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 ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛
.أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة للتقليل إىل أدىن حد من وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

 www.fao.orgموقع املنظمة: وميكن االطالع على وثائق أخرى على 
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لجنة مصايد األسماك
اللجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية

الدورة التاسعة

2017 أكتوبر/تشرين األول 27-24 روما، إيطاليا

الموارد الوراثية المائية لتنمية تربية األحياء المائية

موجز

هتا واحلفاظ ر وثيقة العمل هذه الضللللللللللو  على أمية اسللللللللللتخدام املوارد الوراثية املائية ل غذية والزراعة  وإدا تسللللللللللل   
كنة لرتتيب   كما حتد د اجملاالت املمملواردعامة عن التوصللللليات السلللللابقة والنشلللللاطات ا ارية دعما   ذه ا عليها  وتوف ر حملة

واملالية احملدودة.ضو  املوارد البشرية  يفاألولويات 

إن اللجنة الفرعية مدعوة إلى القيام بما يلي: 

اإلحاطة علما  باملعلومات الواردة يف وثيقة العمل هذه والنظر فيها على حنو أكرب؛
العاملة يف تقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية ل غذية والزراعاسللتعراا املعلومات والوثائق األسللاسللية املتعلقة بال  

ية وعلى نشر مشروع التقرير املنقح لكي يبدي أعضا  اللجنة املختصة برتبية األحيا  املائ التعليقات عليها بدا إو 
راثية املائية جمموعة العمل االسللللللتشللللللارية املعنية باملوارد الو واخلربا  يف واملراقبون فيها التابعة للجنة مصللللللايد األ ا  

؛2018فرباير/شباط  25تعليقات حبلول  التابعة للجنة مصايد األ ا  والتكنولوجيات املتصلة هبا
 جمموعة و عية يف ضو  التعليقات الواردة من اللجنة الفر التقرير املنقح وتنقيح مشروع  ستعرااااملنظمة الطلب إىل

جمموعة و  نة مصايد األ ا جالتابعة لل العمل االستشارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات املتصلة هبا
 ؛العمل الفنية احلكومية الدولية املخصصة املعنية باملوارد الوراثية املائية ل غذية والزراعة

 لتابعة للجنة ا جمموعة العمل االسلللللللللللتشلللللللللللارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات املتصللللللللللللة هباالطلب إىل
لة باملوارد متصلل مبادئحبثا  عن أي مواد و  مدونة السلللو  بشلللن الصلليد الرشلليدمواصلللة اسللتعراا  مصللايد األ ا 
الوراثية املائية؛



COFI:AQ/IX/2017/6/Rev.1 2 

 

   اسللللللللتعراا األولويات الرئيسللللللللية لعمل منظمة األغذية والزراعة حول املوارد الوراثية املائية ل غذية والزراعة وتقد
 املشورة بشلهنا؛

  ن حتس ن نظم املعلومات اليت ميكن أن تسرتشد هبا السياسات  وأتوفري املشورة بشلن كيفية حتسني املعلومات أو
 احلصول على املوارد الوراثية املائية وتقاسم املنافع الناشئة عنها؛

  ية والزراعة.األولوية يف ما خيص  املوارد الوراثية املائية ل غذ ذات االتاجملدعم ا هود الرامية إىل تعبئة املوارد لتنفيذ 
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 مقدمة

 
و تربية أسلللاسلللي السلللتمرار م اسلللتخدام املوارد الوراثية املائية ل غذية والزراعة وإدارهتا وصلللوهنا بشلللكل مسلللتدام إن -1
لتعزيز  لاملائي القائم وإدارته على حنو أفضللل الوراثي حاجة ملحة إىل صلللون التنوعيضلللا  حيا  املائية واسلللتدامتها. وهنا  أاأل

 وتشللللللمل املوارد الوراثية املائية ل غذية والزراعة  ال  والت ذية وسللللللبل كسللللللب العي .مسللللللامته يف ضللللللمان األمن ال ذائي 
 األنواع اليت توجللد يف طيطللات العللامل وحبللاره وحبرياتلله وخز انللاتلله وأهنللاره وحقول األر  واألراضللللللللللللللي الرطبللة األخرى  وكللذللل  

 .عذبةيف مرافق تربية األحيا  املائية يف املياه البحرية واملياه األجاج وال
 
  اللجنة الفرعية() للجنة مصللللللللللللللايد األ ا  برتبية األحيا  املائية التابعة اللجنة الفرعية املختصللللللللللللللةوقد تطر قت  -2

 غذية والزراعةمنظمة األ إىل املوارد الوراثية املائية ل غذية والزراعة يف دورات سلللللابقة  وقد مت سللللللسللللللة من التوصللللليات إىل
 مبا يف ذل  ما يلي: (املنظمة)
 

 اسات مع اإلشارة الرتبية االنتقائية ووضع السي من بينها توفري الدعم الفين إىل األعضا  وبنا  قدراهتم يف جماالت
نة واألرصللللللللدة املدج نة من األنواع املائية سللللللللو  تفيد على حنو أكرب يف التكي   مع ت ري   إىل أن األجناس احملسلللللللل 

 ؛1املناخ

  يهية بشللللللللن االسلللللللتخدام املسلللللللاول للموارد الوراثية املائية وتباد ا يف وضلللللللع خطوط توجتقدم املنظمة املسلللللللاعدة 

 ؛مع تطبيق التكنولوجيات الوراثية ونقل األحباث والتكنولوجيا املتعلقة هبا

  ية ماسلللللللسلللللللات البحوث الوراثاسلللللللتخدام هني إقليمي  وإنشلللللللا  إطار أو شلللللللبكة لتبادل البيانات واملعلومات بني 
 ؛ووكاالت التنمية واملنظمات الدولية ذات الصلة مصايد األ ا  و  املائيةيف جمايل تربية األحيا  

  جمموعة العمل االسللللللتشللللللارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الصلللللللة التابعة للجنة مصللللللايد قيام
نلللة بت األ لللا   اع من األنو حليلللل حصللللللللللللللول البللللدان النلللاميلللة على التكنولوجيلللا الوراثيلللة وعلى سللللللللللللللالالت طسلللللللللللللل 
 ؛مائيا   املستزرعة

