع احملافظة على تنوّع املوارد الوراثية احملفوظة وسدددالمتها، مبا يتيح احلّد األ

من التغيري الوراثي مثل االحنراف الوراثي أو الرتبية الداخلية، مثاًل من خالل مراقبة حجم العشدددددددددددددائر الفعلي ومكافحة قوى 
 االختيار والتقليل منها. 

 اهلدف
 صون يف املوقع.حفظ املوارد الوراثية املائية املهدّدة واهلامة يف بنوك جينات خارج املوقع لدعم تنمية تربية األحياء املائية وال

 اإلجراءات
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  خارج  املخترباتداخل إعداد وتعزيز اخلطوط التوجيهية وأفضدددددددددددل املمارسدددددددددددات للصدددددددددددون يف النظام احلّي و
 املوقع، مبا يضمن احلفاظ على التنوّع الوراثي بشكل فعال.

  جنة.للبيوض ولأل ابلتربيدخارج املوقع، مبا يف ذلك التخزين  املخترباتوضع املنهجيات للصون داخل 

 .حتديد املوارد الوراثية املائية األكثر عرضًة للخطر اليت ال ميكن حفظها بفعالية يف املوقع 

  خارج املوقع، حسب املقتضى.للصون إنشاء برامج 

 .الربط بني الصون خارج املوقع والصون يف املوقع يف ما خيّص األنواع املهددة واهلامة 

 داخل األقاليم وعلى الصعيد العاملي. دعم إقامة شبكة من بنوك اجلينات القائمة 

 .مراعاة دور تربية األحياء املائية، وخباصة املفارخ، يف صون املوارد الوراثية خارج املوقع 

 5-2األولوية السرتاتيجية 

 حتسني االستخدام املستدام لألنواع املستزرعة املدجّنة من خالل حتسني إدارة التنوّع الوراثي.

 املنطقي املسوغ

قطاع تربية األحياء املائية، ميثل االستخدام املستدام للموارد الوراثية املائية إدارة املوارد الوراثية املدّجنة يف نظم تربية يف 
األحياء املائية مع الرتكيز على احلفاظ على التنوّع الوراثي والسددددددددالمة الوراثية لألنواع واألنواع املسددددددددتزرعة ضددددددددمن نظم 

العديد من املوارد الوراثية املائية املدّجنة مبسددددددددددددتوايت عالية نسددددددددددددبًيا من التنوّع الوراثي الذي إمدادات البذور. وحيتفظ 
ورثته من أقارهبا الربية، إمنا ميكن فقدان هذا التنوع، وهو ي فقد حالًيا، من دون إدارة متأنية للتنوّع الوراثي، مثاًل من 

 خالل رصد حجم العشائر الفعلي والرتبية الداخلية.
ا أن التهجني املتعمد والعرضدددددددي شدددددددائع نسدددددددبًيا يف تربية األحياء املائية نظرًا إىل سدددددددهولة التزاوج بني األنواع وحىت كم

 بني األجناس، وغالًبا ما تكون األنواع املهّجنة خصدددددددددددددبة. ويف حني قد تنشدددددددددددددأ املنافع عن عملية التهجني من أحياانً 
ملطلوبة، ميكن أن يؤدي التطبيق العشدددددددددددوائي وغري املقصدددددددددددود خالل قوة اهلجني يف جمموعات حمّددة من السدددددددددددمات ا

للتهجني إىل دخول أنواع وخسددارة السددالمة الوراثية لألنواع يف بيئة تربية األحياء املائية، ورمبا يف موارد األقارب الربية، 
 ا أو هروهبا.يف حالة إعادة إطالق األنواع املستزرعة مائيً 

طالقها يف البيئة الطبيعية )مثاًل لدعم مصددايد األمساك التجارية والرتفيهية أو للصددون( وينبغي اعتبار اسددتزراع األنواع إل
كحالة خاصددددددددة، كما جيب النظر يف التنوع الوراثي واخلطر الذي يهدد التنوع الوراثي لألرصدددددددددة الربية والتخفيف من 

 آاثره يف هذه الربامج.

 اهلدف

الوراثي، والسدددددددددالمة الوراثية لألنواع واألصدددددددددناف املسدددددددددتزرعة يف نظم حتسدددددددددني اإلنتاجية من خالل احلفاظ على التنوع 
 إمدادات البذور.

 اإلجراءات
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  تعزيز تطبيق املبادئ األسدداسددية إلدارة الرصدديد البياض ضددمن نظم إمدادات البذور، مبا يف ذلك من خالل
 ف/األنواع املستزرعة.تطبيق أحجام العشائر الفعلية الدنيا، والوقاية من الدخول غري املخطط بني األصنا

 .تطوير وتعزيز استخدام أدوات فعالة لرصد احلالة الوراثية لألنواع املستزرعة ضمن نظم إمدادات البذور 

 .إعداد توصيات وخطوط توجيهية لادارة الوراثية للموارد املستزرعة من أجل إطالقها يف البيئة الطبيعية 

 6-2األولوية السرتاتيجية 

تخدام وتبادل املوارد الوراثية املائية على حنو آمن مع األخذ يف االعتبار الصدددددددكوك الوطنية والدولية، إدارة ومراقبة اسددددددد
 حسب احلاجة.

 املنطقي املسوغ

ا واألنواع املسددددددددددددتزرعة املعّدلة، نظرًا إىل املخاطر املرتبطة بعمليات إدخال األنواع، وخباصددددددددددددة األنواع غري احمللية واملتغرّية وراثيً 
العايل لعمليات التبادل والنقل اليت حتصددددددددددددددل يف قطاع تربية األحياء املائية، من املهّم أن تتم إدارة وتنظيم عمليات  والتواتر

اإلدخال والتبادل هلذه للموارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية )مبا يف ذلك ألغراض غري غذائية مثل أنواع الزينة( بصدددورة 
ليل مالئم للمخاطر واملنافع. كما أن مدّوانت السلوك القائمة ال تتطّرق إىل منتجات العديد من فعالة، وأن تستند على حت

التكنولوجيات اخلاصدددة ابلتحسدددني الوراثي، وال توجد خطوط توجيهية دولية لالسدددتخدام الرشددديد لألنواع غري احمللية واألنواع 
 املستزرعة املتغرّية وراثًيا ومراقبتها.

 اهلدف
 خدام األنواع املستزرعة على حنو  آمن.تبادل واست

 اإلجراءات

  الرتويج على نطاق أوسع ملدوانت السلوك واخلطوط التوجيهية القائمة اخلاصة إبدخال ونقل األنواع املائية
 واألنواع املستزرعة.

  مراجعة أو وضع خلطوط توجيهية بشأن أفضل املمارسات القائمة على املخاطر واستخدام أنواع مستزرعة
خمتلفة من املوارد الوراثية املائية والرتويج هلا، مع دمج العناصر الرئيسية يف مدوانت السلوك القائمة )مثاًل، 

 (.31اهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخليةو  30اجمللس الدويل الستكشاف سبل التعاون البحري

                                                           
 ICES Code of Practice on the Introductions and Transfers of Marine. 2005ويل السدددددددتكشددددددداف سدددددددبل التعاون البحري، اجمللس الد  30

.pp 30. 2005 Organisms  ًمتاح أيض( ا على املوقعpractice.pdf-of-code-obalassets/iceshttps://www.nobanis.org/gl) 
31  Codes of practice and manual of procedures for consideration of introductions and transfers of marine . 1988Turner, G.E. 

.and freshwater organisms  يق العمل املخصدددددددص املعين أبفاق السدددددددوق االسدددددددتشدددددددارية األوروبية للمصدددددددايد الداخلية/فر  لهيئةل 23عدد غري دوري رقم
)مددددتدددددددداح عددددلددددى املددددوقددددع صدددددددددددددددددددفددددحددددددددة  الددددنسدددددددددددددددددددخددددددددة اإلنددددكددددلدددديددددزيددددددددة   44، ملددددنددددتددددجددددددددات تددددربدددديددددددددة األحدددديدددددددداء املددددددددائدددديددددددددة يف املدددديدددددددداه الددددعددددددددذبددددددددة يف أورواب

.htm00e989e/ae989ae/3http://www.fao.org/) 

https://www.nobanis.org/globalassets/ices-code-of-practice.pdf
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 ام املسؤول للموارد الوراثية املائية، والوقاية الرتويج لتطوير واستخدام اتفاقيات نقل املوارد لضمان االستخد
من املخاطر املرتبطة بعمليات اإلدخال، وخباصددددددددددددددة األنواع غري احمللية واملتغرية وراثًيا واألنواع املسددددددددددددددتزرعة 

 املعّدلة، أو التخفيف من هذه املخاطر.

 .تعزيز تقييم ورصد خصائص األنواع املستزرعة للموارد الوراثية املائية 

 الوعي العام والقطاعي واالتصاالت بشأن خماطر ومنافع تكنولوجيات التحسني الوراثي. زايدة 
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 تطوير املوارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية -3جمال األولوية 

يس تعجيل تطوير التحسنينينينينيني الوراثي لألنواع املسنينينينينيتزرعة يف تربية األحياء املائية والسنينينينينيتفادة منه مس الرت يز على توسنينينينيني
 .ةنطاق برامج الرتبية النتقائي

 مقدمة

 هناك إمكانية كبرية ملواصددددلة حتسددددني إنتاج تربية األحياء املائية من خالل التحسددددني الوراثي للموارد الوراثية املائية.  -43

حسددناهتا وسدديئاهتا  ورغم تعدد التكنولوجيات الوراثية الرامية إىل حتسددني كفاءة اإلنتاج ورحبيته يف تربية األحياء املائية، إال أن
ليست مفهومة جًيدا يف مجيع األوقات وكثريًا ما ينقصها تقييم مالئم للمخاطر واملنافع. كما أنه من الشائع سوء فهم أدوار 
التكنولوجيات املختلفة وخماطرها، وسددددددوء التواصددددددل بشددددددأهنا. لذا، ينبغي اعتبار تقييم املخاطر واملنافع ابالسددددددتناد إىل وقائع 

 ع التكنولوجيات املستخدمة يف تربية األحياء املائية جمااًل عايل األولوية.علمية جلمي

وتفتقر معظم األنواع املائية املسدددددددددتزرعة إىل خطط لتطوير املوارد الوراثية املائية وإدارهتا، كما أن البلدان عاجزة  -44
لبطء يف اعتماد برامج التحسدددددددددددني كما أن اعن حتقيق منافع التطبيق الفعال واملناسدددددددددددب لادارة والتحسدددددددددددني الوراثيني.  

