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 مقدمة -أولا 
 
متابعة حالة يعترب برنامج العمل املتعدد السنننننننننننننننوات هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ةاهليئةو الوثيقة املعنونة   -1

  كمحصننننننننلةئمرحلة رئيسننننننننية لدورتة العادية الثامنة عشننننننننرة. وقد ترغ  اهليئة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل
بالتايل يف إجراء مناقشة أوىل حول إجراءات املتابعة احملتملة هبدف حتديد سبل املضي قدماا، وتيسري األنشطة ذات الصلة 

 لموسة خالل دورهتا القادمة.املجراءات اإليف ما بني الدورات، ومناقشة 
 
اسننننننننتعر ننننننننف يموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصننننننننصننننننننة املعنية باملوارد الوراثية املائية رهتا الثانية، يف دو و  -2

 1اخليارات املتعّلقة بإجراءات املتابعة وقّدمف يموعة من التوصننننننننننننننيات. هيئةلألغذية والزراعة ةيموعة العملو التابعة لل
ارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، بالتعاو  الوثيق مع اللجنة الفرعية أوصنننف بإعداد مشنننروع خطة عمل عاملية بشننن   املو و 

املختصننة برتبية األحياء املائية ويموعة العمل االسننتشننارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الصننلة التابعتني 
ات اإلقليمية هبدف عرض مشننننننروع خطة عمل عاملية للجنة مصننننننايد األعام، مع مراعاة اإلسننننننهامات الواردة من املشنننننناور 

 2على اهليئة لكي تنظر فية يف دورهتا املقبلة.
 
من . و حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملوتلخص هذه الوثيقة بإجياز الغرض من التقرير عن  -3
 وصو  فيها اإلجراءات اإل افية اليت تتخذها اهليئة استخدامة ميكن أ  تعزز عّينحتدد، استناداا إىل التقرير، ياالت م مث

املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة بشننننننننننننننكل مسننننننننننننننتدام وتدعمها. وتقرتر الوثيقة أخرياا خيارات لتطوير اسننننننننننننننتجابة 
 اسرتاتيجية للتقرير.

 
 معلومات أساسية -اثانيا 

 
وجلنة مصنننايد األعام  التابعة هلا يئة ويموعة العملاهلمن خالل عمل ، تؤدي منظمة األغذية والزراعة ةاملنظمةو -4

وجلنتها الفرعية املختصننة برتبية األحياء املائية ويموعة العمل االسننتشننارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات 
 ئية لألغذية والزارعة وإدارهتا وتطويرها وصوهنا.، دوراا هاماا يف تعزيز االستخدام املسؤول للموارد الوراثية املاالصلة

وتشننننننننننننننرف اهليئة على إعداد التقييمات العاملية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتوجهة. وح  ا  ،   إعداد  -5
ية احليوانية ةالثروة و، وتقييمني اثنني للموارد الوراث2009و 1997تقييمني عامليني اثنني للموارد الوراثية النباتية ةاحملاصننننننننيلو ة

وسننيتم اسننتكمال تقييمني عامليني إ ننافيني،  3و.2013و، وتقييم واحد للموارد الوراثية احلرجية ة2015و 2007احليوانيةو ة
،   ةالتقريروحالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعية يف العامل  و حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملمها  

                                                      
 .CGRFA-17/19/8.1من الوثيقة  25-24  اتالفقر   1
 .CGRFA-17/19/8.1من الوثيقة  29الفقرة   2
3  /arassessments/-http://www.fao.org/cgrfa/assessments/global 

http://www.fao.org/cgrfa/assessments/global-assessments/en/
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مجيع التقييمات من خالل عمليات قائمة على املشنننننناركة ومدفوعة من قبل البلدا   أُعّدتوقد  2019.4ونشننننننرمها يف عام 
 5إىل أولويات اسرتاتيجية وطنية وإقليمية ودولية. يت جرى حتديدهاترمجة الفجوات واالحتياجات ال فسهلو 
 
أصبح والتحديات ذات الصلة جزءاا أساسياا من إعداد التقرير. و وشّكل حتديد  الرسائل الرئيسية  واالحتياجات  -6