  لتمويل من خارج باالعتماد على مصادر ا املتصلة هبا تكنولوجياتالد الوراثية املائية و دعم األنشطة املتصلة باملوار
 2؛امليزانية

 ة إلعداد وجمموعة العمل االسللللللتشللللللارية  خاصلللللل )ا يئة( ملعلومات بني هيئة املوارد الوراثية ل غذية والزراعةابادل ت
 3لتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية ل غذية والزراعة يف العامل.ا

                                        
   تللايلنللد  بوكيللت . نللة مصلللللللللللللللللايللد األ للا  يف منظمللة األغللذيللة والزراعللة. تقرير الللدورة اخلللامسلللللللللللللللللة للجنللة الفرعيللة املختصلللللللللللللللللة برتبيللة األحيللا  املللائيللة  1

 .2010أكتوبر/تشرين األول  1 -سبتمرب/أيلول 27
 اون  جنوب أفريقيا  كيب ت  . نة مصللللللللايد األ ا  يف منظمة األغذية والزراعة. تقرير الدورة السللللللللادسللللللللة للجنة الفرعية املختصللللللللة برتبية األحيا  املائية  2

 .59الصفحة   2012  املنظمة. روما  1006ية رقم مصايد األ ا  وتربية األحيا  املائ عن املنظمة. تقرير 2012مارس/ ذار  26-30
الحتاد الروسلللي  ا  نة مصلللايد األ ا  يف منظمة األغذية والزراعة. تقرير الدورة السلللابعة للجنة الفرعية املختصلللة برتبية األحيا  املائية. سلللان بطرسلللرب    3
 .53الصفحة   املنظمة. روما  1064مصايد األ ا  وتربية األحيا  املائية رقم  عن املنظمة. تقرير 2013أكتوبر/تشرين األول  7-11
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  بية السللللللللبعة ذات األولوية بالنسللللللللبة إىل اللجنة املختصللللللللة برت  العمل اجملاالت إحدىإدراج املوارد الوراثية املائية يف
 4.التابعة للجنة مصايد األ ا  األحيا  املائية

 
التوصللليات الواردة أعاله يف االعتبار  وأقر وا بقيمة املوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات أخذت املنظمة وأعضلللا ها  -3

ذات الصلة يف تنفيذ مدونة السلو  بشلن الصيد الرشيد. كما أن املنظمة وأعضا ها يشاركون حاليا  يف عدد من األنشطة 
 لمنظمة. أعاله واألهدا  االسللللللللللرتاتيجية ل الواردة اتسللللللللللو  تسللللللللللاعد يف الرتويي للموارد الوراثية املائية لتحقيق التوصللللللللللي

 ةوقد جرت األحداث ا امة التالية املتصلة باملوارد الوراثية املائية منذ انعقاد الدورة األخرية  ذه اللجنة الفرعية )الدورة الثامن
 للجنة الفرعية املعنية برتبية األحيا  املائية(:

 
  د نية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الصللللة التابعة للجنة مصلللايجمموعة العمل االسلللتشلللارية املعبدأت

 عملها  وسو  تعقد اجتماعها الثاين على هام  الدورة التاسعة للجنة الفرعية؛ األ ا 

  اجتماعها  5جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصصة املعنية باملوارد الوراثية املائية ل غذية والزراعةعقدت
عن حالة املوارد الوراثية  األو ل التقريرإلطالع املنظمة على هيكلية ومضللللللللللللللمون  2016يف يونيو/حزيران  6األول

 ؛املائية ل غذية والزراعة يف العامل

 دور التكنولوجيات البيولوجية الزراعية يف نظم األغذية حول  2016دوليا  يف فرباير/شللباط  عقدت املنظمة منتدى
يات التكنولوج  وسللللللللللو  يععقد اجتماعان من أصللللللللللل أربعة اجتماعات إقليمية مقر رة حول ة والت ذيةاملسللللللللللتدام

 7؛2017عام  يف ئاحملي  ا اد - يف أفريقيا جنوب الصحرا  الكربى و سيا البيولوجية الزراعية

  ؛8يف العاملعن حالة املوارد الوراثية املائية ل غذية والزراعة أوىل للتقرير  مسودةوضعت املنظمة 

  راعة حالة املوارد الوراثية املائية ل غذية والز لدعم التقرير عن  أسللاسلليةدراسللات مواضلليعية نشللرت املنظمة مسللودة
 ؛9يف العامل

   الوراثي واملاشلللرات يف اإلحصلللا ات ورصلللد األنواع املائية  حول إدراج مفهوم التنوععقدت املنظمة اجتماع خربا
 ؛10 (2016  روما  أبريل/نيسان املنظمة) الطبيعةيف  وأقارهبااملستزرعة 

 ؛11لتقرير عن حالة التنوع البيولوجي ل غذية والزراعة يف العاملوضعت املنظمة مسودة أوىل ل 

 مو لت حكومة أملانيا مشروع تعزيز مسامة املوارد الوراثية املائية يف األمن ال ذائي؛ 

                                        
 ا يلللل  رب  نلللة مصللللللللللللللللللايلللد األ لللا  يف منظملللة األغلللذيلللة والزراعلللة. تقرير اللللدورة الثلللامنلللة للجنلللة الفرعيلللة املختصللللللللللللللللللة برتبيلللة األحيلللا  امللللائيلللة. برا يليلللا  ال   4
  www.fao.org/3/a-i5191t.pdf. روما  إيطاليا. 1131مصايد األ ا  وتربية األحيا  املائية رقم  عن املنظمة. تقرير 2015أكتوبر/تشرين األول  5-9
5  mr395a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
6  mr406a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
7  symposium/ar-http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs/ 
8  e.pdf, available in all UN languages785mr-/a3www.fao.org/ 
9  resources/ar-genetic-http://www.fao.org/aquatic/ 

