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 مقدمة - ًال أوّ 

موعة جملأقرت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة)، يف دورهتا العادية الســـــابعة عشـــــرة، تقرير الدورة الثانية  -1
بتقييم آليات لرصـــــــــــــــد حالة اليت أوصـــــــــــــــت " 1(جمموعة العمل)،العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية املائية 

واجتاهات املوارد الوراثية املائية ودراســتها وتطويرها، مبا يف ذلك حســب االقتضــاء من خالل إنشــاء نظام عاملي للمعلومات 
وجتدر اإلشـــارة إىل أن  2".بتوافر املوارد املالية الالزمة اتزرعة، وكذلك أرصـــدة األقارب الربية رهنً ووضـــع ســـجل ابألنواع املســـ

على أســـــــــاس أن تقدمي املعلومات من قبل البلدان إىل نظام املعلومات العاملي جيب أن  اتوصـــــــــيته رفعتقد  جمموعة العمل
 .عملية طوعيةيكون 

الفرعية املعنية برتبية األحياء  وجلنتهاالفرعية،  وهيئاهتاجلنة مصــــــــايد األمساك  وجمموعة العمل اهليئةوانضــــــــمت إىل  -2
ا التابعة هلا و  جمموعة العمل االســـتشـــارية املعنية ابملوارد الوراثية املائية والتكنولوجياتو املائية،  نظام إبنشـــاء اليت أوصـــت أيضـــً
 3.د الوراثية املائيةاملوار ألنواع املستزرعة من اب معلومات يتضمن سجالً للعاملي 

املوارد الوراثية املائية سجل لألنواع املستزرعة من  إنشاءالعمل على يف نظمة شرعت املوبدعم من حكومة أملانيا،  -3
معلومات يعمل بكامل طاقته وســـيســـتخدمه األعضـــاء، على للنظام عاملي  إنشـــاء(الســـجل) الذي ميثل اخلطوة األوىل حنو 

ورصــــــد  طويرهااملســــــتدام وت واســــــتخدامها املوارد الوراثية املائية عن املعلومات املتعلقة حبفظ أســــــاس طوعي، لإلبالغ املنتظم
 ا.واجتاهاهت هذه املواردحالة 

اخلاص  4اليت جيب أن ميألها الســـــــــجل ونظام املعلومات العاملي الثغرات على مســـــــــتوى العرفةحتدد هذه الوثيقة و  -4
الســـجل ونظام املعلومات  إنشـــاءلخص التقدم احملرز يف تأنواع تربية األحياء املائية، و من ألنواع املســـتزرعة واألقارب الربية اب

 .جمموعة العمل لكي تنظر فيهاقرتح اخلطوات التالية، تالعاملي، و 

 املسوغ وراء إنشاء نظام املعلومات العاملي -ااثنيً 

عن منظمة األغذية الذي صـــــــــــــــدر  5(التقرير) العاملحالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف تقرير يشـــــــــــــــري  -5
صــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، فإ�ا خاصــــــــــة مب، إىل أنه على الرغم من وجود نظم معلومات 2019يف عام والزراعة 

 مســـتوى توجد يف تلك اليتيف تربية األحياء املائية، وال ســـيما  ةاملســـتخدم املوارد الوراثية املائيةعادة ال تقدم معلومات عن 
 صـــرحلمعلومات وطنية  نظمأنشـــأت  فقط منالبلدان  وقلة منالربية)،  واألرصـــدة 6(أي األنواع املســـتزرعة األنواعمن  أدىن

 وفرادى نوًعا 250. ويشري التقرير كذلك إىل أنه جيري استزراع أكثر من ةاملستزرع األنواععلى مستوى  املوارد الوراثية املائية

                                                      
 .Report/19/17-CGRFAمن  50الفقرة   1
 .Report/18/2-AqGR-CGRFA/WGمن  28الفقرة   2
 .1297FIAA/R الوثيقة من 27، والفقرة 1287FIAA/R الوثيقة من 22، والفقرة  23/2021Cمن  10الفقرة   3
مع البيا�ت جلنظام املعلومات هو النظام األوسع الذي جيمع البيا�ت ويتيحها للمستخدمني على شكل جمموعة من التقارير. أما السجل فهو وحدة   4

 نظام املعلومات. صلباليت متثل  إدارة هذه الوحدة املنظمة حيث تتوىلوإدارهتا ومعاجلتها 
5   EN.pdf5256EN/CA5256CA/3http://www.fao.org/ 
شـــري إىل كائن مائي مســـتزرع ميكن أن يكون ي وهو حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملالنوع املســـتزرع" هو مصـــطلح جديد نســـبًيا، قدمته "  6