الوراثي حيّد من آاثرها على اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية، حىت ابلنسددددبة إىل بعض األنواع الرئيسددددية يف جمال تربية 
 األحياء املائية.

تند إليه التقدم يف رغم أهنا ت عترب النهج الرئيسدي الضدروري ليسد اما زال اعتماد الرتبية االنتقائية التقليدية حمدودً  -45
التحسددددددددددددددني الوراثي. وقد يكون اسددددددددددددددتهالل هذا النوع من الربامج مكلًفا، وغالًبا ما ت عترب من اختصدددددددددددددداص الوكاالت 
احلكومية. ولكن تشددري األدلة إىل أن الشددراكات بني القطاعني العام واخلاص، والتعاونيات وشددركات الرتبية التجارية قد 

حسني الوراثي على املدى البعيد وإدامتها. وكما يف احملاصيل واإلنتاج احليواين، لقد أثبتت تكون فعالة يف بناء برامج الت
فعالة يف جمموعة من األنواع املائية يف أصددددددددناف  خمتلفة، وأظهرت أهنا حتقق عوائد كبرية على أهنا برامج الرتبية االنتقائية 

 االستثمارات.

مثل التهجني، والرتبية املختلطة، والتدخل يف عدد األزواج  كذلك، ميكن تطبيق هنج أخرى للتحسددددددددددددددني الوراثي -46
ة على حنو أكرب. ويف حني فدهالصددددددبغية، واإلنتاج األحادي اجلنس والنقل الوراثي لتعزيز اإلنتاج وحتسددددددني السددددددمات املسددددددت

ا يف معظم احلاالت يف الربامج القائمة حبّد ذاهتا، غري أهنا تندمج بشدددددددك ل أفضدددددددل مع برامج ميكن تطبيق هذه النهج أيضدددددددً
الرتبية االنتقائية من أجل إضدددددددافة القيمة إىل التحسدددددددينات الرتاكمية يف السدددددددمات الكمية، مع احملافظة يف الوقت ذاته على 
اإلدارة الفعالة للتنوّع الوراثي. وحيقق هذا النهج املختلط بفعالية أكرب التحسددددددني املسددددددتدام والطويل األجل الذي يرّكز على 

 لسمات احملّددة واهلامة.توسيع قائمة ا

إمنا يعاين التحسدددددددددددددني الوراثي ألغلبية األنواع املائية من أتّخر كبري مقارنًة مبا هو عليه يف الزراعة األرضدددددددددددددية ألنواع  -47
ا من ا كبريً احملاصدددددديل والثروة احليوانية، وي عزى هذا األمر بشددددددكل رئيسددددددي إىل تدجينها احلديث نسددددددبًيا. إمنا نظرًا إىل أن جزءً 

وع الوراثي املوجود يف أرصدددددددددة األقارب الربية يبقى داخل هذه األنواع املسددددددددتزرعة املدّجنة، تتوفّر فرصددددددددة كبرية، إن مّتت التن
يف املائة  10إدارهتا بشكل جيد، لتحقيق مكاسب هائلة من خالل الرتبية االنتقائية. ابلفعل، ميكن حتقيق مكاسب بقدر 

 جمموعة من األنواع عرب أصناف خمتلفة. يف لكل جيل يف السمات املهمة جتارايً 
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 اهلدف الطويل األجل

اعتماد متزايد لربامج التحسني الوراثي القائم على الطلب مبا يعّزز كفاءة إنتاج تربية األحياء املائية واستدامته، وحيّقق املنافع 
 للمستهلكني، واجملتمع األوسع والبيئة.

 1-3األولوية السرتاتيجية 

ص تكنولوجيات التحسددددددددددددددني الوراثي، وفوائدها وخماطرها احملتملة )واآلليات الفعالة للتخفيف من حتسددددددددددددددني فهم خصددددددددددددددائ
 املخاطر(، وتطبيقاهتا على املوارد الوراثية املائية.

 املنطقي املسوغ

طبيق غري إن غياب الوعي للمنافع احملتملة لربامج الرتبية، وملخاطرها ومتطلباهتا يقيد اعتمادها، أو ميكن أن يؤدي إىل ت
مالئم لتكنولوجيات التحسددددددددني الوراثي. ويف تطوير أي قطاع لرتبية األحياء املائية، سدددددددديأيت يوم يقتضددددددددي بوضددددددددع برامج 
للتحسدددددني الوراثي ابالسدددددتناد إىل عدد من العوامل، مبا فيها حجم اإلنتاج وقيمته، والكياانت املعنية ابإلنتاج، ومسدددددتوى 

ات الرئيسدددددية يف األنواع املسدددددتزرعة اليت يتم إنتاجها. ومن املهم معرفة مىت نضدددددج القطاع ومدى الطلب لتحسدددددني السدددددم
يكون من املناسدددددددددب إطالق برامج التحسدددددددددني الوراثي، وما هي التكنولوجيا الوراثية وما هو هنج برانمج الرتبية الذي من 

 سهل التطبيق وفعااًل من احملتمل أن يستجيب إىل الطلب على أفضل وجه. على سبيل املثال، ميكن أن يكون التهجني
حيث الكلفة، وميكن أن حيقٌّق حتسدددينات يف السدددمات التجارية من خالل قوة اهلجني أو مزيج حمّدد من السدددمات. غري 

حيقق مكاسدب تراكمية على مّر األجيال وينطوي على خماطر دخول أنواع غري مرغوب هبا أو غري مراقبة وخسارة  أنه ال
 نقاء األنواع.
ن أن يؤدي غياب الوعي يف صددددددفوف صددددددانعي القرارات إىل وضددددددع سددددددياسددددددات غري مالئمة ترعى اسددددددتخدام كذلك، ميك

تكنولوجيات التحسدددددددني الوراثي. فتحسدددددددني الوعي إزاء خصدددددددائص تكنولوجيات خمتلفة للتحسدددددددني الوراثي، مبا فيها الطرق 
لتخطيط للتطبيقات املالئمة للتحسددني الوراثي ومتطلبات املوارد، ميكن أن يوفّر الثقة ابحلكومة ومبسددتثمري القطاع اخلاص ل

ودعمها. وهلذا السدددددبب، من األمهية مبكان فهم املخاطر ذات الصدددددلة اليت توّلدها التغيريات الوراثية والنامجة عن التحسدددددني 
 والتكاليف مقابل املنافع.

ملائية، قد يكون للتطورات األخرية، مثل ويف حني أن النقل الوراثي يضددطلع حالًيا بدور ضددئيل جًدا يف إنتاج تربية األحياء ا
التعديل الوراثي، إمكانية كبرية يف املسامهة يف مكاسب اإلنتاج، ويف بعض احلاالت، يف تقليص خماطر تربية األحياء املائية. 

حتقيق واسع،  إمنا مل يتكّون فهم جيد بعد عن املخاطر النسبية هلذه التكنولوجيا الناشئة ومنافعها. لذا، من الضروري إجراء
أجل توفري الثقة ودعم التطبيقات الرشدديدة  الرشدديدة منومسددتقل ومشددرتك بني التخصددصددات يف عمليات البحث واالبتكار 

 هلذه التكنولوجيات للتحسني الوراثي.

 اهلدف

امة، توسدددددددديع الفهم يف صددددددددفوف أصددددددددحاب املصددددددددلحة الرئيسدددددددديني يف جمال املوارد الوراثية املائية للقضددددددددااي ذات الصددددددددلة واهل
 واالحتياجات والتحدايت اليت حتول دون االستفادة من التطوير املالئم واملؤثر للموارد املائية يف قطاع تربية األحياء املائية.
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 اإلجراءات

  وضع وتوزيع خطوط توجيهية بشأن التطبيق املناسب لتكنولوجيات التحسني الوراثي، مبا يف ذلك خماطرها
لدعم القرارات يف إعداد اسددددرتاتيجيات التحسددددني الوراثي على املسددددتويني  ومنافعها، حبيث ت سددددتخدم كأداة

 الوطين واإلقليمي.

  لتقييم خماطر التحسني الوراثي والتخفيف منها.وبرامج تطوير ونشر أدوات 

 نرتنت( وندوات إلكرتونية حول التحسددددني الوراثي األسدددداسددددي يف أنواع تربية إعداد وتنظيم دورات )على اإل
 ائية جملموعات مستهدفة خمتلفة )مثاًل، املزارعني، واملرّبني واملوظفني احلكوميني(.األحياء امل

  إجراء مشاورات وطنية و/أو إقليمية مع أصحاب املصلحة بشأن االسرتاتيجيات املناسبة للتحسني الوراثي
 لألنواع الرئيسية.

 ابلنسدددبة إىل املنتجني واملسدددتهلكني  إعداد وتنفيذ اسدددرتاتيجيات االتصدددال اإلعالمي بشدددأن املنافع واملخاطر
 )التوعية(.

  اسدددددتعراض وحتديد الدروس املسدددددتفادة من اسدددددرتاتيجيات التحسدددددني الوراثي واالتصددددداالت ذات الصدددددلة يف
الزراعة األرضددددددددددية واتريخ االسددددددددددرتاتيجيات واالتصدددددددددداالت يف قطاع الرتبية املائية، مبا يف ذلك أمهية القياس 

 الدقيق للسمات.