من الضروري ا   اغتنام فرصة نشر التقرير للنظر يف احلاجة إىل اختاذ إجراءات للرد على نتائجة، واالتفاق على األولويات 
وقد ترغ  اهليئة يف  .حنو مسنننننتدامعلى  املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واسنننننتخدامها وتطويرها لصنننننو االسنننننرتاتيجية 

االنظر  يف مرحلة من املراحل، يف آليات تسننمح هلا برصنند حالة املوارد الوراثية املائية املسننتزرعة وأقارهبا الربية وا اهاهتا  ،أيضننا
ئة ويموعة اإلشننراف على تنفيذ إجراءات املتابعة املتفق عليها، من خالل أعضنناء اهليبالوطنية و  ةوالياليف املسننتقبل  ننمن 

 العمل.
 

 لحالة الموارد الوراثية المائيةاألساس المنطقي  -اثالثا 
 ومتابعتها لألغذية والزراعة في العالم

 
يقندم التقرير، للمرة األوىل، تقييمناا عامليناا شننننننننننننننامالا لعندة ياالت من بينهنا، حالة املوارد الوراثينة املائينة لألغذية  -7

وأصحاب املصلحة والسياسات والتشريعات  رامية إىل صوهنا،هود الاجلو  ،ودوافعها وا اهاهتاوالزراعة واستخدامها وتبادهلا 
. ومن املسننننننلم بة أ  هذا التقرير يقتصننننننر على املوارد الصننننننلة هبا وذوالبحوث والتعليم والتدري  واإلرشنننننناد والتعاو  الدويل 

 الربية  من نطاق الوالية الوطنية.أقارهبا على الوراثية املائية لألغذية والزراعة املستزرعة و 
 
وعلى الرغم من الدور احلاسنننننننم الذي تضنننننننطلع بة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف املسنننننننامهة يف حتقيق  -8

مشتتة املوارد هذه املعلومات السابقة املتاحة بش    كانفاألمن الغذائي وسبل املعيشة املستدامة على الصعيد العاملي،  
ويعد هذا  أدى عدم وجود تسنننننميات موّحدة إىل بيانات ومعلومات ال يسنننننهل احلصنننننول إليها.و بشنننننكل عام،  وناقصنننننة

يف إبالغ املنظمة عن بيانات تربية األحياء  ، بطريقة متماسننننننكة ومتسننننننقة،التقرير خطوة أوىل وهامة حنو حتليل الفجوات
تعلقة باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة عند مسنننننتويات أدىن حتديد الفجوات املعرفية امليف و  املائية ومصنننننايد األعام
 من مستوى األنواع.

 
ويشنننننننننننري التقرير إىل أ  املعلومات عن املوارد الوراثية سنننننننننننتزداد أمهية لدعم تربية األحياء املائية ومصنننننننننننايد األعام  -9

ااملسنننننننننننتدامة. ويبني أ  هنام  يموعة متزايدة من املعلومات عن املوارد الوراثية لرتبية األحياء املائية وعن األرصننننننننننندة  أيضنننننننننننا
املعلومات لدعم اإلدارة السننننننليمة. ويف  قدر أكرب من والفصننننننائل السننننننمكية املتميزة من الناحية الوراثية، وحاجة متزايدة إىل
ابطة جبمع املعلومات عن التنوع الوراثي. وجي  الوقف نفسنننننننننة، ينبغي االعرتاف بالصنننننننننعوبات الفنية والتكالي  املرت  أيضنننننننننا

 الحتياجات من حيث القدرات لدى البلدا  النامية.على امراعاة الع ء اإل ايف 
 

                                                      
 .Inf.1-CGRFA/17/19/8.2الوثيقة   4
5  /instruments/gpa/ar-http://www.fao.org/cgrfa/policies/global 

http://www.fao.org/cgrfa/policies/global-instruments/gpa/ar/
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املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واسننتخدامها املسننتدام  صننو وسننيؤدي حتسننني املعرفة بشنن   حالة وا اهات  -10
حتسني إدارة هذه املوارد األساسية. ويف  وء فقدا  املوائل إىل ياسات أمشل وخطط أفضل و وتطويرها إىل تسهيل و ع س
إىل اإلفقار الوراثي، وتغري الظروف البيئية واالقتصننننننننننننننادية وتقدم التكنولوجيات  اللذين يؤديا والعشننننننننننننننائر املائية وتدهورها 

تعزيز مسنننننامهة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف  احليوية، يوفر التقرير فرصنننننة لتحديد األولويات االسنننننرتاتيجية هبدف
 حتقيق األمن الغذائي والتنمية الريفية.