 ا.اجلنس أو غري ذلك من األصناف أو األنواع الربية املعدلة وراثيً  ا وحيدنوعً أو اجملموعات الكروموسومية ثالثي ا نوعً ا أو هجينً ا نوعً ا أو أو صنفً  ساللةً 

http://www.fao.org/3/mz618en/mz618en.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/AqGenRes/ITWG/2018/MX047en.pdf
http://www.fao.org/3/ne907en/ne907en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7417t/CA7417T.pdf
http://www.fao.org/3/ca7245en/CA7245EN.pdf
http://www.fao.org/3/CA5256EN/CA5256EN.pdf
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 ويشــري 7.قائمة نظام املعلومات اخلاصــة ابلعلوم املائية ومصــايد األمساكيف  مع عدم ورودها(أي جمموعات األنواع)  األنواع
 .املوارد الوراثية املائيةلوصف  البلدان اليت تستخدمهااملصطلحات والتسميات  توحيديف  نقصوجود إىل التقرير أيًضا 

اليت توجد يف مســــتوى أدىن من املوارد الوراثية املائية  ورصــــد حصــــرتتخلف عملية ، حتديد اخلصــــائصمن حيث و  -6
معلومات عاملية، مثل  نظم ابلفعلأنشـأ قطاعا احملاصـيل والثروة احليوانية و الزراعة األرضـية.  األنواع واألحياء املائية عن ركب

بشــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية  النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكرالنظامني اللذين تســــــتضــــــيفهما املنظمة ومها 
معلومات عن تنوع احملاصـــــــيل خارج تقدم البلدان ، حيث نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت املســـــــتأنســـــــةو  ،والزراعة

وخارجه)، على التوايل.  موقعها الطبيعيوســــالالت املاشــــية (مبا يف ذلك أوصــــاف الســــالالت وتنوعها يف  مواقعها الطبيعية
كما يستخدم أعضاء املنظمة هذين النظامني العامليني للمعلومات لرصد حالة تنفيذ خطط العمل العاملية اخلاصة هبم، من 

 خالل املؤشرات الرئيسية، وقياس التقدم احملرز حنو مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.

 قرتح على وجه اخلصوص ما يلي:ي. و اخلاصةير عدًدا من االحتياجات التقر  حيددبناًء على هذه النتائج، و  -7

االســـــتخدام املوّحد عاملًيا للمصـــــطلحات والتســـــميات والتوصـــــيفات اخلاصـــــة ابملوارد الوراثية املائية  تشـــــجيع )1(
 ؛لألغذية والزراعة

حتســـني وتوحيد إجراءات رفع التقارير وتوســـيع نطاق نظم املعلومات القائمة املســـتندة إىل األنواع من أجل و  )2(
 ؛ غري املبّلغ عنها األنواعتغطية 

تطوير نظم املعلومات الوطنية واإلقليمية والعاملية املوّحدة وتعزيزها وإضـــــــفاء الطابع املؤســـــــســـــــايت عليها من و  )3(
 .ارد الوراثية املائيةاملو  أجل رفع التقارير بشأن

الثغرة على مســــــــتوى أمرًا أســــــــاســــــــًيا لســــــــد هذه لموارد الوراثية املائية لنظام معلومات عاملي  إنشــــــــاء عدّ لذلك، يُ و  -8
  يف املستقبل.موارد الوراثية املائية ليكون مبثابة أداة لرصد تنفيذ خطة العمل العاملية لـسو  املعارف

 نظام عاملي للمعلومات خاص ابألنواع املستزرعةإنشاء التقدم احملرز يف  - ااثلثً 
 من املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

ملدة عامني يركز بشـــــكل أســـــاســـــي على  8مشـــــروًعا 2018يف �اية عام  نظمةامل أطلقتبدعم من حكومة أملانيا،  -9
واملمثلني الوطنيني املعينني، مبا يف ذلك  ظمةللمن ي ســـــــيتيحوالذ املوارد الوراثية املائيةســـــــجل لألنواع املســـــــتزرعة من  إنشـــــــاء
اخلاص ابملوارد الوراثية نظام املعلومات  صــلبمع البيا�ت ومعاجلتها وختزينها ابعتبارها جل هيكالً االتصــال الوطنية،  جهات
 نظام املعلومات.من منوذج أويل إىل احلصول على هذا املشروع  ويهدف. املائية