 دور جلان السالمة البيولوجية يف تنمية املوارد الوراثية لرتبية األحياء املائية. إنشاء أو دعم 

  تشددددددجيع املناقشددددددة بني أصددددددحاب املصددددددلحة واخلرباء يف جمموعة من املنتدايت من أجل تعميق الفهم حول
املتصدددلة  تكنولوجيات التحسدددني الوراثي هبدف إجياد احللول العملية واملسدددتدامة املثلى جملموعة من املسدددائل

 برتبية األحياء املائية.

 2-3األولوية السرتاتيجية 

زايدة اعتماد برامج الرتبية االنتقائية الطويلة األجل واملدارة بطريقة جيدة ابعتبارها تكنولوجيا حتسدددددددني وراثي أسددددددداسدددددددية مع 
 .الرتكيز على أنواع تربية األحياء املائية الرئيسية

 املنطقي املسوغ

ا بني مسات  كمّية هامة من الناحية التجارية واإلدارة الفعالة للتنوع الوراثي، وت عترب ة االنتقائية املدارة جيدً جتمع برامج الرتبي
تكنولوجيا أسدددددداسددددددية للتحسددددددني الوراثي يف تربية األحياء املائية. ورغم ذلك، تبقى معدالت االعتماد متدنية نسددددددبًيا والنمو 

لرئيسدددية يف تربية األحياء املائية يف البلدان النامية اهلامة لألمن الغذائي )مثاًل، الشدددبوط ا، وخباصدددة ابلنسدددبة إىل األنواع ابطيئً 
 الكبري اهلندي والصيين(.

ومن الضددددددروري معاجلة القيود العتماد الرتبية االنتقائية والرتويج لالسددددددتفادة الواسددددددعة منها. كما أن أسددددددباب االعتماد البطيء 
ا إمنا من احملتمل أن تضددددددددّم: غياب عمليات ع تربية األحياء املائية معقدة وغري مفهومة جيدً نسددددددددبًيا للتحسددددددددني الوراثي يف قطا 

البحث واالبتكار املسدددددددؤولة؛ وغياب تقدير حجم املنافع اليت قد تنشدددددددأ؛ وعدم توفر االسدددددددتثمارات اخلاصدددددددة والدعم العام يف 
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لتايل كثيفة االسدددددتخدام للموارد؛ والرتكيز احملدود على األجل الطويل؛ والتصدددددّور بوجوب أن تكون الربامج واسدددددعة النطاق، واب
برامج القطاع العام القصدرية األجل وابلتايل، غياب اخنراط القطاع اخلاص )وخباصدة ابلنسدبة إىل األنواع األدىن قيمة يف البلدان 

السدددلبية لألمساك اهلاربة من املزارع النامية(؛ والتحدايت يف جمال محاية نتائج برامج التحسدددني؛ والشدددواغل بشدددأن اآلاثر الوراثية 
 اخلاضعة للرتبية االنتقائية على أقارهبا الربية؛ وعدم توفر املوارد البشرية وقدرات البنية التحتية لتنفيذ برامج الرتبية.

 اهلدف

ستزرعة احملّسنة يف إنتاج ا مبا يؤدي إىل مضاعفة مسامهة األنواع املهتيئة بيئة متكينية لتعجيل اعتماد برامج الرتبية املدارة جيدً 
 تربية األحياء املائية يف السنوات العشرة املقبلة. 

 اإلجراءات

  تطوير حزم التدريب املطبقة على الصدددعيد اإلقليمي للمرّبني/املنتجني حول منافع وخماطر التحسدددني الوراثي
 لتنفيذها على الصعيدين الوطين واإلقليمي.

 ،من خالل حلقات عمل مع جهات اتصدال وطنية( للتحسدني الوراثي  تعزيز وضدع اقرتاحات القيمة )مثاًل
 يف ما خيّص األمن الغذائي، والتنمية االقتصادية وسبل العيش.

  حتديد وإطالع أصحاب املصلحة الرئيسيني على دراسات احلالة بشأن برامج الرتبية احمللية، والوطنية و/أو
 يت حتّدد أدوار الوكاالت العامة واخلاصة.ا، والناجحة واملؤثرة الاإلقليمية املدارة جيدً 

 مبددا يف ذلددك مع مجعيددات املزارعني يف إعددداد برامج الرتبيددة يف  ،تعزيز التعدداون بني القطدداعني العددام واخلدداص
األجل الطويل مبا يف ذلك توفري األدوات لدعم إدارة الرصددددددددددددديد البّياض القائمة على املعرفة )على الصدددددددددددددعيد 

 .يمي والعاملي(احمللي، والوطين، واإلقل

   إعداد خطوط توجيهية لتحديد العالمات القياسدددددددية الوطنية و/أو اإلقليمية خلصدددددددائص أداء )مبا يف ذلك
 مؤشرات التنوع الوراثي( األنواع املستزرعة احمللية وغري احمللية املتاحة والرتويج لتطبيقها.

 ( احلصدددددول الفعال على 1ة بشدددددأن: )دعم البحوث العلمية لتسدددددتند إليها عملية إعداد السدددددياسدددددات املالئم
( 2التكنولوجيدات اجلزيئيدة، مثدل االنتقداء الوراثي وخددمدات الرتكيدب الوراثي، يف برامج الرتبيدة االنتقدائيدة؛ )

نة وراثًيا على البيئة؛ ) اسددددددرتاتيجيات التخفيف من آاثر و ( 3املخاطر اليت تطرحها األنواع املسددددددتزرعة احملسددددددّ
 لعلم الوراثي ورصدها.تغري املناخ القائمة على ا

  تعزيز التعاون وإقامة الشددددددددبكات على املسددددددددتويني الدويل واإلقليمي على التحسددددددددني الوراثي للموارد الوراثية
املائية العابرة للحدود، مبا يف ذلك تبادل البياانت واملعلومات بني املؤسددددسددددات املسددددؤولة عن املوارد الوراثية 

 اء املائية، ووكاالت التنمية واملنظمات الدولية ذات الصلة.املائية ملصايد األمساك وتربية األحي

 3-3األولوية السرتاتيجية 

إعداد اسدددددرتاتيجيات وبرامج إمنائية وطنية و/أو إقليمية لألنواع واألصدددددناف املسدددددتزرعة، تراعي احتياجات السدددددوق واجملتمع، 
 .اعةغية إطالق كامل إمكاانت املوارد الوراثية املائية لألغذية والزر ب
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 املنطقي املسوغ

لدى عدد قليل نسدددددددددبًيا من البلدان اسدددددددددرتاتيجيات وطنية تويل األولوية لألنواع والسدددددددددمات لتنمية األنواع املسدددددددددتزرعة لرتبية 
األحياء املائية اليت توفر إطارًا ألولوايت البحث، وتنمية البنية التحتية، وإدارة املخاطر والتخفيف منها واالسددددتثمار. وحتتاج 

السدددددددرتاتيجيات يف جزء منها إىل معلومات أسددددددداسدددددددية عن املوارد الوراثية املتاحة، اليت قد يوّلدها نظام املعلومات عن هذه ا
ا أن تسددددددرتشددددددد االسددددددرتاتيجيات 1املوارد الوراثية املائية )كما هو مقرتح يف جمال األولوية  (. وسدددددديكون من الضددددددروري أيضددددددً

سددددوق، والتغيريات البيئية كاليت ميكن أن تنشددددأ عن تغرّي املناخ. كذلك، جيب أبولوايت مسددددتقبلية مثل التغيريات يف طلب ال
والنظر يف الدور املالئم ألصددحاب املصددلحة يف  32أن تضددع البلدان املتطلبات الدنيا لادارة املسددتدامة للموارد الوراثية املائية

 القطاعني العام واخلاص وإدارة مسائل امللكية الفكرية.
اتيجيات هتيئة بيئة متكينية لدعم أصددددحاب املصددددلحة يف نظم إمدادات البذور من أجل إدارة مواردها ويتوجب على االسددددرت 

الوراثية على حنو مسددتدام، واملبادرة إىل التحسددني الوراثي عندما حيني الوقت املالئم لذلك، واسددتخدام التكنولوجيا األنسددب 
 لتحقيق املنافع القصوى يف قطاع معنّي.

م االسرتاتيجيات والسياسات واألطر القانونية املرتبطة هبا ابلصكوك الدولية ذات الصلة، حسبما ينطبق، كما جيب أن تلتز 
مثل اتفاقية التنوّع البيولوجي، وبروتوكول قرطاجنة للسددالمة األحيائية وبروتوكول انغواي بشددأن احلصددول وتقاسددم املنافع، وأن 

 تكون متسقة مع السياسة الوطنية.
ا يف تقييم، ورصددد وتسددجيل األنواع املسددتزرعة اجلديدة الناشددئة من برامج وينبغي أن تنظ ر االسددرتاتيجيات والسددياسددات أيضددً

 التحسني الوراثي. 

 اهلدف

تقوم البلدان واملنظمات احلكومية الدولية بوضددددع وتنفيذ االسددددرتاتيجيات لتنمية املوارد الوراثية املائية الرئيسددددية ابالسددددتناد إىل 
 نهج املختلفة ومنافعها.فهم  ملخاطر ال

 اإلجراءات

  إجراء اسددددددتشددددددراف وحتليل للسددددددوق، وإشددددددراك خمتلف أصددددددحاب املصددددددلحة )مثاًل، املسددددددتهلكني، والبائعني
ابلتجزئددة، واملزارعني، واملنظمددات غري احلكوميددة والعلمدداء( لتحددديددد األهددداف ذات األولويددة للتحسدددددددددددددني 

 ارها أدوات لدعم القرارات.الوراثي، ووضع مناذج حتليل املنافع والكلفة ابعتب

  هتيئة بيئية متكينية للتحسددددددددددددددني الوراثي يف قطاعات إمدادات البذور من خالل حتديد ومعاجلة الشددددددددددددددواغل
 الرئيسية لدى أصحاب املصلحة، ومن خالل بلورة وتنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات الداعمة.