10  www.fao.org/fishery/static/aqgenres/TBSAqGRStatisticsAndMonitoring.pdf 
11  16/mr762e.pdf-www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/CGRFA/CGRFA 
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  ويتحول التحسلللللني الوراثي لسلللللم  الرت  رنامي التعاون التقينبتلق ت مجهورية إيران اإلسلللللالمية مشلللللروعا  ضلللللمن 
 (؛TCP/IRA/3602يف مجهورية إيران اإلسالمية )الوثيقة  

  لطي حول اإلدارة الوراثية وحتسللللللللللللللني    الب برنامي التعاون التقينتلقت مجهورية احتاد ميامار مرفقا  ضللللللللللللللمن 
 (؛TCP/MYA/3503 BABY05)الوثيقة 

  الوراثي ل  ا   للتحسلللني برناميحول إنشلللا  وتنفيذ  برنامي التعاون التقينتلقت مجهورية كوبا مشلللروعا  ضلللمن
 (؛TCP/CUB/3501 Dيف املياه العذبة )الوثيقة 

  البلطي وإدارة   بيضحول حتسلللللني إنتاج  برنامي التعاون التقينتلقت مجهورية احتاد ميامار مشلللللروعا  ضلللللمن  
 (؛TCP/MYA/3606امار )الوثيقة يف مي استزراعه

  إنتاج تربية جتريبية حول دراسللة جدوى و  برنامي التعاون التقينتلق ت مجهورية تيمور ليشلليت الدميوقراطية مرفقا  ضللمن
 (؛TCP/TIM/3502 BABY 04البحرية )ا امور والنهاش( يف تيمور ليشيت )الوثيقة  قفاص األ ا  الزعنفيةأل

   ي النكا االشللرتاكية ر ومجهورية سلل بن الدي  الشللعبية ومجهورية إندونيسلليا ومجهورية الفلبنيكل  من مجهورية تلق ت
تشللللجيع على توسلللليع لل برنامي التعاون التقيناالشللللرتاكية مشللللروعا  إقليميا  ضللللمن  فييت نامومجهورية  الدميوقراطية
حريات لتحقيق النمو يف الب ري  املناخ   البلطي املقاوم لت وممارسللللللات تربية  ربية األ ا  يف حقول األر نطاق ت

 (؛TCP/RAS/3603األ رق يف  سيا )الوثيقة 

  البلطي  حول بنا  القدرات من أجل تربية  برنامي التعاون التقينتلق ت مجهورية الفلبني مشلللللللللللللروعا  ضلللللللللللللمن  
 (؛TCP/PHI/3502يف الفلبني )الوثيقة  املقاوم لت ري  املناخ

 راع البحرياالسللللللللللللللتز لدعم تنمية قطاع  برنامي التعاون التقيندة مشللللللللللللللروعا  ضللللللللللللللمن تلق ت مجهورية تنزانيا املتح 
 (؛GCP/URT/146/ROKيف  انزيبار )الوثيقة 

  ار تربية الروبيان حول تقييم أسلللللباب و ث برنامي التعاون التقيناالشلللللرتاكية مرفقا  ضلللللمن  فييت نامتلق ت مجهورية
ية عضللللوية   وجتربة الرتبية املسللللتدامة للروبيان من خالل ترباملسللللتزرعنيالفاشلللللة واملكثفة على سللللبل عي  صلللل ار 

  امفييللللت نللللتللللدعمهللللا عمليللللة إعللللادة تلللللهيللللل غللللابللللات املن رو  املللللدم رة يف مقللللاطعيت سللللللللللللللو  تران  وبللللا  ليو  

 (؛TCP/VIE/3502 BABY04)الوثيقة 

 والسم  اللبين والرواب   نرعني يف حتسني إنتاج الروبياستز تلق ت مجهورية كينيا مشروع تليفود لدعم جمموعات امل
 (؛TFD-16/KEN/001-003يف السوق )الوثيقة 

  قفاص لدعم تنمية تربية    البلطي يف األ برنامي التعاون التقينكامريون مشللللللللللللللروعا  ضللللللللللللللمن التلق ت مجهورية 
 (.TCP/CMR/3506كامريون )الوثيقة اليف 

 
وقد مت  تسلي  الضو  على قيمة املوارد الوراثية املائية يف مجيع هذه املنتديات واملشاريع واملطبوعات. ومن الواضح  -4

أن بإمكان هذه املوارد أن تزيد اإلنتاج والقدرة على الصمود والكفا ة والرحبية يف إطار احلفاظ على التنو ع البيولوجي املائي 
مسللللللاول. إما وكما أشللللللارت إليه سللللللابقا  املنظمة و خرون  مل تتحقق قدرات املوارد الوراثية يف العامل واسللللللتخدامه على حنو 

 املائية بالكامل بعد يف مصايد األ ا  وقطاع تربية األحيا  املائية. 
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 األنشطة العامة دعماً للموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة

 
ثي والقدرة على تتب ع األ ا  واملنتجات السلللللللللللللمكية تعري  التنو ع الوراتتطلب إدارة الزراعة الرشللللللللللللليدة وتنميتها   -5

  . ويعطلب بشللللكل متزايد من صللللانعي السللللياسللللات  ومدرا  املوارد احلكومينياملزارع ويف الطبيعةاملائي  وإدارته ورصللللده يف 
اولة من أجل وضع سياسات ات الوراثية املسوالقطاع اخلاص لرتبية األحيا  املائية واجملتمعات احمللية الريفية تعزيز التكنولوجي

 أفضل وحتديد املوارد املستخدمة على حنو أفضل  فضال  عن املاشرات املناسبة عن حالة هذه املوارد.