 نظام معلومات عاملي لألنواع املســــتزرعة من املوارد الوراثية املائيةإنشــــاء ُعقدت حلقة عمل أولية للخرباء بشــــأن و  -10

لى عصول احلبتيسري ) حتديد أصحاب املصلحة املهتمني ابملسامهة ابلبيا�ت يف السجل و 1هبدف: ( 2019 متّوز/يف يوليو
مراجعة تصـــــــــــنيف األنواع املســـــــــــتزرعة اليت و ) 2؛ (الوراثية املائية ابملوارداخلاص عاملي العلومات املنظام  املتاحة يفاملعلومات 

                                                      
اء املائية قائمة املنظمة على األنواع وفرادى األنواع اليت تقدم البلدان بشـــــــــأ�ا ابنتظام إىل املنظمة إحصـــــــــاءات حول اإلنتاج يف جمال تربية األحي حتتوي  7

 ). http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/arومصايد األمساك (
 ./GER/970GCP/GLOالوثيقة   8

http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/ar
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 بيا�تالمجع بشــــأن نظام املعلومات لختبار اكحاالت   املرشــــحة الســــتخدامهاحتديد األنواع و ) 3( ر؛اســــتخدمت يف التقري
توصــيات بشــأن رفع و ) 4النظام؛ ( الصــادرة عنتقارير الواملســامهة يف  ابملعلومات ملء الســجلبغية األنواع املســتزرعة  حول
 لاحلصــو  مما أدى إىل 9اخلرباء مراجعة تصــنيف األنواع املســتزرعة، حلقة عمل ت يفمتّ قد و . ئهوإنشــا هوهيكل الســجل نطاق
 السجل. إلعدادالحًقا  خدمتاستُ اليت  من األنواع املستزرعة اصنفً  11 على

وقد جلمع البيا�ت عن األنواع واألنواع املســتزرعة  نظمة اســتبياً� شــامًال امل أعدتعمل اخلرباء،  حلقةيف أعقاب و  -11
أدخل ما جمموعه و االتصـــــال الوطنية وخرباء األنواع.  وجهاتنظمة املخالل املشـــــروع واســـــتخدمتها  تنقيح هذه البيا�ت مت

عمل اخلرباء.  حلقةخالل  جرى حتديدهايت ألنواع الرئيســـــــــية الحول امثانية خرباء يف األنواع بيا�ت وطنية وإقليمية وعاملية 
 اليت ميكن إدخاهلاجدوى مجع املعلومات املطلوبة يف االستبيان وحول التحسينات املستقبلية  يف رأيهمخرباء األنواع  أبدىو 

 على االستبيان.

الوعي وز�دة قدرة أصــحاب املصــلحة  لرفعالعمل اإلقليمية  حلقاتنظمة ســلســلة من املويف خطوة أخرى، عقدت  -12
ُعقدت و . إدخاهلا يف السجل احملتو�ت املقرتح حول آرائهمالرئيسيني، والتشاور معهم بشأن احتياجاهتم من املعلومات وتلقي 

بســــــــــــــبب و  10يف أديس أاباب، إثيوبيا. 2019 كانون األول/ديســــــــــــــمرب 4إىل  2فريقيا يف الفرتة من أالعمل األوىل ملنطقة  حلقة
 فرتاضــــــــــــــيــة: آســــــــــــــيــا واحمليط اهلــادئابلوســـــــــــــــائــل االالعمــل األربع املتبقيــة  حلقــات، كــان ال بــد من عقــد 19-دكوفيــجــائحــة  

أمريكا الالتينية ومنطقة و  12)؛2020 تشــــــرين األول/أكتوبر 8-5أورواب وآســــــيا الوســــــطى (و  11)؛2020 حزيران/يونيو 8-12(
 14).2020 كانون األول/ديسمرب 8-7والشرق األدىن ( 13)؛2020 أيلول/سبتمرب 42-12البحر الكارييب وأمريكا الشمالية (

العمل اإلقليمية على حتديد أصـــحاب املصـــلحة اإلقليميني الرئيســـيني الذين ســـيســـتفيدون من  حلقاتوســـاعدت  -13
 اليت جيب أن يفي هبا النظام. املعلوماتمن  األساسيةاالحتياجات عن  نظام املعلومات فضًال 

