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 املقدمة -ًال أو 

 2019أقـــّرت هيئـــة املـــوارد الوراثيـــة لألغذيـــة والزراعـــة يف دورهتـــا العاديـــة الســـابعة عشـــرة املنعقـــدة يف فرباير/شـــباط  -1
 .(التقريـر)1غذية والزراعـة يف العـاملالتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألابحلاجة إىل احملافظة على الزخم نفسه بعد إعداد 

املنظمـة اسـتعراض األهـداف والبنيـة اإلمجاليـة وقائمـة أولـو�ت املتابعـة االسـرتاتيجية وإعـداد مسـودة خطـة عمـل  وطلبت مـن
نيـــة الفنيـــة احلكوميــة الدوليـــة املخصصـــة املععامليــة للمـــوارد الوراثيـــة املائيـــة لألغذيــة والزراعـــة لكـــي تنظـــر فيهــا جمموعـــة العمـــل 

 2.واهليئة يف دوراهتما املقبلة (جمموعة العمل) ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

وابلتعـاون مـع جلنـة مصـايد  ،على ضرورة إعداد خطة العمـل العامليـة بعـد التشـاور مـع األقـاليم أيًضاووافقت اهليئة  -2
ة العمــل العامليــة طوعيــة وتعاونيــة وأن جيــري تنفيــذها وأشــري إىل ضــرورة أن تكــون خطــ .األمســاك وأجهزهتــا الفرعيــة املختصــة

 3يتماشى مع احتياجات األعضاء وأولو�هتم. مبا

 وأجهزهتــــــا الفرعيــــــة املختصــــــة، وال ســــــيما 4جلنــــــة مصــــــايد األمســــــاكوحظــــــي إعــــــداد خطــــــة العمــــــل العامليــــــة إبقــــــرار  -3
موعــة العمــل االستشــارية املعنيــة ابملــوارد جمو  5اكاللجنــة الفرعيــة املختصــة برتبيــة األحيــاء املائيــة التابعــة للجنــة مصــايد األمســ

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

ليـــة حتـــّدد اخلطـــوات التاخطـــة العمـــل العامليـــة، كمـــا وتلّخـــص هـــذه الوثيقـــة العمليـــة الـــيت اتُبعـــت يف إعـــداد مشـــروع  -4
هبــذه الوثيقــة لتنظــر فيــه  1املقرتحــة لوضــع اللمســات األخــرية عليــه واعتمــاده. ويــرد مشــروع خطــة العمــل العامليــة يف املرفــق 

 جمموعة العمل.

 وضع خطة العمل العامليةالتقدم احملرز يف  -ااثنيً 

دها التقريـر، ويعكـس يستند مشروع خطة العمل العاملية على االسـتنتاجات، واالحتياجـات والتحـد�ت الـيت حـدّ  -5
وديســمرب/كانون  2019املــدخالت والتوصــيات املقدمــة مــن حلقــات العمــل اإلقليميــة املنعقــدة بــني ديســمرب/كانون األول 

يف أديــــــس أاباب،  2019ديســــــمرب/كانون األول  4إىل  2. وقــــــد انعقــــــدت حلقــــــة العمــــــل اإلقليميــــــة األوىل يف 2020األول 
 12-8ُعقدت حلقات العمـل األربعـة املتبقيـة بصـورة افرتاضـية: آسـيا واحملـيط اهلـادئ (، 19-وبفعل جائحة كوفيد 7إثيوبيا.

أمريكــــا الالتينيــــة والبحــــر الكــــارييب  9)؛2020أكتوبر/تشــــرين األول  8-5أورواب وآســــيا الوســــطى ( 8)؛2020يونيــــو/حزيران 
وخــــالل  11).2020نون األول ديســــمرب/كا 8-7والشــــرق األدىن ( 10)؛2020ســــبتمرب/أيلول  24-21وأمريكــــا الشــــمالية (
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، ابلنســـبة إىل كـــل جمـــال أولويـــة يف مشـــروع خطـــة العمـــل العامليـــة، يف األقـــاليمكـــل مـــن لعمـــل، نظـــر املنـــدوبون مـــن  حلقـــات ا
األولــو�ت االســرتاتيجية ذات الصــلة وحــّددوا التــدابري واملؤشــرات ضــمن كــل أولويــة. كمــا أن مشــروع خطــة العمــل العامليــة 

 من حلقات العمل اخلمسة مجيعها. عكس املدخالت الواردة

اســـتجابًة إىل  12إضـــافًة إىل ذلـــك، يعكـــس مشـــروع خطـــة العمـــل العامليـــة: الواثئـــق املقدمـــة مـــن األعضـــاء واملـــراقبني -6
 13)؛ وتقريــــر الــــدورة الثالثــــة جملموعــــة العمــــل التابعــــة للجنــــة مصــــايد األمســــاك؛C/FI-42تعمــــيم األمانــــة املوّجــــه إىل الــــدول (

للجنــة الفرعيــة ة مــن األعضــاء يف جمموعــة العمــل التابعــة للجنــة مصــايد األمســاك؛ وتقريــر الــدورة العاشــرة واملــدخالت الــوارد
 14املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك.

، مع تدابري يف جمال صـون أن تكون خطة متجددة، ملدة عشر سنوات يف البدايةوهتدف خطة العمل العاملية إىل  -7
 إطـارًاوارد الوراثية املائيـة لألغذيـة والزراعـة واسـتخدامها املسـتدام علـى املسـتوى الـوطين، واإلقليمـي والعـاملي. وسـوف تـوّفر امل

 ا للعمل املستقبلي للمنظمة وأعضائها.رئيسيً 

 عيدعلــى صــوقــد ترغــب اهليئــة وجمموعــة العمــل التابعــة هلــا يف النظــر يف مرحلــة مقبلــة يف كيفيــة دعــم إحــراز التقــدم  -8
تنفيذ خطة العمل العاملية ورصده. وستخّطط اهليئة استعراض تنفيذ خطة العمـل العامليـة، واسـتعراض هـذه اخلطـة حبـّد ذاهتـا 

 ضمن بر�مج عملها املتعدد السنوات، ابلتعاون الوثيق مع جلنة مصايد األمساك وأجهزهتا الفرعية ذات الصلة.

 إىل اهليئة للنظر فيها. هاملية، سوف تُقدموإثر استعراض جمموعة العمل خلطة العمل العا -9

 التوجيهات املطلوبة -ااثلثً 

 قد ترغب جمموعة العمل يف القيام مبا يلي: -10
 

 ا ابلتقدم املبّلغ عنه يف ما خيّص وضع خطة العمل العاملية؛اإلحاطة علمً  )1(
 رهتا القادمة؛استعراض ومراجعة مشروع خطة العمل العاملية، حسب االقتضاء، لتنظر فيه اهليئة يف دو  )2(
 التوصية أبن تدعو اهليئة املنظمة واجلهات املاحنة إىل دعم تنفيذ خطة العمل العاملية؛ )3(
 التوصية أبن تطلب اهليئة إىل املنظمة إعداد نظام رصد خلطة العمل العاملية.و  )4(
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 1املرفق 

 مشروع خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة
 طويرهاوت خدامها املستدامواست
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 بيان احملتو�ت

 الصفحات
 8 املقدمة -اجلزء األول

 9 إعداد خطة العمل العاملية

 10 خطة العمل العاملية طبيعة

 10 خلطة العمل العاملية املنطقي املسوغ

 13 واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية أهداف

 15 خطة العمل العاملية وتنظيمها هيكل

 16 أولو�ت العمل االسرتاتيجية -اجلزء الثاين
 16 التوصيف واحلصر والرصد -1جمال األولوية 

 16 مقدمة

 16 اهلدف الطويل األجل

 للمصطلحات والتسميات والتوصيفات اخلاصة عاملًياتعزيز االستخدام املوّحد : 1-1ألولوية االسرتاتيجية ا
 17 .ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

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

 17 .ابلشكل الكايف

 وضع نظم معلومات موّحدة وطنية وإقليمية وعاملية وتعزيزها إنشاء و/أو: 3-1األولوية االسرتاتيجية 
 ومنحها طابًعا مؤسسًيا من أجل مجع املوارد الوراثية املائية ما دون مستوى النوع والتثبت منها واإلبالغ عنها

 18 لألنواع واألرصدة املستزرعة). (أي التنوّع الوراثي

 20 الوراثية املائية وصو�ااالستخدام املستدام للموارد  -2األولوية  جمال
 20 مقدمة

 21 اهلدف الطويل األجل

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

 ، مبا يف ذلكالبيئية: رصد وترّقب اآلاثر الراهنة واملستقبلية املرتتبة عن التغريات 2-2االسرتاتيجية  األولوية
 22 .والزراعة واالستجابة وفًقا لذلك على املوارد الوراثية املائية لألغذية تغّري املناخ،
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تنميـــة إدارة مصـــايد  يفاملائيـــة يف املوقـــع علـــى حنـــٍو �شـــط دمـــج صـــون املـــوارد الوراثيـــة : 3-2االســـرتاتيجية  األولويـــة 
 23 .األمساك وخطط اإلدارة القائمة على النظام اإليكولوجي، وخباصة ابلنسبة إىل األنواع املهّددة

 حتديد املوارد الوراثية املائية املهّددة واملهمة اليت ال ميكن صو�ا بشكل فعال: 4-2االسرتاتيجية  األولوية
 24 .وصو�ا خارج املوقع قع،يف املو 

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

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

 27 تطوير املوارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية -3جمال األولوية 
 27 مقدمة

 28 الطويل األجل اهلدف

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

 ز�دة اعتماد برامج الرتبية االنتقائية الطويلة األجل واملدارة بطريقة جيدة ابعتبارها :2-3االسرتاتيجية  األولوية
 29 .الرئيسيةتكنولوجيا حتسني وراثي أساسية مع الرتكيز على أنواع تربية األحياء املائية 

 إعداد اسرتاتيجيات وبرامج إمنائية وطنية و/أو إقليمية لألنواع واألصناف املستزرعة،: 3-3االسرتاتيجية  األولوية
 30 .غية إطالق كامل إمكا�ت املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةتراعي احتياجات السوق واجملتمع، ب

 ت أصحاب املصلحة الرئيسيني يف تربية األحياء املائية لتطوير األنواعرفع قدرا: 4-3االسرتاتيجية  األولوية
 32 .املستزرعة احملّسنة

 34 السياسات واملؤسسات وبناء القدرات -4جمال األولوية 
 34 مقدمة

 35 الطويل األجل اهلدف

 الوراثية املائية تطوير أو مراجعة االسرتاتيجيات والسياسات بشأن صون املوارد :1-4االسرتاتيجية  األولوية
 35 .الصلة ويعاون مع أصحاب املصلحة ذواستخدامها املستدام وتطويرها، وتنفيذها ورصدها ابلت

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

 الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، والشباب والنساء، يف صون مبا يف ذلك األدوار اليت تضطلع هبا
 36 .املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتطويرها
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 دهلا واستخدامها،دعم اإلدخال املسؤول للموارد الوراثية املائية وتبا :3-4االسرتاتيجية  األولوية
 37 .مبا يف ذلك من خالل عمليات التقييم املالئمة للمخاطر، والسياسات املناسبة وتنفيذها الفعال

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

 إقامة أو تعزيز املؤسسات الوطنية، مبا يف ذلك جهات التنسيق الوطنية،: 5-4االسرتاتيجية  ةاألولوي
 تربية األحياء الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتنفيذها من أجل تنمية قطاع ابملواردلتخطيط التدابري اخلاصة 

 39 .املائية ومصايد األمساك

 تعزيز مؤسسات وطنية وإقليمية لتوصيف املوارد الوراثية املائيةإقامة أو  :6-4االسرتاتيجية  األولوية
 لألغذية والزراعة وحصرها ورصد اجتاهاهتا واملخاطر املرتبطة هبا من أجل التثقيف والبحث بشأ�ا،

 39 .مبا يف ذلك تقييمها االقتصادي وتوصيفها وحتسينها الوراثي والتنسيق بني القطاعات إلدارهتا،

 لى املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة والتقاسم العادلتيسري احلصول ع: 7-4اتيجية االسرت  األولوية
 40 .للمنافع الناشئة عن استخدامها واملنصف

 تعبئة املوارد، مبا يف ذلك املالية منها، لصون املوارد الوراثية املائية واستخدامها: 8-4االسرتاتيجية  األولوية
 42 .دامةبطريقة مست وتطويرها
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 املقدمة -اجلزء األول
والقشر�ت والرخـو�ت واحليـوا�ت املائيـة األخـرى) أعلـى مسـتوى بلغ اإلنتاج العاملي للحيوا�ت املائية (األمساك،  -1

 33.3مليـار دوالر أمريكـي. وإضـافًة إىل ذلـك، ّمت إنتـاج  401مليون طن، بقيمـة  179بقدر  2018له على اإلطالق عام 
يف املائــة مــن إنتــاج  46، وال ســيما الطحالــب الكبــرية البحريــة (األعشــاب البحريــة). وأتــى ائيــةلنبــااتت اململيــون طــن مــن ا

يف املائــة مـــن إنتــاج األعشـــاب البحريــة مـــن تربيــة األحيـــاء املائيــة. وقـــد شــّكلت تربيـــة األحيــاء املائيـــة  97احليــوا�ت املائيـــة و
إىل عــام  2001 مــن عــام يف املائــة ســنو�ً  5.3لقــرن، وســّجلت ز�دة بنســبة ا يف إنتــاج األغذيــة يف هــذا االقطــاع األســرع منــوً 

يف املائـة  54. وبصورة إمجالية، ابت إنتـاج تربيـة األحيـاء املائيـة يفـوق إنتـاج مصـايد األمسـاك الطبيعيـة (مبـا ميثـل نسـبة 2018
ر مــن نصــف قيمــة هــذا اإلنتــاج. ويؤكــد هــذا أكثــ أيًضــامــن اإلنتــاج املخــتلط ملصــايد األمســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة)، وميثــل 

اســتقر قــد اإلنتــاج علــى االنتقــال الطويــل األجــل مــن صــيد العديــد مــن األنــواع املائيــة يف وســطها الطبيعــي إىل اســتزراعها. و 
االصـــطياد مـــن املصـــايد الطبيعيـــة عنـــد مســـتواه يف العقـــود األخـــرية، ومثـــة توافـــق قـــوي لـــآلراء أبنـــه مـــن غـــري املـــرجح أن تـــزداد 

لغــّالت مــن املصــايد الطبيعيــة بشــكل كبــري مقارنــًة مبســتو�هتا احلاليــة، وابلتــايل أبنــه جيــب أن ترتافــق الــز�دة يف الطلــب علــى ا
 األغذية البحرية بنمو مستدام يف تربية األحياء املائية.

حيـث  البلـدان الناميـة، تقوم بصورة رئيسية يفو تربية األحياء املائية يف العامل غري متوازنة على الصعيد اإلقليمي إن  -2
. فالصــني ويتمتــع ابلتنــوع األكــرب يف األنــواع املســتزرعةيف املائــة مــن اإلنتــاج،  92أن إقلــيم آســيا واحملــيط اهلــادئ مســؤول عــن 

يف املائـــة مـــن إنتـــاج  60يف املائـــة مـــن اإلنتـــاج العـــاملي لرتبيــة األحيـــاء املائيـــة. كمـــا أن أكثـــر مـــن  60وحــدها تنـــتج أكثـــر مـــن 
(متثــل الرخــو�ت أكثــر  األمســاك الزعنفيــةت املائيــة �يت مــن تربيــة األحيــاء املائيــة الداخليــة فيمــا �يت ثلــث اإلنتــاج مــن احليــوا�

إنتــاج األعشــاب البحريــة إمنــا  بتســجيل منظمــة األغذيــة والزراعــة قــوميف املائــة). وت 7والقشــر�ت أكثــر مــن يف املائــة  20مــن 
 البحرية. الدقيقةوالطحالب  ااتت املائية العليا يف املياه العذبةالنبتسّجل البلدان عامًة إنتاج  ال

حيـث يعمـل العيش يف القطاع املـائي،  لكسب ًال من األشخاص من حول العامل مصدر دخل وسبي الينياملجيد و  -3
األعلــى يف آســـيا األرقـــام  ُســّجلتيف املائــة يف تربيـــة األحيــاء املائيـــة). و  34يف القطـــاع األّويل ( تقريبًــامليــون شـــخص  59.5

يف املائـــة كــل منهمــا). وبلـــغ  1يف املائــة)، وأورواب وأوســيانيا ( 4يف املائـــة)، واألمريكيتــان ( 9يف املائــة)، تليهــا أفريقيــا ( 85(
يف املائـة مـن القـوة العاملـة يف القطـاع األّويل.  14إمجايل اخنراط املرأة يف قطـاع مصـايد األمسـاك وتربيـة األحيـاء املائيـة حـوايل 

إىل  رتفـــعا (ومـــن املتوقـــع أن يكيلوغراًمـــ  20.3ـ ، قُـــّدر االســـتهالك العـــاملي الظـــاهر لألمســـاك للفـــرد الواحـــد بـــ2017ويف عـــام 
مـن متنـاول سـكان  تقريبًـايف املائـة  17.3 نسبة )، حيث استحوذت األغذية املائية على2030ا حبلول عام كيلوغرامً   21.5

وعلـــى الصـــعيد العـــاملي، تـــوّفر األمســـاك يف املائـــة مـــن جممـــوع الربوتينـــات املســـتهلكة.  8.6العـــامل مـــن الربوتينـــات احليوانيـــة، و
يف  10مليــار نســمة، و 3.3يف املائــة مــن متوســط نصــيب الفــرد مــن متنــاول الربوتينــات احليوانيــة ألكثــر مــن  20يقــارب  مــا

ت األمســاك الســلع الغذائيــة األكثــر مليــار شــخص. كمــا متثــل األمســاك ومنتجــا 6.5املائــة علــى األقــل مــن هــذه الربوتينــات لـــ
 على الصعيد العاملي. ًال تداو 

وقد أتثرت حالة التنوع املائي أبنشطة الصيد الطبيعـي علـى مـّر مئـات السـنوات حيـث ازداد الضـغط علـى الصـيد  -4
لصـيد غـري يف املائة من األرصدة السـمكية املقـّدرة خضـعت ل 34، اعُترب أن أكثر من 2017ويف عام  على الصعيد العاملي.

أن أنشـطة الصـيد هـذه  ؤكـدملا. ومـن 1974يف املائـة فقـط عـام  10املستدام، وقد ارتفعت هذه النسـبة بعـد أن كانـت تبلـغ 
سوف تؤثر على التنوع البيولوجي على املستو�ت كافة (مبا يف ذلك النظام اإليكولوجي، واألنـواع والتنـوّع الـوراثي). وتتـوفر 
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ا والكبـري ع البيولـوجي ابلنسـبة إىل األرصـدة الـيت يـتم صـيدها، إمنـا بفعـل ارتفاعهـا اجلديـد نسـبيً بعض البيا�ت عـن آاثر التنـوّ 
وال سـيما علـى املسـتو�ت دون ا ما تتوّفر معلومات مماثلة يف ما خيّص التنـوع يف تربيـة األحيـاء املائيـة، يف جمال اإلنتاج، �درً 

 .مستوى األنواع

لألغذية والزراعة األساس الذي يقوم عليه اإلنتاج يف هذا القطاع. ابلفعـل، يـتم مجـع وتشكل املوارد الوراثية املائية  -5
)، 2018نـوع يف قطـاع تربيـة األحيـاء املائيـة (بيـا�ت عـام  700نوع من املصايد الطبيعية واستزراع حـوايل  1 700أكثر من 

). ويف حني يستمر عدد األنواع اخلاضـعة 2006عام  ًال ا مسجنوعً  472ا (من ا سريعً حيث سّجل هذا الرقم األخري ارتفاعً 
يف املائـة مـن إنتـاج األمسـاك الزعنفيـة  90ترّكز لإلنتاج حول عدد صغري من األنواع. فأكثر من  أيًضاللرتبية ابالرتفاع، هناك 

العـامل (مبـا يف ذلـك  ا أو جمموعة من األنـواع فقـط، فيمـا متثـل األنـواع العشـرة األوىل يف تربيـة األحيـاء املائيـة يفنوعً  27يطال 
 يف املائة من حجم إنتاج تربية األحياء املائية.  50النبااتت) حوايل 

 التواجـد والنمـوواملوارد الوراثية املائيـة هـي مبثابـة القاعـدة الـيت تتـيح لقطـاع تربيـة األحيـاء املائيـة وللمصـايد الطبيعيـة  -6
مــع التــأثريات الطبيعيــة النبــااتت واحليــوا�ت املائيــة، وتكييفهــا  تّتســم أبمهيــة أساســية لتحســني منــوكمــا أ�ــا   .ٍو مطّــردعلــى حنــ

كـذلك، حيــّدد تنــوع املــوارد   .والناجتـة عــن صــنع البشـر مثــل تغــري املنـاخ، وملقاومــة األمــراض والطفيليـات واالســتمرار يف التطــور
 التنــوّع الكبـري مــن األشـكال واأللــوان الوراثيـة املائيــة قـدرة األنــواع علـى التكيّــف والصـمود بوجــه البيئـات املتغــرية، ويسـاهم يف

 نظـرًاوتّتسم املوارد الوراثية املائية أبمهية حامسة ابلنسبة إىل استمرار البشر ورفـاههم،  .واخلصائص األخرى لدى األنواع املائية
ن البحــــار واأل�ــــار  يف تــــوفري اإلمــــداد ابألغذيــــة مــــحيــــو�ً  دورًاإىل الفوائــــد التغذويــــة املعــــرتف هبــــا لألغذيــــة املائيــــة. وتــــؤدي 