 
 وقد سللللللل طت املنظمة الضللللللو  يف منتديات جتلفة على حاجة بلدان عديدة إىل املسللللللاعدة يف هذه اجملاالت نظرا   -6

اسلللللللللتخدام  نعيف ذل   من بني غريها  القدرات واخلربة الوطنية احملدودة  واملعلومات احملدودة  إىل مزيي من العناصلللللللللر مبا
 املوارد الوراثية  واألطر التشلللللريعية والسلللللياسلللللاتية احملدودة. وهنا  يف الواقع أنشلللللطة متنوعة عديدة ميكن أن تسلللللاعد البلدان 

 (. 1ية  واليت قد حتتاج البلدان إىل مسللللللللللللللاعدة بشلللللللللللللللهنا )ا دول يف حتقيق قدراهتا الكاملة من حيث مواردها الوراثية املائ

 بعض هذه األنشطة جاٍر حاليا  وهي تععرا مبزيد من التفاصيل يف ما يلي:
 

: المجاالت الممكنة لعمل المنظمة دعماً لالستتتتخدام الملتتتمول للموارد الوراثية المائية لي مجال تربية 1الجدول 
 األحياء المائية

 
 وص /أمثلة النشاط 

 وإحدات تعدد اجملموعة التهجنيو  الرتبية االنتقائية مشاريع التحسني ا يين -1
 احملسنة وراثيا البلطي تربية أ ا  تطوير الساللة -2
وحيللد لالتكوين الوا للات الوراثيللة مثللل او  التسلللللللللللللللسلللللللللللللللل ا يين التوصي  الوراثي -3

 البيانات ا زئية و  النيوكليتيد
 النهي االحرتا ي املنافعاملخاطر/حتليل  -4
 يف الطبيعة الربيةاحلفظ يف املزرعة  حفظ األقارب  احلفظ يف املوقع -5
 بنو  ا ينات احلي ة  احلفظ بالتربيد الشديد احلفظ خارج املوقع -6
 النهي االحرتا ي استخدام األنواع والسالالت غري األصلية -7
اتفاقات نقل املواد؛ بروتوكوالت احلصللللول على املوارد وتقاسللللم  الوراثيةتبادل األنواع واملواد  -8

 منافعها
تعري  األرصللللدة الوراثية للقد  األطلسللللي  والسلللللمون يف احملي   الطبيعيةالتحليل الوراثي ل  ا   -9

 والسلمون األطلسي ا ادئ
 تصللللللللللللللني  األ للا  املسللللللللللللللتزرعللة من النللاحيللة الوراثيللة للتمكن  التحليل الوراثي ل  ا  املستزرعة -10

 ع تتب  المن 



7 COFI:AQ/IX/2017/6/Rev.1 

 

وضع سجل ل نواع املستزرعة  مثال  السالالت  -11
 واألنواع املهج نة واألنواع الصب ية الثالثية

 12قاعدة األ ا  

وضلللللللللللللع نظام معلومات لتوثيق ورصلللللللللللللد املوارد  -12
 الوراثية املائية

FishTrace وFishbol13 

 14ةالتشريعات الوطنية اخلاصة برتبية األحيا  املائي حملة عامة عن حتليل السياسات الوطنية -13
 ت تب عالدمي املوارد الوراثيلللللة امللللللائيلللللة يف عمليلللللة  -14

 والتسويق
FishPopTrace15  

دمي املوارد الوراثيللة املللائيللة يف التكي  مع ت ري   -15
 املناخ والتخفي  من  ثاره

 الطوعيلللللللة للللللللدعم إدراج التنوع الوراثي اخلطوط التوجيهيلللللللة 
 16لوطينا يف ختطي  التكي  مع ت ري املناخ على املستوى

لمتطلبللات الللدنيللا إلدارة املوارد وضللللللللللللللع إطللار ل -16
 الوراثية املائية وصوهنا واستخدامها بشكل مستدام.

 الصلة أدناه ينظر القسم ذاع 

 
 المائية وصونها واستخدامها بشكل ملتداملمتطلبات الدنيا إلدارة الموارد الوراثية إطار ا

 
رة مواردهللا الوراثيللة املللائيللة  اتفقللت منظمللة األغللذيللة والزراعللة اإقرارا  بللاحلللاجللة إىل مسلللللللللللللللاعللدة البلللدان يف تنميللة وإد -7

صللللللايد مجمموعة العمل االسللللللتشللللللارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الصلللللللة التابعة للجنة بالتشللللللاور مع 
لمتطلبات الدنيا إلدارة املوارد الوراثية املائية وصللللللللوهنا واسللللللللتخدامها بشللللللللكل على ضللللللللرورة وضللللللللع  إطار شللللللللامل ل األ ا 
 17 . ويتم  التطر ق حاليا  إىل هذه احلاجة بفضل الدعم السخي من حكومة أملانيا.مستدام

 
اإلدارة املسللللللللللتدامة للموارد الوراثية  وبنا  القدرات  مبادئوسللللللللللو  يتضللللللللللمن اإلطار  من بني عناصللللللللللر أخرى   -8

والتدريب  والربوتوكوالت بشللللللن نقل املوارد الوراثية  والبنية التحتية الضلللللرورية  ووضلللللع سلللللياسلللللات داعمة  وبنا  القدرات  
 واحلصول على سالالت طس نة وعلى تكنولوجيات وراثية.

 
 الدنيا املتعلقة بالقدرات  والبنية التحتية  واحلوكمة ومصادر املعلوماتوسو  يشكل اإلطار سلسلة من املعايري  -9

لدان لتقييم الب ابشلللللللن اسللللللتخدام املوارد الوراثية املائية  واحلفاظ عليها وإدارهتا. وسللللللو  يوضللللللع اإلطار كلداة تسللللللتخدمه
مواردها الوراثية  جيات املمكنة لتنميةوضللللللعها احلايل  واحتياجاهتا األسللللللاسللللللية  والعقبات والقيود اليت تواجهها  واالسللللللرتاتي

املائية واستخدامها واحلفاظ عليها. وسو  جيري اختبار اإلطار يف بلد جتار كربنامي جترييب على أن يتم تعديله بنا   عليه. 

