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 تقرير الدورة الثالثة جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية
 املعنية ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

 
 مذكرة أعدهتا األمانة

بيل انعقاد ق   اطلبت اهليئة، يف دورهتا األخرية، من مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية املنبثقة عنها أن تعقد اجتماعاهت
وارد الدورة الثالثة جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوقد ع قدت ابلفعل . عشررررررررررر ة للهيئة الثامنةالدورة العادية 

 .2021حزي ان  /يونيو 3إىل  1خالل الفرتة املمتدة من افرتاضرررررر   بشرررررركل )جمموعة العمل( الوراثية املائية لألغذية والزراعة
يف  لألغذية والزراعة املائيةحالة املوارد الوراثية وضررررررررع التق ي  عن  من بينها ،بدراسررررررررة مجلة مواضرررررررريعالعمل  جمموعةوقامت 
 وتاوي ، مشررر وع خاة العمل العاملية بشررران املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل وإعداد ،صررري تل النهائيةيف  العامل

العمل أيًضا يف املسائل  جمموعة وحبثت .نظام عامل  للمعلومات لألنواع املستزرعة من املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة
، ودور املوارد "معلومات التسرررررلسرررررل ال قمية"ول على املوارد وتقاسرررررف منافعها واحلصررررر، مبا يشرررررمل املشررررررت ة بط القااعات

العمل يف جمال التكنولوجيات البيولوجية لصررررررررررررررون املوارد يف التخفيف من وطاة ت ري املناخ والتكيف معل، و املائية الوراثية 
وي د  عمل اهليئة يف املسرررررتقبل يف ما بط الدورات.ل احملتملة تنظيفالإعادة ، و الوراثية لألغذية والزراعة واسرررررتخدامها املسرررررتدام
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 املقد مة -ًل أو  
 ثية املائية لألغذية والزراعةقدت الدورة الثالثة جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراع   -1

يونيو/حزي ان  3إىل  1 منخالل الفرتة املمتدة التابعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بشكل افرتاض  العمل(  )جمموعة
ملوقع وت د قائمة املندوبط وامل اقبط على ا. امل فق دالوي د األعضاء واألعضاء املناوبون يف جمموعة العمل ضمن . 2021

 .1اإللكرتوين اخلاص ابالجتماع

العاملية، والقيود والشواغل املتصلة  19-وانعقدت هذه الدورة بشكل افرتاض  بصفة استثنائية يف ظل جائحة  وفيد -2
ابلصحة العامة، وجاء ذلك عقب املشاورات اليت أج اها مكتب اهليئة بشان الرتتيبات لعقد االجتماع بصورة افرتاضية. 

 عة العمل هذه الرتتيبات قبل بدء مداوالهتا.وأقّ ت جممو 

واتفقت على تابيق  ا.وأّ دت جمموعات العمل أّن االجتماع االفرتاض  يشّكل دورًة رمسيًة عادية من دوراهت -3
قد تتعارض مع الشكل االفرتاض  املستخدم  لوائحوممارساهتا العادية لتسيري أعمال االجتماع، وعلى تعليق أي  لوائحها

االجتماع.  ما اتفقت جمموعة العمل على تابيق أي إج اءات خاصة أو أساليب عمل معّدلة قد تقتضيها  ل  ض عقد
 احلاجة لضمان  فاءة تسيري أعمال االجتماع.

 افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر -اثنًيا
 ة العمل، ابملندوبط وامل اقبط.)الن ويج(، رئيسة الدورة الثانية جملموع Ingrid Olesenرّحبت السيدة  -4

مدي  شعبة مصايد األمساك يف املنظمة ابملندوبط وامل اقبط وأشار إىل الف ص ، Manuel Barangeورّحب السّيد  -5
العدد الكبري من املشار ط يف ت تيبات عقد االجتماع بصورة افرتاضية، والتحدايت النامجة عنها،  ما أشار إىل  اليت تتيحها

يف األجل الاويل، على أمهية صون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام وتنميتها  وشددورة. الد هذه
بتحويل جمموعة العمل اليت مت إنشاؤها أصاًل  مجموعة خمصصة، إىل جهاز  الذي يقض على النحو الوارد يف ق ار اهليئة 

أبّن عمل املنظمة يف جمال املوارد الوراثية املائية  Barangeالتابعة للهيئة. وذّ   السّيد ف ع  من بط األجهزة الف عية العادية 
حالة املوارد الوراثية من اإلجنازات يف السنوات األخرية، مبا يف ذلك إصدار املابوع بعنوان  عدًدالألغذية والزراعة قد حقق 

ا إىل االحتياجات والتحدايت احملددة يف التق ي ، طلبت اهليئة إىل املنظمة . واستنادً 2)تق ي ( املائية لألغذية والزراعة يف العامل
إعداد مش وع خاة عمل عاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة لك  تنظ  فيل جمموعة العمل خالل هذه الدورة. 

رد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وإدارهتا على ومن شان خاة العمل العاملية أن توفّ  بعد اعتمادها إطارًا هاًما لصون املوا
السيد  حملّ  أميًنا جملموعة العمل ليحلّ  Graham Mairجمموعة العمل بتعيط السيد  Barangeحنو مستدام. وأبلغ السيد 

Matthias Halwart . للسيد ومتّّن التوفيقMair ل ابلشك  إىل السيد جّ وتو هذا دوره اجلديد  يفHalwart ما قّدمل  على
 من خدمات إىل جمموعة العمل.