                                                           
Aquaculture framework of essential criteria Development of aquatic genetic resources: A .. 2018منظمدة األغدذيدة والزراعدة،   32

pp 88. Rome. 9Suppl.  5. TG9Development   ًمتاح أيض( ا على املوقعen.pdf2296en/ca2296ca/3http://www.fao.org/) 

http://www.fao.org/3/ca2296en/ca2296en.pdf
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  ات واملدخالت الفنية( للسدددددددماح بتنفيذ بلورة وتنفيذ االسدددددددرتاتيجيات والسدددددددياسدددددددات )بدعم من بناء القدر
برامج الرتبية احمللية، والوطنية واإلقليمية. وهذه قد تشمل التكامل املالئم مع مبادرات الصون، ومن شأهنا 

 أن تدمج رصد وتقييم آاثر هذه االسرتاتيجيات والسياسات.

 نة من األصدددناف تعزيز تطوير وتنفيذ برامج الرتبية احمللية، والوطنية واإلقليمية لتنمي ة األنواع املسدددتزرعة احملسدددّ
 احمللية وغري احمللية املناسبة للظروف واألسواق احمللية، مبا يف ذلك تسليم أنواع مستزرعة حمّسنة لألسواق.

  تشجيع الكياانت العامة و/أو اخلاصة ووكاالت التمويل اإلقليمية على دعم التحسني الوراثي ألنواع الرتبية
 من الناحية االقتصادية.املائية املهمة 

  اسددتعراض األطر القانونية، اليت تسددتند إليها عملية اختيار األنواع وتنمية األصددناف املسددتزرعة، مبا يتماشددى
مع الصدددددددكوك الدولية ذات الصدددددددلة مثل اتفاقية التنوّع البيولوجي، وبروتوكول قرطاجنة للسدددددددالمة األحيائية 

 نافع.وبروتوكول انغواي بشأن احلصول وتقاسم امل

 .إقامة النظم لتقييم األنواع املستزرعة احملّسنة وتسجيلها 

  ضددددددددددددددمدان التوازن املالئم بني تطوير الرتبيدة املائيدة لألنواع اجلديدة )احملليدة وغري احملليدة( وتطوير أصددددددددددددددناف
 .مستزرعة من األنواع املوجودة اليت تتم تربيتها

 4-3األولوية السرتاتيجية 

 ة الرئيسيني يف تربية األحياء املائية لتطوير األنواع املستزرعة احملسّنة.رفع قدرات أصحاب املصلح

 املنطقي املسوغ

من الضدددددروري توفري دراية وخربة كبريتني لتنفيذ برامج تربية شددددداملة ومدارة جيًدا قادرة على حتقيق املكاسدددددب الوراثية املثلى، 
نات ورفاهها. وتشدددددددددددمل هذه اخلربة علم الوراثة الكمية وإدارة وتفادي الرتبية الداخلية واآلاثر السدددددددددددلبية على صدددددددددددحة الكائ

البياانت واخلربة يف التحليل، ويف بعض احلاالت اخلربة يف علم األحياء اجلزيئي، إضدددددافًة إىل فهم تربية األحياء املائية، وتربية 
  جمال اخلربة الوراثية الكمية.احليواانت وتربية األنواع املستهدفة. وغالًبا ما تكون هذه اخلربة مفقودة، وخباصة يف

وميكن أن متثل األنواع املسدددتزرعة موارد عابرة للحدود جلهة عشدددائر املصددددر األصدددلي ويف تطوير األنواع املسدددتزرعة احملسدددنة. 
ويف هذه احلاالت، ميكن أن تنشددددأ فرص وضددددع هنج تعاونية إزاء التحسددددني الوراثي من خالل برامج الرتبية اإلقليمية، وحىت 

ا من اخلرباء للمسددداعدة يف تصدددميم الربامج العاملية قد تكون ممكنة. وميكن أن تسدددتخدم هكذا برامج شدددبكًة أوسدددع نطاقً أن 
 وتشغيل برامج التحسني الوراثي.

 اهلدف

ائية. مل تعد املوارد البشددددددرية تقّيد التنفيذ املالئم للتحسددددددني الوراثي واعتماد أنواع مسددددددتزرعة حمسددددددنة يف قطاع تربية األحياء امل
 وتضمن برامج تنمية القدرات توفّر القدرات يف األجل الطويل، مبا يف ذلك ختطيط التعاقب على الوظيفة.
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 اإلجراءات

  ات أو شدراكات )أو دجمها يف الشدبكات إقامة شدبكات وطنية و/أو إقليمية ألصدحاب املصدلحة، أو منصدّ
جل وضددددددع إجراءات تعاونية يف جمال التحسددددددني القائمة(، مبا يف ذلك دليل أبمساء اخلرباء يف اإلقليم، من أ

 الوراثي وعلم الوراثة الكمية. ودعوة اجلهات املاحنة إىل دعم هذه املنصات.

  إشدددددراك الشدددددركاء الذين يتمتعون ابخلربة يف تطوير املوارد الوراثية وإدارهتا، واملؤسدددددسدددددات العلمية املتقدمة يف
 يب على تكنولوجيات التحسني الوراثي.إعداد مواد تدريبية ووضع قائمة ابخلرباء للتدر 

  إقامة حلقات عمل/مؤمترات وطنية و/أو إقليمية )بشددكل مسددتقل أو ضددمن جلسددات يف املؤمترات اخلاصددة
برتبية األحياء املائية( ملناقشددددددددددددددة وتوفري آخر املعلومات عن التكنولوجيات اجلديدة يف جمال تطوير املوارد 

ييم منتظمة الحتياجات التدريب على الصددددعيدين الوطين واإلقليمي بغية الوراثية املائية. وإجراء عمليات تق
 الحتياجات املستقبلية للقطاع.لا احلرص على أن يكون بناء القدرات مالئمً 

  تشددددددددددددددجيع وكاالت التمويل على دعم بناء القدرات يف اجملاالت احملددة )مثاًل، علم الوراثية الكّمية( اليت
 الضرورية.تفتقر إىل املوارد البشرية 

  تثقيف وتدريب أصدددددددحاب املصدددددددلحة الرئيسددددددديني على التحسدددددددني الوراثي وحتسدددددددني تربية احليواانت واألمن
احليوي للرتبية االنتقائية من خالل توفري التدريب والدعم الفين ألنشدددددددددددطة الرتبية ضدددددددددددمن اجملتمعات احمللية 

 برامج تطوير املوارد الوراثية املائية.الزراعية، ودمج املمارسات احملّسنة يف جمال تربية احليواانت يف 
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 السياسات، واملؤسسات وبناء القدرات -4جمال األولوية 

تعزيز وضنينينيس السنينينيياسنينينيات املتصنينينيلة ابملوارد الوراثية املائية، ودعم تنمية مؤسنينينيسنينينيات أصنينينيحاب املصنينينيلحة وبناء القدرات 
 لدعم إدارة املوارد الوراثية املائية.

 مقدمة

ملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة إىل وجود العديد من السياسات واملؤسسات اليت تعاجل يشري التقرير عن حالة ا -48
املوارد الوراثية املائية، وإىل وجوب أن تتعامل مع قوى حمركة متعددة وجمموعة متنوعة من أصددددددحاب املصددددددلحة يف البيئة املائية. 

تكون غري  ة املائية، إن على املسددددددتوى الوطين أو الدويل، غالًبا ماوحني توجد سددددددياسددددددات وخطط إدارة خاصددددددة ابملوارد الوراثي
 فعالة بفعل غياب التوعية وعدم توفر املوارد البشرية واملالية الضرورية للتنفيذ، والرصد واإلنفاذ على حنو مناسب. 

ن تغطي جمموعة ويف معاجلة املوارد الوراثية املائية، يواجه كّل من صددددددانعي السددددددياسددددددات واملؤسددددددسددددددات التحّدي أب -49
واسعة من املوائل، واحلاالت االقتصادية والبيئات االجتماعية والثقافية، والعديد من أصحاب املصلحة ومستخدمي املوارد 

حياء املائية مع عدة قطاعات اقتصددددادية أخرى، مثل مصددددايد األمساك، والزراعة، والسددددياحة الوراثية املائية. وتتنافس تربية األ
 ى املوائل واملوارد ذاهتا.وصناعات أخرى عل

ا االسددتخدام الكثيف لألنواع ونظرًا إىل تواتر الواردات والصددادرات اخلاصددة ابملوارد الوراثية املائية اليت يوّجهها جزئيً  -50
ارد غري احمللية يف تربية األحياء املائية، جيب أن تنظر السدددددددددياسدددددددددات اليت تعاجل هذه املوارد يف البعد العابر للحدود إلدارة املو 

ا يف احلصددددول على املوارد وتقاسددددم منافعها، واسددددرتاتيجيات التنمية الطويلة  الوراثية املائية. وجيب أن تنظر السددددياسددددات أيضددددً
األجل لرتبية األحياء املائية، والصددددون، وتعزيز األرصدددددة، وتغرّي املناخ، ودور اإلعاانت املالية واالسددددتخدامات غري الغذائية. 

اء املائية بصددددددورة غري مباشددددددرة ابلسددددددياسددددددات والتشددددددريعات خارج تلك اليت تؤثر مباشددددددرًة على الزراعة كما تتأثر تربية األحي
 ومصايد األمساك.