 
 ويقنننننندم التقرير أدلننننننة على اإلمكننننننانننننننات غري املسننننننننننننننتغلننننننة إىل حنننننند  كبري يف قطنننننناع تربيننننننة األحينننننناء املننننننائيننننننة  -11

ا بشننكل صننوهناملائية لألغذية والزراعة وإدارهتا وتطويرها و  يف العامل لزيادة إنتاجة وكفاءتة من خالل اسننتخدام املوارد الوراثية
مسنننننننتدام. ويوثّق التقرير أنة على الرغم من اسنننننننتخدام العديد من التكنولوجيات الوراثية لتحسنننننننني اإلنتا  والر ية يف تربية 

وراثي متعمد أو اسنننننتئناس، هي  األحياء املائية، فإ  األنواع الربية، أي النباتات واحليوانات اليت مل يطرق عليها أي حتسنننننني
أكثر األنواع املسنننننتزرعة اسنننننتخداماا. ويشننننندد اعتماد تربية األحياء املائية على األقارب الربية، وال سنننننيما بالنسنننننبة إىل قطيع 

 التفريخ، على أمهية احلفاظ على املوائل وإدارة اجملموعات الربية واألنواع غري احمللية.
 

ة إذا متف إدارة مجيع األنواع املائية املسننننتزرعة بفعالية من خالل برامج تربية مناسننننبة، وأجريف تقديرات مفادها أن -12
مثننل الرتبيننة االنتقننائيننة، فننإنننة ميكن تلبيننة الطلنن  املتزاينند املتوقع على األغننذيننة املننائيننة عن طريق تربيننة األحينناء املننائيننة، مع 

لكن األخذ بالتكنولوجيات التقليدية املهمة اخلاصنننننننننة اسنننننننننتخدام إ نننننننننايف قليل لألرا ننننننننني واألعالف أو املوارد األخرى. و 
بالتحسننني الوراثي ودود وبطيء. وهنام حاجة ماسننة إىل تطبيق تكنولوجيات التحسننني الوراثي املناسننبة، وال سننيما الرتبية 

 مزيننداا  االنتقننائيننة، من أجننل تلبيننة الطلنن  املتزاينند على األغننذيننة املننائيننة بطريقننة مسننننننننننننننتنندامننة، وهننذا أمر يسننننننننننننننتحق بننالتننايل
 من االهتمام.

 
اويشننننري التقرير  -13 إىل أ  السننننياسننننات ونظم املعلومات موجودة عموماا ملصننننايد األعام وتربية األحياء املائية،  أيضننننا

 اوأنواعولكنها ال تركز عادة على املسننننتوى اجليخب. واالف الزراعة األر ننننية اليت طورت على مّر آالف السنننننني سننننالالت 
، ال توجد سوى فصائل قليلة متميزة مستخدمة يف تربية األحياء املائية، ويكو  حتديدها ووصفها هبا امعرتفونباتية حيوانية 

ودودا بشنكل عام. بالتايل، حتتا  البلدا  إىل املسناعدة يف صنقل السنياسنات وتطوير نظم معلومات مناسنبة تعاد وترصند 
 6نواع، أي األنواع املستزرعة.تنوع األنواع املائية املستزرعة على مستوى أدىن من األ

 
ومع و ع اللمسات األخرية على التقرير، ال جي  أ  تتوق  هذه العملية. بل إنة ينبغي استخدام الزخم ملعاجلة  -14

 الفرص والفجوات واالحتياجات اليت   حتديدها، بطريقة اسرتاتيجية ومستدامة.
  