والبحــريات، وتــوفري مصــدر لألمنــاط الغذائيــة الصــحية وُســبل املعيشــة ملاليــني األشــخاص، والتخفيــف يف الوقــت نفســه مــن 
كمــا أن حفــظ املــوارد وابلتــايل فهــي ضــرورية لإلنتــاج املســتدام لرتبيــة األحيــاء املائيــة.   .الضــغوط الواقعــة علــى األرصــدة الربيــة

ن اســتخدامها ابلعــدل واإلنصــاف، حمــل اهتمــام املنــافع الناشــئة عــ ، واقتســامطويرهــاســتخدامها املســتدام وتالوراثيــة املائيــة وا
(خطــة  طويرهــاعامليــة لصــون املــوارد الوراثيــة املائيــة لألغذيــة والزراعــة واســتخدامها املســتدام وتالعمــل التــوّفر خطــة ، كمــا دويل

 ا عليه للقطاع. ا متفقً دوليً  إطارًاالعمل العاملية) للمرة األوىل 

 إعداد خطة العمل العاملية

ــــــــــذ عــــــــــام  -7 ــــــــــة والزراعــــــــــة من ــــــــــة لألغذيــــــــــة والزراعــــــــــة ملنظمــــــــــة األغذي ــــــــــة املــــــــــوارد الوراثي ــــــــــة  2007أقــــــــــرت هيئ  أبمهي
املــوارد الوراثيــة املائيــة وهشاشـــتها ودورهــا يف �ــج النظـــام البيئــي لألغذيــة والزراعــة، ومســـامهتها يف التصــدي لتحــدّ�ت تغـــري 

التقرير عن حالة التنـوع البيولـوجي لألغذيـة والزراعـة يف  ، وّجهت اهليئة العملية القطرية إلعداد2014ا من عام ءً وبد املناخ.
ألنـواع املسـتزرعة ل، يوّفر التقيـيم الشـامل األول حلالـة املـوارد الوراثيـة املائيـة 2019الذي ُنشر عام  . كما أن هذا التقرير،العامل

 .الربية وأقارهبا

، حيــث متثــل هــذه ا قطــر�ً تقريــرً  92تقريــر عــن حالــة املــوارد الوراثيــة املائيــة لألغذيــة والزراعــة يف العــامل علــى ويســتند ال -8
 يف املائــة مـن إنتــاج مصـايد األمســاك الطبيعيـة يف العــامل.  82يف املائـة مــن إنتـاج تربيــة األحيـاء املائيــة ونسـبة  96البلـدان نســبة 

يتنــــاول، يف مجلــــة أمــــور، حالــــة املــــوارد الوراثيــــة املائيــــة لألغذيــــة والزراعــــة املســــتزرعة،  ًال ا شــــاما عاملًيــــويتضــــمن التقريــــر تقييًمــــ
واســتخدامها وتبادهلــا، وعواملهــا احملركــة واجتاهاهتــا، وجهــود صــو�ا، وأصــحاب املصــلحة املعنيــني هبــا وسياســاهتا وتشــريعاهتا، 

 .الوالية الوطنية حدودأقارهبا الربية ضمن يتصل هبا من حبوث، وتعليم، وتدريب وإرشاد، وتعاون دويل، و  وما
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ابحلاجـة إىل احملافظـة علـى الـزخم نفسـه بعـد  2019وأقّرت اهليئة يف دورهتا السابعة عشرة املنعقدة يف فرباير/شباط  -9
البنيــة املنظمــة اســتعراض األهــداف و  وطلبــت مــنإعــداد التقريــر عــن حالــة املــوارد الوراثيــة املائيــة لألغذيــة والزراعــة يف العــامل، 

اإلمجالية وقائمة أولو�ت املتابعة االسرتاتيجية، كمـا وردت يف الـدورة الثانيـة جملموعـة العمـل احلكوميـة الدوليـة املعنيـة ابملـوارد 
الوراثيــة املائيــة، وإعــداد مســودة خطــة عمــل عامليــة للمــوارد الوراثيــة املائيــة لألغذيــة والزراعــة لكــي تنظــر فيهــا جمموعــة العمــل 

 دوراهتما املقبلة.واهليئة يف 

علـى ضـرورة إعـداد خطـة العمـل العامليـة بعـد التشـاور مـع األقـاليم وابلتعـاون مـع جلنـة مصـايد  أيًضـاواتفقت اهليئـة  -10
ضـــرورة أن تكـــون خطـــة العمـــل العامليـــة طوعيـــة وتعاونيـــة وأن جيـــري ا بوأحاطـــت علًمـــ .األمســـاك وأجهزهتـــا الفرعيـــة املختصـــة
 األعضاء وأولو�هتم. تنفيذها مبا يتماشى مع احتياجات

اللجنـــة الفرعيـــة وحظـــي إعـــداد خطـــة العمـــل العامليـــة مبصـــادقة جلنـــة مصـــايد األمســـاك وأجهزهتـــا الفرعيـــة، وال ســـيما  -11
ـــاء املائيـــة التابعـــة للجنـــة مصـــايد األمســـاك و  ـــة املختصـــة برتبيـــة األحي ـــة ابملـــوارد الوراثيـــة املائي جمموعـــة العمـــل االستشـــارية املعني

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

أولــو�ت املتابعــة االســرتاتيجية مــن قائمــة عــالوًة علــى ذلــك، قــّدم األعضــاء املــدخالت بشــأن األهــداف والبنيــة و  -12
املقدمـــة خـــالل مخـــس ، واملـــدخالت مخـــالل الـــردود علـــى طلـــب خطـــي أُرســـل إىل مجيـــع األعضـــاء للحصـــول علـــى تعقيبـــاهت

 حلقات عمل تشاورية إقليمية.

 طبيعة خطة العمل العاملية

 وينبغــي عــدم تفســريها أو تنفيــذها بتنــاقض مــع التشــريعات الوطنيــة ،خطــة العمــل العامليــة طوعيــة وغــري ملزمــةإن  -13
 .واالتفاقات الدولية القائمة حيثما ينطبق ذلك

متجـــددة ميكـــن حتـــديثها مبـــا يتماشـــى مـــع أي متابعـــة تعتربهـــا اهليئـــة ضـــرورية.  مليـــة وثيقـــةً وتشـــكل خطـــة العمـــل العا -14
ومــدهتا الزمنيــة األساســية هــي عشــر ســنوات (مبــا يتفــق مــع التنفيــذ املتوقــع للتقييمــات العامليــة)، مــع أحكــام متصــلة بصــون 

 .ةوالعاملي ةواإلقليمي ةطنيالو  ملستو�تاعلى  طويرهااملوارد الوراثية املائية، واستخدامها املستدام وت

وقــد ختتلــف األولويــة النســبية لكــل مــن األولــو�ت االســرتاتيجية واإلجــراءات املرتبطــة هبــا بشــكل كبــري بــني البلــدان  -15
واألقاليم املختلفة. وقد تعتمد األمهية النسبية على املوارد الوراثية نفسـها، والبيئـة الطبيعيـة أو نظـم اإلنتـاج املعنيـة، والقـدرات 

 إلدارة املوارد الوراثية املائية. ًال ارية احلالية، واملوارد املالية أو السياسات القائمة أصاإلد

 املنطقي خلطة العمل العاملية املسوغ
وتقـــــرتح أولـــــو�ت العمـــــل االســـــرتاتيجية، الـــــواردة يف خطـــــة العمـــــل العامليـــــة، تـــــدابري حمـــــّددة ملعاجلـــــة االحتياجـــــات  -16

. وســـوف يســـاهم تنفيـــذ أولـــو�ت طويرهـــاملـــوارد الوراثيـــة املائيـــة، واســتخدامها املســـتدام وتوالتحــد�ت املتصـــلة بتعزيـــز صـــون ا
العمـل االســرتاتيجية إىل حـّد كبــري يف اجلهـود الدوليــة لتعزيـز األمــن الغـذائي والتنميــة املسـتدامة، والتخفيــف مـن وطــأة الفقــر، 

 ا مع أهداف التنمية املستدامة والتزامات دولية أخرى.متشيً 

من زراعة احملاصيل واإلنتاج احليواين  ا بكثريأحدث عهدً ل استزراع األنواع املائية بصورة إمجالية قطاع إنتاج ويشك -17
يف املائـــة مـــن  97 تـــدجني ا، حيـــث أنيف الزراعـــة األرضـــية. كمـــا أن التـــدجني يف تربيـــة األحيـــاء املائيـــة حـــديث العهـــد نســـبيً 
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معظـم األنـواع احلاليـة املسـتزرعة ال ختتلـف  إّن فـفحسـب. ونتيجـًة لـذلك،  عشـرينالقـرن اليف  بـدأقـد األنواع املائيـة املسـتزرعة 
، ّمت تـدجني من ذلك على العكسبل ال و�ت عالية من التنوّع الوراثي. ا عن أقارهبا الربية، وما زالت حتافظ على مستكثريً 

آالف  10ل فــرتة تصــل إىل العديــد مــن األنــواع األرضــية (احليوانيــة والنباتيــة علــى الســواء) املســتخدمة لألغذيــة والزراعــة خــال
ا مــن أســالفها الربيــة، وابلفعــل فقــدت البشــرية عــددً  دىلــا مــن التنــوع الــوراثي املوجــود ا كبــريً ســنة، ويُعتقــد أ�ــا خســرت جــزءً 

األقــارب الربيــة هلــذه األنــواع. ويولّــد هــذا االنقســام بــني القطاعــات ضــرورات خمتلفــة للمــوارد الوراثيــة املائيــة املتصــلة ابملــوارد 
 اثية للثروة احليوانية واحملاصيل لدى النظر يف صو�ا، واستخدامها املستدام وتنميتها.الور 

ي العـاملي وسـبل الدور احلاسم الذي تؤديه املـوارد الوراثيـة املائيـة علـى صـعيد املسـامهة يف حتقيـق األمـن الغـذائرغم و  -18
. إضـافًة إىل ذلـك، إن مشـتتة وغـري مكتملـةيف األغلـب ثية املائية املعلومات املتاحة عن املوارد الورا كانت  العيش املستدامة،

والتبليــغ عنهــا يقّلــص دقــة البيــا�ت  اا قاطًعــحتديــدً  غيــاب التســميات املوّحــدة مــن أجــل حتديــد املعلومــات عــن هــذه املــوارد
ـــة والزراعـــة يف العـــامل خطـــوًة أوىل وه ـــة التنـــوع البيولـــوجي لألغذي امـــة حنـــو حتليـــل املتاحـــة. وابلتـــايل، يشـــكل التقريـــر عـــن حال

ـــاء املائيـــة ومصـــايد  ـــة األحي الفجـــوات، بطريقـــة متماســـكة ومتســـقة، يف إبـــالغ املنظمـــة والبلـــدان األعضـــاء عـــن بيـــا�ت تربي
األمســـاك، ويف حتديـــد الفجـــوات املعرفيـــة املتعلقـــة ابملـــوارد الوراثيـــة املائيـــة لألغذيـــة والزراعـــة عنـــد مســـتو�ت أدىن مـــن مســـتوى 

يف التقريــر عــن حالــة التنــوع البيولــوجي لألغذيــة والزراعــة يف العــامل تتــأثر ابلغيــاب النســيب  الــواردة ومــاتإمنــا حــىت املعل .األنــواع
 للرصد اجلاري حلالة املوارد الوراثية املائية واالستخدام امللتبس وغري املتسق للتسميات من أجل وصف هذه املوارد.

ملائيــة املســتخدمة يف تربيــة األحيــاء املائيــة، مثــة أدلّــة علــى ا ملعظــم األنــواع اوعلــى الــرغم مــن التــدجني احلــديث نســبيً  -19
التــدهور الــوراثي هلــذه املــوارد، بفعــل ســوء اإلدارة الوراثيــة وغيــاب تطبيــق املبــادئ الوراثيــة األساســية، يف بعــض نظــم إمــدادات 

ا تراجـع أداء اإلنتـاج. كمـا تسـاهم البذور. ويزيد هذا األمر من خمـاطر قيـام الرتبيـة الداخليـة، وفقـدان تنـوع وراثـي كبـري وأخـريً 
نــوع يف مواقــع ليســت  200ملحوظــة جــًدا يف إنتــاج تربيــة األحيــاء املائيــة ويــتم اســتزراع أكثــر مــن  مســامهةً األنــواع غــري احملليــة 

راعها يف مـن األنـواع العشـرة األكثـر اسـتزراًعا يف بلـدان ّمت إدخاهلـا إليهـا أكثـر ممـا يـتم اسـتز  مواقعها األصلية. وتسـتزرع تسـعةٌ 
وميكن أن تصبح هذه األنواع غـري احملليـة غازيـة، وأن تـؤثر علـى حنـو سـليب علـى الـنظم  .البلدان اليت تشكل موطنها األصلي

 اإليكولوجية احمللية، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي لألنواع األصلية.

ال تـزال جلميـع األنـواع املسـتزرعة أقـارب و الربيـة. قارهبـا رد الوراثية املائية املسـتزرعة وأبني املوا اويبقى رابٌط قوي قائمً  -20
. ويف عدة حاالت، تبقى تربيـة األحيـاء املائيـة تعتمـد قوى احملرّكةبرية يف الطبيعة، رغم أن بعضها مهّدد بفعل جمموعة من ال

ي. وميكـن أن تتـأثر على موارد األقارب الربية حيث يستمر مجع البذور للزراعة أو الرصـيد البيّـاض للمفـارخ مـن النطـاق الـربّ 
األقــارب الربيــة لألنـــواع املســتزرعة (األرصـــدة واجملموعــات) برتبيــة األحيـــاء املائيــة، لـــيس فقــط بفعــل مجـــع البــذور أو الرصـــيد 

املوائل، وإثر حاالت هروب أو دخول متعمد، تغّري التفاعل بني األنواع املسـتزرعة  فقدانمن خالل تغيري/ أيًضاالبّياض إمنا 
 ا وأقارهبا الربية.راثيً املتغرية و 

فعالـة للصـون يف املوقـع يف  وعلى العكس، ميكن أن تشكل أرصدة مصـايد األمسـاك اخلاضـعة إلدارة جيـدة آليـاتٍ  -21
املوقـــع، مثـــل بنـــوك اجلينـــات يف النظـــام احلـــّي أو يف خـــارج العديـــد مـــن بـــرامج الصـــون  أيًضـــااملنـــاطق املائيـــة احملميـــة. ويوجـــد 

بـر�مج للصـون يف النظـام احلـّي،  200عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعـة يف العـامل عـن . ويفيد التقرير أل�بيبا
، وال ســــيما مــــن زراعــــة األ�بيــــببنــــك جيــــين يف  300البحريــــة، وحــــوايل  لدقيقــــةاوالطحالــــب معظمهــــا لألمســــاك الزعنفيــــة 

 .لتربيدابالبحرية وجمموعات السائل املنوي احملفوظ  لدقيقةاالطحالب 
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ويف حــــني طُّبقــــت عــــدة تكنولوجيــــات للتحســــني الــــوراثي علــــى حنــــو �جــــح علــــى األنــــواع املائيــــة، يبقــــى مســــتوى  -22
ا، وخباصـة التكنولوجيـا األساسـية املتصـلة ابلرتبيـة االنتقائيـة، يف قطـاع تربيـة ا نسـبيً ا التحسني الوراثي متدنيً ذاالستفادة من ه

يف قطاع تربية األحيـاء املائيـة. ويُقـّدر  طويرهاا من األنواع املستزرعة اليت ّمتت تيل نسبيً األحياء املائية اليوم. ولذا، يوجد القل
يف املائــة مــن إنتــاج تربيــة األحيــاء املائيــة ينبثــق مــن األنــواع املســتزرعة احملّســنة مــن خــالل بــرامج تربيــة  10مــن  ًال أكثــر قلــيأن 

يف  45ا اســتزراع الوراثيــة املائيــة لألغذيــة والزراعــة يف العــامل، يــتم حالًيــا للتقريــر عــن حالــة املــوارد خاضــعة إلدارة جيــدة. ووفًقــ
يف قطـاع تربيـة  علـى إنتاجـه لحـوظموراثي يـؤثر بشـكل ن التحسني الأبا فقط بلدً  55 فادأاملائة من األنواع كأنواع برية فيما 

ة األحيــاء املائيــة املســتدامة بشــكل كبــري مــن خــالل مل يــتم انتهازهــا لــز�دة إنتاجيــة تربيــ ابلتــايل، تتــوفر فرصــةو . األحيــاء املائيــة
 االعتماد املعّجل للتحسني الوراثي يف القطاع. 

أن السياســات واملؤسســات الــيت تعــاجل املــوارد الوراثيــة املائيــة عديــدٌة ومعقــدة يف أغلــب األحيــان أل�ــا تتصــل كمــا  -23
وراثيـــة املائيـــة ال تتصـــّدى هلـــا عـــادًة علـــى مســـتو�ت دون خمتلفـــة. فالسياســـات الـــيت تعـــاجل املـــوارد ال عـــادًة بتـــأثريات وحمفـــزات

ا مـا تكـون . وغالبًـإىل اخلطـر ، األنواع املسـتزرعة أو األرصـدة الربيـة)، وابلتـايل تعـّرض إدارة هـذه املـواردًال مستوى األنواع (مث
 السياسات وخطط اإلدارة ذات الصلة غري فعالة لعدٍد من األسباب.

إمجاليـــة بقيمـــة املـــوارد الوراثيـــة املائيـــة لألغذيـــة والزراعـــة يف مصـــايد األمســـاك وتربيـــة هنـــاك نقـــص يف الـــوعي بصـــورة و  -24
إىل القــدرة علــى التصــّدي بشــكل كامــل للتعقيــدات يف صــو�ا،  األحيــاء املائيــة، ويفتقــر أصــحاب املصــلحة الرئيســيون عامــةً 

و�ت يف بنـاء القـدرات ابخـتالف األقـاليم. . عـالوًة علـى ذلـك، ختتلـف االحتياجـات واألولـطويرهـاواستخدامها املستدام وت
ا جلهـة بنـاء القـدرات ا جزئيًـومثة أدلة على أن الشبكات اإلقليمية أو الدولية املخّصصة للموارد الوراثية املائيـة سـّجلت جناًحـ

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

ة املـــوارد الوراثيـــة املائيـــة لألغذيـــة والزراعـــة إىل تســـهيل وضـــع وســـيؤدي حتســـني املعرفـــة بشـــأن حالـــة واجتاهـــات إدار  -25
املوائل والعشائر املائية وتدهورها وقد أفضى فقدان  .وإىل حتسني إدارة هذه املوارد األساسية ،سياسات أمشل وخطط أفضل

احليوية، يوفر التقرير عن حالة . ويف ضوء ذلك وتغّري الظروف البيئية واالقتصادية، وتقدم التكنولوجيات إىل اإلفقار الوراثي
ـــه فرصـــًة طـــال انتظارهـــا لتحديـــد األولـــو�ت  ـــة والزراعـــة يف العـــامل وإجـــراءات املتابعـــة املتصـــلة ب ـــة املائيـــة لألغذي املـــوارد الوراثي

 .فية املستدامةاالسرتاتيجية هبدف تعزيز مسامهة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي والتنمية الري

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

 التوصيف، واحلصر والرصد •
 االستخدام املستدام والصون •
 تنمية املوارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية •
 السياسات، واملؤسسات، وبناء القدرات والتعاون •

ر األول عـــن حالـــة املـــوارد الوراثيـــة املائيـــة لألغذيـــة والزراعـــة يف العـــامل، تـــوّفر خطـــة العمـــل وبنـــاًء علـــى الـــزخم يف إطـــالق التقريـــ
وسوف يتسم التعـاون  .ملعاجلة الفرص والفجوات واالحتياجات اليت مت حتديدها، بطريقة اسرتاتيجية ومستدامة إطارًاالعاملية 

ية لتلبيـة احتياجـات البلـدان الناميـة بصـورة خاصـة جلهـة الصـلة أبمهيـة أساسـ ويوالتنسيق بني البلدان وأصـحاب املصـلحة ذ
 .هذه تنفيذ خطة العمل العامليةلو  ،القدرات، واالستجابة لالستنتاجات اليت خلص إليها التقرير
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 أهداف واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية

هبــدف تقــدمي  طويرهــاســتدام وتترمــي خطــة العمــل العامليــة إىل معاجلــة صــون املــوارد الوراثيــة املائيــة، واســتخدامها امل -27
 مسامهة كبرية يف تعزيز األمن الغذائي والتنمية املستدامة، والتخفيف من وطأة الفقر.