                                        
12  www.fishbase.org 
 (/www.fishbol.org( و)/https://fishtrace.jrc.ec.europa.euتعري  األنواع باستخدام عالمات الوسم الوراثية )  13
14  http://www.fao.org/fishery/nalo/search/ar 
 (/https://fishpoptrace.jrc.ec.europa.euتعيني األصل  وميكن احلصول على املعلومات الوراثية إما البيانات الوراثية غري متاحة بعد )  15
16  i4940a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
 /GER777GCP/GLO/الوثيقة  - تعزيز مسامة املوارد الوراثية املائية يف األمن ال ذائي  17

https://fishtrace.jrc.ec.europa.eu/
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 عالوة  على ذللل   سللللللللللللللو  يتحو ل اإلطللار إىل موجز للسلللللللللللللليللاسلللللللللللللللات حول التنميللة الرشلللللللللللللليللدة للموارد الوراثيللة املللائيللة  و 
 أن يصدر يف مرحلة ثانية خارج األنشطة ضمن هذا االقرتاح. على

 
للمراحل األوىل فق  من عملية وضلللللع اإلطار. وسلللللو  يكون من الضلللللروري توفري التنفيذ  مامنغري أن التمويل  -10

 على املستوى العاملي.  ثاراإلقليمي وبنا  القدرات كي يكون للنشاط 
 

د وارد الوراثية المائية والتكنولوجيات ذات الصلة التابعة للجنة مصايمجموعة العمل االستشارية المعنية بالم
 األسماك

 
جمموعة العمل االسللتشللارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الصلللة التابعة للجنة مصللايد عقدت  -11

  وسللللو  تعقد اجتماعها 18برتبية األحيا  املائية اجتماعها األول قبل انعقاد الدورة الثامنة للجنة الفرعية املختصللللة األ ا 
 الثاين قبل الدورة التاسلللللللللللعة للجنة الفرعية. وإضلللللللللللافة  إىل توفري التوجيهات بشللللللللللللن اإلطار املذكور أعاله  قد م األعضلللللللللللا  

ملائية يف العامل. العمليات املرتبطة بإعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثية إىل ايف جمموعة العمل االسلللتشلللارية مدخالت فنية 
 .ستشاريةالعمل اال وتقر  املنظمة بامتنان باملسامات القيمة للخربا  يف جمموعة

 
وال يتوفر حاليا  لدى املنظمة مسلللللللاول عن الربنامي العادي يتمتع ةربة فنية يف جمال املوارد الوراثية املائية السلللللللريع  -12

 حتقيق األمن ال ذائي والتخفي  من وطلة الفقر  من املتوقع أن تظهر حاجةالنمو. وعلى ضلو  توسليع دور هذه املوارد يف 
 إضافية ملدخالت من جمموعة اخلربا   وإىل خربة الربنامي العادي يف جمال املوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات.

 
 ائية لألغذية والزراعة لي العالمحالة الموارد الوراثية الم

 
املوارد الوراثية  املعلومات عن مجع وتقاسللللللم عملية حتسللللللنيورهتا العادية احلادية عشللللللرة على أن اتفقت ا يئة يف د -13

عملها  الة املوارد الوراثية املائية ل غذية والزراعة يف العامل يف برناميح تقرير املائية يتسللللللللللللللم بلولوية عالية  وأدرجت إعداد
 لتقرير يف التقارير القطرية املقدمة ر يا  إىل املنظمة.ويتمثل مصدر املعلومات الرئيسي ل 19.املتعدد السنوات

 
جمموعة العمل االسلللللتشلللللارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الصللللللة التابعة كذل   دعت ا يئة  -14

 20إىل املسامة يف إعداد التقرير. للجنة مصايد األ ا 
 

 ملسللللللللللللللامة من حيث ا يف الطبيعة أقارهباو تاديه األنواع املائية املسللللللللللللللتزرعة لى الرغم من الدور احلاسللللللللللللللم الذي وع -15

  أقارهباو يف األمن ال ذائي العاملي وسللللللبل املعيشللللللة املسللللللتدامة  فإن املعلومات املتاحة بشلللللللن املوارد الوراثية املائية املسللللللتزرعة 

يانات تربية وال تزال هنا  ث رات رئيسية على صعيد اإلبال  عن ب متيل إىل أن تكون مشتتة وناقصة بوجه عام. يف الطبيعة
                                        

18   e.pdf5553i-/a3.fao.org/www 
  .Report07/11-CGRFA/الوثيقة يف  61و 60الفقرتان   19
 .Report15/15-CGRFA/الوثيقة يف  65الفقرة   20
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 ي املائي  د على أن حتديد خصللللللللائص التنوع الوراث .املنظمةاألحيا  املائية على املسللللللللتوى القطري  وبالتايل على مسللللللللتوى 

 ما خيص املستويات اليت تقل عن مستوى األنواع  يقتصر على عدد طدود من األنواع والبلدان. يف
 

ادي قلللة البيللانللات واملعلومللات والتوحيللد غري الكللايف للمقللاييحل إىل فهم ضللللللللللللللعي  حلللالللة املوارد الوراثيللة املللائيللة وت -16
 ولكن مثة اعرتا  متزايد بلن املعلومات احملسللللللللللللللنة بشلللللللللللللللن حالة املوارد الوراثية املائية واجتاهاهتا والدوافع احملركة  واجتاهاهتا.

ا  جمموعة متزايدة وهنا  أيض تربية األحيا  املائية املستدامة وحتسني األمن ال ذائي والت ذية.  ا ستزداد أمية من أجل دعم
 واألنواع راثيا  و  الوراثية املائية املستزرعة مبا يف ذل  النباتات املائية وباألرصدة السمكية املتميزة املتعلقة باملوارد املعلومات من

يف الوقت نفسلله  و  السللليمة. اإلدارة لدعم من املعلومات مزيد إىل حاجة أكربأيضللا   هنا إما   يف الطبيعةأقارهبا و  املسللترتة
 يفتقر الكثري من البلدان إىل القدرة و/أو إىل املوارد  مع املعلومات بشلن تنوع املوارد الوراثية املائية.