األول  املرفقنظر أنظمة من مخســـــــــــــة مكو�ت (امل أنشـــــــــــــأتهيتكون اإلصـــــــــــــدار احلايل من نظام املعلومات الذي و  -14
 مزيد من التفاصيل):الطالع على ل

 
 :(االستبيان) ةاملستزرعواألنواع األنواع عن بيا�ت الواجهة إدخال  •

ا إدخـــال البيـــا�ت يف الســـــــــــــــجـــل من خالل اســـــــــــــــتبيـــان عرب اإلنرتنـــت   منصـــــــــــــــــة أُعـــد ابالعتمـــاد علىيتم حـــاليـــً
Solutions Survey.15 

 

                                                      
9  Thematic articlesin Aquaculture and why do they Matter? ” Farmed Types“. What are 2020Mair, G. and Lucente D.  

 )http://www.fao.org/3/ca8302en/CA8302EN.pdf#page=40(متاحة أيًضا على 
  .7Inf./21/3-AqGR-CGRFA/WG الوثيقة  10
 .8Inf./21/3-AqGR-CGRFA/WGالوثيقة   11
 .9Inf./21/3-AqGR-CGRFA/WGالوثيقة   12
 10Inf./21/3-AqGR-CGRFA/WG الوثيقة  13
 Inf.11-AqGR-CGRFA/WG/3/21 الوثيقة  14
 .جماين طورته جمموعة البيا�ت التابعة للبنك الدويلبر�مج حاسويب   15

http://www.fao.org/3/ca8302en/CA8302EN.pdf#page=40
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 :واجهة التحقق من صحة البيا�ت •
إدخال البيا�ت  لمنظمة ابلوصــــــول إىل البيا�ت اليت مت احلصــــــول عليها من خالل واجهةلتســــــمح هذه الواجهة 

 .قبل إاتحتها للجمهور تهاوالتحقق من صح

 قاعدة البيا�ت •
إىل قاعدة بيا�ت الســـــجل.  Survey Solutions من منصـــــة ،التحقق من صـــــحتها ، مبجرديتم حتميل البيا�ت
نظمة، مبعلومات عن أنواع األحياء املقاعدة بيا�ت الســــــجل، املســــــتضــــــافة على خادم  مت ملءويف الوقت احلايل 

حتتوي كما املائية الرئيســـــــــية وأنواعها املســـــــــتزرعة اليت مت مجع البيا�ت عنها مبســـــــــاعدة جمموعة من خرباء األنواع.  
قاعدة  لتقرير وإحصـــــــــــــــاءات اإلنتاج منا ّمت مجعها من أجل اســـــــــــــــتخدامها يفقاعدة البيا�ت على البيا�ت اليت 

منظمة للعلومات املوهو نظام  FishStatJ(،16(مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية  البيا�ت اإلحصـــــــائية عن
الذي تقدم إليه البلدان ابنتظام بيا�ت عن إنتاج األنواع املســــــتخدمة يف مصــــــايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء 

 .املائية

 :البيا�ت وحتليلها عن لالستعالم واجهة املستخدم •
البيا�ت املســـتخدمني من الوصـــول إىل بعض البيا�ت املوجودة يف قاعدة  لالســـتعالم عنن واجهة املســـتخدم متكّ 

 تطويرو ؛ والرصــد صــرأربعة أقســام رئيســية: التوصــيف واحل املعلومات املســتخرجة حســب ُتصــنفحيث البيا�ت 

ميكن و واملؤســـــــــســـــــــات والقدرات.  العامة ســـــــــتدام؛ والســـــــــياســـــــــاتامل واالســـــــــتخدام واحلفظ؛ املوارد الوراثية املائية
حســــــب املســــــتوى اجلغرايف واجملموعات التصــــــنيفية واألنواع  رشــــــيحهاللمســــــتخدمني االســــــتعالم عن املعلومات وت

 .عن البلد واألنواعصحائف وقائع تتضمن واجهة املستخدم أيًضا أدوات إلنشاء و املستزرعة. واألنواع 

تيح تدفق البيا�ت إىل قاعدة البيا�ت اليت ميكن ي )back-end( ام خلفينظ هيكليتم توصـــــــــــــــيل مجيع املكو�ت عرب و 
 وأُنشــــــئ .األول املرفقيف  هو ملخصالبيا�ت كما عن ســــــتعالم لالســــــتخدم املالوصــــــول إليها بعد ذلك من خالل واجهة 