                                                      
 أخرى معدلة يُعّرف  النوع املسننننتزرع  ب نة كائنات مائية مسننننتزرعة ميكن أ  تكو  فصننننيلة أو هجينة أو ثالثية اجملموعة أو أحادية اجملموعة أو أشننننكاالا   6

 و.CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.2يف الوثيقة  31جينياا أو صنفاا أو نوعاا بّرياا ةانظر الصفحة 
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 إلجراءات المتابعة عاماألهداف والمبادئ والهيكل ال -ارابعا 
 المتعّلقة بالموارد الوراثية المائية

 
هذه  صنننو ميكن أ  تشنننمل إجراءات املتابعة املتعّلقة باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة تدابري رئيسنننية ملعاجلة  -15

امية إىل تعزيز األمن الغذائي والتنمية املوارد وتطويرها واسنننتخدامها املسنننتدام، بغية تقدة مسنننامهة كبرية يف اجلهود الدولية الر 
املسننننتدامة وختفي  حدة الفقر، تا يتماشننننى مع أهداف التنمية املسننننتدامة، ومدونة السننننلوم بشنننن   الصننننيد الرشننننيد ملنظمة 
 األغذية والزراعة، وااللتزامات أو الصنننننكوم أو األطر الدولية األخرى، مثل هنج النظام اإليكولوجي ملصنننننايد األعام وتربية

 األحياء املائية.
 

 األهداف احملتملة إلجراءات املتابعة
 

ميكن أ  تسننننننننننننننعى إجراءات املتابعة اليت ينبغي أ  تكو  طوعية وتعاونية وقائمة على االحتياجات واألولويات  -16
 الوطنية، إىل حتقيق أهداف خمتلفة، منها:

 
 حتسني حتديد وتوصي  ووص  املوارد الوراثية املائية، ورصدها؛ 
  وتشننننننننننننجيع الوصننننننننننننول إىل املعلومات عن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وتبادهلا على املسننننننننننننتويني

 اإلقليمي والوطخب؛
  ،و نننننننننننما  احلفاظ على التنوع اهلام للموارد الوراثية املائية لألنواع املسنننننننننننتزرعة واألقارب الربّية على السنننننننننننواء

 لألجيال احلالية واملقبلة؛
 م املوارد الوراثية املائية وتطويرها بشننننكل مسننننتدام، من أجل حتقيق األمن الغذائي والزراعة وتشننننجيع اسننننتخدا

 املستدامة ورفاه اإلنسا  يف مجيع البلدا ؛
  ،واإلسننراع يف تطبيق التكنولوجيات الوراثية املناسننبة لتحسننني املوارد الوراثية املائية املسننتزرعة لألغذية والزراعة

بية االنتقائية املصنننننننممة تصنننننننميماا جيداا، من أجل حتقيق مكاسننننننن  وراثية تدعم النمو تا يف ذلك برامج الرت 
 املستدام إلنتا  تربية األحياء املائية؛

  وتلبية احلاجة إىل تطوير برامج وطنية شنننننننناملة بشنننننننن   املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  مع أصننننننننحاب
 أخصائيي علم الوراثة ووكاالت التنمية؛املصلحة املعنيني، تن فيهم مديري املوارد و 

  ا، صننننوهنوالتشننننديد على الدور املهم الذي تؤدية املرأة يف اسننننتخدام املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة و
والدعوة إىل بذل جهود خاصننننننننننة لشننننننننننمل املرأة والتعاونيات النسننننننننننائية يف برامج إدارة املوارد الوراثية املائية 

 ؛لألغذية والزراعة
  املعلومات ا وتطوير صننننوهنوبناء القدرات يف يال تطوير املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واسننننتخدامها و

املوارد املالية والتدري  والتعليم للسنننننمار لعدد أكرب من البلدا  باالسنننننتفادة من املوارد الوراثية ذات الصنننننلة و 
 ستدام؛املائية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو م

  ومحاية املوائل احلرجة بالنسنننننننننننننبة إىل كافة مراحل تطوير املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وعك  تراجع
العديد من األقارب الربية لألنواع املائية املسننننننننتزرعة، تا يف ذلك الرتاجع الذي تسننننننننبة األنواع الغازية، وتعزيز 
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ة كوسننننننننننننننائل فعالة لتعزيز اسننننننننننننننتخدام املوارد الوراثية املائية لألغذية النهج اإليكولوجية واإليكولوجية اإلقليمي
 والزراعة وإدارهتا على حنو مستدام؛