 يف مـــا يتعلـــق وتســـتند خطـــة العمـــل العامليـــة وأولو�هتـــا االســـرتاتيجية علـــى االفـــرتاض أبن البلـــدان مرتابطـــة جـــوهر�ً  -28
التعاون الدويل اجلوهري ضـروري لتحقيـق األهـداف املـذكورة أد�ه بشـكل فعـال  ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وأن

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

نظمـــة يف جمـــال السياســـات، وبصـــورة خاصـــة، مدونـــة الســـلوك للم القائمـــة املواءمـــة مـــع الصـــكوك واألدوات •
من أهـداف التنميـة املسـتدامة)،  14و 2بشأن الصيد الرشيد، وأهداف التنمية املستدامة (وخباصة اهلدفان 

وغريهـــا مـــن الصـــكوك الدوليـــة، حســـب احلاجـــة. ومـــن شـــأن األولـــو�ت االســـرتاتيجية أن تســـاعد البلـــدان، 
يف السياســــات  وإدارهتـــايـــة املـــوارد الوراثيــــة املائ املتصـــلة بصـــون حتياجــــاتالحســـب االقتضـــاء، يف إدمـــاج ا

 .ا ويف أطر العمل على املستو�ت الوطنية واإلقليمية والعامليةوالربامج الوطنية األوسع نطاقً 

ســـوف يضـــمن تنـــوع املـــوارد الوراثيـــة املائيـــة قـــدرة قطـــاع تربيـــة األحيـــاء املائيـــة علـــى االســـتجابة بشـــكل مســـتدام  •
ـــ البيئيـــة، مبـــا يف ذلـــك تغـــّري املنـــاخ واآلفـــات، والطفيليـــات ا والظـــروف لطلبـــات األســـواق واجملتمـــع األوســـع نطاًق

األخصــائيون يف تربيـة األحيــاء املائيــة األصــناف املسـتزرعة مــن األنــواع املائيــة الــيت  طلــبواألمـراض املســتجدة. وي
ص والــوطين والعــاملي وتــوفّر فــر  توى احمللــيوتــدعم األمــن الغــذائي والتغــذوي علــى املســ ،تلــّيب االحتياجــات احملليــة

العمـــل، مبـــا يف ذلـــك ضـــمن اجملتمعـــات احملليـــة الريفيـــة، والـــيت تكـــون قـــادرًة علـــى الصـــمود يف وجـــه جمموعـــة مـــن 
 العوامل احليوية والالحيوية، مبا يف ذلك الظروف املناخية القصوى، واألمراض ونظم اإلنتاج املختلفة واملتطورة.

مـــن املـــوارد الوراثيـــة املائيـــة يف البلـــدان يف العـــامل ، فـــإن صـــون جمموعـــة متنوعـــة بـــني املـــوارد إىل التكافـــل نظـــرًاو  •
 يقّلص املخاطر يف وجه استمرار اإلنتاج واإلمداد على أساس عاملي، ويعّزز األمن الغذائي العاملي.

ا، وجيـــب النظـــر إليهـــا بشـــكل ا وثيًقـــارتباطًـــ ببعضـــها الــبعض تــرتابط املـــوارد الوراثيـــة املائيـــة الربيـــة واملســـتزرعةو  •
 .طويرهاخيّص صون املوارد الوراثية املائية، واستخدامها املستدام وتمجاعي يف ما 

التوصـــيف واحلصـــر املرجعيـــان للمـــوارد الوراثيـــة املائيـــة، والرصـــد الـــروتيين لألرصـــدة الربيـــة واألنـــواع املســـتزرعة  •
لـــإلدارة الوراثيـــة والســـرتاتيجيات وبـــرامج التحســـني، يف بـــرامج  هـــي عوامـــل أساســـيةلكشـــف االختالفـــات، 

 جل محاية املوارد القّيمة املعّرضة للخطر. خطط الطوارئ من أوضع يف لصون، و ا

معرفــــة ورصــــد حالــــة املــــوارد الوراثيــــة املائيــــة عــــامالن أساســــيان لتوجيــــه عمليــــة بلــــورة السياســــات واخلطــــوط  •
وراثيــة التوجيهيــة إلدارة هــذه املــوارد، حبيــث تسرتشــد هبمــا القــرارات الــيت يتخــذها املنتجــون بشــأن املــوارد ال

 املائية الواجب استخدامها ضمن نظم اإلنتاج.

ويف حـــني ينبغـــي إيـــالء األولويـــة لصـــون املـــوارد الرئيســـية  ا،خمتلطًـــا يتطلّـــب صـــون املـــوارد الوراثيـــة املائيـــة �ًجـــ •
، ومــن املــرجح أن يشــكل هــذا خــارج املوقــع بــدور يف هــذا اجملــاللألقــارب الربيــة يف املوقــع، يضــطلع الصــون 

 الرئيسي لصون األنواع املستزرعة.املزج النهج 
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 ويإدراج مجيـع أصـحاب املصـلحة ذتعتمد اإلدارة الفعالة للموارد الوراثية املائية على املستو�ت كافة على  •
ومــن شــأن أصــحاب املصــلحة هــؤالء، مبــا يف ذلــك أصــحاب املصــلحة  .الصــلة، وعلــى مشــاركتهم الطوعيــة

انعي السياســـات، واألكـــادمييني والبـــاحثني ومنتجـــي ومـــريب الرئيســـيني مثـــل مـــدراء املـــوارد احلكـــوميني، وصـــ
. طويرهـاعلى الصعيد الفردي واجلماعي يف صون املوارد الوراثية املائيـة وت األحياء املائية، أن يضطلعوا بدورٍ 

ـــة املائيـــة، حبيـــث  ومـــن املهـــم فهـــم ودعـــم أدوار أصـــحاب املصـــلحة املختلفـــني ومصـــلحتهم يف املـــوارد الوراثي
 ملنافع الناشئة عن استخدام هذه املوارد بعدل وإنصاف. يتقامسون ا

 األهداف الرئيسية خلطة العمل العاملية هي التالية: -29
 

 ورصدها؛ هاووصف هاوتوصيف املوارد الوراثية املائية حتسني حتديد •

 العاملي ىتو املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وتبادهلا على املس بشأنوتشجيع الوصول إىل املعلومات  •
 اإلقليمي والوطين؛و 

وضـــمان احلفـــاظ علـــى التنـــوع اهلـــام للمـــوارد الوراثيـــة املائيـــة، يف األنـــواع املســـتزرعة واألقـــارب الربيـــة لألجيـــال  •
 احلالية واملقبلة؛

وتشجيع استخدام املوارد الوراثية املائية وتطويرها بشكل مستدام، مـن أجـل حتقيـق األمـن الغـذائي والتنميـة  •
 ة لرتبية األحياء املائية ورفاه اإلنسان يف مجيع البلدان؛املستدام

مــن أجــل حتقيــق مكاســب وراثيــة تــدعم وتعجيــل التحســني الــوراثي املالئــم للمــوارد الوراثيــة املائيــة املســتزرعة،  •
 النمو املستدام إلنتاج تربية األحياء املائية؛

 ووثية املائية ينخرط فيهـا أصـحاب املصـلحة ذضرورة بلورة برامج وطنية شاملة حول املوارد الورالوالتصّدي  •
الصــــلة، مبــــا يف ذلــــك صــــانعي السياســــات، ومــــدراء املــــوارد احلكــــوميني وغــــريهم، واألكــــادمييني والبــــاحثني، 

 ومنتجي األحياء املائية، والوكاالت احلكومية الدولية وغري احلكومية؛

ارد الوراثيــة املائيــة وصــو�ا، والــدعوة إىل بــذل والتشـديد علــى الــدور اهلــام الــذي تؤديــه املــرأة يف اسـتخدام املــو  •
 لشمل املرأة والتعاونيات النسائية يف برامج إدارة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة؛جهود خاصة 

وبنــــاء القــــدرات يف جمــــال صــــون املــــوارد الوراثيــــة املائيــــة لألغذيــــة والزراعــــة واســــتخدامها وتنميتهــــا، وتطــــوير  •
املوارد املالية واملوارد املتعلقة ابلبنية التحتيـة، والتـدريب والتعلـيم للسـماح لعـدد  بشأنالصلة املعلومات ذات 

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

ية املائية لألغذيـة والزراعـة، وعكـس تراجـع ومحاية املوائل احلرجة ابلنسبة إىل كافة مراحل تطوير املوارد الوراث •
العديد من األقارب الربية لألنواع املائية املستزرعة، مبا يف ذلك الرتاجع الذي تسـّببه األنـواع الغريبـة الغازيـة، 
وتعزيـــز الـــنهج اإليكولوجيـــة واإليكولوجيـــة اإلقليميـــة كوســـائل فعالـــة لتعزيـــز اســـتخدام املـــوارد الوراثيـــة املائيـــة 

 والزراعة وإدارهتا على حنو مستدام؛ لألغذية

وتشجيع الوصول إىل املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة والتقاسم العادل واملنصـف للمنـافع الناشـئة عـن  •
 ا مع الصكوك الدولية ذات الصلة، حسب احلاجة؛استخدامها، متشيً 
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املعارف املتعّلقة هبا، من خالل إجراء دراسات حالـة والتوعية ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وز�دة  •
تبّني كيف ميكن اسـتخدام التكنولوجيـات الوراثيـة واملعـارف املرتبطـة هبـا لتعزيـز األمـن الغـذائي والتنميـة  ًال مث

  االقتصادية وصون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة؛

األولــــو�ت واالســــرتاتيجيات الوطنيــــة وتنفيــــذها ومســــاعدة البلــــدان واملؤسســــات ذات الصــــلة علــــى وضــــع  •
علــى حنــو مســتدام  اســتخدام املــوارد الوراثيــة املائيــة يف جمــالاألولــو�ت كــذلك واستعراضــها بشــكل منــتظم، و 

 ؛وتطويرها وصو�ا
 ال سـيما يف البلـدان الناميـة وتلـك الـيت متـّر اقتصـاداهتا مبرحلـة –وتعزيز الربامج الوطنية والقـدرات املؤسسـية  •

وتطوير الربامج اإلقليميـة والدوليـة ذات الصـلة؛ وينبغـي أن تشـمل هـذه الـربامج التعلـيم والبحـث  – يةانتقال
والتـــدريب ملعاجلـــة توصـــيف املـــوارد الوراثيـــة املائيـــة لألغذيـــة والزراعـــة، وحصـــرها ورصـــدها وصـــو�ا وتطويرهـــا 

 واستخدامها بشكل مستدام؛

الوطنية ذات الصلة بغيـة هتيئـة بيئـة مؤاتيـة وتعبئـة املـوارد البشـرية  واستعراض السياسات والربامج واألولو�ت •
واملاليــة الالزمــة الســتخدام املــوارد الوراثيــة املائيــة والتكنولوجيــات املرتبطــة هبــا، مثــل الرتبيــة االنتقائيــة، بشــكل 

 مستدام، وتبادهلا؛

اثيـــة املائيـــة، علـــى الصـــعيدين والـــدعوة إىل وضـــع خطـــوط توجيهيـــة طوعيـــة وأطـــر لتعزيـــز إدارة املـــوارد الور  •
 الوطين والدويل.

 خطة العمل العاملية وتنظيمها هيكل

أربعة جماالت ذات األولوية تعكس تقسيم التحد�ت  ضمنيتّم جتميع األولو�ت االسرتاتيجية يف خطة العمل العاملية  -30
 ألغذية والزراعة يف العامل، على النحو التايل:واالحتياجات اليت جرى حتديدها يف التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية ل

 التوصيف، واحلصر والرصد؛ )1(
 االستخدام املستدام والصون؛ )2(
 تنمية املوارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية )3(
 السياسات، واملؤسسات وبناء القدرات والتعاون )4(

جمموعة من األولو�ت االسـرتاتيجية. وضـمن كـل أولويـة ا به، ويعّدد جل مرتبطً ا طويل األاألولوية هدفً  يجمال ذ كلوحيّدد  
ــــب قائمــــة مــــن  ــــو�ت اإلجــــراءات اســــرتاتيجية، ُحيــــدد هــــدف خــــاص إىل جان لتحقيــــق هــــذا اهلــــدف. كمــــا أن بعــــض األول

االســـرتاتيجية متصـــلة ومرتابطـــة ببعضـــها، أو متداخلـــة مـــع بعضـــها وابلتـــايل ميكـــن أن تكـــون اإلجـــراءات املتوقعـــة ذات صـــلة 
 أولوية اسرتاتيجية واحدة.أبكثر من 

كمــا يّتســم رصــد تنفيــذ خطــة العمــل العامليــة أبمهيــة حامســة، وســوف تُبــذل اجلهــود لوضــع املؤشــرات املالئمــة هلــذا  -31
ا، يف حـني الغرض. ويف بعض احلاالت، فإن املؤشرات اليت ميكن استخدامها لرصد تنفيـذ خطـة العمـل العامليـة متاحـة حاليًـ

ملوارد الوراثيـة املائيـة الـذي تقـوم ت عن اا من نظام املعلومامن احملتمل وضع املؤشرات انطالقً ينبغي وضع مؤشرات أخرى. و 
 القائمة حبّد ذاهتا.و  ستهدفةامل لدراسات االستقصائيةا، مبا يف ذلك احاليً  وضعهمنظمة األغذية والزراعة أو مصادر أخرى ب
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 أولو�ت العمل االسرتاتيجية -اجلزء الثاين

 التوصيف واحلصر والرصد  -1وية جمال األول

 توصيف ورصد ومعلومات وطنية وعاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتقويتهالإنشاء نظم 

 مقدمة

للســـماح بصـــو�ا، واســـتخدامها املســـتدام يّتســـم رصـــد حالـــة املـــوارد الوراثيـــة املائيـــة واإلبـــالغ عنهـــا أبمهيـــة حامســـة  -32
ير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، فإن مسـتوى رصـد هـذه املـوارد واإلبـالغ عنهـا غـري  للتقر  وفًقا. و طويرهاوت

دون مستوى األنواع. ويف حني تقوم البلدان برصد إنتـاج تربيـة األحيـاء املائيـة حسـب  مستو�تعند ، وخاصة حالًياكاٍف 
شأن إىل منظمة األغذية والزراعة، تشـوب تضـارابت نظـم اإلبـالغ هـذه. وترفع التقارير هبذا ال ،األنواع أو جمموعات األنواع

، �يت العديــد مــن التقــارير القطريــة علــى ذكــر ًال حالــة املــوارد الوراثيــة املائيــة لألغذيــة والزراعــة يف العــامل مــث عــنلــدى اإلبــالغ و 
ونتيجـــًة  .ملنظمـــة والعكـــس صـــحيحإىل اغ بشـــكل دوري بّلـــاســـتزراع أنـــواع غـــري مســـجلة يف البيـــا�ت القطريـــة لإلنتـــاج الـــيت تُ 

 ري متـوفرةوقد تكون البيا�ت غ املائية،املوارد الوراثية  بشأنالوصول إىل املعلومات املوحدة واملوثوق هبا  لذلك، من الصعب
 ابلكامل وال سيما يف ما خص املستو�ت دون مستوى األنواع.

املصــطلحات لوصــف األنــواع املســتزرعة مــن املــوارد  ومثــة مســتوى عــاٍل مــن عــدم االتســاق وااللتبــاس يف اســتخدام -33
املائيــة عنــد مســتو�ت دون مســتوى األنــواع. وهبــدف إاتحــة مجــع البيــا�ت، ورصــد حالــة املــوارد الوراثيــة املائيــة ورفــع التقــارير 

 بشأ�ا، من الضروري توفري املزيد من االتساق والتوحيد لإلجراءات واملصطلحات.

لــدان علــى نظــم املعلومــات عــن املــوارد الوراثيــة املائيــة ضــمن واليتهــا القضــائية؛ غــري أن وحيــافظ عــدٌد صــغري مــن الب -34
بعان املعايري أو املبـادئ ذاهتـا. ومثـة حاجـة ملّحـة لوضـع نظـام متسـق يف مجع البيا�ت وتصنيفها ال يتّ  عتمداهليكل والنهج امل

املقارنــة بــني املعلومــات الــيت تقــّدمها بلــدان خمتلفــة، ويضــمن  ومتفــق عليــه لتســجيل املعلومــات عــن املــوارد الوراثيــة املائيــة يتــيح
 التشغيل البيين لنظم املعلومات اليت تكون قابلة للمقارنة ومتسقة على الصعيد العاملي.

ارد ألمهية األنواع غري احمللية يف اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائيـة وتطـوير األنـواع املسـتزرعة احملّسـنة مـن املـو  نظرًاو  -35
الوراثيــة املائيــة يف بعــض البلــدان، مــن الشــائع أن حتصــل عمليــات إدخــال ونقــل هــذه املــوارد عــرب احلــدود الوطنيــة. ويف حــني 

 15ا لتسجيل هذه التبادالت للموارد الوراثية املائية.تسّجل بعض البلدان عمليات النقل هذه، ال يوجد نظام موّحد عامليً 

 اهلدف الطويل األجل

اســـتخدامها بواســطة نظــام عـــاملي ومتكيــنهم مــن ات عــن املـــوارد الوراثيــة املائيــة لألعضــاء وأصـــحاب املصــلحة املعلومــإاتحــة 
 طابع مؤسسي ومزّود ابملوارد على حنو مستدام يستخدم مصطلحات موّحدة.  يذ، مفّصل

                                                      
 .سـّجل فقـط عمليـات اإلدخـال األوىل لألنـواعت يعلـى حنـو منـتظم، وهـ اافظ املنظمة علـى قاعـدة بيـا�ت إلدخـال األنـواع املائيـة إمنـا ال يـتم حتـديثهحت  15

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

http://www.fao.org/fishery/topic/14786/en
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 :1-1األولوية االسرتاتيجية 
 .فات اخلاصة ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةتعزيز االستخدام املوّحد عاملًيا للمصطلحات والتسميات والتوصي

 املنطقي املسوغ

و�ت حيــّدد التقريــر عــن حالــة املــوارد الوراثيــة املائيــة لألغذيــة والزراعــة غيــاب تســميات موّحــدة لوصــف هــذه املــوارد عنــد مســت
ملســتزرعة وفهمهــا. وقــد اقرتحــت املنظمــة يف وجــه تقاســم املعلومــات عــن األنــواع ا رجــةأحــد القيــود احلدون مســتوى األنــواع ك

 16تسمية موّحدة لألنواع املستزرعة من املوارد الوراثية املائية كمكّون لنظام معلومات منوذجي خاص ابملوارد الوراثية املائية.

جني، مبــا يف ذلــك: وهنـاك العديــد مــن العمليــات الوراثيــة والتكنولوجيــات الــيت تغــّري احلالـة الوراثيــة لألنــواع املائيــة يف ظــل التــد
؛ والتـــدخل يف عـــدد والرتبيـــة املختلطـــةالتهجـــني و ؛ واجلنـــوح الـــوراثي؛ والرتبيـــة االنتقائيـــة؛ ةالداخليـــ بيـــةاختيـــار التـــدجني؛ والرت 

ــــات إىل العديــــد مــــن األنــــواع  ــــؤدي هــــذه العمليــــات والتكنولوجي ــــة اجلــــنس. وت األزواج الصــــبغية؛ وإنشــــاء جمموعــــات أحادي
فًة إىل األنواع املستزرعة يف املواقع الربية واملتمثلة ابألفراد اليت يتم مجعها مباشـرة مـن الطبيعـة ألغـراض املستزرعة املختلفة إضا

عمليــة حصــر احلالــة واالجتاهــات واملخــاطر املرتبطــة هبــا، وتوصــيفها ورصــدها، بفعــل فهــم  وتتعــّزز اســتزراعها. وســوف تتيّســر
 عة.مشرتك للمواصفات املوّحدة هلذه األنواع املستزر 

 اهلدف

اتســــاق أكــــرب يف املصــــطلحات املســــتخدمة لوصــــف املــــوارد الوراثيــــة املائيــــة يف جمتمــــع تربيــــة األحيــــاء املائيــــة علــــى حتقيــــق 
 املستو�ت كافة.

 اإلجراءات

علــى االنرتنــت أو مكنــز للمصــطلحات  يســيني مســرد قــائمونشــر يف صــفوف أصــحاب املصــلحة الرئ وضــع •
ائيـة، مبـا يف ذلـك أمثلـة عـن اسـتخدامها بلغـاٍت خمتلفـة، مـن أجـل الـرتويج الرئيسية لوصف املوارد الوراثية امل

 ا للمصطلحات.لالستخدام املوّحد عامليً 

 خاصـــــة نشــــر تســــميات موّحـــــدة يف صــــفوف أصــــحاب املصـــــلحة الرئيســــيني مــــن خـــــالل تنفيــــذ اســــرتاتيجية •
ملائيـــة (املـــؤمترات وحلقـــات تصـــاالت، مبـــا يف ذلـــك تقـــدمي العـــروض يف األحـــداث الرئيســـية لرتبيـــة األحيـــاء االاب

العمل)، ونشر دليل أو مقالة بشـأن اسـتخدام املصـطلحات، والتشـجيع علـى اسـتخدامها مـن خـالل وسـائل 
 التواصل االجتماعي ومن جانب جهات التأثري الرئيسية يف األوساط األكادميية، والصناعة واحلكومة. 