وقد أفضى هذا التعقيد، املالزم لتنظيم تربية األحياء املائية، إىل ظهور مواطن عدم اتساق وفجوات يف السياسات  -51
ري مشددددجعة على إدخال األنواع املائية غري احمللية اليت يرّوج هلا الوطنية. على سددددبيل املثال، قد تكون سددددياسددددات الصددددون غ

ا مددا ال يتوفر الوعي بقيمدددة املوارد الوراثيدددة املددائيدددة وابحتيددداجددات  قطددداع تربيدددة األحيددداء املددائيدددة أو قددد حتظّر إدخدداهلددا. وغددالبدددً
 هذه املوارد وكيفية تعديلها. األشخاص الذين يعتمدون عليها، يرافقه غياب للوعي ابملخاطر املرتبطة بعمليات إدخال

ويف حني أن صددون املوارد الوراثية املائية واسددتخدامها املسددتدام وإدارهتا يندرج ضددمن نطاق صددكوك دولية متنوعة،  -52
وأن الصددكوك القانونية غري امللزمة يتناوله بشددكل صددريح، مثل مدونة سددلوك منظمة األغذية والزراعة بشددأن الصدديد الرشدديد، 

ت للمجلس الدويل السدددددددددددتكشددددددددددداف البحار بشدددددددددددأن إدخال ونقل الكائنات البحرية، غالًبا ما ال تتوفّر ومدونة املمارسدددددددددددا
السددددددددددياسددددددددددات أو االسددددددددددرتاتيجيات الوطنية الشدددددددددداملة، انهيك عن التدابري القانونية اليت تعاجل صددددددددددون املوارد الوراثية املائية 

 واستخدامها املستدام وتطويرها على الصعيد الوطين.

ري التشريعية، واإلدارية والسياساتية اليت تعاجل مسألة احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع الناشئة وأما التداب -53
ا يف البحوث حول املوارد الوراثية املائية وتنميتها. غري أن تدابري احلصددددددددددول عن اسددددددددددتخدامها، فيمكن أن تؤدي دورًا متزايدً 
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لسددددددددددمات املمّيزة للموارد الوراثية املائية اندرة. وميكن أن تضددددددددددطلع حقوق امللكية على املوارد وتقاسددددددددددم منافعها اليت تراعي ا
 الفكرية بشكل متزايد بدور هام يف تنمية هذه املوارد.

مقدمي اإلرشددداد، ويفتقر عامًة أصدددحاب املصدددلحة الرئيسددديون، مبا يف ذلك املؤسدددسدددات، وصدددانعي السدددياسدددات، و  -54
األمساك، إىل القدرة على املعاجلة الكاملة لتعقيدات صددددددددددددون املوارد الوراثية املائية ومدراء املوارد، وصدددددددددددديادي األمساك ومرّ  

واسدددددددددتخدامها املسدددددددددتدام وتطويرها ضدددددددددمن قطاعات مصدددددددددايد األمساك وتربية األحياء املائية. كذلك، ختتلف االحتياجات 
ية األحياء املائية واألوضدددداع االقتصددددادية واألولوايت املتعلقة ببناء القدرات ابختالف األقاليم وحبسددددب حالة تنمية قطاع ترب

للبلدان. وهناك بصددددددددددددورة عامة قلة وعي بقيمة املوارد الوراثية املائية يف املصددددددددددددايد ويف جمال تربية األحياء املائية، وابلتايل  ة 
سددتند صددون حاجة إىل تعزيز الوعي والقدرات يف جماالت البحوث والتنمية والتثقيف والتدريب، من أجل احلرص على أن ي
 .املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتطويرها إىل أساس علمي سليم وإىل إدارة فعالة للموارد الطبيعية

، ختتلف أولوايت التدريب وبناء القدرات يف العامل ووفًقا للتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة -55
بصدددددورة إمجالية املعرفة األسددددداسدددددية اخلاصدددددة هبذه املوارد وبناء القدرات يف جمال توصددددديف املوارد  ابختالف البلدان، إمنا حتّدد

الوراثية املائية وحتسينها الوراثي ابعتبارها أولوايت. كذلك، ختتلف أولوايت البحث حبسب حالة البحوث والتنمية يف جمال 
 تربية األحياء املائية يف البلدان.

رت الشددددددبكات  وتتوفر فرص التعاون يف -56 جمال إدارة املوارد الوراثية املائية، وخباصددددددة املوارد العابرة للحدود. وقد يسددددددّ
اإلقليمية والعاملية يف املاضي بناء القدرات واالتصاالت/التعاون بشأن إدارة املوارد الوراثية املائية إمنا مل تستمر هذه اآلليات 

 بشكل عام.

 اهلدف الطويل األجل

ى دعم التنفيذ املسددددتدام والكفؤ لسددددياسددددة املوارد الوراثية املائية اليت تراعي األبعاد البيئية واالقتصددددادية، من تعزيز القدرات عل
 خالل مؤسسات متخصصة.

 1-4األولوية السرتاتيجية 

تنفيذها تطوير أو مراجعة االسددرتاتيجيات والسددياسددات بشددأن صددون املوارد الوراثية املائية واسددتخدامها املسددتدام وتطويرها، و 
 الصلة. ويورصدها ابلتعاون مع أصحاب املصلحة ذ

 املنطقي املسوغ

من األمهية مبكان بلورة سدددددياسدددددات واسدددددرتاتيجيات وطنية متخصدددددصدددددة لصدددددون املوارد الوراثية املائية واسدددددتخدامها املسدددددتدام 
، من املهم أن يتم اسدددددتعراض السدددددياسدددددات وتطويرها. ونظرًا إىل أمهية هذه املوارد والقيمة املرتبطة إبدارهتا الفعالة واملسدددددتدامة

الصددددلة. كما ينبغي  ويواالسددددرتاتيجيات ذات الصددددلة أو وضددددعها، حسددددبما هو مالئم، ابلتعاون مع أصددددحاب املصددددلحة ذ
حتديد ومعاجلة مواطن عدم االتساق بني صكوك خمتلفة متصلة ابلسياسات )مثاًل الصكوك اليت ترعى أنواع األغذية املائية 

 (.وأنواع الزينة
 وينبغي رصد تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية لضمان أن حتّقق النتائج املستهدفة.
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 اهلدف

تنفيذ السياسات أو االسرتاتيجيات الوطنية املتخصصة اليت تعاجل صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتطويرها 
 ورصد التنفيذ.

 اإلجراءات

  ف صددانعي القرارات وتعزيز قدراهتم لدعم إدارة املوارد الوراثية املائية من خالل رفع مسددتوى الوعي يف صددفو
 برامج التدريب وتقاسم املعرفة بشأن املوارد الوراثية املائية.

  الرتويج الستعراض أو بلورة سياسات/اسرتاتيجيات وطنية، حسبما هو مالئم، لصون املوارد الوراثية املائية
 الصلة. ويطويرها ابلتشاور مع أصحاب املصلحة ذواستخدامها املستدام وت

  ،دعم تنفيذ االسدددرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية لصدددون املوارد الوراثية املائية واسدددتخدامها املسدددتدام وتطويرها
 مبا يف ذلك املوارد العابرة للحدود.

 لى املسدددتويني الوطين إقامة ودعم شدددبكات بنوك اجلينات اخلاصدددة/العامة )يف اجلسدددم احلي ويف األانبيب( ع
 واإلقليمي لدعم صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام.

 2-4األولوية السرتاتيجية 

حتسددددني تبادل املعلومات وأنشددددطة الشددددبكات املعنية ابملوارد الوراثية املائية على املسددددتوى العاملي، واإلقليمي والوطين وتوعية 
مبا يف ذلك األدوار اليت تضدددددددطلع هبا الشدددددددعوب األصدددددددلية واجملتمعات احمللية،  املوارد،أصدددددددحاب املصدددددددلحة على أمهية هذه 

 .والشباب والنساء، يف صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتطويرها

 املنطقي املسوغ

ني مبا فيهم النسدددددددداء، والشدددددددباب تعين تربية األحياء املائية وصدددددددديد أنواع األقارب الربية العديد من أصددددددددحاب املصددددددددلحة القطاعي
تعزيز فهم املنظمني وصدددانعي السدددياسدددات أبدوار مجيع أصدددحاب املصدددلحة . لذا من املهم واجملتمعات احمللية والسدددكان األصدددليني

فيهم السددكان األصددليني واجملتمعات احمللية والنسدداء والشددباب، وتطوير الوسددائل السددتقطاب أصددحاب املصددلحة  ومصدداحلهم، مبا
 .كل فعالهؤالء بش

 يف ضددددددددددددددمان مسددددددددددددددتقبل إمدادات األغذية البحرية، ويف متكني كما تؤدي اإلدارة الفعالة للموارد الوراثية املائية دورًا حيوايً 
التوسددع املتواصددل واملسددتدام لانتاج يف قطاع تربية األحياء املائية مبا حيّقق بدوره املنافع االجتماعية واالقتصددادية الناشددئة عن 

أن هذا الدور للموارد الوراثية املائية غري مفهوم جيًدا، وال يتّم إطالع أصددددددددددددددحاب املصددددددددددددددلحة يف قطاع تربية القطاع. غري 
 األحياء املائية عليه بشكل فعال، مبا يف ذلك مستهلكي األغذية املائية.

لوراثية املائية يف إمدادات وتنفيذها الفعلي بدور هام يف تعزيز الوعي أبمهية دور املوارد اهذه وتضدددددددددطلع خطة العمل العاملية 
 األغذية املائية.



CGRFA/WG-AqGR-3/21/Report  50 

 

 اهلدف

إطالع أصحاب املصلحة واجلمهور على حنو  أفضل على تربية األحياء املائية، والدور اهلام الذي تؤديه إدارة املوارد الوراثية 
رتبطة ابلتحسددددني الوراثي يف ضددددمان التوافر املسددددتقبلي لألغذية املائية اليت يتم إنتاجها بشددددكل مسددددتدام والفرص واملخاطر امل

 للموارد الوراثية املائية.

 اإلجراءات

  إطالق محالت ومناذج تواصدددددددددددل للتوعية بدور إدارة املوارد الوراثية املائية، مبا يف ذلك النسددددددددددداء والسدددددددددددكان
 األصليني واجملتمعات احمللية والشباب.

 يف األحداث الرئيسدددية لرتبية األحياء  وضدددع مواد والرتويج هلا، مبا يف ذلك ابللغات احمللية، حبيث ت سدددتخدم
املائية من أجل التوعية إزاء تربية األحياء املائية ورفع مسدددتوى إشدددراك جمموعات مسدددتهدفة حمددة يف صدددون 

 املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتطويرها.