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

 لزراعة وزيادة املعارف والقدرات املتعّلقة هبا، تا يف ذلك من خالل والتوعية باملوارد الوراثية املائية لألغذية وا
إجراء دراسننننننننننات حالة تبنّي كي  ميكن اسننننننننننتخدام التكنولوجيات الوراثية واملعارف املرتبطة هبا لتعزيز األمن 

 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة؛ صو الغذائي والتنمية االقتصادية و 
   واملؤسننننننننسننننننننات ذات الصننننننننلة على و ننننننننع األولويات واالسننننننننرتاتيجيات الوطنية وتنفيذها ومسنننننننناعدة البلدا

 ا بشكل مستدام؛صوهنواستعرا ها بشكل منتظم، من أجل استخدام املوارد الوراثية املائية وتطويرها و 
  ا ترحلة ال سنننننيما يف البلدا  النامية وتلك اليت متّر اقتصننننناداهت –وتعزيز الربامج الوطنية والقدرات املؤسنننننسنننننية

وتطوير الربامج اإلقليمية والدولية ذات الصننننننننننلة؛ وينبغي أ  تشننننننننننمل هذه الربامج التعليم والبحث  –انتقال 
ا وتطويرها صننننننننننننننوهنوالتدري  ملعاجلة توصنننننننننننننني  املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وجردها ورصنننننننننننننندها و 

 واستخدامها بشكل مستدام؛
 ولويات الوطنية ذات الصننننلة بغية هتيئة بيئة مؤاتية وتعبئة املوارد البشننننرية واسننننتعراض السننننياسننننات والربامج واأل

واملالية الالزمة السنننننننننننتخدام املوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات املرتبطة هبا، مثل الرتبية االنتقائية، بشنننننننننننكل 
 مستدام، وتبادهلا؛

 :والدعوة إىل و ع خطوط توجيهية طوعية وأطر خاصة تا يلي 
o الشبكات الدولية واإلقليمية والوطنية املعنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة؛ 
o وبنوم اجلينات؛ 
o وتعزيز األرصدة؛ 
o .وإدارة قطعا  التفريخ وحتسينها 

 
 املبادئ

 
اميكن أ  حتدد إجراءات املتابعة املتعّلقة باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  -17 مبادئ رئيسننية تكو  متوائمة  أيضننا

مع الصننننكوم القائمة، وال سننننيما مع مدونة السننننلوم بشنننن   الصننننيد الرشننننيد للمنظمة، وأهداف التنمية املسننننتدامة، واتفاقية 
التنوع البيولوجي. وجي  أ  تسنننننتند األولويات االسنننننرتاتيجية إىل االعرتاف ب   البلدا  مرتابطة جوهرياا يف ما يتعلق باملوارد 

ية املائية لألغذية والزراعة، وأ  التعاو  الدويل اجلوهري لة فائدة متبادلة. وسنننننتسننننناعد البلدا ، حسننننن  االقتضننننناء، يف الوراث
أطر يف املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف السنياسنات والربامج الوطنية األوسنع نطاقاا و  صنو إدما  احتياجات إدارة و 

 اإلقليمية والعاملية.العمل على املستويات الوطنية و 
 

 اهليكل العام
 

ميكن أ  تتمحور إجراءات املتابعة املتعّلقة باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة حول املوا ننننننننننننننيع الرئيسننننننننننننننية أو  -18
 ياالت األولوية التالية:
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  وتقويتها والزراعةإنشاء نظم توصي  ورصد ومعلومات وطنية وعاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية 
 اإلسراع يف تطوير املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة بشكل مناس  من أجل تربية األحياء املائية 
 تعزيز االستخدام املستدام للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وصوهنا 
 السياسات واملؤسسات وبناء القدرات 

 
من ياالت األولوية هذه، بصننننننننننياغة إجراءات وددة ميكن أ  توافق احلكومات على قد ترغ  اهليئة، يف كل يال  -19

تنفيذها على املسننننننننننننتويات الوطنية وئأو اإلقليمية وئأو الدولية لتحقيق األهداف. وسننننننننننننتسننننننننننننتند هذه اإلجراءات إىل النتائج 
ويات االسننننننرتاتيجية املؤقتة إلجراءات املتابعة واالحتياجات والتحديات الرئيسننننننية اليت   حتديدها يف التقرير. وترد قائمة باألول