ا اســــــتبيان  ، احلايل عرب اإلنرتنتالســــــتبيان عن ا، كبديل دون االتصــــــال ابإلنرتنتمن جلمع البيا�ت  Excel نســــــقبأيضــــــً
نســـــــخة غري متصـــــــلة ابإلنرتنت من نظرًا إىل أهم حباجة إىل البيا�ت يف املســـــــتقبل  املشـــــــرفون على مجع وذلك ليســـــــتخدمه

 .نظمةاملالحًقا إىل  تقدميهاو مشاركتها بسهولة مع أصحاب املصلحة،  لكي تتسىن هلم االستبيان

نظام املعلومات جبمع البيا�ت وختزينها وميّكن املستخدمني من االستعالم عن  النموذج األويل احلايل من يسمحو  -15
النموذج األويل احلايل ملســـــتخدمني حمددين  ويُتاحالســـــتعالم عن البيا�ت. لســـــتخدم املبعض البيا�ت وحتليلها عرب واجهة 

نطاق أوسع يف وقت الحق يف عام  ه علىييدخلون ويراجعون البيا�ت اخلاصة أبنواع حمددة ومن املقرر إطالقه للوصول إل
مؤقت جلمع  هي حلّ  Survey Solutionsمنصــــــة  كون  التحســــــينات. ومع ذلك، من الضــــــروري إجراء مزيد من 2021

البيا�ت املوجودة يف قاعدة البيا�ت.  مجيعلى عصـــــول البيا�ت حىت اآلن ابحل عن ســـــتعالمالالبيا�ت وال تســـــمح واجهة ا
من قبل البلدان وأصحاب املصلحة يف ني الرمسيوالرصد كأداة موثوقة لإلبالغ   نظام املعلومات وابلتايل، من أجل استخدام

ســــتخدم املموســــعة من واجهة  واســــتخراج معلومات فيه وإدراج بيا�ت إضــــافية صــــقله أكثربد من  ال، الوراثية املائية املوارد
 الستعالم عن البيا�ت كما هو موضح يف القسم التايل.ل

                                                      
16  http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en 
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 نظام عاملي للمعلومات خاص ابألنواع املستزرعة اخلطوات املقرتحة إلنشاء - ارابعً 
 من أنواع تربية األحياء املائية واألقارب الربية

نظام معلومات  ليصــــــــــــــبحالنموذج األويل احلايل  تطويرملواصــــــــــــــلة  الالزمة املوارد املاليةنظمة جهوًدا لتعبئة املتبذل  -16
 .خاص ابملوارد الوراثية املائية �ائيعاملي 

  النموذج األويل عن طريق: إحــداث حتوالت يفعلى  إنشــــــــــــــــاء نظــام املعلومــاتســـــــــــــــتعمــل املرحلــة التــاليــة من و  -17
) جلمع البيا�ت ومراجعة األسئلة بناًء Excel نسقبو إضافة أسئلة عن األقارب الربية إىل االستبيا�ت (عرب اإلنرتنت  )1(

خاصـة ابالسـتبيان إنشـاء واجهة و ) 2(النموذج األول؛  ضـمن فريق إنشـاءالواردة من خرباء األنواع الذين عملوا  اآلراءعلى 
حتســــــــني واجهة التحقق من صــــــــحة البيا�ت وواجهة املســــــــتخدم و ) 3(االســــــــتخدام على شــــــــبكة اإلنرتنت؛ تكون ســــــــهلة 

مؤشــــرات حمددة لرصــــد  وتوليدلالســــتعالم عن البيا�ت وحتليلها عن طريق إضــــافة إمكانية الوصــــول إىل املزيد من البيا�ت 
 وتنميتهـــــااملســـــــــــــــتـــــدام  واســـــــــــــــتخـــــدامهـــــا األنواع املســـــــــــــــتزرعـــــة واألقـــــارب الربيـــــة من األنواع املســـــــــــــــتزرعـــــة حـــــالـــــة حفظ

 خطة العمل العاملية).يف سبيل املثال رصد التقدم احملرز  (على

ســــــــيســــــــمح نظام املعلومات العاملي للبلدان ابإلبالغ، على أســــــــاس طوعي، عن حالة حفظ األنواع املســــــــتزرعة و  -18
أصـــــــحاب فرادى و  البلدانذلك  نوســـــــيمكّ أنواع تربية األحياء املائية واســـــــتخدامها املســـــــتدام وتنميتها. من واألقارب الربية 