 :2-1األولوية االسرتاتيجية 
صــد واإلبــالغ، وتوســيع نطــاق نظــم املعلومــات القائمــة املســتندة إىل األنــواع مــن أجــل تغطيــة حتســني وتنســيق إجــراءات الر 

 مل يتم اإلبالغ عنها ابلشكل الكايف.أو اليت  اإلبالغ عنها  يتمملليت املوارد الوراثية املائية ا
                                                      

 مفهوم األنواع املستزرعة والتعاريف اخلاصة هبا يف:تاح ي  16
Mair, G.C. & Lucente, D. 2020. What are “Farmed Types” in Aquaculture and why do they Matter?.  نشـرة منظمـة

 .)/40f#page=EN.pd8302en/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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 17غ العامليــة،ترّكــز الــنظم الوطنيــة لرفــع التقــارير بشــأن إنتــاج تربيــة األحيــاء املائيــة، حيــث تقــوم املنظمــة بتنســيق عمليــة اإلبــال
إىل التفـــاوت بـــني قـــوائم األنـــواع املقّدمـــة إىل املنظمـــة   نظـــرًاعلــى مســـتوى األنـــواع أو جمموعـــات األنـــواع اجلماعيـــة فحســـب. و 

لتقريــر عــن حالــة املــوارد الوراثيــة دة يف التقــارير القطريــة املقدمــة إلعــداد اكجــزء مــن اإلبــالغ عــن اإلنتــاج، وقــوائم األنــواع الــوار 
قائمــة ة والزراعــة، ال يتــوّفر اتســاق بــني التقــارير. وتســتند األنــواع الــيت تُرفــع تقــارير عــن إنتاجهــا إىل املنظمــة إىل املائيــة لألغذيــ

، ًال ا مـن فـرادى األنـواع (مـثا كبـريً الـيت تضـّم عـددً و يف نظام املعلومات اخلاصة ابلعلوم املائية ومصايد األمساك،  الواردة األنواع
ا من اهلجائن) اليت ال تسمح بتحديد املورد الوراثي ملستوى األنواع، ا صغريً عددً  أيًضا، إمنا تضّم اجملموعات الرئيسية لألنواع

 وابلتايل ال ميكن استخدامها من أجل تصنيف األنواع املستزرعة.

ا من األنواع املنتجـة وقد حّددت التقارير القطرية اليت تساهم يف التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة عددً 
ا يف قطاع تربية األحياء املائية اليت ال تتّم اإلشارة إليها يف اإلبالغ عن بيا�ت اإلنتـاج. وكـان العديـد مـن هـذه األنـواع أنواًعـ

غــري غذائيــة مثــل أنــواع الزينــة والكائنــات الدقيقــة. ويف حــني ينبغــي إيــالء األولويــة لألنــواع الغذائيــة، ال جيــب اســتبعاد هــذه 
ا لكسـب سـبل العـيش ابلنسـبة إىل ا هاًمـاألنواع غري الغذائية من نظـم اإلبـالغ، سـيما أن اسـتزراع أمسـاك الزينـة يشـكل خيـارً 

ا، هنـــاك نظـــم زراعيـــة تقليديـــة للنبـــااتت املائيـــة العليـــا يف امليـــاه اجملتمعـــات احملليـــة الريفيـــة، وخباصـــة النســـاء الريفيـــات. وأخـــريً 
 ة يف آسيا. ويبقى اجلزء األكرب من هذا اإلنتاج غري مسّجل. يف بلدان عّدة، وخباص العذبة

 اهلدف

جــل تيســري تبـادل الســجّالت اخلاصــة ابملــوارد يري عامليــة للبيــا�ت الضـخمة مــن أتـوفري املــوارد يف األجــل الطويــل واعتمـاد معــا
 الوراثية املائية، أقّله على مستوى األنواع، بني نظم املعلومات.

 اإلجراءات

ات وخطوط توجيهية موّحدة خاصة برفع التقارير (مبا يف ذلك األنـواع املّوحـدة واألمسـاء الشـائعة) وضع إجراء •
 جلمع البيا�ت وإبرازها، مبا يف ذلك أدوات التسجيل الرقمي ومناذج اإلبالغ، والتحفيز على استخدامها.

 املوّحدة.بناء القدرات يف املؤسسات الوطنية واإلقليمية بشأن إجراءات ونظم اإلبالغ  •

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

إنتـــــاج ونشـــــر تقـــــارير وطنيـــــة، وإقليميـــــة وعامليـــــة عـــــن حالـــــة املـــــوارد الوراثيـــــة املائيـــــة مـــــن خـــــالل أدوات  •
 االتصاالت القائمة.

 :3-1األولوية االسرتاتيجية 
مــات موّحــدة وطنيــة وإقليميــة وعامليــة وتعزيزهــا ومنحهــا طابًعــا مؤسســًيا مــن أجــل مجــع املــوارد و/أو وضــع نظــم معلو  إنشــاء

 واإلبالغ عنها (أي التنوّع الوراثي لألنواع واألرصدة املستزرعة).ورصدها الوراثية املائية ما دون مستوى النوع والتثبت منها 

                                                      
ديثه كل نصف يتّم مجع البيا�ت عن اإلنتاج اليت توّفرها البلدان وتتيحها املنظمة من خالل نظام املعلومات اخلاص إبحصائيات األمساك الذي يتّم حت  17

  .)/:www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en/httpسنة (متاح على العنوان 

http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en
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البيولــوجي املــائي، فــإن نظــم املعلومــات القائمــة ال تســّجل املعلومــات بشــأن املــوارد  للتنــوع جــًدانظــم وطنيــة قليلــة ابســتثناء 
إعـداد االسـرتاتيجيات  جـًداهـذه املـوارد جيعـل مـن الصـعب الوراثية املائية دون مستوى األنواع. كمـا أن نقـص البيـا�ت عـن 

تــوّفر لــدى املنتجــني ت مــا ال غالبًــاأنــه  يًضــاأ. وهــذا يعــين طويرهــاوالسياســات لصــون هــذه املــوارد، واســتخدامها املســتدام وت
 معلومات مستقلة عن األنواع املستزرعة املتاحة للزراعة، مبا فيها املعلومات عن خصائصها النسبية واتريخ إدارهتا الوراثية.

والزراعــة علــى  كــذلك، يعــين هــذا الــنقص يف املعلومــات أنــه مــن املســتحيل تقيــيم ورصــد حالــة املــوارد الوراثيــة املائيــة لألغذيــة
 يف ســياق اهلــدف ًال الصــعيد الــوطين، واإلقليمــي والعــاملي بشــكل كامــل، وخباصــة عنــد مســتو�ت دون مســتوى األنــواع، مــث

مـــن أهـــداف التنميـــة املســـتدامة "...احلفـــاظ علـــى تنـــوّع البـــذور، والنبـــااتت املزروعـــة، واحليـــوا�ت املســـتزرعة واملدّجنـــة  2-5
مـــا يـــتم إمهـــال املـــوارد الوراثيـــة املائيـــة يف اإلجـــراءات املتخـــذة لتحقيـــق  غالًبـــا"، ونتيجـــًة لـــذلك وأقارهبـــا الربيـــة ذات الصـــلة...

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

 اهلدف

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

 اإلجراءات

ا علـــى تســـجيل وتوليـــد إنشـــاء وتعزيـــز نظـــام معلومـــات للمـــوارد الوراثيـــة املائيـــة يكـــون قـــادرً تواصـــل املنظمـــة  •
ـــــدريب أصـــــحاب املصـــــلحة الرئيســـــيني علـــــى  ـــــوطين، وت املعلومـــــات علـــــى الصـــــعيد العـــــاملي، واإلقليمـــــي وال

 استخدامه.

 ث عن موارد متويل طويلة األجل.تستكمل املنظمة تنفيذ نظام املعلومات العاملي وتبح •

إعــــداد وتنفيــــذ اســــرتاتيجية لنقــــل ونشــــر الرســــائل الرئيســــية حــــول قيمــــة نظــــام املعلومــــات اخلــــاص ابألنــــواع  •
ـــــده ابلنســـــبة إىل أصـــــحاب املصـــــلحة ذ ـــــة املائيـــــة وفوائ الصـــــلة، مبـــــا فـــــيهم  وياملســـــتزرعة مـــــن املـــــوارد الوراثي

 الصلة. ويذريهم من أصحاب املصلحة احلكومات، وصيادي األمساك ومستزرعي األمساك وغ

، مـن خـالل بـرامج ًال مـثاملائيـة (املعلومات على املستوى الوطين واإلقليمـي للمـوارد الوراثيـة رصد تعزيز نظم  •
 التعاون الفين).
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 وراثية املائية املستزرعة وأقارهبا الربية وصو�االرتويج لالستخدام املستدام للموارد ال

 مقدمة

 مــن اجلــزء األكــرب  تربيــة األحيــاء املائيــة، مــا زالا ملعظــم األنــواع املســتخدمة يفإىل التــدجني احلــديث العهــد نســبيً  نظــرًا -36
تـايل حتقيـق مكاسـب كبـرية يف السـمات تفظ مبعظم التنوع الوراثي املوجود يف أقارهبـا الربيـة، وميكنهـا ابلاألنواع املستزرعة احلالية حي

 من خـالل الرتبيـة االنتقائيـة. وهـذا يـوفّر فرصـًة للحفـاظ علـى التنـوع الـوراثي يف املسـتقبل، مبـا يضـمن إمكانيـة حتقيـق املهمة جتار�ً 
 وتطويرها. املكاسب الوراثية الطويلة األجل، من خالل اإلدارة الفعالة للتنوّع الوراثي يف األنواع املستزرعة املّدجنة

ومــا زالــت األقــارب الربيــة قائمــة جلميــع األنــواع يف تربيــة األحيــاء املائيــة، رغــم أن بعضــها مهــّدد. وأتيت التهديــدات  -37
مــن تغيــري املوائــل وفقــدا�ا، والتغــّري البيئــي مبــا يف ذلــك تغــّري املنــاخ، والصــيد اجلــائر، وانتشــار األمــراض، والطفيليــات واألنــواع 

لتعزيـــز مصـــايد األمســـاك  ًال  مـــن تربيـــة األحيـــاء املائيـــة، مبـــا يف ذلـــك مـــن خـــالل اإلطـــالق الطـــوعي (مـــثالغازيـــة وحـــىت أحيـــا�ً 
ا مـن أنـواع تربيـة األحيـاء املائيـة يف الطبيعـة. وميثـل تغـّري املنـاخ التجارية والرتفيهية) أو العرضي ألنواع مستزرعة ومتحّولـة جينيًـ

صــوى واملتزايــدة التــواتر مثــل العواصــف وموجــات احلــّر البحريــة، القــادرة علــى ا، وخباصــة يف ظــّل األحــداث الق متنامًيــحتــد�ً 
القضــاء علــى جمموعــات ســكانية بكاملهــا، وكــذلك مــن خــالل تعــديل التوزيــع النســيب لألنــواع. كــذلك، ميكــن أن ميثــل تغــّري 

 السابق. ا يف مواقع حيث مل تكن ممكنة يفمن خالل جعل استزراع األنواع ممكنً  ًال ا، مثاملناخ فرصً 

، يــرد مــا يصــل 2021ل/نيســان أبريمــا ال تتــوفر املعلومــات عــن حالــة صــون أرصــدة األقــارب الربيــة. وحــىت  غالًبــاو  -38
تفاقية التجارة الدولية يف األنواع املعرضة للخطر،  اب اتيف املائة من األنواع املائية املستخدمة يف األغذية يف املرفق 5.4 حىت

ا ضـعيفة نواع املستزرعة اليت يشـري إليهـا االحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة مصـّنفة ابعتبارهـا أنواًعـيف املائة من األ 10.5كما أن 
أساســـية للتنـــوّع الـــوراثي لألنـــواع املوجـــودة يف  أو معّرضـــة خلطـــر أكـــرب. وتشـــكل األقـــارب الربيـــة لألنـــواع املســـتزرعة خـــزّا�تٍ 

 يل ينبغي احلفاظ عليها. الطبيعة، وللتنمية املستقبلية لألنواع املستزرعة، وابلتا

مســتودعات اجلينــات لــى احلفــاظ علــى التنــوع الــوراثي املوجــود يف الوراثيــة املائيــة، يرّكــز الصــون ع ويف ســياق املــوارد -39
طويرهـا ا مـن األنـواع املسـتزرعة الـيت ّمت تنسبيً  ًال ا قليعددً  أنإىل  نظرًاواإلقليمية والعاملية ألنواع املوارد الوراثية املائية. و  الوطنية

وينبغـي صـو�ا، جيـب أن ترّكـز جهـود الصـون احلاليـة بصـورة رئيسـية علـى املـوارد الوراثيـة  السالالت واألصناف) مهّددٌ  ًال (مث
ب لألقارب الربية. لذا، ابلنسبة إىل املوارد الوراثية املائية، تتمثل األولوية احلالية للصون يف احلفاظ على املوارد الوراثيـة لألقـار 

لتطوير املستقبلي لألنواع املستزرعة مـن األنـواع املائيـة، مـع الرتكيـز ا�ت الرئيسية للتنوّع الوراثي من أجل اعتبارها اخلزّ الربية اب
 للتهديد على الصعيدين احمللي والعاملي. عرضةً على األنواع األكثر 

اخلاضعة للتـدجني، ومـن املهـم  ويف هذا السياق، يتصل االستخدام املستدام بشكل أوثق ابألنواع املائية املستزرعة -40
اإلقـرار بفرصـة إدارهتــا علـى حنـو فعــال وابلتـايل اســتخدام هـذه املـوارد بشــكل مسـتدام واحلفــاظ علـى هـذا التنــوّع الـوراثي قبــل 

اثي فقدانه. كما أن غياب االهتمام إبدارة التنوّع الوراثي يف األنواع املستزرعة املدّجنة ميكـن أن يـؤدي إىل فقـدان التنـوع الـور 
إىل  أيًضــا، وهنــاك عــدة حــاالت موثّقــة عــن حصــول هــذا األمــر. وميكــن أن يــؤدي التهجــني غــري املراقــب ةالداخليــ بيــةوالرت 

هــذه املمارســات يف ســوء اإلدارة الوراثيــة إىل االســتخدام غــري تــؤدي نــواع، مبــا يفضــي إىل فقــدان أنــواع منفصــلة. و األ دخــول
 املستدام للموارد الوراثية.
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وارد الوراثيـة املائيـة، ينطبـق االسـتخدام املسـتدام علـى اإلدارة الوراثيـة الفعالـة لألنـواع املسـتزرعة خـالل ويف سياق امل -41
 .روفة وغري مرصودةعملية التدجني وبعدها. غري أن احلالة الوراثية ملعظم األنواع املستزرعة املّدجنة غري مع

ما حتصل عملية إدخـال للمـوارد الوراثيـة  غالًباياء املائية، و كما أن استخدام األنواع غري احمللية شائع يف تربية األح -42
وتبادهلــا (احملليــة وغــري احملليــة) بــني البلــدان. فــإن إدخــال أنــواع غــري حمليــة أو حــىت أنــواع مســتزرعة ينطــوي علــى خمــاطر حمتملــة 

 ابلتأثري على النظام اإليكولوجي والتلّوث الوراثي للتنوّع الوراثي األصلي.

 ل األجلاهلدف الطوي

قارهبـــا الربيـــة، وُتســـتخدم علـــى حنـــو  احملليـــة، وأنواعهـــا املســـتزرعة وأُحتفـــظ املـــوارد الوراثيـــة املائيـــة، مبـــا فيهـــا األنـــواع احملليـــة وغـــري
مصــلحة تربيــة األحيــاء املائيــة، ومصــايد األمســاك القائمــة علــى االســتزراع، ومصــايد األمســاك التجاريــة  و يفمســتدام ملــا يف هــ

 لنظم اإليكولوجية املستدامة.والرتفيهية وا

 :1-2األولوية االسرتاتيجية 
واحلـــرص علـــى إدارهتـــا بطريقـــة مســـتدامة وعلـــى تنفيـــذ حتديـــد األقـــارب الربيـــة للمـــوارد الوراثيـــة املائيـــة األكثـــر عرضـــًة للخطـــر، 

 .إجراءات الصون املالئمة عند الضرورة، على الصعيدين الوطين واإلقليمي

 املنطقي املسوغ

ملـــوارد الوراثيـــة لألقـــارب الربيـــة اخلـــزّان الرئيســـي للتنـــوّع الـــوراثي ملعظـــم أنـــواع تربيـــة األحيـــاء املائيـــة، وبعضـــها مهـــّدد متثـــل ا
أغلبيـة األنـواع عل الغياب النسيب للمعلومـات عـن املـوارد الوراثيـة املائيـة، وخباصـة حالـة هتديـد وبفوابلتايل، ينبغي صو�ا. 

مـن خـالل دمـج البيـا�ت عـن مسـتو�ت اخلطـر يف نظـام املعلومـات املتصـل  ًال رصـد، مـثإقامـة نظـم  املستزرعة، مـن املهـم
 ابملوارد الوراثية املائية.

وحاملا يتم حتديد املوارد املعرّضة للخطر، ينبغي وضع تدابري الصون املالئمة علـى املسـتوى الـوطين واإلقليمـي، أو حـىت علـى 
 املوقـع عنـد اإلمكـان. وميكـن أن تضـّم تـدابري الصـون يف املوقـع اإلدارة الفعالـة املستوى العـاملي مـع إيـالء األولويـة للصـون يف

 ملصايد األمساك (لألرصدة السمكية)، واملناطق البحرية احملمية، والتقسيم إىل مناطق، ومحاية/استعادة املوائل.

 حيّـة بشـكل بنـوك جينـاتج املوقـع وميكن أن ُيكمَّل الصون يف املوقع، أو يف احلـاالت القصـوى، أن ُيسـتبدل ابلصـون خـار 
 (يف بعض األنواع). لتربيدابأو األجّنة  األمشاجمثل حفظ  يف املخترباتأو بنوك اجلينات 

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

 اإلجراءات

وتطــوير وتطبيــق العمليــات التشــاركية لتحديــد حالــة خطــر أرصــدة أنــواع األقــارب الربيــة وإعــداد قائمــة  تعزيــز •
 ابألرصدة املعّرضة للخطر.
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الرتويج للصون الفعال يف املوقع، مبا يف ذلك إدارة مصايد األمساك، ومحاية املوائل، واملناطق املائيـة احملميـة،  •
، وبرامج جتديد األرصدة، ابعتبارها التـدابري األّوليـة حلمايـة األقـارب والتخطيط املكاين والتقسيم إىل مناطق

 الربية املهّددة للموارد الوراثية املائية، على أن ُتستكمل ابلصون خارج املوقع عند الضرورة.

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

 2-2ة األولوية االسرتاتيجي

رصـــد وترقّـــب اآلاثر الراهنـــة واملســـتقبلية املرتتبـــة عـــن التغـــريات البيئيـــة، مبـــا يف ذلـــك تغـــّري املنـــاخ، علـــى املـــوارد الوراثيـــة املائيـــة 
 لألغذية والزراعة واالستجابة وفًقا لذلك.

 املنطقي املسوغ

مهــم للتغيــريات الســلبية بشــكل  محــركمل تغــّري املنــاخ كملــوارد الوراثيــة املائيــة لألغذيــة والزراعــة يف العــااحيــّدد التقريــر عــن حالــة 
أساسي، إمنا ليس بشكل حصري، يف املوارد الوراثيـة املائيـة املسـتزرعة وأقارهبـا الربيـة علـى السـواء، وخاصـة حيـث يكـون قـد 

دان املسـتجيبة إىل أن يف املائـة مـن البلـ 50إىل حّد قـدرهتا القصـوى علـى حتّمـل احلـرارة. وقـد أشـار  ًال ّمت استزراع األنواع أص
ن هـذه تغريُّ املناخ سيؤثر أتثريًا سلبًيا أو أتثريًا سلبًيا قـوً� علـى املـوارد الوراثيـة لألنـواع املسـتزرعة، كمـا يعـّدد التقريـر سلسـلًة مـ

 اثر اإلجيابية.إىل بعض اآل أيًضاالتقرير اآلاثر احملتملة. وأشار 

ــــيم الع ــــة.ومثــــة حاجــــة إىل توســــيع نطــــاق عمليــــات تقي ــــة املائي ــــة املــــؤثرة علــــى الــــُنظم اإليكولوجي   وامــــل البشــــرية املنشــــأ والبيئي
وجيــب أن تركــز جهــود معاجلــة آاثر تغــريُّ املنــاخ علــى مصــايد األمســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة تركيــزًا قــوً� علــى قــدرة عمليــات 

 نُظم اإلدارة الفعالة والتكيُّفية.الصيد وتربية األحياء املائية على الصمود إيكولوجًيا واقتصادً� يف تطوير 

 ،ابلــُنظم اإليكولوجيــة األرضــية والــُنظم اإليكولوجيــة للميــاه العذبــة والبيئــات الســاحليةا متعلًقــكثــري مــن اآلاثر احملــددة كــان الو 
مشلــت أيًضــا  وارتبطــت اآلاثر عموًمــا ابلتــأثريات الواقعــة علــى األقــارب الربيــة، ولكنهــا أقــل مــن الــُنظم البحريــة. عــددٌ  يقابلهــا

وتؤثر التغيريات العامة يف الُنظم اإليكولوجيـة علـى تـوافر امليـاه والـُنظم  نُظم االستزراع (األنواع املستزرعة) يف بعض احلاالت.
 وهذا يؤثر بطرق متنوعة على املوارد الوراثية املائية، وخباصة على األقارب الربية. اهليدرولوجية واملوائل،

لتعــــّرف إىل هــــذه التغيــــريات وإىل التهديــــدات الــــيت تطرحهــــا علــــى املــــوارد الوراثيــــة املائيــــة، ووضــــع ومــــن املهــــم الــــتمكن مــــن ا
 االستجاابت املالئمة مبا فيها برامج الصون املستهدفة.

 اهلدف
رصــد آاثر التغيــري البيئــي علــى املــوارد الوراثيــة املائيــة واألقــارب الربيــة بشــكل فعــال وتنفيــذ تــدابري الصــون والتخفيــف مــن 

 هذه اآلاثر.