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

 المشاورات في ما بين الدورات -اخامسا 
 

اقد ترغ  اهليئة  -20  ميكن أ  ،يف الطل  إىل املنظمة إجراء مشنننننناورات، تا فيها مشنننننناورات إقليمية وعلى اإلنرتنف أيضننننننا
ة تكو   رورية لتسهيل مداوالهتا بش   إجراءات املتابعة املتعّلقة باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة. وميكن أ  تواصل يموع

ويموعننة العمننل او  الوثيق مع اللجنننة الفرعيننة املختصننننننننننننننة برتبيننة األحينناء املننائيننة العمننل تطوير إجراءات املتننابعننة وتعزيزهننا، بننالتعنن
من  سنننلسنننلةالتابعتني للجنة مصنننايد األعام، هبدف تقدة االسنننتشنننارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الصنننلة 

 ية الثامنة عشرة للهيئة للنظر فيها.إجراءات املتابعة املوصى هبا أو خطة عمل عاملية إىل الدورة العاد
 

 التوجيهات المطلوبة -اسادسا 
 

 قد ترغ  اهليئة يف القيام تا يلي: -21
 
  حالة املوارد اسنننننننننننننتعراض وتنقيح األهداف احملتملة واهليكل العام وقائمة األولويات االسنننننننننننننرتاتيجية ملتابعة التقرير عن

 ؛الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل
  والطل  إىل األمانة أ  تتوىل، باالسنننننننننننننتناد إىل توجيهات اهليئة وبالتشننننننننننننناور مع األقاليم، رهنا بتوافر املوارد، واللجنة

الفرعية املختصننننة برتبية األحياء املائية ويموعة العمل االسننننتشننننارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات 
عام، إعداد مشروع خطة عمل عاملية بش   املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، الصلة التابعتني للجنة مصايد األ

  لتستعر ة يموعة العمل واهليئة يف دورتيهما القادمتني.
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 مرفقال
 

 األولويات الستراتيجية المحتملة إلجراءات المتابعة المتعّلقة بالموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة
 

تستند األولويات االسرتاتيجية احملتملة التالية إلجراءات املتابعة واليت ترد  من ياالت األولوية املقرتحة، إىل االحتياجات 
 .حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملوالتحديات اليت   حتديدها يف التقرير عن 

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

 وتقويتها والزراعة
: تعزيز االسننتخدام املوّحد عاملياا للمصننطلحات والتسننميات والتوصننيفات اخلاصننة باملوارد 1-1األولوية االسننرتاتيجية 

 الوراثية املائية لألغذية والزراعة.
جراءات رفع التقارير وتوسننننيع نطاق نظم املعلومات القائمة املسننننتندة : حتسننننني وتوحيد إ2-1األولوية االسننننرتاتيجية 

 إىل األنواع من أجل تغطية املوارد الوراثية املائية غري املبّلغ عنها، تا فيها أنواع الزينة والكائنات الدقيقة.
وتعزيزها وإ ننننننننننننننفاء الطابع  : تطوير نظم املعلومات الوطنية واإلقليمية والعاملية املوّحدة3-1األولوية االسننننننننننننننرتاتيجية 

التجاريئاملؤسسايت عليها من أجل مجع البيانات بش   املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة على مستوى أدىن من 
 و والتحقق منها ورصدها ورفع التقارير بش هنا.خزوناتاألنواع ةأي األنواع املستزرعة وامل

 
ارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة بشكل مناسب من أجل تربية اإلسراع في تطوير المو  :2مجال األولوية 

 األحياء المائية
: التوعية والتوصننننننل إىل فهم أفضننننننل خلصننننننائص التكنولوجيات الوراثية ودورها واملخاطر 1-2األولوية االسننننننرتاتيجية 

ذلننك تكنولوجيننات الرتبيننة االنتقننائيننة  املرتتبننة عنهننا ولتطبيقهننا على املوارد الوراثيننة املننائيننة لألغننذيننة والزراعننة، تننا يف
 التقليدية والتكنولوجيات الناشئة.