 رصــــد البلدان من ســــيمكنعلى املســــتو�ت الوطنية واإلقليمية والدولية. كما  املوارد الوراثية املائيةحالة  رصــــدمن املصــــلحة 
يف  املوارد الوراثية املائيةعلى فرتات منتظمة يف هذه اجملاالت على ســـبيل املثال لرصـــد التقدم احملرز يف مســـامهة احملرز التقدم 
البيا�ت اخلاصــة  وقد تســاهمحالًيا. ذلك  عنمؤشــرات  حيث ال تتوفرمن أهداف التنمية املســتدامة،  5-2 املقصــدحتقيق 

عن ة منتظمـــ تقـــاريرعلى رفع دان لـــالبقـــدرة تعزيز  يفبنظـــام املعلومـــات العـــاملي، والعمليـــات اليت يتم من خالهلـــا مجعهـــا، 
 نظمة.املإلنتاج إىل اخلاصة اب بيا�تال

نظام املعلومات العاملي، يف نتائج حلقة عمل اخلرباء اليت ُعقدت يف عام  إنشــــــاء، لغرض انظمة أيضــــــً املســــــتنظر و  -19
وأقارهبا  إدراج التنوع الوراثي واملؤشــــرات ذات الصــــلة يف اإلحصــــاءات وعملية رصــــد األنواع املائية املســــتزرعةبشــــأن  2016
 حلقةألنواع املســــتزرعة. كما اقرتحت من اعلى األقارب الربية  اأيضــــً  ميكن أن تنطبقحيث حدد اخلرباء معلومات  17الربية

نظمة املتقرتح و كعنوان حمتمل لنظام املعلومات العاملي. ) ملوارد الوراثية املائيةامعلومات ( ”AQUAGRIS“ عمل اخلرباء
نظام ( ”AquaGRIS“: النهائينظام املعلومات احملتمل إعطاؤه لمن هذا العنوان  بعض الشــــــــــيءالنســــــــــخة التالية املنقحة 

 .)معلومات املوارد الوراثية املائية

معلومات  عن تقدمي ةاملسؤول ةالرئيسي ةالقطري املمثلةهي  املعنية ابملوارد الوراثيةاالتصال الوطنية  جهاتستكون و  -20
نظمة امليف نظام املعلومات العاملي. وســــــــتقوم  بعد ذلكســــــــيجري إدخاهلا واليت تها والتحقق من صــــــــح املوارد الوراثية املائية

 دورات تدريبية هلذا الغرض. إبعداد
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النظام العاملي للمعلومات ســـــــتأخذ املنظمة يف احلســـــــبان الدروس املســـــــتفادة من اجلهود الســـــــابقة للحفاظ على و  -21
واالرتقاء واإلنذار املبكر بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ونظام معلومات التنوع الوراثي للحيوا�ت املستأنسة 

 .نظام عاملي جديد للمعلومات بشأن املوارد الوراثية احلرجية نشاءالعملية اجلارية حالًيا إلواملستفادة من هبما، 

 تنفيذجل ألمعلومات لل كمصدر مفيدنظمة استخدام نظام املعلومات العاملي املستقبلي  املا ألعضاء ميكن أيضً و  -22
ابلتوصــيات  ما يتعلقممارســات تربية األحياء املائية مبا يتماشــى مع مبادئ مدونة الســلوك بشــأن الصــيد الرشــيد، وال ســيما 

 18تربية األحياء املائية). تنمية - 9ابملوارد الوراثية املائية (املادة  اخلاصة

 التوجيهات املطلوبة - اخامسً 

 قد ترغب جمموعة العمل يف القيام مبا يلي: -23

 ؛ إبنشاء السجلما يتعلق  ا ابلتقدم احملرز يفعلمً  األخذ )1(

)، مبا يف ذلك املعلومات AquaGRISنظام املعلومات العاملي املســـتقبلي ( إنشـــاءتقدمي إرشـــادات حول و  )2(
 .منه استخراجهاواملعلومات اليت ميكن  يتضمنهااليت جيب أن 

 وعالوة على ذلك قد ترغب جمموعة العمل يف توصية اهليئة ابلقيام مبا يلي: -24

 ليصبحالنموذج األويل  إحداث حتوالت يف، يف الالزمة املوارد املاليةا بتوافر ا، رهنً املنظمة ابملضي قدمً  مطالبة  )1(
، على أســـــاس طوعي، عن حالة لتقدمي معلومات منتظمة ســـــتســـــتخدمه البلدان �ائينظام معلومات عاملي 