 اإلجراءات

رصــد وترّقــب اآلاثر الراهنــة واملســتقبلية املرتتبــة عــن التغــريات البيئيــة، مبــا يف ذلــك تغــري املنــاخ، علــى املــوارد  •
 الوراثية املائية لألغذية والزراعة واالستجابة وفًقا لذلك.
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علــى األنــواع املســتزرعة،  وضــع ســيناريوهات تغــّري املنــاخ للموائــل الرئيســية (مبــا يف ذلــك الــتحّمض) وآاثرهــا •
 فيها األقارب الربية. مبا

توســيع نطــاق البحــوث والتنميــة حبيــث يشــمل آاثر تغــري املنــاخ وتــدابري التخفيــف منهــا يف مــا خيــّص املــوارد  •
 الوراثية املائية، مبا يف ذلك القاعدة الوراثية للقدرة على الصمود يف وجه البيئة املتغّرية والتكيف معها.

 .التغّري البيئي الصون املالئمة للموارد الوراثية املائية األكثر عرضّة آلاثر تنفيذ تدابري •

يف التخفيـف مـن  دورًاحتديد اجملاالت الـيت ميكـن أن يـؤدي فيهـا كـّل مـن اإلدارة الوراثيـة والتحسـني الـوراثي  •
 ، اختيار مسات قدرة التحّمل للتكّيف مع البيئة).ًال آاثر التغّري البيئي (مث

 3-2ة االسرتاتيجية األولوي

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

 املنطقي املسوغ

ميـة  حيّدد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل مصايد األمساك اخلاضعة لإلدارة واملناطق املائية احمل
ألنـــواع الســـمكية املســـتزرعة. ويف ظـــّل بعـــض الظـــروف، ميكـــن اعتبـــار لكمكـــو�ت مهمـــة يف صـــون أرصـــدة األقـــارب الربيـــة 

كشــكل مــن أشــكال الصــون يف املوقــع حــني يكــون اهلــدف مــن خطــة إدارة مصــايد األمســاك مصــايد األمســاك حســنة اإلدارة  
 احملافظة على العشائر الطبيعية والنظام اإليكولوجي الذي يدعمها.

وينطوي �ج النظم اإليكولوجية يف مصايد األمساك على نظرة واسـعة إىل إدارة مصـايد األمسـاك؛ ويقـوم مـدراء مصـايد األمسـاك 
بـنيَّ األهـداف املرجـوة مـن خطـة معيّنـة إلدارة مصـايد األمسـاك وينبغـي أن تُ امل ابعتمـاد هـذا الـنهج والـُنهج املماثلـة. من حول الع

أو منطقة مائيـة حمميـة، بطريقـة واضـحة وأن تشـري إىل مـا إذا كانـت تُعتـرب صـوً� يف املوقـع الطبيعـي. وعـالوًة علـى ذلـك، ينبغـي 
 يف ذلك احلفاظ على تنوّع وراثي وحيد وإدارته، ابلنسبة إىل تربية األحياء املائية. اإلقرار أبمهية أي هدف للصون، مبا

كما ينبغـي أن تنظـر عمليـة إعـادة تكـوين األرصـدة أو حتسـينها، لـدعم مصـايد األمسـاك التجاريـة والرتفيهيـة (الـيت ميكنهـا أن 
يف املخــاطر املرتبطــة إبطــالق هــذه األرصــدة، إمنــا  ،علــى ســبيل املثــال تــوّفر منــافع اقتصــادية للمجتمعــات احملليــة الســاحلية)

 يف الفرص اليت تتيحها لتحقيق أهداف الصون.  أيًضا

 اهلدف

ارتفاع نسبة خطط إدارة مصايد األمساك (مبا يف ذلك برامج حتسـني األرصـدة) وخطـط إدارة املنـاطق املائيـة احملميـة الـيت تقـّر 
ا، يف صـون هــذه املـوارد، مبــا يف ذلــك نــواع األقـارب الربيــة، وحيثمـا يكــون ذاك مناســبً بـدورها يف إدارة املــوارد الوراثيـة املائيــة أل

 ا لرتبية األحياء املائية.ابعتبارها موردً 

 اإلجراءات

اعتماد �ج النظم اإليكولوجية يف مصايد األمساك واإلدارة القائمة على النظام اإليكولـوجي ملعاجلـة األنـواع  •
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 يف تربية األحياء املائية)، وكذلك األنواع ذات الصلة غري املستهدفة.اليت يتم صيدها (املستخدمة 

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

ا، مـع مراعـاة التنـوّع دمج الصون يف أهداف إدارة مصايد األمساك وتعزيز األرصدة حيثما كان ذلـك مناسـبً  •
 ي وحجم األرصدة الفعلي.الوراث

 تعزيز استخدام األدوات الوراثية يف تقييم أرصدة مصايد األمساك وإدارهتا. •

 4-2األولوية االسرتاتيجية 

 حتديد املوارد الوراثية املائية املهّددة واملهمة اليت ال ميكن صو�ا بشكل فعال يف املوقع، وصو�ا خارج املوقع.

 املنطقي املسوغ

ن يشــكل الصــون يف املوقــع (مبــا يف ذلــك صــون املــوارد يف موقعهــا يف املزرعــة) الــنهج املفّضــل لصــون األنــواع أيف حــني جيــب 
ا حيـث ال ُحتفـظ األقـارب هاًمـ ًال ا أو بـدياملوقع مساعدً  خارجميكن أن يكون الصون والتنوع الوراثي للموارد الوراثية املائية، 

املوقـع. وجيـب دمـج الصـون خـارج املوقـع يف أي جهـود إلدارة املـوارد يف املوقـع،  الربية أو ال ميكن أن ُحتفظ بصورة فعالـة يف 
 كما ينبغي النظر يف مستقبل احلالة الوراثية لألقارب الربية واملوارد املستزرعة.

مــوارد   داخــل النظــام احلــي خــارج املوقــع يف بنــوك اجلينــات احليــة ويف مراكــز تربيــة األمســاك، إمنــا يتطلّــبوُميــارس عامــًة الصــون 
كبرية يف حال األنواع الكبرية واخلصبة مثل العديد من األمساك الزعنفية والقشر�ت، رغم أنـه ميكـن أن يكـون أكثـر جـدوى 

 وفعالية من حيث الكلفة للكائنات الدقيقة.

الذكريـة  األمشاجة و ابلنسبة إىل موارد وراثية مائية معينة، وال سيما الكائنات الدقيق ًال وقد يكون الصون يف النظام احلي فعا
علــى  حالًيــا) وبعــض املراحــل املبكــرة مــن حيــاة الرخــو�ت، ولكــن تطبيقــه حمــدود لتربيــداببنــوك الســائل املنــوي احملفــوظ  ًال (مــث

 .للبيوض ولألجنة لتربيدابعدة أنواع من املوارد الوراثية املائية بسبب الصعوابت يف جمال التخزين 

تنوّع املوارد الوراثيـة احملفوظـة وسـالمتها، مبـا يتـيح احلـّد األدىن احملافظة على  املوقع وجيب أن يكون اهلدف من الصون خارج
مـن خـالل مراقبـة حجـم العشـائر الفعلـي ومكافحـة قـوى  ًال ، مـثةالداخليـ بيـةمن التغيري الوراثي مثل االحنـراف الـوراثي أو الرت 

 االختيار والتقليل منها. 

 اهلدف
 ة املهدّدة واهلامة يف بنوك جينات خارج املوقع لدعم تنمية تربية األحياء املائية والصون يف املوقع.حفظ املوارد الوراثية املائي

 اإلجراءات

خـــارج  املختـــرباتداخـــل إعـــداد وتعزيـــز اخلطـــوط التوجيهيـــة وأفضـــل املمارســـات للصـــون يف النظـــام احلـــّي و  •
 املوقع، مبا يضمن احلفاظ على التنوّع الوراثي بشكل فعال.

 للبيوض ولألجنة. يدلترب ابخارج املوقع، مبا يف ذلك التخزين  املخترباتنهجيات للصون داخل وضع امل •

 حتديد املوارد الوراثية املائية األكثر عرضًة للخطر اليت ال ميكن حفظها بفعالية يف املوقع. •
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 خارج املوقع، حسب املقتضى.للصون إنشاء برامج  •

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

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

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

 5-2األولوية االسرتاتيجية 

 ألنواع املستزرعة املدّجنة من خالل حتسني إدارة التنوّع الوراثي.حتسني االستخدام املستدام ل

 املنطقي املسوغ

يف قطــاع تربيــة األحيــاء املائيــة، ميثــل االســتخدام املســتدام للمــوارد الوراثيــة املائيــة إدارة املــوارد الوراثيــة املدّجنــة يف نظــم تربيــة 
لوراثي والسالمة الوراثية لألنواع واألنـواع املسـتزرعة ضـمن نظـم إمـدادات األحياء املائية مع الرتكيز على احلفاظ على التنوّع ا

مــن التنــوّع الــوراثي الــذي ورثتــه مــن أقارهبــا  نســبًياالبــذور. وحيــتفظ العديــد مــن املــوارد الوراثيــة املائيــة املدّجنــة مبســتو�ت عاليــة 
مــن خــالل رصــد حجــم  ًال متأنيــة للتنــوّع الــوراثي، مــث إدارة ، مــن دونحالًيــاالتنــوع، وهــو يُفقــد الربيــة، إمنــا ميكــن فقــدان هــذا 

 .ةالداخلي بيةالعشائر الفعلي والرت 

 بـني إىل سهولة التزاوج بني األنـواع وحـىت أحيـا�ً  نظرًايف تربية األحياء املائية  نسبًياكما أن التهجني املتعمد والعرضي شائع 
عملية التهجني مـن خـالل قـوة اهلجـني يف  عناملنافع  نشأ قد تما تكون األنواع املهّجنة خصبة. ويف حني غالًبااألجناس، و 

من السمات املطلوبة، ميكن أن يؤدي التطبيق العشوائي وغري املقصود للتهجني إىل دخول أنواع وخسارة  ةجمموعات حمّدد
الـة إعـادة إطـالق األنـواع املسـتزرعة السالمة الوراثية لألنواع يف بيئة تربية األحياء املائية، ورمبا يف موارد األقارب الربيـة، يف ح

 ا أو هروهبا.مائيً 

التجاريـــة والرتفيهيـــة أو للصـــون)   ألمســـاكلـــدعم مصـــايد ا ًال وينبغـــي اعتبـــار اســـتزراع األنـــواع إلطالقهـــا يف البيئـــة الطبيعيـــة (مـــث
والتخفيـف مـن آاثره يف  التنوع الوراثي لألرصدة الربية الذي يهدد طراخلكحالة خاصة، كما جيب النظر يف التنوع الوراثي و 

 هذه الربامج.

 اهلدف

املســـتزرعة يف نظـــم  صـــنافحتســـني اإلنتاجيـــة مـــن خـــالل احلفـــاظ علـــى التنـــوع الـــوراثي، والســـالمة الوراثيـــة لألنـــواع واأل
 إمدادات البذور.

 اإلجراءات

ن خـالل تعزيز تطبيق املبادئ األساسية إلدارة الرصيد البياض ضمن نظـم إمـدادات البـذور، مبـا يف ذلـك مـ •
 تطبيق أحجام العشائر الفعلية الدنيا، والوقاية من الدخول غري املخطط بني األصناف/األنواع املستزرعة.

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

 تزرعة من أجل إطالقها يف البيئة الطبيعية.إعداد توصيات وخطوط توجيهية لإلدارة الوراثية للموارد املس •
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 6-2األولوية االسرتاتيجية 

إدارة ومراقبــة اســتخدام وتبــادل املــوارد الوراثيــة املائيــة علــى حنــو آمــن مــع األخــذ يف االعتبــار الصــكوك الوطنيــة والدوليــة، 
 حسب احلاجة.

 املنطقي املسوغ

ا واألنــواع املســتزرعة املعّدلــة، ، وخباصــة األنــواع غــري احملليــة واملتغــّرية وراثًيــإىل املخــاطر املرتبطــة بعمليــات إدخــال األنــواع نظــرًا
تم إدارة وتنظــيم عمليــات هــّم أن تــوالتــواتر العــايل لعمليــات التبــادل والنقــل الــيت حتصــل يف قطــاع تربيــة األحيــاء املائيــة، مــن امل

املائية (مبا يف ذلك ألغراض غري غذائية مثل أنواع الزينـة) بصـورة ذه للموارد الوراثية املائية لرتبية األحياء هلاإلدخال والتبادل 
فعالة، وأن تستند على حتليل مالئم للمخاطر واملنافع. كما أن مدّو�ت السلوك القائمة ال تتطّرق إىل منتجات العديد من 

لألنـواع غـري احملليـة واألنـواع  التكنولوجيات اخلاصة ابلتحسني الوراثي، وال توجد خطـوط توجيهيـة دوليـة لالسـتخدام الرشـيد
 ومراقبتها. وراثًيااملستزرعة املتغّرية 

 اهلدف
 تبادل واستخدام األنواع املستزرعة على حنٍو آمن.

 اإلجراءات

الرتويج على نطاق أوسع ملدو�ت السلوك واخلطوط التوجيهية القائمة اخلاصة إبدخال ونقل األنواع املائية  •
 واألنواع املستزرعة.

أو وضع خلطوط توجيهية بشأن أفضل املمارسات القائمة على املخاطر واستخدام أنواع مسـتزرعة  مراجعة •
، ًال مع دمج العناصر الرئيسية يف مدو�ت السلوك القائمـة (مـث والرتويج هلا، خمتلفة من املوارد الوراثية املائية

 ).19وروبية للمصايد الداخليةاهليئة االستشارية األو  18اجمللس الدويل الستكشاف سبل التعاون البحري

الرتويج لتطوير واستخدام اتفاقيات نقل املوارد لضمان االستخدام املسؤول للموارد الوراثية املائيـة، والوقايـة  •
ـــامـــن املخـــاطر املرتبطـــة بعمليـــات اإلدخـــال، وخباصـــة األنـــواع غـــري احملليـــة واملتغـــرية  واألنـــواع املســـتزرعة  وراثًي

 هذه املخاطر.املعّدلة، أو التخفيف من 

 تعزيز تقييم ورصد خصائص األنواع املستزرعة للموارد الوراثية املائية. •

 ز�دة الوعي العام والقطاعي واالتصاالت بشأن خماطر ومنافع تكنولوجيات التحسني الوراثي. •
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19  Codes of practice and manual of procedures for consideration of introductions and transfers of . 1988Turner, G.E. 
.msmarine and freshwater organis  االستشـارية األوروبيـة للمصـايد الداخليـة/فريق العمـل املخصـص املعـين أبفـاق  لهيئـةل 23عـدد غـري دوري رقـم

ــــــــــــــة يف أورواب ــــــــــــــاه العذب ــــــــــــــة يف املي ــــــــــــــاء املائي ــــــــــــــة األحي ــــــــــــــة]  صــــــــــــــفحة 44، الســــــــــــــوق ملنتجــــــــــــــات تربي ــــــــــــــع [النســــــــــــــخة اإلنكليزي ــــــــــــــى املوق ــــــــــــــاح عل (مت
.htm00e989e/ae989ae/3http://www.fao.org/( 

https://www.nobanis.org/globalassets/ices-code-of-practice.pdf
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 تطوير املوارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية -3جمال األولوية 

الــوراثي لألنــواع املســتزرعة يف تربيــة األحيــاء املائيــة واالســتفادة منــه مــع الرتكيــز علــى توســيع  تعجيــل تطــوير التحســني
 .ةنطاق برامج الرتبية االنتقائي

 مقدمة

 هناك إمكانية كبرية ملواصلة حتسني إنتاج تربيـة األحيـاء املائيـة مـن خـالل التحسـني الـوراثي للمـوارد الوراثيـة املائيـة.  -43
يات الوراثية الرامية إىل حتسني كفاءة اإلنتاج ورحبيته يف تربيـة األحيـاء املائيـة، إال أن حسـناهتا وسـيئاهتا ورغم تعدد التكنولوج

ليســت مفهومــة جًيــدا يف مجيــع األوقــات وكثــريًا مــا ينقصــها تقيــيم مالئــم للمخــاطر واملنــافع. كمــا أنــه مــن الشــائع ســوء فهــم 
تواصــل بشــأ�ا. لــذا، ينبغــي اعتبــار تقيــيم املخــاطر واملنــافع ابالســتناد إىل أدوار التكنولوجيــات املختلفــة وخماطرهــا، وســوء ال

 عايل األولوية. ًال وقائع علمية جلميع التكنولوجيات املستخدمة يف تربية األحياء املائية جما

عـاجزة دان كمـا أن البلـتطوير املوارد الوراثية املائية وإدارهتـا،  ل خططاملائية املستزرعة إىل  وتفتقر معظم األنواع -44
كمـــا أن الـــبطء يف اعتمـــاد بـــرامج التحســـني عـــن حتقيـــق منـــافع التطبيـــق الفعـــال واملناســـب لـــإلدارة والتحســـني الـــوراثيني.  

الوراثي حيّد من آاثرها على اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية، حىت ابلنسبة إىل بعض األنـواع الرئيسـية يف جمـال تربيـة 
 األحياء املائية.

رغم أ�ا ُتعترب النهج الرئيسي الضروري ليستند إليه التقدم يف  ااعتماد الرتبية االنتقائية التقليدية حمدودً ما زال  -45
ا، و  مـــا ُتعتـــرب مـــن اختصـــاص الوكـــاالت  غالبًـــاالتحســـني الـــوراثي. وقـــد يكـــون اســـتهالل هـــذا النـــوع مـــن الـــربامج مكلًفـــ

قـد  عني العام واخلاص، والتعاونيات وشركات الرتبية التجاريةىل أن الشراكات بني القطاولكن تشري األدلة إ احلكومية.
لتحســني الــوراثي علــى املــدى البعيــد وإدامتهــا. وكمــا يف احملاصــيل واإلنتــاج احليــواين، لقــد تكــون فعالــة يف بنــاء بــرامج ا
ظهرت أ�ا حتقق عوائد كبرية صناٍف خمتلفة، وأأفعالة يف جمموعة من األنواع املائية يف أ�ا أثبتت برامج الرتبية االنتقائية 

 على االستثمارات.

كــذلك، ميكــن تطبيــق �ــج أخــرى للتحســني الــوراثي مثــل التهجــني، والرتبيــة املختلطــة، والتــدخل يف عــدد األزواج  -46
ويف حــني ة علــى حنــو أكــرب. فدهالصــبغية، واإلنتــاج األحــادي اجلــنس والنقــل الــوراثي لتعزيــز اإلنتــاج وحتســني الســمات املســت

يف معظــم احلــاالت يف الــربامج القائمــة حبــّد ذاهتــا، غــري أ�ــا تنــدمج بشــكل أفضــل مــع بــرامج  أيًضــابيــق هــذه الــنهج ميكــن تط
الرتبيــة االنتقائيــة مــن أجــل إضــافة القيمــة إىل التحســينات الرتاكميــة يف الســمات الكميــة، مــع احملافظــة يف الوقــت ذاتــه علــى 

ي يرّكـز علـى ذالتحسـني املسـتدام والطويـل األجـل الـ لـنهج املخـتلط بفعاليـة أكـرباإلدارة الفعالة للتنوّع الوراثي. وحيقق هـذا ا
 توسيع قائمة السمات احملّددة واهلامة.

إمنــا يعــاين التحســني الــوراثي ألغلبيــة األنــواع املائيــة مــن أتّخــر كبــري مقارنــًة مبــا هــو عليــه يف الزراعــة األرضــية ألنــواع  -47
ا مــن ا كبــريً إىل أن جــزءً  نظــرًا. إمنــا نســبًياذا األمــر بشــكل رئيســي إىل تــدجينها احلــديث احملاصــيل والثــروة احليوانيــة، ويُعــزى هــ

التنــوع الــوراثي املوجــود يف أرصــدة األقــارب الربيــة يبقــى داخــل هــذه األنــواع املســتزرعة املدّجنــة، تتــوّفر فرصــة كبــرية، إن متـّـت 
يف املائـة  10ائية. ابلفعل، ميكن حتقيق مكاسب بقدر إدارهتا بشكل جيد، لتحقيق مكاسب هائلة من خالل الرتبية االنتق

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

اعتمــاد متزايــد لــربامج التحســني الــوراثي القــائم علــى الطلــب مبــا يعــّزز كفــاءة إنتــاج تربيــة األحيــاء املائيــة واســتدامته، وحيّقــق 
 املنافع للمستهلكني، واجملتمع األوسع والبيئة.

 1-3األولوية االسرتاتيجية 

حتســــني فهــــم خصــــائص تكنولوجيــــات التحســــني الــــوراثي، وفوائــــدها وخماطرهــــا احملتملــــة (واآلليــــات الفعالــــة للتخفيــــف مــــن 
 املخاطر)، وتطبيقاهتا على املوارد الوراثية املائية.

 املنطقي املسوغ

أو ميكن أن يؤدي إىل تطبيـق غـري  ،يقيد اعتمادها انافع احملتملة لربامج الرتبية، وملخاطرها ومتطلباهتإن غياب الوعي للم
مالئـــم لتكنولوجيـــات التحســـني الـــوراثي. ويف تطـــوير أي قطـــاع لرتبيـــة األحيـــاء املائيـــة، ســـيأيت يـــوم يقتضـــي بوضـــع بـــرامج 

جـم اإلنتـاج وقيمتـه، والكيـا�ت املعنيـة ابإلنتـاج، ومسـتوى للتحسني الوراثي ابالستناد إىل عـدد مـن العوامـل، مبـا فيهـا ح
معرفــة مــىت نضــج القطــاع ومــدى الطلــب لتحســني الســمات الرئيســية يف األنــواع املســتزرعة الــيت يــتم إنتاجهــا. ومــن املهــم 

الـذي مـن  إطـالق بـرامج التحسـني الـوراثي، ومـا هـي التكنولوجيـا الوراثيـة ومـا هـو �ـج بـر�مج الرتبيـةاملناسب  يكون من
من  ًال اأن يستجيب إىل الطلب على أفضل وجه. على سبيل املثال، ميكن أن يكون التهجني سهل التطبيق وفع احملتمل

حيث الكلفة، وميكن أن حيقٌّق حتسينات يف السمات التجارية من خالل قوة اهلجني أو مـزيج حمـّدد مـن السـمات. غـري 
وينطوي على خماطر دخول أنواع غري مرغوب هبا أو غري مراقبة وخسارة  حيقق مكاسب تراكمية على مّر األجيال أنه ال

 نقاء األنواع.