: زيادة اعتماد برامج الرتبية االنتقائية الطويلة األجل واملدارة بطريقة جيدة باعتبارها 2-2األولوية االسننننننننننننننرتاتيجية 
 .الرئيسية لكافة أنواع تربية األحياء املائيةتكنولوجيا حتسني وراثي أساسية 

: و ننننننننننع اسننننننننننرتاتيجيات وبرامج وطنية لتطوير األنواع والسننننننننننالالت بغية إطالق كامل 3-2وية االسننننننننننرتاتيجية األول
إمكانات املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة. وينبغي أ  حتقق اسنننننرتاتيجيات كهذه توازناا مناسنننننباا بني تطوير تربية 

 نواع املستزرعة لألنواع املوجودة اليت تتم تربيتها.األنواع اجلديدة ةاحمللية وغري احملليةو وتطوير األ
: إجراء التدري  املناس  وبناء القدرات يف يال التحسني الوراثي، وال سيما علم الوراثة 4-2األولوية االسرتاتيجية 

 الكمية.
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 وصونهاتعزيز الستخدام المستدام للموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة  :3مجال األولوية 
: و ع سياسات مستندة إىل املخاطر و وابط على إدخال املوارد الوراثية املائية لألغذية 1-3األولوية االسرتاتيجية 
وتطبيق نظم الرصنننند لفهم ا ثار املرتتبة عن األنواع غري احمللية واحلد من عواقبها السننننلبية على  ،والزراعة وعلى نقلها

 الربّية على السواء. ارعة وأقارهباملوارد الوراثية املائية املستز 
: حتديد األقارب الربّية للموارد الوراثية املائية األكثر عر ننننننننننننة للخطر بغية احلرص على 2-3األولوية االسننننننننننننرتاتيجية 

 إدارهتا بطريقة مستدامة وعلى تنفيذ إجراءات الصو  املالئمة عند الضرورة.
لراهنة واملسننننننتقبلية املرتتبة عن التغريات البيئية على املوارد الوراثية : رصنننننند وترّق  ا ثار ا3-3األولوية االسننننننرتاتيجية 

املائية لألغذية والزراعة واالسننننننننننتجابة وفقاا لذلك، مثالا من خالل صننننننننننو  املوارد املهددة وتطوير األنواع املسننننننننننتزرعة 
 رتبية األحياء املائية.لاملتكّيفة مع تغري املناخ 
تعزيز الصنننو  يف املواقع الطبيعية، تا يف ذلك محاية املوائل وإنشننناء مناطق مائية ومية، : 4-3األولوية االسنننرتاتيجية 

 بوصفة التدبري الرئيسي حلماية األقارب الربّية املهددة للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة.
ائية لألغذية والزراعة اليت تتسنننننننم ب مهية : حتديد األقارب الربّية املهددة للموارد الوراثية امل5-3األولوية االسنننننننرتاتيجية 

 حاعة لتطوير تربية األحياء املائية ومصايد األعام الربّية وإعطاء األولوية لصوهنا يف املواقع الطبيعية.
: دمج صنننو  املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة بشنننكل فعال يف عملية تطوير خطط 6-3األولوية االسنننرتاتيجية 

 ايد األعام، وال سيما بالنسبة إىل األنواع املهددة.إدارة مص
: ينبغي النظر يف إنشننناء مناطق مائية ومية عند تطوير عملية صنننو  املوارد الوراثية املائية 7-3األولوية االسنننرتاتيجية 

 األساسية لألغذية والزراعة يف املواقع الطبيعية.
ية املائية املهددة واملهمة اليت تتمتع باألولوية بوصفها مرشحة للصو  : حتديد املوارد الوراث8-3األولوية االسرتاتيجية 

 الفعال خار  املواقع الطبيعية.
: تطوير اخلطوط التوجيهية وأفضننل املمارسننات والرتويج هلا من أجل صننو  املوارد الوراثية 9-3األولوية االسننرتاتيجية 

 يعية.املائية يف اجلسم احلي ويف األنابي  خار  املواقع الطب
: رصنننننند اسننننننتخدام وتبادل املوارد الوراثية املائية ألغراض غري غذائية، مثل أنواع الزينة، 10-3األولوية االسننننننرتاتيجية 

 واألعام الغذائية وحتديد املخاطر واالحتياجات ذات الصلة.
 