 ؛حفظ األنواع املستزرعة واألقارب الربية من أنواع تربية األحياء املائية واستخدامها املستدام وتنميتها
نظام  إنشـــــــــاءللمســـــــــامهة يف  وراثية املائيةلالتابعة هلا املعنية ابملوارد ااالتصـــــــــال الوطنية  وجهاتدعوة البلدان و  )2(

 هلذا الغرض؛  حول املوارد الوراثية املائية، وإعطاء األولوية جلمع وتوفري البيا�ت معلومات املوارد الوراثية املائية
 فائدةوتعزيز نظام املعلومات ومجع البيا�ت األولية لتحســــــــني  إنشــــــــاءتشــــــــجيع اجلهات املاحنة على دعم و  )3(

.ابستمرار هوتقييملموارد املائية الوراثية الوضع العاملي ل ما خيص رصد يفالنظام 

                                                      
18    http://www.fao.org/3/v9878a/V9878A.pdf 

http://www.fao.org/3/v9878a/V9878A.pdf
http://www.fao.org/3/v9878a/V9878A.pdf
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 املرفق األول

 نظام املنظمة العاملي للمعلومات اخلاص ابملوارد الوراثية املائية هيكل

 

 مقدمة

ة جلمع املعلومات حول املوارد الوراثية املائي إبنشـــــــــــــــائهنظمة املحتدد هذه الوثيقة هيكل نظام املعلومات العاملي الذي تقوم 
 ؤازرتوفري معلومات أســـــــاســـــــية ميكن أن ت يفاهلدف من نظام املعلومات العاملي ويتمثل . وإدارهتا ونشـــــــرها لألغذية والزراعة

 .املائية واستخدامها املستدام وتنميتها املوارد الوراثيةحفظ اجلهود املبذولة لتعزيز 

 تهيكل نظام املعلوما

مم حول املوارد جلمع البيا�ت من األعضـــــــــــــاء ) " AquaGRIS"عنوانب(املعروف  املائية الوراثيةنظام معلومات املوارد  صـــــــــــــُ
ســجل األنواع  يف معلومات املوارد الوراثية نظام صــلبويتمثل . بصــيغ متعددة وإاتحتها يف تقارير خمتلفةلديها  الوراثية املائية

الوصول إىل مجع وختزين إمكانية االتصال الوطنية  جهات وسُتمنح. على تنسيقهنظمة امل تشرفاملستزرعة (السجل) الذي 
 .األنواع ضمن فئةالربية،  األقارب وأرصدةحسب األنواع واألنواع املستزرعة  حول املوارد الوراثية املائيةالبيا�ت الوطنية 

 مكو�ت السجل

ويتكون  اليت تقوم برفع التقاريرعن األنواع املســــــتزرعة املوجودة يف البلدان  األداة الرئيســــــية جلمع البيا�تيُعترب : االســـــتبيان
وتســـتضـــيف  والنوع املســـتزرع الثانوي.األســـاســـي من ســـلســـلة من االســـتبيا�ت اهلرمية على مســـتوى األنواع والنوع املســـتزرع 

ا إلدخال البيا�ت دون اتصــــال وســــتُتاحاالســــتبيان حالًيا.  Survey Solutionsمنصــــة  من  ابإلنرتنت نفس األســــئلة أيضــــً
 .Excel نسقب بيا�تالجدول  خالل نسخة

التقرير عملية إعداد  ســـــياق حيتوي الســـــجل على بيا�ت خمتارة مقدمة من البلدان يف التقرير:الواردة يف بيا�ت الجمموعة 
 .يف العاملعن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة 

 ابالعتماد على: ميكن للســــجل الوصــــول إىل البيا�ت املتعلقة إبنتاج العديد من األنواع اإلنتاجاملنظمة بشـــأن إحصـــاءات 
، )FishStatJقاعدة البيا�ت اإلحصــــــائية عن مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية (نظام املعلومات ليف  املخزنةالبيا�ت 
 .األحياء املائية وبيا�ت اإلنتاج السمكي اليت تقدمها البلدان األعضاءبرتبية خاص  وهو نظام

الوصــــــــــــول إىل البيا�ت من نظمة املاالتصــــــــــــال الوطنية و  جهاتهذه الواجهة  نمتكّ  واجهة التحقق من صـــــــــحة البيا�ت:
 .قبل حتميلها يف قاعدة البيا�تتها من االستبيان والتحقق من صح املستقاة