كـــذلك، ميكـــن أن يـــؤدي غيـــاب الـــوعي يف صـــفوف صـــانعي القـــرارات إىل وضـــع سياســـات غـــري مالئمـــة ترعـــى اســـتخدام 
مبـــا فيهـــا الطـــرق  تكنولوجيـــات التحســـني الـــوراثي. فتحســـني الـــوعي إزاء خصـــائص تكنولوجيـــات خمتلفـــة للتحســـني الـــوراثي،

ومتطلبات املوارد، ميكن أن يوّفر الثقة ابحلكومة ومبستثمري القطاع اخلاص للتخطيط للتطبيقات املالئمـة للتحسـني الـوراثي 
ودعمهـا. وهلـذا السـبب، مـن األمهيـة مبكـان فهـم املخـاطر ذات الصـلة الـيت تولّـدها التغيـريات الوراثيـة والنامجـة عـن التحسـني 

 املنافع. والتكاليف مقابل

يف إنتاج تربية األحياء املائية، قد يكون للتطـورات األخـرية، مثـل  جًدابدور ضئيل  حالًياويف حني أن النقل الوراثي يضطلع 
التعـــديل الـــوراثي، إمكانيـــة كبـــرية يف املســـامهة يف مكاســـب اإلنتـــاج، ويف بعـــض احلـــاالت، يف تقلـــيص خمـــاطر تربيـــة األحيـــاء 

فهم جيد بعد عن املخاطر النسبية هلذه التكنولوجيا الناشئة ومنافعها. لذا، من الضـروري إجـراء حتقيـق املائية. إمنا مل يتكّون 
أجـل تــوفري الثقـة ودعـم التطبيقــات  الرشـيدة مـنواسـع، ومسـتقل ومشـرتك بــني التخصصـات يف عمليـات البحـث واالبتكــار 

 الرشيدة هلذه التكنولوجيات للتحسني الوراثي.

 اهلدف

يف صـــــفوف أصـــــحاب املصـــــلحة الرئيســـــيني يف جمـــــال املـــــوارد الوراثيـــــة املائيـــــة للقضـــــا� ذات الصـــــلة واهلامـــــة، توســـــيع الفهـــــم 
 واالحتياجات والتحد�ت اليت حتول دون االستفادة من التطوير املالئم واملؤثر للموارد املائية يف قطاع تربية األحياء املائية.
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 اإلجراءات

يــــق املناســــب لتكنولوجيــــات التحســــني الــــوراثي، مبــــا يف ذلــــك بشــــأن التطبوضــــع وتوزيــــع خطــــوط توجيهيــــة  •
خماطرهــا ومنافعهــا، حبيــث ُتســتخدم كــأداة لــدعم القــرارات يف إعــداد اســرتاتيجيات التحســني الــوراثي علــى 

 املستويني الوطين واإلقليمي.

 تطوير ونشر أدوات لتقييم خماطر التحسني الوراثي والتخفيف منها. •

االنرتنـت) ونـدوات إلكرتونيـة حـول التحسـني الـوراثي األساسـي يف أنـواع تربيـة إعداد وتنظيم دورات (علـى  •
 ، املزارعني، واملرّبني واملوظفني احلكوميني).ًال األحياء املائية جملموعات مستهدفة خمتلفة (مث

إجــــراء مشــــاورات وطنيــــة و/أو إقليميــــة مــــع أصــــحاب املصــــلحة بشــــأن االســــرتاتيجيات املناســــبة للتحســــني  •
 ألنواع الرئيسية.الوراثي ل

التصــال اإلعالمــي بشــأن املنــافع واملخــاطر ابلنســبة إىل املنتجــني واملســتهلكني وتنفيــذ اســرتاتيجيات اإعــداد  •
 (التوعية).

اســــتعراض وحتديــــد الــــدروس املســــتفادة مــــن اســــرتاتيجيات التحســــني الــــوراثي واالتصــــاالت ذات الصــــلة يف  •
الت يف قطـــاع الرتبيـــة املائيـــة، مبـــا يف ذلـــك أمهيـــة القيـــاس الزراعـــة األرضـــية واتريـــخ االســـرتاتيجيات واالتصـــا

 الدقيق للسمات.

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

تشــجيع املناقشــة بــني أصــحاب املصــلحة واخلــرباء يف جمموعــة مــن املنتــد�ت مــن أجــل تعميــق الفهــم حــول  •
ت التحسـني الـوراثي هبـدف إجيـاد احللـول العمليـة واملسـتدامة املثلـى جملموعـة مـن املسـائل املتصـلة تكنولوجيا

 برتبية األحياء املائية.

 2-3األولوية االسرتاتيجية 

ز�دة اعتمــاد بــرامج الرتبيــة االنتقائيــة الطويلــة األجــل واملــدارة بطريقــة جيــدة ابعتبارهــا تكنولوجيــا حتســني وراثــي أساســية مــع 
 .رتكيز على أنواع تربية األحياء املائية الرئيسيةال

 املنطقي املسوغ

ا بني مساٍت كمّية هامـة مـن الناحيـة التجاريـة واإلدارة الفعالـة للتنـوع الـوراثي، وتُعتـرب جتمع برامج الرتبية االنتقائية املدارة جيدً 
والنمــو  نســبًيالــك، تبقــى معــدالت االعتمــاد متدنيــة تكنولوجيــا أساســية للتحســني الــوراثي يف تربيــة األحيــاء املائيــة. ورغــم ذ

، الشـبوط ًال ا، وخباصة ابلنسبة إىل األنـواع الرئيسـية يف تربيـة األحيـاء املائيـة يف البلـدان الناميـة اهلامـة لألمـن الغـذائي (مـثبطيئً 
 الكبري اهلندي والصيين).

لالســتفادة الواســعة منهــا. كمــا أن أســباب االعتمــاد البطــيء ومــن الضــروري معاجلــة القيــود العتمــاد الرتبيــة االنتقائيــة والــرتويج 
ا إمنــا مــن احملتمــل أن تضــّم: غيــاب عمليــات للتحســني الــوراثي يف قطــاع تربيــة األحيــاء املائيــة معقــدة وغــري مفهومــة جيــدً  نســبًيا

اصـــة والـــدعم العـــام يف ع الـــيت قـــد تنشـــأ؛ وعــدم تـــوفر االســـتثمارات اخلة؛ وغيـــاب تقـــدير حجــم املنـــافالبحــث واالبتكـــار املســـؤول
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األجــل الطويــل؛ والتصــّور بوجــوب أن تكــون الــربامج واســعة النطــاق، وابلتــايل كثيفــة االســتخدام للمــوارد؛ والرتكيــز احملــدود علــى 
برامج القطاع العام القصرية األجل وابلتايل، غياب اخنراط القطاع اخلاص (وخباصـة ابلنسـبة إىل األنـواع األدىن قيمـة يف البلـدان 

امية)؛ والتحـد�ت يف جمـال محايـة نتـائج بـرامج التحسـني؛ والشـواغل بشـأن اآلاثر الوراثيـة السـلبية لألمسـاك اهلاربـة مـن املـزارع الن
 اخلاضعة للرتبية االنتقائية على أقارهبا الربية؛ وعدم توفر املوارد البشرية وقدرات البنية التحتية لتنفيذ برامج الرتبية.

 اهلدف

ا مبا يؤدي إىل مضاعفة مسامهة األنواع املستزرعة احملّسنة يف إنتـاج ية لتعجيل اعتماد برامج الرتبية املدارة جيدً بيئة متكين هتيئة
 تربية األحياء املائية يف السنوات العشرة املقبلة. 

 اإلجراءات

الـوراثي  حزم التدريب املطبقة على الصعيد اإلقليمي للمرّبني/املنتجني حـول منـافع وخمـاطر التحسـني تطوير •
 ها على الصعيدين الوطين واإلقليمي.ذلتنفي

، من خالل حلقات عمل مع جهات اتصال وطنيـة) للتحسـني الـوراثي ًال قيمة (مثالتعزيز وضع اقرتاحات  •
 يف ما خيّص األمن الغذائي، والتنمية االقتصادية وسبل العيش.

برامج الرتبية احمللية، والوطنيـة و/أو حتديد وإطالع أصحاب املصلحة الرئيسيني على دراسات احلالة بشأن  •
 ا، والناجحة واملؤثرة اليت حتّدد أدوار الوكاالت العامة واخلاصة.اإلقليمية املدارة جيدً 

دعــــم الشــــركات اخلاصــــة ومجعيــــات املــــزارعني يف إعــــداد بــــرامج الرتبيــــة يف األجــــل الطويــــل مبــــا يف ذلــــك تــــوفري  •
 على املعرفة (على الصعيد احمللي، والوطين، واإلقليمي والعاملي). األدوات لدعم إدارة الرصيد البّياض القائمة

الوطنيــة و/أو اإلقليميــة خلصــائص أداء (مبــا يف ذلــك إعــداد خطــوط توجيهيــة لتحديــد العالمــات القياســية  •
 مؤشرات التنوع الوراثي) األنواع املستزرعة احمللية وغري احمللية املتاحة والرتويج لتطبيقها.

) احلصــول الفعــال علــى 1علميــة لتســتند إليهــا عمليــة إعــداد السياســات املالئمــة بشــأن: (دعــم البحــوث ال •
) 2التكنولوجيــات اجلزيئيــة، مثــل االنتقــاء الــوراثي وخــدمات الرتكيــب الــوراثي، يف بــرامج الرتبيــة االنتقائيــة؛ (

يجيات التخفيــف مــن آاثر اســرتاتو ) 3علــى البيئــة؛ ( وراثًيــااملخــاطر الــيت تطرحهــا األنــواع املســتزرعة احملّســنة 
 تغري املناخ القائمة على العلم الوراثي ورصدها.

التحســني الــوراثي للمــوارد الوراثيــة  ىلــعتعزيــز التعــاون وإقامــة الشــبكات علــى املســتويني الــدويل واإلقليمــي  •
رد الوراثيـة املائية العابرة للحدود، مبـا يف ذلـك تبـادل البيـا�ت واملعلومـات بـني املؤسسـات املسـؤولة عـن املـوا

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

 3-3األولوية االسرتاتيجية 

إعــداد اســرتاتيجيات وبــرامج إمنائيــة وطنيــة و/أو إقليميــة لألنــواع واألصــناف املســتزرعة، تراعــي احتياجــات الســوق واجملتمــع، 
 .إمكا�ت املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة غية إطالق كاملب
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 املنطقي املسوغ

اســـرتاتيجيات وطنيـــة تـــويل األولويـــة لألنـــواع والســـمات لتنميـــة األنـــواع املســـتزرعة لرتبيـــة مـــن البلـــدان  نســـبًيالـــدى عـــدد قليـــل 
رة املخاطر والتخفيـف منهـا واالسـتثمار. وحتتـاج ألولو�ت البحث، وتنمية البنية التحتية، وإدا إطارًااألحياء املائية اليت توفر 

هــذه االســرتاتيجيات يف جــزء منهــا إىل معلومــات أساســية عــن املــوارد الوراثيــة املتاحــة، الــيت قــد يولّــدها نظــام املعلومــات عــن 
اتيجيات أن تسرتشـــد االســـرت  أيًضـــا). وســـيكون مـــن الضـــروري 1املـــوارد الوراثيـــة املائيـــة (كمـــا هـــو مقـــرتح يف جمـــال األولويـــة 

ن تغـّري املنـاخ. كـذلك، جيـب  ميكـن أن تنشـأ عـأبولو�ت مستقبلية مثل التغيريات يف طلب السوق، والتغيـريات البيئيـة كـاليت
والنظـر يف الـدور املالئـم ألصـحاب املصـلحة يف  20أن تضع البلدان املتطلبات الدنيا لإلدارة املسـتدامة للمـوارد الوراثيـة املائيـة

 اص وإدارة مسائل امللكية الفكرية.القطاعني العام واخل

بيئـة متكينيـة لـدعم أصـحاب املصـلحة يف نظـم إمـدادات البـذور مـن أجـل إدارة مواردهـا  هتيئـةويتوجب على االسـرتاتيجيات 
الوراثية على حنو مستدام، واملبادرة إىل التحسني الوراثي عندما حيني الوقت املالئـم لـذلك، واسـتخدام التكنولوجيـا األنسـب 

 قيق املنافع القصوى يف قطاع معّني.لتح

ما لصـــكوك الدوليـــة ذات الصـــلة، حســـباباملرتبطـــة هبـــا  واألطـــر القانونيـــة كمـــا جيـــب أن تلتـــزم االســـرتاتيجيات والسياســـات
مثــل اتفاقيــة التنــوّع البيولــوجي، وبروتوكــول قرطاجنــة للســالمة األحيائيــة وبروتوكــول �غــو� بشــأن احلصــول وتقاســم  ينطبــق،
 وأن تكون متسقة مع السياسة الوطنية. املنافع،

يف تقيـيم، ورصـد وتسـجيل األنـواع املسـتزرعة اجلديـدة الناشـئة مـن بـرامج  أيًضـاوينبغي أن تنظر االسـرتاتيجيات والسياسـات 
 التحسني الوراثي. 

 اهلدف

ثيــة املائيــة الرئيســية ابالســتناد إىل تقــوم البلــدان واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة بوضــع وتنفيــذ االســرتاتيجيات لتنميــة املــوارد الورا
 فهٍم ملخاطر النهج املختلفة ومنافعها.

 اإلجراءات

ــــائعني ًال إجــــراء استشــــراف وحتليــــل للســــوق، وإشــــراك خمتلــــف أصــــحاب املصــــلحة (مــــث • ، املســــتهلكني، والب
 ابلتجزئــــة، واملــــزارعني، واملنظمــــات غــــري احلكوميــــة والعلمــــاء) لتحديــــد األهــــداف ذات األولويــــة للتحســــني

 الوراثي، ووضع مناذج حتليل املنافع والكلفة ابعتبارها أدوات لدعم القرارات.

بيئيـــة متكينيـــة للتحســـني الـــوراثي يف قطاعـــات إمـــدادات البـــذور مـــن خـــالل حتديـــد ومعاجلـــة الشـــواغل  هتيئـــة •
 الرئيسية لدى أصحاب املصلحة، ومن خالل بلورة وتنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات الداعمة.

                                                      
Aquaculture Development of aquatic genetic resources: A framework of essential criteria .. 2018، منظمـة األغذيـة والزراعـة  20

pp 88. Rome. 9Suppl.  5. TG9Development   ًا على املوقع (متاح أيضn.pdfe2296en/ca2296ca/3http://www.fao.org/( 

http://www.fao.org/3/ca2296en/ca2296en.pdf
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تنفيـــذ االســـرتاتيجيات والسياســـات (بـــدعم مـــن بنـــاء القـــدرات واملـــدخالت الفنيـــة) للســـماح بتنفيـــذ بلـــورة و  •
قد تشمل التكامل املالئم مع مبادرات الصون، ومـن شـأ�ا هذه برامج الرتبية احمللية، والوطنية واإلقليمية. و 

 أن تدمج رصد وتقييم آاثر هذه االسرتاتيجيات والسياسات.

برامج الرتبية احملليـة، والوطنيـة واإلقليميـة لتنميـة األنـواع املسـتزرعة احملّسـنة مـن األصـناف  تعزيز تطوير وتنفيذ •
 احمللية وغري احمللية املناسبة للظروف واألسواق احمللية، مبا يف ذلك تسليم أنواع مستزرعة حمّسنة لألسواق.

عـــم التحســـني الـــوراثي ألنـــواع تشـــجيع الكيـــا�ت العامـــة و/أو اخلاصـــة ووكـــاالت التمويـــل اإلقليميـــة علـــى د •
 الرتبية املائية املهمة من الناحية االقتصادية.

استعراض األطر القانونية، اليت تستند إليها عمليـة اختيـار األنـواع وتنميـة األصـناف املسـتزرعة، مبـا يتماشـى  •
األحيائيــة  مــع الصــكوك الدوليــة ذات الصــلة مثــل اتفاقيــة التنــوّع البيولــوجي، وبروتوكــول قرطاجنــة للســالمة

 وبروتوكول �غو� بشأن احلصول وتقاسم املنافع.

 إقامة النظم لتقييم األنواع املستزرعة احملّسنة وتسجيلها. •

صـــناف ألنـــواع اجلديـــدة (احملليـــة وغـــري احملليـــة) وتطـــوير أاملائيـــة ل رتبيـــةالبـــني تطـــوير  املالئـــم التـــوازن ضـــمان •
 .ألنواع املوجودة اليت تتم تربيتهامستزرعة من ا

 4-3األولوية االسرتاتيجية 

 رفع قدرات أصحاب املصلحة الرئيسيني يف تربية األحياء املائية لتطوير األنواع املستزرعة احملّسنة.

 املنطقي املسوغ

حتقيـق املكاسـب الوراثيـة املثلـى،  قـادرة علـى جيـًدابيـة شـاملة ومـدارة بـرامج تر  لتنفيـذ ريتـنيكبتوفري دراية وخربة  من الضروري 
هـــذه اخلـــربة علـــم الوراثـــة الكميـــة وإدارة  شـــملفـــادي الرتبيـــة الداخليـــة واآلاثر الســـلبية علـــى صـــحة الكائنـــات ورفاههـــا. وتوت

البيا�ت واخلربة يف التحليل، ويف بعض احلاالت اخلربة يف علم األحياء اجلزيئي، إضافًة إىل فهـم تربيـة األحيـاء املائيـة، وتربيـة 
 ما تكون هذه اخلربة مفقودة، وخباصة يف جمال اخلربة الوراثية الكمية. غالًباستهدفة. و احليوا�ت وتربية األنواع امل

وميكــن أن متثــل األنــواع املســتزرعة مــوارد عــابرة للحــدود جلهــة عشــائر املصــدر األصــلي ويف تطــوير األنــواع املســتزرعة احملســنة. 
 الـوراثي مـن خـالل بـرامج الرتبيـة اإلقليميـة، وحـىت تعاونيـة إزاء التحسـنيميكن أن تنشأ فـرص وضـع �ـج ويف هذه احلاالت، 

ا مـن اخلـرباء للمسـاعدة يف تصـميم أن الربامج العاملية قد تكون ممكنة. وميكـن أن تسـتخدم هكـذا بـرامج شـبكًة أوسـع نطاقًـ
 وتشغيل برامج التحسني الوراثي.

 اهلدف

عتمــاد أنــواع مســتزرعة حمســنة يف قطــاع تربيــة األحيــاء املائيــة. مل تعــد املــوارد البشــرية تقّيــد التنفيــذ املالئــم للتحســني الــوراثي وا
 وتضمن برامج تنمية القدرات توّفر القدرات يف األجل الطويل، مبا يف ذلك ختطيط التعاقب على الوظيفة.
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 اإلجراءات

إقامة شبكات وطنية و/أو إقليمية ألصـحاب املصـلحة، أو منّصـات أو شـراكات (أو دجمهـا يف الشـبكات  •
ة)، مبا يف ذلـك دليـل أبمسـاء اخلـرباء يف اإلقلـيم، مـن أجـل وضـع إجـراءات تعاونيـة يف جمـال التحسـني القائم

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

 يفدمــة إشــراك الشــركاء الــذين يتمتعــون ابخلــربة يف تطــوير املــوارد الوراثيــة وإدارهتــا، واملؤسســات العلميــة املتق •
 تكنولوجيات التحسني الوراثي. علىإعداد مواد تدريبية ووضع قائمة ابخلرباء للتدريب 

إقامة حلقات عمل/مؤمترات وطنية و/أو إقليميـة (بشـكل مسـتقل أو ضـمن جلسـات يف املـؤمترات اخلاصـة  •
ال تطــوير املــوارد برتبيــة األحيــاء املائيــة) ملناقشــة وتــوفري آخــر املعلومــات عــن التكنولوجيــات اجلديــدة يف جمــ

الوراثية املائية. وإجراء عمليات تقييم منتظمة الحتياجات التدريب على الصعيدين الـوطين واإلقليمـي بغيـة 
 الحتياجات املستقبلية للقطاع.لا احلرص على أن يكون بناء القدرات مالئمً 

م الوراثيــة الكّميــة) الــيت ، علــًال تشــجيع وكــاالت التمويــل علــى دعــم بنــاء القــدرات يف اجملــاالت احملــددة (مــث •
 تفتقر إىل املوارد البشرية الضرورية.