 
 تارخيه ة والزراعة. وقد تلق ت املنظمة حىتقد مت البلدان تقاريرها القطرية بشلللللللللللللللن مواردها الوراثية املائية ل غذي -17

ا  كبريا   80( أكثر من 2017)أبريل/نيسللللللللللللللان   تقريرا  قطريا  ومن املتوقع أن تتلقى املزيد منها. وتوف ر هذه التقارير القطرية كم 
 ا.يف قاعدة بيانات ل را حتليله هذه املعلومات من املعلومات عن املوارد الوراثية املائية  وقد أعدرجت

 
 أوىل للتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية يف العامل باالسلللللتناد إىل التقارير القطرية  مسلللللودةكما وعضلللللعت سلللللابقا   -18

تستند إىل عدد طدود من التقارير القطرية  إال  أهنا وف رت  املسودة. ورغم اإلقرار بلن تل  2016اليت وردت حىت يونيو/حزيران 
 معلومات مفيدة عن حالة واجتاهات املوارد الوراثية املائية ل غذية والزراعة  وعن التكنولوجيات والسياسات ذات الصلة. مثال :

 
  صللللللللللللللنا  أنواع أكثر من تل  الواردة يف تقارير سللللللللللللللابقة مقدمة أتتضللللللللللللللمن العديد من التقارير القطرية أنواعا  و 

 (؛2نظر ا دول مة )اع إىل املنظ

 ؛ متثل الرتبية االنتقائية التقليدية النوع األكثر شيوعا  من االسرتاتيجيات املستخدمة يف البلدان للتحسني الوراثي 

   21نظمةاملائية  لكن ال توجد أي  لية يف املتعسلللللللتخدم سلللللللالالت عديدة من األنواع املائية يف قطاع تربية األحيا 
 حاليا  لتوثيق أو رصد استخدامها؛

  رغم أن الرتبية االنتقائية هي الشللللكل األكثر شلللليوعا  للتحسللللني الوراثي  غري أن معظم مرافق تربية األحيا  املائية
    أي األنواع غري املدجنة أو غري احملس نة وراثيا ؛الطبيعيةتستزرع  األصنا  

 ل نواع املائية املسللللللللللللللتزرعة هامة جدا  يف جمال تربية األحيا  املائية ويف مصللللللللللللللايد األ ا   يف الطبيعةاألقارب  إن
 الطبيعية؛

  اليت يتم صيدها خالل السنوات األخرية؛ يف الطبيعةلقد تراجعت أعداد العديد من األقارب 

  وائل وتدهورها؛إىل فقدان امل يف الطبيعةيععزى السبب الرئيسي لرتاجع األقارب 

                                        
هذا النظام  كشللكل موح د للتبلي  عن الوحدات التصللنيفية املائية. وال يتمتع  املعلومات اخلاصللة بالعلوم املائية ومصللايد األ ا تسللتخدم املنظمة نظام   21

 بل هو قادر على تسجيل األنواع املهجنة داخل األصنا .  بالقدرة على تسجيل السالالت  أو األصنا  أو األنواع الفرعية
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 يت سم استخدام األنواع غري األصلية بلمية قصوى يف قطاع تربية األحيا  املائية؛ 

  لى هذه املوارد.د احلصول عقي  توجد سياسات وطنية يف ما خيص  استخدام املوارد الوراثية املائية  إما غالبا  ما تع 

 
 األنواع المبلغ عنها لي التقارير القطرية: البلدان المختارة التي ليها عدد إضالي من 2الجدول 

 
التتتتتتعتتتتتتدد التتتتتتوراد لتتتتتتي نتتتتتتظتتتتتتام  إجمالي عدد األنواع المبّلغ عنها البلد

الختتاصتتتتتتتتتتتتة بتتالعلوم المعلومتتات 
 المائية ومصايد األسماك

 األنواع اإلضالية

 7 10 17 غواتيماال
 7 34 41 إندونيليا

 7 15 22 اليابان
 19 14 33 كينيا

 11 15 26 مدغشقر
 15 39 54 الفلبين

 15 24 39 سري النكا
 47 70 117 تايلند

 12 55 67 ت ناميلي
 

السللللتكمال التقرير عن حالة املوارد الوراثية  22ووافقت ا يئة أيضللللا  على إعداد أربع دراسللللات مواضلللليعية أسللللاسللللية -19
 املائية ل غذية والزراعة:

 
 ؛ الطبيعةيفوأقارهبا الوراثي واملاشرات يف اإلحصا ات ورصد األنواع املائية املستزرعة  إدراج مفهوم التنوع 

  ة؛التكنولوجيا البيولوجية وا ينوميات يف تربية األحيا  املائيو 

  ملوارد الوراثية ل عشاب البحرية املستزرعة والنباتات العليا للمياه العذبة؛او 

  ذات االستخدام احلايل واحملتمل يف تربية األحيا  املائية.املوارد الوراثية للكائنات الدقيقة و 

 
 وتوف ر هذه الدراسللللللللللللللات مزيدا  من املعلومات عن املوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات اليت مل تعبل   يف السللللللللللللللابق  -20

 .7و 6و 5و 4و 3 رقم اتللدور  معلومات أساسيةإىل املنظمة  وهي متاحة كوثائق 
 

ية. ومراجعة املسللللللللللللللودة احلالية للتقرير عن حالة املوارد املائية الوراثعمل على حتليل التقارير القطرية ويتواصللللللللللللللل ال -21
ائية االسللللللللللللللتشللللللللللللللارية املعنية باملوارد الوراثية املوسللللللللللللللتتاح الوثائق اخلاصللللللللللللللة مبا أحر  من تقدم حىت تارخيه جملموعة العمل 

                                        
22  resources/ar-genetic-http://www.fao.org/aquatic/ 
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. وبنا  على طلب ا يئة يف 23وللجنة املختصة برتبية األحيا  املائية ا التابعة للجنة مصايد األ  والتكنولوجيات املتصلة هبا
هتا. ادورهتا األخرية  تقوم  نة مصايد األ ا  وأجهزهتا الفرعية  حسب االقتضا   باستعراا التقرير املنقح وتقد  مسام