 واليت بشــــأن املوارد الوراثية املائيةلبيا�ت اليت مت التحقق من صــــحتها يضــــم اقاعدة البيا�ت هي مســــتودع  قاعدة البيا�ت:
 .املعلومات الستخراج األوسع نطاقًاقدمها األعضاء وميكن الوصول إليها من خالل نظام املعلومات ي

  



2 CGRFA/WG- AqGR-4/21/4 

 

 نظام املعلومات العاملياملستخرجة من  املعلومات

الســـــــتعالم عن البيا�ت لســـــــتخدم امليف قاعدة البيا�ت من خالل واجهة  املوجودةميكن الوصـــــــول إىل املعلومات  التقارير:
املوارد الوراثية  تقارير موجزة عن بيا�ت توليدميكن للمستخدمني و املوارد الوراثية املائية.  جلميع أصحاب املصلحة يف املتاحة
ال يزال هذا و . ةواألنواع املســـــتزرعواألنواع و املنطقة اجلغرافية واجملموعة التصـــــنيفية حســـــب البلد أ ترشـــــيحهااليت ميكن  املائية

تقارير موجزة تركز  اســــــتخراجواجهة املســــــتخدم لالســــــتعالم عن البيا�ت ميكن عرب ولكن  ،اإلنشــــــاءاملكون من النظام قيد 
ميكن للنظام أيًضا و والقدرات واملؤسسات.  العامة السياساتو ) 3( ؛طويرالتو ) 2(احلفظ واالستخدام املستدام؛  )1( :على

أوســـع إىل  الً وصـــو املطاف �اية  ســـتتيح اإلصـــدارات املســـتقبلية من الواجهة يفو عن األنواع والبلد. صـــحائف وقائع إنشـــاء 
 .تقارير خمتلفة بصيغ متعددةمجيع البيا�ت من خالل 

ا على  املؤشــــرات: املوارد حالة عن مؤشـــــرات حمددة  توليدســـــتكون اإلصـــــدارات املســـــتقبلية من نظام املعلومات قادرة أيضـــــً
 املقاصدحتقيق أهداف التنمية املستدامة أو  حنواليت ميكن استخدامها، على سبيل املثال، لرصد التقدم احملرز  الوراثية املائية

.أهداف خطة العمل العاملية، مبا يف ذلك أهداف احلفظ احملددةأو 
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ملائية -1الشكل  ملوارد الوراثية ا مع تسجيل  AquaGRIS رسم ختطيطي يوضح هيكل نظام معلومات ا
 صلبهاألنواع املستزرعة يف 

 
 
 

 خمطط انسيايب حيدد مكو�ت نظام املعلومات وتدفق البيا�ت -2الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 سجل
األنواع املستزرعة 

‘ ةنظام معلومات املوارد الوراثية املائي ’

 األنواع املستزرعة األساسية
)احليوا�ت(الساللة •
 )النبااتت(الصنف •
 األنواع املتكاثرة يف األحواض•
األنواع الربيّة•
 األنواع املستزرعة الثانوية•
 األنواع اهلجينة•
 التضمييناألنواع ذات التهجني •
 األنواع املهجنة•
األنواع املتعددة اجملموعات •

 الكروموسومية
 من الناحية(األنواع الوحيدة اجلنس •

 )الوراثية
 األنواع املعّدلة وراثًيا•
 األنواع احملّورة وراثًيا•
 األقارب الربية•
األرصدة•

األنواع

املؤشرات
 5-2التقدم احملرز يف املقصد 

من أهداف التنمية املستدامة

التقارير
التنمية

االستخدام املستدام/احلفظ
القدرة/السياسات العامة

   املستخدمون (أصحاب املصلحة يف املوارد الوراثية
 املائية)

 املنظمة وممثلو األعضاء
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Equivalent in Arabic Term in English  
 Country fact sheets عن البلد صحائف وقائع

 Species fact sheets عن األنواعصحائف وقائع 

 Data summaries ملخصات البيا�ت

 Farmed type development تنمية األنواع املستزرعة

 Policy and capacity السياسات العامة والقدرات

 Data query user interface واجهة املستخدم لالستعالم عن البيا�ت

 Data validation Interface واجهة التحقق من صحة البيا�ت

 Registry database قاعدة بيا�ت السجل

 Survey Solutions Survey Solutions questionnaireمنصة االستبيان املستند إىل 

 Excel Excel based questionnaire بنسقاالستبيان 

 Country report data القطرية عن التقارير بيا�ت ال

 FAO production statistics اإلنتاج بشأنإحصاءات املنظمة 

 