تربيـــة احليـــوا�ت واألمـــن حتســـني تثقيـــف وتـــدريب أصـــحاب املصـــلحة الرئيســـيني علـــى التحســـني الـــوراثي و  •
احليــوي للرتبيــة االنتقائيــة مــن خــالل تــوفري التــدريب والــدعم الفــين ألنشــطة الرتبيــة ضــمن اجملتمعــات احملليــة 

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

م تنميــة مؤسســات أصــحاب املصــلحة وبنــاء القــدرات  لة ابملــوارد الوراثيــة املائيــة، ودعــ تعزيــز وضــع السياســات املتصــ
 وارد الوراثية املائية.لدعم إدارة امل

 مقدمة

يشري التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة إىل وجود العديـد مـن السياسـات واملؤسسـات الـيت تعـاجل  -48
. مـن أصـحاب املصـلحة يف البيئـة املائيـة متنوعـة وجمموعـة متعـددة حمركـةقـوى  وإىل وجـوب أن تتعامـل مـعاملوارد الوراثية املائيـة، 

تكــون غــري  مــا غالًبــاوحــني توجــد سياســات وخطــط إدارة خاصــة ابملــوارد الوراثيــة املائيــة، إن علــى املســتوى الــوطين أو الــدويل، 
 فعالة بفعل غياب التوعية وعدم توفر املوارد البشرية واملالية الضرورية للتنفيذ، والرصد واإلنفاذ على حنو مناسب. 

ن تغطـــي جمموعـــة أبتحـــّدي اليـــة، يواجـــه كـــّل مـــن صـــانعي السياســـات واملؤسســـات ويف معاجلـــة املـــوارد الوراثيـــة املائ -49
واسعة من املوائل، واحلاالت االقتصادية والبيئات االجتماعية والثقافية، والعديد من أصحاب املصـلحة ومسـتخدمي املـوارد 

الزراعـة، والسـياحة ل مصـايد األمسـاك، و حياء املائية مـع عـدة قطاعـات اقتصـادية أخـرى، مثـالوراثية املائية. وتتنافس تربية األ
 ملوائل واملوارد ذاهتا.وصناعات أخرى على ا

االسـتخدام الكثيـف لألنـواع  االيت يوّجهها جزئيً  ات والصادرات اخلاصة ابملوارد الوراثية املائيةتر الواردإىل توا نظرًاو  -50
عــاجل هــذه املــوارد يف البعــد العــابر للحــدود إلدارة املــوارد غــري احملليــة يف تربيــة األحيــاء املائيــة، جيــب أن تنظــر السياســات الــيت ت

يف احلصــول علــى املــوارد وتقاســم منافعهــا، واســرتاتيجيات التنميــة الطويلــة  أيًضــاأن تنظــر السياســات  الوراثيــة املائيــة. وجيــب
يـة واالسـتخدامات غـري الغذائيـة.  األجل لرتبية األحياء املائيـة، والصـون، وتعزيـز األرصـدة، وتغـّري املنـاخ، ودور اإلعـا�ت املال

كمـــا تتـــأثر تربيـــة األحيـــاء املائيـــة بصـــورة غـــري مباشـــرة ابلسياســـات والتشـــريعات خـــارج تلـــك الـــيت تـــؤثر مباشـــرًة علـــى الزراعـــة 
 ومصايد األمساك.

مــــواطن عــــدم اتســــاق وفجــــوات يف  ظهــــور وقــــد أفضــــى هــــذا التعقيــــد، املــــالزم لتنظــــيم تربيــــة األحيــــاء املائيــــة، إىل -51
األنـواع املائيـة غـري احملليـة الـيت  غـري مشـجعة علـى إدخـالقد تكون سياسات الصون ات الوطنية. على سبيل املثال، السياس

حتياجـات وابقيمـة املـوارد الوراثيـة املائيـة بمـا ال يتـوفر الـوعي  غالًبار إدخاهلا. و ظّ حت قد يرّوج هلا قطاع تربية األحياء املائية أو
 ملخاطر املرتبطة بعمليات إدخال هذه املوارد وكيفية تعديلها.اب ، يرافقه غياب للوعيين يعتمدون عليهاذاألشخاص ال

نطـاق صـكوك دوليـة متنوعـة،  ضـمنويف حني أن صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وإدارهتا ينـدرج  -52
األغذيـة والزراعـة بشـأن الصـيد الرشـيد، ، مثـل مدونـة سـلوك منظمـة يتناوله بشكل صـريح الصكوك القانونية غري امللزمة وأن

مــــا ال تتــــوّفر  غالًبــــا، بشــــأن إدخــــال ونقــــل الكائنــــات البحريــــة للمجلــــس الــــدويل الستكشــــاف البحــــار مارســــاتومدونــــة امل
السياســــات أو االســــرتاتيجيات الوطنيــــة الشــــاملة، �هيــــك عــــن التــــدابري القانونيــــة الــــيت تعــــاجل صــــون املــــوارد الوراثيــــة املائيــــة 

 على الصعيد الوطين. طويرهاها املستدام وتواستخدام

التدابري التشريعية، واإلدارية والسياساتية اليت تعاجل مسألة احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنـافع الناشـئة وأما  -53
ابري احلصــول يف البحــوث حــول املــوارد الوراثيــة املائيــة وتنميتهــا. غــري أن تــدا متزايــدً  دورًا، فــيمكن أن تــؤدي عــن اســتخدامها



35  CGRFA/WG-AqGR-3/21/3 

 

علــى املــوارد وتقاســم منافعهــا الــيت تراعــي الســمات املميّــزة للمــوارد الوراثيــة املائيــة �درة. وميكــن أن تضــطلع حقــوق امللكيــة 
 الفكرية بشكل متزايد بدور هام يف تنمية هذه املوارد.

دمي اإلرشــاد، مقــالسياســات، و  يون، مبــا يف ذلــك املؤسســات، وصــانعيويفتقــر عامــًة أصــحاب املصــلحة الرئيســ -54
ومــدراء املــوارد، وصــيادي األمســاك ومــرّيب األمســاك، إىل القــدرة علــى املعاجلــة الكاملــة لتعقيــدات صــون املــوارد الوراثيــة املائيــة 
واســـتخدامها املســـتدام وتطويرهـــا ضـــمن قطاعـــات مصـــايد األمســـاك وتربيـــة األحيـــاء املائيـــة. كـــذلك، ختتلـــف االحتياجـــات 

حالـة تنميـة قطـاع تربيـة األحيـاء املائيـة واألوضـاع االقتصـادية  وحبسـبالقـدرات ابخـتالف األقـاليم  واألولو�ت املتعلقة ببنـاء
 مثــةللبلــدان. وهنــاك بصــورة عامــة قلــة وعــي بقيمــة املــوارد الوراثيــة املائيــة يف املصــايد ويف جمــال تربيــة األحيــاء املائيــة، وابلتــايل 

صـون  من أجل احلرص على أن يسـتندث والتنمية والتثقيف والتدريب، والقدرات يف جماالت البحو  وعيحاجة إىل تعزيز ال
 .املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتطويرها إىل أساس علمي سليم وإىل إدارة فعالة للموارد الطبيعية

ت التـدريب وبنـاء القـدرات ، ختتلـف أولـو�يف العـامل للتقرير عـن حالـة املـوارد الوراثيـة املائيـة لألغذيـة والزراعـة وفًقاو  -55
توصــيف املــوارد  جمــال اصــة هبــذه املــوارد وبنــاء القــدرات يفورة إمجاليــة املعرفــة األساســية اخلإمنــا حتــّدد بصــ ،ابخــتالف البلــدان

 والتنمية يف جمـال بحوثالحالة  حبسبالوراثية املائية وحتسينها الوراثي ابعتبارها أولو�ت. كذلك، ختتلف أولو�ت البحث 
 ة األحياء املائية يف البلدان.تربي

وتتــوفر فــرص التعــاون يف جمــال إدارة املــوارد الوراثيــة املائيــة، وخباصــة املــوارد العــابرة للحــدود. وقــد يّســرت الشــبكات  -56
ليـات اإلقليمية والعاملية يف املاضي بناء القدرات واالتصاالت/التعاون بشأن إدارة املوارد الوراثية املائية إمنـا مل تسـتمر هـذه اآل

 بشكل عام.

 اهلدف الطويل األجل

تعزيز القدرات على دعم التنفيـذ املسـتدام والكفـؤ لسياسـة املـوارد الوراثيـة املائيـة الـيت تراعـي األبعـاد البيئيـة واالقتصـادية، مـن 
 خالل مؤسسات متخصصة.

 1-4األولوية االسرتاتيجية 

رد الوراثيـة املائيـة واسـتخدامها املسـتدام وتطويرهـا، وتنفيـذها تطوير أو مراجعـة االسـرتاتيجيات والسياسـات بشـأن صـون املـوا
 الصلة. ويورصدها ابلتعاون مع أصحاب املصلحة ذ

 املنطقي املسوغ

ـــة املائيـــة واســـتخدامها املســـتدام  مـــن األمهيـــة مبكـــان بلـــورة سياســـات واســـرتاتيجيات وطنيـــة متخصصـــة لصـــون املـــوارد الوراثي
املــوارد والقيمــة املرتبطــة إبدارهتــا الفعالــة واملســتدامة، مــن املهــم أن يــتم اســتعراض السياســات  إىل أمهيــة هــذه نظــرًاوتطويرهــا. و 

الصـــلة. كمـــا ينبغـــي  ويواالســـرتاتيجيات ذات الصـــلة أو وضـــعها، حســـبما هـــو مالئـــم، ابلتعـــاون مـــع أصـــحاب املصـــلحة ذ
الصكوك اليت ترعى أنواع األغذيـة املائيـة  ًال حتديد ومعاجلة مواطن عدم االتساق بني صكوك خمتلفة متصلة ابلسياسات (مث

 وأنواع الزينة).

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

تنفيــــذ السياســــات أو االســــرتاتيجيات الوطنيــــة املتخصصــــة الــــيت تعــــاجل صــــون املــــوارد الوراثيــــة املائيــــة واســــتخدامها املســــتدام 
 طويرها ورصد التنفيذ.وت

 اإلجراءات

رفع مستوى الوعي يف صفوف صانعي القرارات وتعزيز قدراهتم لدعم إدارة املوارد الوراثيـة املائيـة مـن خـالل  •
 برامج التدريب وتقاسم املعرفة بشأن املوارد الوراثية املائية.

لصون املـوارد الوراثيـة املائيـة  الرتويج الستعراض أو بلورة سياسات/اسرتاتيجيات وطنية، حسبما هو مالئم، •
 الصلة. ويواستخدامها املستدام وتطويرها ابلتشاور مع أصحاب املصلحة ذ

دعم تنفيذ االسـرتاتيجيات الوطنيـة واإلقليميـة لصـون املـوارد الوراثيـة املائيـة واسـتخدامها املسـتدام وتطويرهـا،  •
 مبا يف ذلك املوارد العابرة للحدود.

اجلينـات اخلاصـة/العامة (يف اجلسـم احلـي ويف األ�بيـب) علـى املسـتويني الـوطين  إقامة ودعـم شـبكات بنـوك •
 واإلقليمي لدعم صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام.

 2-4األولوية االسرتاتيجية 

وتوعيــة واإلقليمــي والــوطين حتســني تبــادل املعلومــات وأنشــطة الشــبكات املعنيــة ابملــوارد الوراثيــة املائيــة علــى املســتوى العــاملي، 
مبـــا يف ذلـــك األدوار الـــيت تضـــطلع هبـــا الشـــعوب األصـــلية واجملتمعـــات احملليـــة،  املـــوارد،أصـــحاب املصـــلحة علـــى أمهيـــة هـــذه 

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

 املنطقي املسوغ

يد أنـــواع األقـــارب الربيـــة العديـــد مـــن أصـــحاب املصـــلحة القطـــاعيني مبـــا فـــيهم النســـاء، والشـــباب تعـــين تربيـــة األحيـــاء املائيـــة وصـــ
فـيهم  مبـاتعزيز فهم املنظمني وصانعي السياسات أبدوار مجيع أصـحاب املصـلحة ومصـاحلهم، والسكان األصليني. لذا من املهم 

 .سائل الستقطاب أصحاب املصلحة هؤالء بشكل فعالالسكان األصليني واجملتمعات احمللية والنساء والشباب، وتطوير الو 

 يف ضـــمان مســـتقبل إمـــدادات األغذيـــة البحريـــة، ويف متكـــني حيـــو�ً  دورًاكمـــا تـــؤدي اإلدارة الفعالـــة للمـــوارد الوراثيـــة املائيـــة 
ن واالقتصـادية الناشـئة عـ االجتماعيـةالتوسع املتواصل واملستدام لإلنتاج يف قطاع تربية األحياء املائية مبا حيّقق بـدوره املنـافع 

، وال يـــتّم إطـــالع أصـــحاب املصـــلحة يف قطـــاع تربيـــة جيـــًداالقطـــاع. غـــري أن هـــذا الـــدور للمـــوارد الوراثيـــة املائيـــة غـــري مفهـــوم 
 فعال، مبا يف ذلك مستهلكي األغذية املائية. بشكلاألحياء املائية عليه 

يف تعزيـز الـوعي أبمهيـة دور املـوارد الوراثيـة املائيـة يف إمـدادات  بدور هـام الفعليوتنفيذها هذه وتضطلع خطة العمل العاملية 
 األغذية املائية.

 اهلدف

إدارة املـوارد الوراثيـة  والدور اهلام الذي تؤديهإطالع أصحاب املصلحة واجلمهور على حنٍو أفضل على تربية األحياء املائية، 



37  CGRFA/WG-AqGR-3/21/3 

 

تاجهــا بشــكل مســتدام والفــرص واملخــاطر املرتبطــة ابلتحســني الــوراثي يف ضــمان التــوافر املســتقبلي لألغذيــة املائيــة الــيت يــتم إن
 للموارد الوراثية املائية.

 اإلجراءات

دور إدارة املـــوارد الوراثيـــة املائيـــة، مبـــا يف ذلـــك النســـاء والســـكان محـــالت ومنـــاذج تواصـــل للتوعيـــة بـــإطـــالق  •
 األصليني واجملتمعات احمللية والشباب.

يف ذلك ابللغـات احملليـة، حبيـث ُتسـتخدم يف األحـداث الرئيسـية لرتبيـة األحيـاء وضع مواد والرتويج هلا، مبا  •
املائية من أجل التوعية إزاء تربية األحيـاء املائيـة ورفـع مسـتوى إشـراك جمموعـات مسـتهدفة حمـددة يف صـون 

 املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتطويرها.

مــات بشــأن املــوارد الوراثيــة املائيــة، مبــا يف ذلــك تنفيــذ خطــة العمــل عقــد اجتماعــات منتظمــة لتقاســم املعلو  •
 العاملية.

 3-4األولوية االسرتاتيجية 

ـــة املائيـــة وتبادهلـــا واســـتخدامها، مبـــا يف ذلـــك مـــن خـــالل عمليـــات التقيـــيم املالئمـــة  دعـــم اإلدخـــال املســـؤول للمـــوارد الوراثي
 .للمخاطر، والسياسات املناسبة وتنفيذها الفعال

 املنطقي سوغامل

إىل األمهيــة املســتمرة لألنــواع غــري احملليــة يف تربيــة األحيــاء املائيــة واملنــافع االقتصــادية الــيت ميكــن أن حتققهــا، مــن األمهيــة  نظــرًا
مبكــان النظــر يف املخــاطر الــيت ميكــن أن تطرحهــا علــى املــوارد الوراثيــة احملليــة، والبيئــة بصــورة عامــة. كــذلك، جيــب املبــادرة إىل 

ال املوارد الوراثية املائية غري احمللية وتبادهلا واستبداهلا على حنٍو مسؤول وتنظيم هذه العملية من خـالل تشـريعات لـدمج إدخ
لــدعم القــرارات أن  جيــًداالتقيــيم املالئــم وإدارة املخــاطر حبيــث تُراعــى إىل جانــب املنــافع احملتملــة. وميكــن ألدوات مصــّممة 

 تساند هذه العملية.

لرتبيـــة االنتقائيـــة، ســـوف تتغـــّري مـــن خـــالل االســـتفادة املعّجلـــة مـــن ا ًال دم التطـــوير الـــوراثي لألنـــواع املســـتزرعة، مـــثوفيمـــا يتقـــ
املخاطر اليت ينطوي عليها اسـتخدامها. ولـذا مـن املهـم النظـر بعنايـة يف  أيًضاخصائص األنواع املستزرعة وابلتايل، قد تتغري 

اليت يتم تطويرها، مبا يف ذلك األنواع احمللية، لدى بلورة التشريعات الوطنية واإلقليمية يف املخاطر املرتبطة ابألنواع املستزرعة 
 ما يتعلق إبدخاهلا، وتبادهلا واستخدامها يف قطاع تربية األحياء املائية.

ويرهـا نظـم مراقبـة وسوف يتطلّـب اإلدخـال املسـؤول لألنـواع غـري احملليـة وتبادهلـا واسـتخدامها واألنـواع املسـتزرعة الـيت يـتم تط
 تتيح تتّبع هذه املوارد الوراثية املائية على املستوى الدويل.

 اهلدف

 دمج االستخدام املسؤول للموارد الوراثية املائية يف التشريعات الوطنية.

 اإلجراءات
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ا يف وضــع التــدابري، مبــا فيهــا اخلطــوط التوجيهيــة، لضــمان اإلدخــال املســؤول للمــوارد الوراثيــة املائيــة وتبادهلــ •
بشــأن  للمجلــس الــدويل الستكشــاف البحــار قطــاع تربيــة األحيــاء املائيــة ابالســتناد إىل مدونــة املمارســات

 إدخال ونقل الكائنات البحرية وغريها من صكوك السياسات ذات الصلة.

ادهلــا، إعـداد وتنفيـذ التشــريعات الوطنيـة واإلقليميـة مــن أجـل االســتخدام املسـؤول للمـوارد الوراثيــة املائيـة وتب •
 ا مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة.متشيً 

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

املســـؤول للمـــوارد الوراثيـــة املائيـــة تنفيـــذ اآلليـــات الفعالـــة إلنفـــاذ التشـــريعات الوطنيـــة مـــن أجـــل االســـتخدام  •
 وتبادهلا.

النظـــر يف إمكانيـــة إنشـــاء أو توســـيع نطـــاق نظـــم املعلومـــات بشـــأن إدخـــال املـــوارد الوراثيـــة املائيـــة ونقلهـــا،  •
خمــاطر الوراثيــة املائيــة الــيت قــد تطــرح ملــوارد امللحــة مــن ايضــمن التبليــغ يف الوقــت املناســب عــن الــواردات  مبــا

 ية احمللية للبلدان والبيئة عامًة.على املوارد الوراث

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

 املنطقي املسوغ

ئية واستخدامها املستدام وتطويرها، مثل اتفاقية التنوع هناك جمموعة من االتفاقيات الدولية املتصلة بصون املوارد الوراثية املا
البيولـــوجي واتفاقيـــة التجـــارة الدوليـــة أبنـــواع احليـــوا�ت والنبـــااتت الربيـــة املهـــّددة ابالنقـــراض. ويبـــّني التقريـــر عـــن حالـــة املـــوارد 

الطويلـــة األجـــل للمـــوارد الوراثيـــة املائيـــة أن التوعيـــة بـــدور هـــذه االتفاقيـــات لـــإلدارة يف العـــامل الوراثيـــة املائيـــة لألغذيـــة والزراعـــة 
وااللتزامات الواردة يف  األحكام احملددة الصلة. وابلتايل، مثة حاجة للتوعية إزاء ويحمدودة يف صفوف أصحاب املصلحة ذ

 املوارد الوراثية املائية.خيص ما  هذه الصكوك يف

 اهلدف
 ل ابملوارد الوراثية املائية مع مراعاة االحتياجات احملددة للقطاع. تنفيذ االتفاقيات الدولية واإلقليمية ابلكامل يف ما يتص

 اإلجراءات

التوعيــة علــى االتفاقيــات الدوليــة القائمــة ذات الصــلة بصــون املــوارد الوراثيــة املائيــة، واســتخدامها املســتدام  •
ــــة واألطــــر التن ظيميــــة وتطويرهــــا، وتنفيــــذها، مــــع ضــــمان يف الوقــــت ذاتــــه أن تســــتجيب السياســــات الوطني

تعكــس أمهيــة املــوارد الوراثيــة املائيــة ابلنســبة إىل األمــن الغــذائي؛ والســمات املميــزة أن لاللتزامــات الدوليــة و 
هلذه املوارد؛ وأمهية العلوم واالبتكار؛ واحلاجة إىل إحقاق التوازن بني غا�ت وأهـداف خمتلـف االتفاقيـات؛ 

 ذلك صّيادي األمساك واملزارعني). ومصاحل األقاليم، والبلدان وأصحاب املصلحة (مبا يف
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 5-4األولوية االسرتاتيجية 

إقامــة أو تعزيــز املؤسســات الوطنيــة، مبــا يف ذلــك جهــات التنســيق الوطنيــة، لتخطــيط التــدابري اخلاصــة ابملــوارد الوراثيــة املائيــة 
 لألغذية والزراعة وتنفيذها من أجل تنمية قطاع تربية األحياء املائية ومصايد األمساك.

 املنطقي املسوغ

ارتفع عدد جهات االتصال الوطنية املعنية ابملوارد الوراثية املائية بشكل كبري منذ أن قّدمت منظمـة األغذيـة والزراعـة طلـب 
يف املائـة مــن أعضـاء اهليئـة رّشــحوا جهـات اتصــال وطنيـة للمــوارد  67.5، كــان 2021الرتشـيحات األول. ويف أبريل/نيسـان 

هـــات هـــذه اجلا مـــن األعضـــاء مل يرّشـــح بعـــد جهـــات اتصـــال وطنيـــة. وميكـــن أن تشـــكل ا كبـــريً غـــري أن عـــددً الوراثيـــة املائيـــة. 
حمّفــزات هامــة لتحســني إدارة املــوارد الوراثيــة املائيــة يف بلــدا�ا وعلــى الصــعيد اإلقليمــي، وينبغــي بــذل اجلهــود لتعزيــز العمــل 

صال الوطنية املنصات للمؤسسات ذات الصلة، وأصـحاب معهم وبني بعضهم وبناء قدراهتم. وميكن أن تنشئ جهات االت
املصلحة، والقطاعني اخلاص والعام، إلعداد خطط عمل متسقة وتبادل املعلومات ذات الصلة، من خالل التقارير الوطنية 

 عن حالة املوارد الوراثية املائية على سبيل املثال.