وقد ترغب اللجنة الفرعية يف طلب نشللللر مشللللروع التقرير املنقح عن حالة املوارد املائية الوراثية على شللللبكة اإلنرتنت إلبدا  
جمموعة العمل اخلربا  يف و واملراقبني فيها التعليقات اخلطية عليه من جانب أعضللللللللللا  اللجنة املختصللللللللللة برتبية األحيا  املائية 

 لولحب التللابعللة للجنللة مصلللللللللللللللايللد األ للا  وارد الوراثيللة املللائيللة والتكنولوجيللات املتصلللللللللللللللللة هبللااالسللللللللللللللتشلللللللللللللللاريللة املعنيللة بللامل
. وتتوىل األمانة من مث  جتميع التعليقات وعرضلللها  إىل جانب  مشلللروع التقرير املنقح  السلللتعراضللله 2018فرباير/شلللباط  25

 نظر أدنللاه(. ا) 2018هللا يف شللللللللللللللهر أبريللل/نيسلللللللللللللللان جمموعللة العمللل احلكوميللة الفنيللة يف دورهتللا الثللانيللة املقرر عقللدمن قبللل 

ويف أعقاب االسللللللللللللللتعراا من قبل جمموعة العمل احلكومية الفنية  يععرا التقرير املنقح على الدورة الثالثة والثالثني للجنة 
 . التماسا للمزيد من اإلسهامات مصايد األ ا 

 

 ائيةتحلين المعلومات واإلحصاءات المتعلقة بالموارد الوراثية الم
 

يتمثل أحد أهدا  التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية يف العامل يف حتسلللني حالة املعلومات بشللللن هذه املوارد.  -22
 وقد مت  إدراج املعلومات الواردة يف التقارير القطرية يف قاعدة بيانات  وهي متثل بداية نظام معلومات ميكن أن تسلللللللللرتشلللللللللد 

 صول على املوارد الوراثية املائية وتقاسم املنافع الناشئة عنها. ويف الوقت احلايل  ال ميكن نشربه السياسات وأن حيس ن احل
 .علومات أساسيةحالة املوارد الوراثية املائية يف العامل  سو  تصبح امل عن التقارير القطرية إما بعد صدور التقرير

 
إدراج التنوع الوراثي واملاشلللللرات الوراثية يف اإلحصلللللا ات  بشللللللن سلللللاسللللليةاألاملواضللللليعية لقد تضلللللمنت الدراسلللللة و  -23

ألقوا الضلللللو  على كيفية اسلللللتخدام املعلومات بشللللللن املوارد الوراثية املائية يف مصلللللايد  25مشلللللورة من خربا  دوليني 24الوطنية
ات بشلللللن هذه املوارد  (. كذل   وضللللع اخلربا  خيارات لنظام معلوم3)ا دول  تنياأل ا  وتربية األحيا  املائية املسللللتدام

ة  مثل    يف تربية األحيا  املائية مع ميزاهتا اخلاصلل املسللتخدمة تراوحت بني سللجل بسللي  للسللالالت واألنواع املسللتزرعة
املقاوم ل مراا ونظام  الروبيان ذو األرجل البيضا (  و mirror carpالبلطي املستزرع واحملسن وراثيا   و   الشبوط املر ة )

 أكثر مشوليلللللللة قلللللللام بتوصللللللللللللللي   ورصللللللللللللللللللللد وتقييم حلللللللاللللللللة املوارد الوراثيلللللللة امللللللللائيلللللللة بشللللللللللللللكلللللللل منتظم. معلوملللللللات 
وقد تكون املوارد املالية والفنية  وبنا  القدرات املطلوبة للسللللجل ضللللئيلة جدا  مقارنة  باملوارد املطلوبة لوضللللع نظام معلومات 

 أكثر مشولية يتضم ن رصدا  وتقييما  منتظمني.
  

                                        
 COFI:AQ/IX/2017/Inf.8 يقةالوث  23
24   www.fao.org/fishery/static/aqgenres/TBSAqGRStatisticsAndMonitoring.pdf 
25  e.pdf6373i-/a3www.fao.org/ 
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 26امات ممكنة للمعلومات بشأن الموارد الوراثية المائية: استخد3الجدول 
 

 تربية األحياء المائية
 تعري  الكائنات لربامي الرتبية االنتقائية 
 رصد الرتبية الداخلية والتنوع الوراثي يف اجملموعات املستزرعة 
 يةالرتبإدارة قطيع التفريخ يف تربية األحيا  املائية ومصايد األ ا  القائمة على  
 إدارة مفارخ الصون 
 وضع سجل للسالالت أو أنواع مستزرعة أخرى 
 تعري  السالالت أو ا ماعات املقاومة لعوامل ممرضة طددة 
 تعري  القدرة على مقاومة بعض الظرو  البيئية )مثل امللوحة  ومستويات األكسجني واحلرارة( 
 املفيدة لربامي الرتبية الوا اتتعري  ا ينات أو  
 ع األنواع واملنتجات املستزرعةحتسني إمكانية تتب   

 مصايد األسماك
 تعري  األرصدة 
 تعري  األنواع املسترتة 
 إدارة مصايد األ ا  من خالل تعري  األرصدة الوراثية 
 تقييم التهجني الداخلي مع األنواع املستزرعة أو الدخيلة 
 تتب ع األ ا  واملنتجات السمكيةحتسني إمكانية  
 حتسني احلفاظ على األرصدة السمكية 
 تقييم القابلية الوراثية واحلجم الفعلي للعشرية 
 تعري  األنواع ال ربية 
 تقييم التهجني الداخلي 
 أنواع أو أرصدة متالئمة لربامي اسرتجاع العشرية 

 الصون
 الفعلي للعشريةتقييم القابلية الوراثية واحلجم  
 تعري  األنواع ال ربية 
 تقييم التهجني الداخلي 
 أنواع أو أرصدة متالئمة لربامي اسرتجاع العشرية 
 تعري  األنواع املسترتة 

  

                                        
هذه القائمة غري كاملة وقد تكون استخدامات أخرى ممكنة من   26

www.fao.org/fishery/static/aqgenres/TBSAqGRStatisticsAndMonitoring.pdf.  
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 جموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المخصصة المعنية بالموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعةم
 

موعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصلللللللللصلللللللللة املعنية باملوارد الوراثية األغذية والزراعة جمأنشللللللللللت هيئة منظمة  -24
 27)جمموعة العمل( لتوجيه عملية إعداد واسلللللللتعراا التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية يف العامل. املائية ل غذية والزراعة

رة عمل على إعداد التقرير. وقد أوصلللت ا يئة يف دورهتا السلللادسلللة عشلللوتتبع املنظمة مشلللورة جمموعة العمل فيما يتواصلللل ال
 28بلن تعقد جمموعة العمل دورة ثانية لتوفري مشورة إضافية حول تقرير منق ح عن حالة املوارد الوراثية املائية يف العامل.