 ا يف ذلك تنفيذ خطة العمل عقد اجتماعات منتظمة لتقاسدددددددددددم املعلومات بشدددددددددددأن املوارد الوراثية املائية، مب
 العاملية.

 3-4األولوية السرتاتيجية 

دعم اإلدخال املسددددددددددددددؤول للموارد الوراثية املائية وتبادهلا واسددددددددددددددتخدامها، مبا يف ذلك من خالل عمليات التقييم املالئمة 
 .للمخاطر، والسياسات املناسبة وتنفيذها الفعال

 املنطقي املسوغ

ة لألنواع غري احمللية يف تربية األحياء املائية واملنافع االقتصددددددددددادية اليت ميكن أن حتققها، من األمهية نظرًا إىل األمهية املسددددددددددتمر 
مبكان النظر يف املخاطر اليت ميكن أن تطرحها على املوارد الوراثية احمللية، والبيئة بصددددددددددددددورة عامة. كذلك، جيب املبادرة إىل 

ة وتبادهلا واسددتبداهلا على حنو  مسددؤول وتنظيم هذه العملية من خالل تشددريعات لدمج إدخال املوارد الوراثية املائية غري احمللي
التقييم املالئم وإدارة املخاطر حبيث ت راعى إىل جانب املنافع احملتملة. وميكن ألدوات مصددددددددددددددّممة جيًدا لدعم القرارات أن 

 تساند هذه العملية.
مثاًل من خالل االسددددددددددددتفادة املعّجلة من الرتبية االنتقائية، سددددددددددددوف تتغرّي وفيما يتقدم التطوير الوراثي لألنواع املسددددددددددددتزرعة، 

ا املخاطر اليت ينطوي عليها اسددتخدامها. ولذا من املهم النظر بعناية يف  خصددائص األنواع املسددتزرعة وابلتايل، قد تتغري أيضددً
حمللية، لدى بلورة التشريعات الوطنية واإلقليمية يف املخاطر املرتبطة ابألنواع املستزرعة اليت يتم تطويرها، مبا يف ذلك األنواع ا
 ما يتعلق إبدخاهلا، وتبادهلا واستخدامها يف قطاع تربية األحياء املائية.

وسددددوف يتطّلب اإلدخال املسددددؤول لألنواع غري احمللية وتبادهلا واسددددتخدامها واألنواع املسددددتزرعة اليت يتم تطويرها نظم مراقبة 
 د الوراثية املائية على املستوى الدويل.تتيح تتّبع هذه املوار 
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 اهلدف

 دمج االستخدام املسؤول للموارد الوراثية املائية يف التشريعات الوطنية.

 اإلجراءات

  وضددددددددع التدابري، مبا فيها اخلطوط التوجيهية، لضددددددددمان اإلدخال املسددددددددؤول للموارد الوراثية املائية وتبادهلا يف
تناد إىل مدونة املمارسددددات للمجلس الدويل السددددتكشدددداف البحار بشددددأن قطاع تربية األحياء املائية ابالسدددد

 إدخال ونقل الكائنات البحرية وغريها من صكوك السياسات ذات الصلة.

  إعداد وتنفيذ التشددددددريعات الوطنية واإلقليمية بشددددددكل فّعال من أجل االسددددددتخدام املسددددددؤول للموارد الوراثية
 .الدولية ذات الصلة كذلك املائية وتبادهلا، متشًيا مع االتفاقيات

  دمج املسائل اخلاصة ابملوارد الوراثية املائية يف عمليات تقييم املخاطر لتحسني نظم املراقبة يف التتّبع الدويل
 حبيث تشمل األصناف واألنواع املستزرعة.

  ،النظر يف إمكانية إنشدددددددددددداء أو توسدددددددددددديع نطاق نظم املعلومات بشددددددددددددأن إدخال املوارد الوراثية املائية ونقلها
يضددددددددددمن التبليغ يف الوقت املناسددددددددددب عن الواردات امللحة من املوارد الوراثية املائية اليت قد تطرح خماطر  مبا

 بيئة عامًة.على املوارد الوراثية احمللية للبلدان وال

 4-4األولوية السرتاتيجية 
 تنفيذ االتفاقيات والصكوك الدولية القائمة ذات الصلة بصون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتطويرها.

 املنطقي املسوغ

وتطويرها، مثل اتفاقية التنوع هناك جمموعة من االتفاقيات الدولية املتصلة بصون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام 
ثية البيولوجي واتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهّددة ابالنقراض. ويبنّي التقرير عن حالة املوارد الورا

وراثية املائية حمدودة يف أن التوعية بدور هذه االتفاقيات لادارة الطويلة األجل للموارد اليف العامل املائية لألغذية والزراعة 
الصدددددددلة. وابلتايل،  ة حاجة للتوعية إزاء األحكام احملددة وااللتزامات الواردة يف هذه  ويصدددددددفوف أصدددددددحاب املصدددددددلحة ذ

 الصكوك يف ما خيص املوارد الوراثية املائية.

 اهلدف
 ئية مع مراعاة االحتياجات احملددة للقطاع. تنفيذ االتفاقيات الدولية واإلقليمية ابلكامل يف ما يتصل ابملوارد الوراثية املا

 اإلجراءات

  التوعية على االتفاقيات الدولية القائمة ذات الصددددددلة بصددددددون املوارد الوراثية املائية، واسددددددتخدامها املسددددددتدام
وتطويرها، وتنفيذها، مع ضددددددددددمان يف الوقت ذاته أن تسددددددددددتجيب السددددددددددياسددددددددددات الوطنية واألطر التنظيمية 

وأن تعكس أمهية املوارد الوراثية املائية ابلنسبة إىل األمن الغذائي؛ والسمات املميزة هلذه  لاللتزامات الدولية
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املوارد؛ وأمهيددة العلوم واالبتكددار؛ واحلدداجددة إىل إحقدداق التوازن بني غدداايت وأهددداف خمتلف االتفدداقيددات؛ 
 زارعني(.ومصاحل األقاليم، والبلدان وأصحاب املصلحة )مبا يف ذلك صّيادي األمساك وامل

 5-4األولوية السرتاتيجية 

إقامة أو تعزيز املؤسددددددسددددددات الوطنية، مبا يف ذلك جهات التنسدددددديق الوطنية، لتخطيط التدابري اخلاصددددددة ابملوارد الوراثية املائية 
 لألغذية والزراعة وتنفيذها من أجل تنمية قطاع تربية األحياء املائية ومصايد األمساك.

 املنطقي املسوغ

جهات االتصدددال الوطنية املعنية ابملوارد الوراثية املائية بشدددكل كبري منذ أن قّدمت منظمة األغذية والزراعة طلب  ارتفع عدد
حوا جهات اتصدددال وطنية للموارد  67.5، كان 2021الرتشددديحات األول. ويف أبريل/نيسدددان  يف املائة من أعضددداء اهليئة رشدددّ

عضاء مل يرّشح بعد جهات اتصال وطنية. وميكن أن تشكل هذه اجلهات حمّفزات ا من األا كبريً الوراثية املائية. غري أن عددً 
هامة لتحسددددددني إدارة املوارد الوراثية املائية يف بلداهنا وعلى الصددددددعيد اإلقليمي، وينبغي بذل اجلهود لتعزيز العمل معهم وبني 

ات ذات الصلة، وأصحاب املصلحة، بعضهم وبناء قدراهتم. وميكن أن تنشئ جهات االتصال الوطنية املنصات للمؤسس
والقطاعني اخلاص والعام، إلعداد خطط عمل متسددقة وتبادل املعلومات ذات الصددلة، من خالل التقارير الوطنية عن حالة 

 املوارد الوراثية املائية على سبيل املثال.
جد يف مجيع البلدان تقريًبا مؤسدددددددسدددددددة واحدة على ، يو يف العامل ووفًقا للتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

املائية و/أو األقل، خمصدددصدددة بشدددكل حمدد للموارد الوراثية املائية. فاملؤسدددسدددات الوطنية واإلقليمية املخصدددصدددة لرتبية األحياء 
التوعية ابالحتياجات ا يف بناء القدرات و الوراثية هامة وقد متثل حمّفزات للتغيري. وميكن أن تؤدي دورًا رئيسدددددددددددددديً إدارة املوارد 
وإقامة  أكثر إشددددراك القطاع على حنو اسددددتباقيو  حشددددد املوارد من أجلإدارة املوارد الوراثية املائية، على صددددعيد  والتحدايت
 .والتنسيق التعاون وطيدالروابط وت

 اهلدف
 إنشاء أو تعزيز املؤسسات الوطنية، مبا يف ذلك جهات االتصال الوطنية.

 اإلجراءات

 ت االتصددددددددددال الوطنية للموارد الوراثية املائية وبناء قدراهتا من خالل دورات تدريبية منتظمة، ترشدددددددددديح جها
 وتبادل املعلومات، وإقامة شبكات إقليمية واملشاركة يف الدعوات إىل البحوث.