مؤسسـة واحـدة علـى  تقريبًـا، يوجـد يف مجيـع البلـدان يف العـامل ذيـة والزراعـةللتقرير عن حالـة املـوارد الوراثيـة املائيـة لألغ وفًقاو 
املائيــة و/أو األقــل، خمصصــة بشــكل حمــدد للمــوارد الوراثيــة املائيــة. فاملؤسســات الوطنيــة واإلقليميــة املخصصــة لرتبيــة األحيــاء 

القــدرات والتوعيــة ابالحتياجــات ا يف بنــاء رئيســيً  دورًاتــؤدي ميكــن أن الوراثيــة هامــة وقــد متثــل حمّفــزات للتغيــري. و إدارة املــوارد 
إقامـة و  أكثـر اسـتباقيإشـراك القطـاع علـى حنـو و  حشـد املـوارد ن أجـلمـإدارة املـوارد الوراثيـة املائيـة، على صـعيد  والتحد�ت
 .والتنسيق التعاون وطيدالروابط وت

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

 اإلجراءات

ترشــيح جهــات االتصــال الوطنيــة للمــوارد الوراثيــة املائيــة وبنــاء قــدراهتا مــن خــالل دورات تدريبيــة منتظمــة،  •
 وتبادل املعلومات، وإقامة شبكات إقليمية واملشاركة يف الدعوات إىل البحوث.

جهـات االتصـال الوطنيـة واملؤسسـات حشد املوارد لربامج التنمية املؤسساتية للمـوارد الوراثيـة املائيـة، ودعـم  •
 للمشاركة يف بلورة االسرتاتيجيات الوطنية للموارد الوراثية املائية.

ــــذ السياســــة اخلاصــــة  • ــــني املؤسســــات بشــــأن تنفي ــــز التنســــيق والتعــــاون ب ــــات لتعزي ــــط أفضــــل وآلي إقامــــة رواب
 ابلتكنولوجيا وتقاسم املعلومات.

 6-4األولوية االسرتاتيجية 

ورصـد اجتاهاهتـا واملخـاطر  حصرهامؤسسات وطنية وإقليمية لتوصيف املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة و إقامة أو تعزيز 
املرتبطــــة هبــــا مــــن أجــــل التثقيــــف والبحــــث بشــــأ�ا، والتنســــيق بــــني القطاعــــات إلدارهتــــا، مبــــا يف ذلــــك تقييمهــــا االقتصــــادي 

 .وتوصيفها وحتسينها الوراثي
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 املنطقي املسوغ

مؤسسـة واحـدة أو أكثـر  تقريًبا، توجد يف مجيع البلدان يف العامل للتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وفًقا
تشارك يف البحث و/أو التثقيف والتدريب املتصـل ابملـوارد الوراثيـة املائيـة، إمنـا أفـاد العديـد مـن البلـدان عـن احلاجـة إىل بنـاء 

ـــر القـــدرات يف هـــذه املؤس املعرفـــة األساســـية بشـــأن املـــوارد الوراثيـــة املائيـــة، وتوصـــيفها ورصـــدها،  أيًضـــاســـات. وحيـــّدد التقري
جلهـة  حتياجـاتالحتديد ا أيًضاوالتحسني الوراثي هلذه املوارد كاحتياجات رئيسية لبناء قدرات مؤسسات البحوث. وجرى 

 وصو�ا وتوصيفها ورصدها. وراثيةوارد المؤسسات التعليم والتدريب اليت ضّمت إدارة املبناء القدرات يف 

ومثة حاجة كبرية لبناء قـدرات هـذه املؤسسـات، وخباصـة يف البلـدان الناميـة، ولتعزيـز الشـبكات الوطنيـة، واإلقليميـة والدوليـة 
ة بــدوٍر هلــذه املؤسســات مبــا يتــيح تقاســم اخلــربات واملعرفــة، والــرتويج للتعــاون. وجيــب أن تضــطلع املنظمــات احلكوميــة الدوليــ

 واضح يف إعداد وتقاسم مواد املوارد الرئيسية.

 اهلدف

 إقامة أو تعزيز مؤسسات للتعليم والبحوث وتوطيد التعاون بني القطاعات.

 اإلجراءات

دعم إنشاء وتعزيز الشبكات الوطنية، واإلقليمية والدولية القائمة اليت سوف تتبـادل املعلومـات، والتجـارب  •
 وارد الوراثية املائية وإدارهتا.واملعرفة النظرية حول امل

إقامة، وتعزيز الدورات الوطنية والدولية، واملشاريع النموذجية وبـرامج التـدريب حـول مواضـيع حمـددة بشـأن  •
املــــوارد الوراثيــــة املائيــــة علــــى مســــتوى تعليمــــي أعلــــى، والــــرتويج هلــــا، مبــــا يف ذلــــك التــــدريب عــــرب االنرتنــــت 

 أن املوارد الوراثية املائية، وتوفري الشهادات للمزارعني احملليني.واستخدام شبكات البحث الدولية، بش

بنــاء القــدرات مــن خــالل إقامــة بــرامج تــدريب مــن املــدارس للجامعــات، والــز�رات امليدانيــة وبــرامج تبــادل  •
ها ورصـــد اجتاهاهتــــا واملخـــاطر املرتبطـــة هبــــا مـــن أجـــل صــــو�ا واســـتخدامها بصـــورة مســــتدامة صـــر اخلـــرباء حل
 .، مبا يف ذلك تقييمها االقتصادي وتوصيفها وحتسينها الوراثيوتطويرها

 حتسني مجع البيا�ت، مبا يف ذلك األدوات واملنهجيات من خالل إنشاء السجل. •

تتـــــيح منظمـــــة األغذيـــــة والزراعـــــة ومنظمـــــات حكوميـــــة دوليـــــة أخـــــرى املـــــواد اخلاصـــــة ابملـــــوارد ذات الصـــــلة  •
 للمدّرسني، واملدرّبني والباحثني.

 7-4ة االسرتاتيجية األولوي
 لى املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.احلصول عتيسري 

 املنطقي املسوغ

تنميـــة، لـــى املـــوارد الوراثيـــة املائيـــة واملعرفـــة التقليديـــة املرتبطـــة هبـــا ألغـــراض البحـــث والعصـــول املالئـــم حاجـــة لضـــمان احلمثـــة 
والتقاســـم العـــادل واملنصـــف للمنـــافع الناشـــئة عـــن اســـتخدامها واملعرفـــة التقليديـــة املرتبطـــة هبـــا ألغـــراض االســـتخدام املســـتدام 
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لـى املـوارد وتقاسـم منافعهـا علـى دان الـيت تقـّرر اعتمـاد تـدابري احلصـول عللموارد الوراثية املائية وصو�ا. وجيب أن تكون البلـ
 لدور اخلاص الذي تؤديه يف األمن الغذائي.ابة للموارد الوراثية املائية و إدراك ابلسمات املمّيز 

لى املوارد الوراثية املائية وتقاسم منافعها واملعرفة التقليدية املرتبطة هبا، أو هـي يف تدابري احلصول عوقد اعتمدت عدة بلدان 
بشـأن كيفيـة أتثـري هـذه التـدابري وحقـوق امللكيـة  غيـاب للمعرفـةو التـدابري اخـتالف واسـع يف هـذه  طور اعتمادها، إمنـا هنـاك

 الفكرية على البحوث والتنمية يف جمال املوارد الوراثية املائية.

لــى املــوارد وتقاســم منافعهــا ومحايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة عصــول حلهــة اوينبغــي حتســني وعــي وفهــم أصــحاب املصــلحة جل
هذه البيئـة القانونيـة علـى املسـتوى الـوطين، واإلقليمـي والعـاملي. ولـدى العمل ضمن  ى(مثل براءات االخرتاع)، وقدراهتم عل

تكييف تدابري احلصول على املوارد وتقاسـم منافعهـا، أو تطويرهـا أو تنفيـذها، جيـب مراعـاة السـمات املميـزة للمـوارد الوراثيـة 
التقليديـة املرتبطــة هبـا لتحقيــق األمـن الغــذائي. ومــن املائيـة واملعرفــة التقليديـة املرتبطــة هبـا، والــدور اخلـاص هلــذه املـوارد واملعرفــة 

صـول أساسـي إلحـراز تقـدم املهم احلفاظ على الوصول املالئم إىل هذه املوارد واملعرفة التقليدية املرتبطة هبا سيما أن هذا احل
 على صعيد البحوث والتنمية ولتحقيق األمن الغذائي.

 اهلدف

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

 اإلجراءات

تكييفهــا أو تنفيــذها، ملراعــاة أمهيــة  النظــر يف وضــع تــدابري احلصــول علــى املــوارد الوراثيــة وتقاســم منافعهــا أو •
املوارد الوراثية املائية واملعرفة التقليدية املرتبطة هبا، ودورها اخلاص يف حتقيـق األمـن الغـذائي، ومساهتـا املميِّـزة، 

 واالمتثال يف الوقت نفسه، حسب االقتضاء، للصكوك الدولية.

صــحاب املصــلحة املعنيــني ابملــوارد الوراثيــة تعزيــز الفهــم، مــن خــالل مبــادرات بنــاء القــدرات، يف صــفوف أ •
املائيــة، لتــدابري احلصــول علــى املــوارد وتقاســم منافعهــا للمــوارد الوراثيــة املائيــة وأمهيتهــا ابلنســبة إىل اســتخدام 

 املواد وتبادهلا.

دعــم احلكومــات، مبــا يف ذلــك صــانعي السياســات، حبيــث تعكــس الســمات املمّيــزة للمــوارد الوراثيــة املائيــة  •
احلصول على املوارد وتقاسم  تدابري لدور اخلاص للموارد الوراثية املائية يف حتقيق األمن الغذائي، يف وضعوا

 منافعها وتدابري أخرى وتكييفها أو تنفيذها.

وضــع وتبــادل دراســات احلالــة الوطنيــة واإلقليميــة عــن الــدروس املســتفادة مــن أمثلــة تقاســم املنــافع اخلاصــة  •
 املائية.بقطاع تربية األحياء 

الرتتيبــات اإلقليميــة أو دعــم صــانعي السياســات املعنيــني ابحلصــول علــى املــوارد وتقاســم منافعهــا للنظــر يف  •
اخلاصـــة للحصـــول علـــى املـــوارد وتقاســـم منافعهـــا الـــيت تيّســـر تبـــادل املـــوارد الوراثيـــة املائيـــة للبحـــوث والتنميـــة 

ا، مبـــــا يف ذلـــــك فـــــق عليهـــــا مســـــبقً ضـــــمن إقلـــــيم حمـــــدد أو جمموعـــــة مـــــن البلـــــدان مبوجـــــب اختصاصـــــات مت
 .املنافعاملتصلة بتقاسم  تاالختصاصا
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النظـــر يف الـــدور اهلـــام للبحـــوث األكادمييـــة، ومنظمـــات البحـــث الدوليـــة والتعـــاون اإلقليمـــي والـــدويل حـــول  •
 البحوث والتنمية بشأن املوارد الوراثية املائية.

د الوراثيــة املائيــة بــني األعضــاء ودعــم وضــع تشــجيع الشــبكات اإلقليميــة علــى دعــم التبــادل املســؤول للمــوار  •
ا مـــع الصـــكوك كوك لتنظـــيم عمليـــات النقـــل والتبـــادل، مبـــا يف ذلـــك وضـــع اتفاقيـــات نقـــل املـــواد، متشـــيً صـــال

 الدولية، حسبما ينطبق.

 8-4األولوية االسرتاتيجية 

 .ها وتطويرها بطريقة مستدامةتعبئة املوارد، مبا يف ذلك املالية منها، لصون املوارد الوراثية املائية واستخدام

 املنطقي املسوغ

تفيــد معظــم البلــدان يف تقاريرهــا أن عمليــة صــون املــوارد الوراثيــة املائيــة، واســتخدامها املســتدام وتطويرهــا تعــاين مــن نقــص يف 
الكبـري يف  ا للتغيـري، ولـدعم التحسـنياملوارد، وأنه من الصعب حتديد مصادر التمويـل. ولكـي تكـون خطـة العمـل هـذه حمفـزً 

إدارهتــا للمــوارد الوراثيــة املائيــة يف جمــاالت األولويــة األربعــة، مــن الضــروري تعزيــز اجلهــود بشــكل كبــري علــى املســتوى الــوطين، 
واإلقليمــي والــدويل، مــن أجــل تــوفري مــوارد أفضــل للمبــادرات الرئيســية األكثــر صــلة ابحتياجــات فــرادى األعضــاء واألقــاليم، 

 ومتويل هذه املبادرات.

 اهلدف

 حشد مزيد من املوارد.

 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 فّصل للقيمة؛وضع اقرتاح (اقرتاحات) م 
o .والتعاون مع القطاع اخلاص 

التعاون يف ما بني بلـدان من خالل  ،تعزيز تبادل املوارد بني البلدان واألقاليم، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا •
 ا بيد ملنظمة األغذية والزراعة.اجلنوب ومبادرة العمل يدً 
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 ن صون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، واستخدامها املستدام وتطويرهاجدول موجز ابألولو�ت االسرتاتيجية خلطة العمل العاملية بشأ
 

االستخدام املستدام للموارد الوراثية املائية  والرصد صرالتوصيف، واحل
 وصو�ا

 تطوير املوارد الوراثية املائية لقطاع تربية
 األحياء املائية

 السياسات، واملؤسسات وبناء القدرات

ــــــــــــــز 1-1 ــــــــــــــا  تعزي االســــــــــــــتخدام املوّحــــــــــــــد عاملًي
للمصـــطلحات والتســـميات والتوصـــيفات اخلاصـــة 

 ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

حتديد األقارب الربية للموارد الوراثية املائيـة  2-1
ــــر عرضــــًة للخطــــر (مــــث مــــن خــــالل نظــــام  ًال األكث

واحلـرص معلومات خـاص ابملـوارد الوراثيـة املائيـة)، 
ـــــــذ علـــــــى إدارهتـــــــا  بطريقـــــــة مســـــــتدامة وعلـــــــى تنفي

إجــــراءات الصــــون املالئمــــة عنــــد الضــــرورة، علــــى 
 الصعيدين الوطين واإلقليمي

ـــــــات  3-1 حتســـــــني فهـــــــم خصـــــــائص تكنولوجي
التحســــني الــــوراثي، وفوائــــدها وخماطرهــــا احملتملــــة 
(واآلليــــــات الفعالــــــة للتخفيــــــف مــــــن املخــــــاطر)، 

 وتطبيقاهتا على املوارد الوراثية املائية

أو مراجعـــــــــــــــة االســـــــــــــــرتاتيجيات تطـــــــــــــــوير  4-1
والسياســــات بشــــأن صــــون املــــوارد الوراثيــــة املائيــــة 
واســــــــــتخدامها املســــــــــتدام وتطويرهــــــــــا، وتنفيــــــــــذها 

 ويورصــــدها ابلتعــــاون مــــع أصــــحاب املصــــلحة ذ
 الصلة

حتسني وتنسيق إجراءات الرصد واإلبالغ،  1-2
وتوســـيع نطـــاق نظـــم املعلومـــات القائمـــة املســـتندة 

ملـــوارد الوراثيـــة املائيـــة طيـــة اإىل األنــواع مـــن أجـــل تغ
لـــيت مل يـــتم اإلبـــالغ عنهـــا أو الـــيت مل يـــتم اإلبـــالغ ا

 عنها ابلشكل الكايف. 

ــــــة واملســــــتقبلية  2-2 ــــــب اآلاثر الراهن رصــــــد وترّق
ــــة عــــن التغــــريات البيئيــــة، مبــــا يف ذلــــك تغــــّري  املرتتب
املناخ، على املوارد الوراثيـة املائيـة لألغذيـة والزراعـة 

 .واالستجابة وفًقا لذلك

ـــــــة ا 3-2 ـــــــرامج الرتبي ـــــــة ز�دة اعتمـــــــاد ب النتقائي
الطويلــة األجــل واملــدارة بطريقــة جيــدة ابعتبارهــا 
تكنولوجيا حتسني وراثي أساسية مع الرتكيز على 

 .أنواع تربية األحياء املائية الرئيسية

حتسني تبادل املعلومات وأنشـطة الشـبكات  4-2
املعنيــة ابملــوارد الوراثيــة املائيــة علــى املســتوى العــاملي، 

ة أصــحاب املصــلحة علــى وتوعيــواإلقليمــي والــوطين 
مبـا يف ذلـك األدوار الـيت تضـطلع  املـوارد،أمهية هـذه 

هبــا الشــعوب األصــلية واجملتمعــات احملليــة، والشــباب 
والنساء، يف صون املوارد الوراثية املائيـة واسـتخدامها 

 .املستدام وتطويرها

إنشــاء و/أو وضــع نظــم معلومــات موّحــدة  1-3
ا ومنحهــــا طابًعــــا وطنيــــة وإقليميــــة وعامليــــة وتعزيزهــــ

مؤسســـًيا مـــن أجـــل مجـــع املـــوارد الوراثيـــة املائيـــة مـــا 
دون مســتوى النــوع والتثبــت منهــا واإلبــالغ عنهــا 

 (أي التنوّع الوراثي لألنواع واألرصدة املستزرعة).
 

دمــج صــون املــوارد الوراثيــة املائيــة يف املوقــع  2-3
علـــى حنـــٍو �شـــط يف تنميـــة إدارة مصـــايد األمســـاك 

رة القائمــة علــى النظــام اإليكولــوجي، وخطــط اإلدا
 .وخباصة ابلنسبة إىل األنواع املهّددة

إعــداد اســرتاتيجيات وبـــرامج إمنائيــة وطنيـــة  3-3
و/أو إقليمية لألنواع واألصناف املسـتزرعة، تراعـي 

غيـــة إطـــالق كامـــل احتياجـــات الســـوق واجملتمـــع، ب
 .إمكا�ت املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

دعــــم اإلدخــــال املســـــؤول للمــــوارد الوراثيـــــة  4-3
املائيـــــة وتبادهلـــــا واســـــتخدامها، مبـــــا يف ذلـــــك مـــــن 
خــــــــالل عمليــــــــات التقيــــــــيم املالئمــــــــة للمخــــــــاطر، 

 .والسياسات املناسبة وتنفيذها الفعال
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حتديــد املــوارد الوراثيــة املائيــة املهــّددة واملهمــة  2-4 
ــــــيت ال ميكــــــن صــــــو�ا بشــــــكل فعــــــال يف املوقــــــع،  ال

 خارج املوقعوصو�ا 

رفــع قــدرات أصــحاب املصــلحة الرئيســيني  3-4
يف تربيـــة األحيـــاء املائيـــة لتطـــوير األنـــواع املســـتزرعة 

 احملّسنة.

ـــــــة  4-4 ـــــــات والصـــــــكوك الدولي تنفيـــــــذ االتفاقي
القائمــة ذات الصــلة بصــون املــوارد الوراثيــة املائيــة 

 واستخدامها املستدام وتطويرها

ألنـــــــــواع حتســـــــــني االســـــــــتخدام املســـــــــتدام ل 2-5 
املســتزرعة املدّجنــة مــن خــالل حتســني إدارة التنــوّع 

  الوراثي

إقامــة أو تعزيــز املؤسســات الوطنيــة، مبــا يف  4-5 
ذلــك جهــات التنســيق الوطنيــة، لتخطــيط التــدابري 
اخلاصــــة ابملــــوارد الوراثيــــة املائيــــة لألغذيــــة والزراعــــة 
وتنفيذها من أجل تنمية قطاع تربية األحياء املائية 

 األمساكومصايد 

إدارة ومراقبـــــــة اســـــــتخدام وتبـــــــادل املـــــــوارد  2-6 
الوراثيــــــة املائيــــــة علــــــى حنــــــو آمــــــن مــــــع األخــــــذ يف 
االعتبــــــار الصــــــكوك الوطنيــــــة والدوليــــــة، حســــــب 

 .احلاجة

إقامــــة أو تعزيــــز مؤسســــات وطنيــــة وإقليميــــة  4-6 
لتوصـــــيف املـــــوارد الوراثيـــــة املائيـــــة لألغذيـــــة والزراعـــــة 

اطر املرتبطـة هبــا مــن وحصـرها ورصــد اجتاهاهتـا واملخــ
أجـــــل التثقيـــــف والبحـــــث بشـــــأ�ا، والتنســـــيق بـــــني 
القطاعــــــــــات إلدارهتــــــــــا، مبــــــــــا يف ذلــــــــــك تقييمهــــــــــا 

 .االقتصادي وتوصيفها وحتسينها الوراثي

تيسري احلصول علـى املـوارد الوراثيـة املائيـة  4-7   
لألغذيـــــة والزراعـــــة والتقاســـــم العـــــادل واملنصـــــف 

 .للمنافع الناشئة عن استخدامها

تعبئـــــة املـــــوارد، مبـــــا يف ذلـــــك املاليـــــة منهـــــا،  4-8   
لصون املوارد الوراثية املائيـة واسـتخدامها وتطويرهـا 

 .بطريقة مستدامة

 