 
ة يف أن تسلللللللللاهم ورغبة ا يئ العاملوارد الوراثية املائية يف وباإلضلللللللللافة إىل املشلللللللللورة بشللللللللللن تقرير منقح عن حالة امل -25

 إنتاج يف جمموعة العمل االسلللتشلللارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الصللللة التابعة للجنة مصلللايد األ ا 
 ة النظر لالتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية يف العامل  قد ترغب اللجنة الفرعية يف الطلب إىل جمموعة العمل مواصلللللللللللللل

 ا للنظر متعلقة باملوارد الوراثية املائية  وإرسلللللال اسلللللتنتاجاهت مبادئيف مدونة السللللللو  بشللللللن الصللللليد الرشللللليد حبثا  عن مواد و 

 فلللللليللللللهلللللللا علللللللللللللى حنللللللو أوسلللللللللللللللللللع إىل جمللللللمللللللوعلللللللة الللللللعللللللملللللللل يف دورهتلللللللا الللللللثلللللللانلللللليلللللللة املللللللقللللللرر انللللللعللللللقلللللللادهلللللللا مللللللبلللللللدئلللللليلللللللا  
 .2018يف أبريل/نيسان 

 
 راثية المائيةالموارد الو  لي مجالأولويات العمل 

 
 من الواضللللللللللللللح و أقر ت اللجنة الفرعية بالدور الذي ميكن أن تاديه املوارد الوراثية املائية يف برنامي عمل املنظمة.  -26

أن هنللا  العللديللد من األنشللللللللللللللطللة ا وهريللة اليت ميكن أن جتريهللا املنظمللة لتعزيز دور املوارد الوراثيللة املللائيللة يف حتقيق األمن 
ال ذائي  والتخفي  من وطلة الفقر  والصللللون واسللللتدامة تربية األحيا  املائية. غري أن هذه األنشللللطة سللللو  تتطل ب موارد 

ي ترتيب األولويات يف عمل املنظمة مع األخذ يف االعتبار احتياجات األعضللللا  بشللللرية ومالية. لذا  سلللليكون من الضللللرور 
اليت ميكن للمنظمة االخنراط فيها يف ما خيص  الرئيسللللليةملخصلللللا  جملاالت العمل  1واملزايا النسلللللبية للمنظمة. ويوفر ا دول 

 املوارد الوراثية املائية.

 
  ينب ي إتاحة أموال إضلللللللللافية وختصللللللللليصلللللللللها للموارد الوراثية 1هبد  معا ة أي من جماالت العمل يف ا دول و  -27

 املائية. وتقر  املنظمة بامتنان مبسامات حكومة أملانيا يف هذا الصدد.
 

 التوجيهات المطلوبة

 
 إن اللجنة الفرعية مدعوة إىل القيام مبا يلي: -28
 

 النظر فيها؛مواصلة ت الواردة يف وثيقة العمل هذه و اإلحاطة علما  باملعلوما 

                                        
  .Report15/15-CGRFA/الوثيقة من  63الفقرة   27
28  reg/ar/-comm/sixteenth-meetings/cgrfa-http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa 
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 ة يف العاملتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية ل غذية والزراعاسللتعراا املعلومات والوثائق األسللاسللية املتعلقة بال  
ية وعلى نشر مشروع التقرير املنقح لكي يبدي أعضا  اللجنة املختصة برتبية األحيا  املائ التعليقات عليها وإبدا 

وراثية املائية جمموعة العمل االسللللللتشللللللارية املعنية باملوارد الالتابعة للجنة مصللللللايد األ ا  واملراقبون فيها واخلربا  يف 
 ؛2018فرباير/شباط  25قات حبلول تعلي التابعة للجنة مصايد األ ا  والتكنولوجيات املتصلة هبا

  الطلب إىل املنظمة استعراا وتنقيح مشروع التقرير املنقح يف ضو  التعليقات الواردة من اللجنة الفرعية وجمموعة
العمل االستشارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات املتصلة هبا التابعة للجنة مصايد األ ا  وجمموعة 

 لفنية احلكومية الدولية املخصصة املعنية باملوارد الوراثية املائية ل غذية والزراعة؛ العمل ا

  لتابعة للجنة ا جمموعة العمل االسللللللللللتشللللللللللارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات املتصلللللللللللة هباالطلب إىل
ارد حبثا  عن أي مواد ومبادئ متصللة باملو  مدونة السللو  بشللن الصليد الرشليدمواصللة اسلتعراا  مصلايد األ ا 
 الوراثية املائية؛

   اسلللللللتعراا األولويات الرئيسلللللللية لعمل منظمة األغذية والزراعة حول املوارد الوراثية املائية ل غذية والزراعة وتقد
 املشورة بشلهنا؛

  سياسات  وأن حتس ن شد هبا التوفري املشورة بشلن كيفية حتسني املعلومات أو نظم املعلومات اليت ميكن أن تسرت
 احلصول على املوارد الوراثية املائية وتقاسم املنافع الناشئة عنها؛

  غللذيللة األولويللة يف مللا خيص  املوارد الوراثيللة املللائيللة ل ذات االتاجملللدعم ا هود الراميللة إىل تعبئللة املوارد لتنفيللذ 
 والزراعة.

 
 