 ل حشدددددددد املوارد الوطنية والدولية لربامج التنمية املؤسدددددددسددددددداتية للموارد الوراثية املائية، ودعم جهات االتصدددددددا
 .الوطنية واملؤسسات للمشاركة يف بلورة االسرتاتيجيات الوطنية للموارد الوراثية املائية

  إقامة روابط أفضددددددل وآليات لتعزيز التنسدددددديق والتعاون بني املؤسددددددسددددددات بشددددددأن تنفيذ السددددددياسددددددة اخلاصددددددة
 ابلتكنولوجيا وتقاسم املعلومات.
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 6-4األولوية السرتاتيجية 

ة وإقليمية لتوصيف املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وحصرها ورصد اجتاهاهتا واملخاطر إقامة أو تعزيز مؤسسات وطني
املرتبطة هبا من أجل التثقيف والبحث بشأهنا، والتنسيق بني القطاعات إلدارهتا، مبا يف ذلك تقييمها االقتصادي وتوصيفها 

 .وحتسينها الوراثي

 املنطقي املسوغ

، توجد يف مجيع البلدان تقريًبا مؤسددسددة واحدة أو أكثر يف العامل لة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةوفًقا للتقرير عن حا
تشددددددارك يف البحث و/أو التثقيف والتدريب املتصددددددل ابملوارد الوراثية املائية، إمنا أفاد العديد من البلدان عن احلاجة إىل بناء 

ا املعرفة األسددددداسدددددية بشدددددأن املوارد الوراثية املائية، وتوصددددديفها ورصددددددها، القدرات يف هذه املؤسدددددسدددددات. وحيّدد ا لتقرير أيضدددددً
والتحسني الوراثي هلذه املوارد كاحتياجات رئيسية لبناء قدرات مؤسسات البحوث. وجرى أيًضا حتديد االحتياجات جلهة 

 ة وصوهنا وتوصيفها ورصدها.بناء القدرات يف مؤسسات التعليم والتدريب اليت ضّمت إدارة املوارد الوراثي
و ة حاجة كبرية لبناء قدرات هذه املؤسدددسدددات، وخباصدددة يف البلدان النامية، ولتعزيز الشدددبكات الوطنية، واإلقليمية والدولية 
هلذه املؤسدددددسدددددات مبا يتيح تقاسدددددم اخلربات واملعرفة، والرتويج للتعاون. وجيب أن تضدددددطلع املنظمات احلكومية الدولية بدور  

 يف إعداد وتقاسم مواد املوارد الرئيسية.واضح 

 اهلدف

 إقامة أو تعزيز مؤسسات للتعليم والبحوث وتوطيد التعاون بني القطاعات.

 اإلجراءات

  دعم إنشداء وتعزيز الشدبكات الوطنية، واإلقليمية والدولية القائمة اليت سدوف تتبادل املعلومات، والتجارب
 ة املائية وإدارهتا.واملعرفة النظرية حول املوارد الوراثي

  إقامة، وتعزيز الدورات الوطنية والدولية، واملشدداريع النموذجية وبرامج التدريب حول مواضدديع حمددة بشددأن
نرتندددت املوارد الوراثيدددة املدددائيدددة على مسددددددددددددددتوى تعليمي أعلى، والرتويج هلدددا، مبدددا يف ذلدددك التددددريدددب عرب اإل

 وراثية املائية، وتوفري الشهادات للمزارعني احملليني.واستخدام شبكات البحث الدولية، بشأن املوارد ال

  بندداء القدددرات من خالل إقددامددة برامج تدددريددب من املدددارس للجددامعددات، والزايرات امليدددانيددة وبرامج تبددادل
اخلرباء حلصددددددرها ورصددددددد اجتاهاهتا واملخاطر املرتبطة هبا من أجل صددددددوهنا واسددددددتخدامها بصددددددورة مسددددددتدامة 

 .تقييمها االقتصادي وتوصيفها وحتسينها الوراثيوتطويرها، مبا يف ذلك 

 حتسني مجع البياانت، مبا يف ذلك األدوات واملنهجيات من خالل إنشاء سجل ابملؤسسات. 

  تتيح منظمددة األغددذيددة والزراعددة ومنظمددات حكوميددة دوليددة أخرى املواد اخلدداصدددددددددددددددة ابملوارد ذات الصدددددددددددددلددة
 للمدّرسني، واملدرّبني والباحثني.
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 7-4سرتاتيجية األولوية ال
 تيسري احلصول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

 املنطقي املسوغ

والتقاسم  ة حاجة لضمان احلصول املالئم على املوارد الوراثية املائية واملعرفة التقليدية املرتبطة هبا ألغراض البحث والتنمية، 
ملوارد الوراثية املائية صددددددددددددون االعادل واملنصددددددددددددف للمنافع الناشددددددددددددئة عن اسددددددددددددتخدامها واملعرفة التقليدية املرتبطة هبا ألغراض 

املسددددتدام. وجيب أن تكون البلدان اليت تقّرر اعتماد تدابري احلصددددول على املوارد وتقاسددددم منافعها على إدراك  هااسددددتخدامو 
 الوراثية املائية وابلدور اخلاص الذي تؤديه يف األمن الغذائي. ابلسمات املمّيزة للموارد

وقد اعتمدت عدة بلدان تدابري احلصول على املوارد الوراثية املائية وتقاسم منافعها واملعرفة التقليدية املرتبطة هبا، أو هي يف 
ية أتثري هذه التدابري وحقوق امللكية طور اعتمادها، إمنا هناك اختالف واسددددددددع يف هذه التدابري وغياب للمعرفة بشددددددددأن كيف

 الفكرية على البحوث والتنمية يف جمال املوارد الوراثية املائية.

وينبغي حتسدددددني وعي وفهم أصدددددحاب املصدددددلحة جلهة احلصدددددول على املوارد وتقاسدددددم منافعها ومحاية حقوق امللكية الفكرية 
ة القانونية على املسددددتوى الوطين، واإلقليمي والعاملي. ولدى العمل ضددددمن هذه البيئ ى)مثل براءات االخرتاع(، وقدراهتم عل

تكييف تدابري احلصددددول على املوارد وتقاسددددم منافعها، أو تطويرها أو تنفيذها، جيب مراعاة السددددمات املميزة للموارد الوراثية 
املرتبطة هبا لتحقيق األمن الغذائي. ومن  املائية واملعرفة التقليدية املرتبطة هبا، والدور اخلاص هلذه املوارد واملعرفة التقليدية

املهم احلفاظ على الوصول املالئم إىل هذه املوارد واملعرفة التقليدية املرتبطة هبا سيما أن هذا احلصول أساسي إلحراز تقدم 
 على صعيد البحوث والتنمية ولتحقيق األمن الغذائي.

 اهلدف

وتنفيذها، مبا يعكس السمات املميزة للموارد الوراثية املائية واملعرفة التقليدية تطوير السياسات والتدابري املالئمة أو تكييفها 
 املرتبطة هبا، والدور اخلاص هلذه املوارد واملعرفة التقليدية املرتبطة هبا لتحقيق األمن الغذائي.

 اإلجراءات

  أو تنفيذها، ملراعاة أمهية النظر يف وضددددددع تدابري احلصددددددول على املوارد الوراثية وتقاسددددددم منافعها أو تكييفها
املوارد الوراثية املائية واملعرفة التقليدية املرتبطة هبا، ودورها اخلاص يف حتقيق األمن الغذائي، ومساهتا املميّ زة، 

 واالمتثال يف الوقت نفسه، حسب االقتضاء، للصكوك الدولية.

 لحة املعنيني ابملوارد الوراثية تعزيز الفهم، من خالل مبادرات بناء القدرات، يف صددددددددفوف أصددددددددحاب املصدددددددد
املائية، لتدابري احلصدددددول على املوارد وتقاسدددددم منافعها للموارد الوراثية املائية وأمهيتها ابلنسدددددبة إىل اسدددددتخدام 

 املواد وتبادهلا.

  دعم احلكومات، مبا يف ذلك صدددددانعي السدددددياسدددددات، حبيث تعكس السدددددمات املمّيزة للموارد الوراثية املائية
ص للموارد الوراثية املائية يف حتقيق األمن الغذائي، يف وضع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم والدور اخلا

 منافعها وتدابري أخرى وتكييفها أو تنفيذها.
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  وضدددددع وتبادل دراسدددددات احلالة الوطنية واإلقليمية عن الدروس املسدددددتفادة من أمثلة تقاسدددددم املنافع اخلاصدددددة
 بقطاع تربية األحياء املائية.

  دعم صددددانعي السددددياسددددات املعنيني ابحلصددددول على املوارد وتقاسددددم منافعها للنظر يف الرتتيبات اإلقليمية أو
اخلاصة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تيّسر تبادل املوارد الوراثية املائية للبحوث والتنمية ضمن 

 تا، مبا يف ذلك االختصددداصدددامسدددبقً إقليم حمدد أو جمموعة من البلدان مبوجب اختصددداصدددات متفق عليها 
 املتصلة بتقاسم املنافع.

  النظر يف الدددور اهلددام للبحوث األكددادمييددة، ومنظمددات البحددث الدددوليددة والتعدداون اإلقليمي والدددويل حول
 البحوث والتنمية بشأن املوارد الوراثية املائية.

 ة املائية بني األعضدددداء ودعم وضددددع تشددددجيع الشددددبكات اإلقليمية على دعم التبادل املسددددؤول للموارد الوراثي
ا مع الصدددددددكوك الصدددددددكوك لتنظيم عمليات النقل والتبادل، مبا يف ذلك وضدددددددع اتفاقيات نقل املواد، متشددددددديً 

 الدولية، حسبما ينطبق.

 8-4األولوية السرتاتيجية 

 .ها بطريقة مستدامةتعبئة املوارد، مبا يف ذلك املالية منها، لصون املوارد الوراثية املائية واستخدامها وتطوير 

 املنطقي املسوغ

تفيد معظم البلدان يف تقاريرها أن عملية صددددددون املوارد الوراثية املائية، واسددددددتخدامها املسددددددتدام وتطويرها تعاين من نقص يف 
ا للتغيري، ولدعم التحسددددني الكبري يف املوارد، وأنه من الصددددعب حتديد مصددددادر التمويل. ولكي تكون خطة العمل هذه حمفزً 

إدارهتا للموارد الوراثية املائية يف جماالت األولوية األربعة، من الضدددددددروري تعزيز اجلهود بشدددددددكل كبري على املسدددددددتوى الوطين، 
واإلقليمي والدويل، من أجل توفري موارد أفضدددددل للمبادرات الرئيسدددددية األكثر صدددددلة ابحتياجات فرادى األعضددددداء واألقاليم، 

 ومتويل هذه املبادرات.