 السياسات والمؤسسات وبناء القدرات :4مجال األولوية 
تطوير ورصنند وإنفاذ السننياسننات واإلدارة السننليمة اليت تويل االعتبار يف عضنناء : دعم األ1-4األولوية االسننرتاتيجية 

 ،الواج  للمسنننائل املؤثرة على صنننو  املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واسنننتخدامها وتطويرها بطريقة مسنننتدامة
 واليت تتم مواءمتها بني القطاعات احلكومية.

اسنننننننننرتاتيجيات وطنية لصنننننننننو  املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف املواقع : و نننننننننع 2-4األولوية االسنننننننننرتاتيجية 
 الطبيعية وخارجها والستخدامها بطريقة مستدامة.
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ن بشنننننن   املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة 3-4األولوية االسننننننرتاتيجية  : دعم التواصننننننل الوطخب واإلقليمي احملسننننننّ
 ي السياسات، ب مهية هذه املوارد.املستهلكني إىل وا ع وتوعية أصحاب املصلحة، من

  باملوارد و : تعزيز التوصننننل إىل فهم أفضننننل لألدوار اليت يؤديها أصننننحاب املصننننلحة املعني4-4األولوية االسننننرتاتيجية 
واستخدامها  الوراثية املائية لألغذية والزراعة، تا يف ذلك اجملتمعات األصلية والنساء، ولدورهم يف صو  هذه املوارد

 وتطويرها بطريقة مستدامة.
: دعم عمليات اسنننتعراض التشنننريعات الوطنية اليت تنظم املوارد الوراثية املائية غري احمللية، 5-4األولوية االسنننرتاتيجية 

على واحلصننننول ناسننننبة اململخاطر اتقييمات باالسننننتناد إىل بطريقة مسننننؤولة تا يف ذلك اسننننتخدام هذه املوارد وتبادهلا 
 .صائص املوارد الوراثية املائيةخل حملددةا نافعاملاملوارد وتقاسم 

: تعزيز توعية البلدا  األعضاء بالدور الذي ميكن أ  تؤدية االتفاقات والصكوم الدولية 6-4األولوية االسرتاتيجية 
، وحتسنننننننننننني تنفيذ هذه ةمسنننننننننننتدام بطريقةيف صنننننننننننو  املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واسنننننننننننتخدامها وتطويرها 

 والصكوم من أجل حتقيق أثر إجيايب.االتفاقات 
 تدابريال: إقامة أو تعزيز املؤسسات الوطنية، تا يف ذلك جهات التنسيق الوطنية، لتخطيط 7-4األولوية االسرتاتيجية 

 من أجل تنمية قطاع تربية األحياء املائية ومصايد األعام. وتنفيذها املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةب اخلاصة
: إقامة أو تعزيز املؤسنننننننننننننسنننننننننننننات الوطنية التعليمية والبحثية املعنية باملوارد الوراثية املائية 8-4األولوية االسنننننننننننننرتاتيجية 

 لألغذية والزراعة وتعزيز التعاو  بني القطاعات يف يال صو  هذه املوارد واستخدامها وتطويرها بطريقة مستدامة.
ة البشرية الوطنية على توصي  املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وجردها : تعزيز القدر 9-4األولوية االسرتاتيجية 

ورصنند ا اهاهتا واملخاطر املرتبطة هبا من أجل صننوهنا واسننتخدامها بصننورة مسننتدامة وتطويرها، تا يف ذلك تقييمها 
 االقتصادي وتوصيفها وحتسينها الوراثي.

أنشننطة للشننبكات ودعم تطوير وتعزيز الربط الشننبكي الدويل وتشنناطر : تشننجيع و ننع 10-4األولوية االسننرتاتيجية 
 املعلومات بش   املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة.

لصنننننو  املوارد الوراثية  ،: تعزيز اجلهود الرامية إىل حشننننند املوارد، تا يف ذلك املالية منها11-4األولوية االسنننننرتاتيجية 
 استخدامها وتطويرها بطريقة مستدامة.املائية لألغذية والزراعة و 

 