 اهلدف

 زيد من املوارد.حشد م

 اإلجراءات

 :وضع اسرتاتيجية متويل لتنفيذ خطة العمل العاملية والعناصر الرئيسية فيها، مع مراعاة 

o الدعم املقّدم من وكاالت التمويل الوطنية؛ 

o الدعم املقدم من األجهزة اإلقليمية؛ 

o املسامهة واهلبات العامة لربامج الصون؛ 

o ؛وضع اقرتاح )اقرتاحات( مفّصل للقيمة 

o .والتعاون مع القطاع اخلاص 
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  تعزيز تبادل املوارد بني البلدان واألقاليم، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا، من خالل التعاون يف ما بني بلدان
 ا بيد ملنظمة األغذية والزراعة.اجلنوب ومبادرة العمل يدً 
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 رد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، واستخدامها املستدام وتطويرهاجدول موجز ابألولوايت السرتاتيجية خلطة العمل العاملية بشأن صون املوا
 

 هااستخدامو ملوارد الوراثية املائية صون ا التوصيف والرصداحلصر و 
 املستدام

 تطوير املوارد الوراثية املائية لقطاع تربية
 األحياء املائية

 السياسات واملؤسسات وبناء القدرات

ا تعزيز االسددددددددددددددتخددددددددام املو  1-1 د عدددددددامليدددددددً حدددددددّ
للمصددطلحات والتسددميات والتوصدديفات اخلاصددة 

 ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

حتددددديددددد األقددددارب الربيددددة للموارد الوراثيددددة  2-1
من خالل  اًل املددائيددة األكثر عرضدددددددددددددددًة للخطر )مث

نظددام معلومددات خدداص ابملوارد الوراثيددة املددائيددة(، 
وعلى واحلرص على إدارهتددا بطريقددة مسددددددددددددددتدددامددة 

تنفيذ إجراءات الصددددددددون املالئمة عند الضددددددددرورة، 
 على الصعيدين الوطين واإلقليمي

حتسددددددددددددني فهم خصددددددددددددائص تكنولوجيات  3-1
التحسددددددددددددددني الوراثي، وفوائدها وخماطرها احملتملة 
)واآلليدددددات الفعدددددالدددددة للتخفيف من املخددددداطر(، 

 وتطبيقاهتا على املوارد الوراثية املائية

اتيجيدددددددات تطوير أو مراجعدددددددة االسددددددددددددددرت  4-1
والسدددددياسدددددات بشدددددأن صدددددون املوارد الوراثية املائية 
تدام وتطويرها، وتنفيذها  واسددددددددددددددتخدامها املسدددددددددددددد
 ويورصددددددها ابلتعاون مع أصدددددحاب املصدددددلحة ذ

 الصلة

حتسددددددددددددددني وتنسدددددددددددددديق إجراءات الرصدددددددددددددددد  1-2
واإلبالغ، وتوسدددديع نطاق نظم املعلومات القائمة 

ملوارد املسددددددددددددددتندددددة إىل األنواع من أجددددل تغطيددددة ا
اليت مل يتم اإلبالغ عنهدا أو اليت مل راثيدة املدائيدة الو 

 يتم اإلبالغ عنها ابلشكل الكايف. 

ترّقب اآلاثر الراهنة واملستقبلية املرتتبة عن  2-2
التغريات البيئيدددة، مبدددا يف ذلدددك تغرّي املنددداخ، على 
املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واالسددتجابة 

 .وفًقا لذلك

تمددددداد برامج الرتبيدددددة االنتقدددددائيدددددة زايدة اع 3-2
الطويلدة األجدل واملددارة بطريقدة جيددة ابعتبدارها 
تكنولوجيا حتسدددددددني وراثي أسددددددداسدددددددية مع الرتكيز 

 .على أنواع تربية األحياء املائية الرئيسية

حتسدددددددددددددني تبدددددادل املعلومدددددات وأنشدددددددددددددطدددددة  4-2
الشدددددددددددددبكدددات املعنيدددة ابملوارد الوراثيدددة املدددائيدددة على 

قليمي والوطين وتوعيددددددة املسدددددددددددددتوى العدددددداملي، واإل
مبا يف  املوارد،أصدددددحاب املصدددددلحة على أمهية هذه 

ذلك األدوار اليت تضدددددطلع هبا الشدددددعوب األصدددددلية 
واجملتمعات احمللية، والشدددددباب والنسددددداء، يف صدددددون 
املوارد الوراثيددة املددائيددة واسدددددددددددددتخدددامهددا املسدددددددددددددتدددام 

 .وتطويرها
إنشدداء و/أو وضددع نظم معلومات موّحدة  1-3

ا وطنيددة وإقل يميددة وعددامليددة وتعزيزهددا ومنحهددا طددابعددً
مؤسدددددددسدددددددًيا من أجل مجع املوارد الوراثية املائية ما 
دون مسدددددددتوى النوع والتثبت منها واإلبالغ عنها 
 )أي التنوّع الوراثي لألنواع واألرصدة املستزرعة(.

 

دمج صددددون املوارد الوراثية املائية يف املوقع  2-3
د األمساك على حنو  انشدددددط يف تنمية إدارة مصددددداي

وخطط اإلدارة القائمة على النظام اإليكولوجي، 
 .وخباصة ابلنسبة إىل األنواع املهّددة

إعداد اسددددددرتاتيجيات وبرامج إمنائية وطنية  3-3
و/أو إقليمية لألنواع واألصددددددددددددددناف املسددددددددددددددتزرعة، 

غية إطالق تراعي احتياجات السددددددددوق واجملتمع، ب
ألغددذيددة كددامددل إمكدداانت املوارد الوراثيددة املددائيددة ل

 .والزراعة

دعم اإلدخال املسددددددددددددددؤول للموارد الوراثية  4-3
املدائيدة وتبدادهلدا واسددددددددددددددتخددامهدا، مبدا يف ذلدك من 
خالل عمليدددددددات التقييم املالئمدددددددة للمخددددددداطر، 

 .والسياسات املناسبة وتنفيذها الفعال



CGRFA/WG-AqGR-3/21/Report 58 

 

الرتويج لصدددددددددون املوارد الوراثية املائية خارج  2-4 
 .واألنواع املهددة املوقع مبا يف ذلك أقارهبا الربية

رفع قدرات أصددحاب املصددلحة الرئيسدديني  3-4
يف تربية األحياء املائية لتطوير األنواع املسدددددددددتزرعة 

 احملّسنة.

تنفيددذ االتفدداقيددات والصددددددددددددددكوك الدددوليددة  4-4
القائمة ذات الصدددلة بصدددون املوارد الوراثية املائية 

 واستخدامها املستدام وتطويرها
سددددددددددتدام لألنواع حتسددددددددددني االسددددددددددتخدام امل 2-5 

املسدددتزرعة املدّجنة من خالل حتسدددني إدارة التنوّع 
  الوراثي

إقامة أو تعزيز املؤسددسددات الوطنية، مبا يف  4-5 
ذلك جهات التنسددددديق الوطنية، لتخطيط التدابري 
اخلاصددددددددددددددة ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة 
وتنفيدددذهدددا من أجدددل تنميدددة قطددداع تربيدددة األحيددداء 

 ومصايد األمساكاملائية 
إدارة ومراقبدددة اسددددددددددددددتخددددام وتبدددادل املوارد  2-6 

الوراثيددددددة املددددددائيددددددة على حنو آمن مع األخددددددذ يف 
االعتبار الصدددددددددددددكوك الوطنية والدولية، حسدددددددددددددب 

 .احلاجة

إقامة أو تعزيز مؤسدددددسدددددات وطنية وإقليمية  4-6 
لتوصددددددددددددديف املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة 

ا واملخاطر املرتبطة هبا من وحصرها ورصد اجتاهاهت
أجل التثقيف والبحث بشددددددددددددأهنا، والتنسدددددددددددديق بني 
القطدددددداعددددددات إلدارهتددددددا، مبددددددا يف ذلددددددك تقييمهددددددا 

 .االقتصادي وتوصيفها وحتسينها الوراثي
تيسري احلصول على املوارد الوراثية املائية  4-7   

لألغذية والزراعة والتقاسدددددددددددم العادل واملنصدددددددددددف 
 .دامهاللمنافع الناشئة عن استخ

تعبئدددة املوارد، مبدددا يف ذلدددك املددداليدددة منهدددا،  4-8   
لصون املوارد الوراثية املائية واستخدامها وتطويرها 

 .بطريقة مستدامة
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 دالاملرفق 

 العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية جمموعةاألعضاء واألعضاء املناوبون يف 
 نتخبون يف الدورة العاديةلألغذية والزراعة امل املائيةابملوارد الوراثية 

 السابعة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 البلد التشكيل )عدد البلدان لكل إقليم(

 أفريقيا
(5) 

 بوركينا فاسو
 تشاد

 جنوب أفريقيا
 املغرب

 أوغندا العضو املناوب األول:
 موريتانيا العضو املناوب الثاين:

 آسيا
(5) 

 إندونيسيا
 الفلبني
 ماليزاي
 اهلند
 ياابنال

 اتيلند العضو املناوب األول:
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية العضو املناوب الثاين:

 أورواب
(5) 

 أملانيا
 وسنة واهلرسكالب

 اجلمهورية التشيكية
 فرنسا
 النرويج



CGRFA/WG-AqGR-3/21/Report 60 

 

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
(5) 

 ألرجنتنيا
 الربازيل
 بنما
 بريو
 شيلي

 جامايكا :العضو املناوب األول

 وروغوايأ :العضو املناوب الثاين

 الشرق األدىن
(4) 

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية مصر العربية

 سلطنة عمان
 اململكة العربية السعودية
 الكويت :العضو املناوب األول

 العراق :العضو املناوب الثاين

 أمريكا الشمالية
(2) 

 كندا

 الوالايت املتحدة األمريكية

 ب غرب احمليط اهلادئجنو 
(2) 

 ابالو
 جزر سليمان

 تونغا العضو املناوب األول:
 جزر مارشال العضو املناوب الثاين:

 