                                                           
1  /documents/en-session-resources/activities/itwg/third-genetic-http://www.fao.org/aquatic 
2  http://www.fao.org/3/ca5345ar/ca5345ar.pdf   
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، ابملندوبط املوارد الوراثية لألغذية والزراعة هيئة يف أمانة مسؤويل االتصال ري،  بDan Leskienورّحب السيد  -6
ها، إدراج اعرتافًا منها أبمهية املوارد الوراثية املائية وهشاشت من اآلن، عاًما 14 قبلق رت   انتّن اهليئة  وذّ   أبوامل اقبط. 

املوارد الوراثية املائية يف ب انمج عملها املتعدد السنوات. وشّدد على أن العمل الذي تقوم بل اهليئة يف جمال املوارد الوراثية 
 أمام اهليئة املائية قد بدأ للتو مع إصدار التق ي  واعتماد خاة العمل العاملية، وأّن التحدي احلقيق  الذي ال يزال ماثاًل 

بشان مجيع منها تنفيذ خاة العمل العاملية. وأّ د جملموعة العمل أّن اهليئة تتاّلع إىل تلّق  املشورة  ا يتمثل يفوأعضائه
ا ف صً  يتيح 2021املسائل املدرجة يف جدول أعمال الدورة، مبا يشمل املسائل املشرت ة بط القااعات، وشّدد على أّن عام 

واملوارد الوراثية، وذلك يف ضوء انعقاد االجتماعات املقبلة للهيئة ومؤمت  األط اف يف  للعمل يف جمال التنوع البيولوج  ساحنة
 اتفاقية التنوع البيولوج .

املنتهية األمط مصايد األمساك و  ت بية األحياء املائية يف شعبة مسؤويل ري،  بMatthias Halwartوأشار السيد  -7
ة التسع خالل املؤمت  العامل  يإحدى الدورات املواضيع موضوع ية املائية ستكونإىل أّن املوارد الوراث ،جملموعة العمل واليتل

، 2021سبتمرب/ أيلول  27-22الفرتة  خالل، الصط (GCA+20) شان هاي املقبل عن ت بية األحياء املائية املزمع عقده يف
ا ىل أن شعبة مصايد األمساك قد عّززت قدراهت. ويف اخلتام، أشار إاحلاض ين للمشار ة يف هذا املؤمت إىل مجيع  ووّجل دعوةً 

يف جمال املوارد الوراثية املائية مبا يضمن إح از التقدم املتسق وحتقيق املخ جات ال ئيسية. وأع ب لدى  على مستوى املوظفط
واصلة إيالء مبد عن متنياتل لل ابلتوفيق، وتعهّ  Graham Mairموعة العمل إىل زميلل السيد جملامط  تسليمل مسؤولياتل  

 عمل اجملموعة يف املستقبل. بري لاهتمام  

بتعيط أعضاء  ،األساس  هانظام وقامت جمموعة العمل، ابلتشاور مع األقاليف، ومبا يتماشى مع املادة الثالثة من -8
 عوًضاا؛ والكويت )إقليف آسيعن ن اهلند( عوًضا عال ائبط يف جمموعة العمل على النحو التايل: اتيلند ) حمّل األعضاءليحّلوا 

ن عوًضا عإقليف الش ق األدىن؛ ومدغشق  )عن ن اجلمهورية الع بية السورية( عوًضا عن مجهورية مص  الع بية( ولبنان )ع
 إقليف أف يقيا.عن ن جنوب أف يقيا( عوًضا عتشاد( وزمبابوي )

 Colinالعمل السيد  . وانتخبت جمموعةهلا )بنما( رئيًسا Alexis Peñaوانتخبت جمموعة العمل السيد  -9

McGowan امل  ب( والسيدة  ) ندا( والسيدة مالكة شليضة(Ingrid Olesen والسيد )الن ويج( Lupino Lazaro 
 مق رًا. McGowan السيد )اململكة الع بية السعودية( نوااًب لل ئيس. وانتخب عل رأفت بن خالد مس  )الفلبط( والسيد 

 .ألف امل فقعمال على النحو الوارد يف وقد اعتمدت جمموعة العمل جدول األ -10

 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل -اثلثًا
حالة التنوع البيولوج  لألغذية والزراعة يف العامل بصي تل جمموعة العمل الوثيقة بشان وضع التق ي  عن  حبثت -11

عن احلالة ال اهنة للموارد الوراثية املائية ويشّكل وثيقة س يعة حملة  نيتضمّ الذي  4ورّحبت بتق ي  املنظمة ومبوجزه. 3النهائية
اة خعن إطار ممتاز الختاذ مزيد من اإلج اءات، مبا يشمل  دة، فضالً م جعية فنية قيّ مة توف  مصالحات ومفاهيف موحّ 

 عمل عاملية مستقبلية.
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الوراثية املائية من أجل استخدامها على حنو وشّددت جمموعة العمل على أمهية وضع ب وتو والت ل صد املوارد  -12
حنو دقيق وحتسط مجع البياانت وتبادل على  هاتوصيفو لموارد الوراثية املائية إج اء ج د لمستدام. وأشارت  ذلك إىل ض ورة 

ة عمل أن يكون أدااملعلومات بط أصحاب املصلحة ال ئيسيط على املستوى الوطين،  ما أشارت إىل أنل ميكن للتق ي  
سائ  من املنظمة و  إىلعزيز أواص  التعاون على املستوى العامل  وحتسط فهف املوارد الوراثية املائية. وأوصت أبن تالب اهليئة لت

هذا الصدد. وأحاطت جمموعة العمل أيًضا  اجلهات الفاعلة املعنية بتعزيز اجلهود ال امية إىل تنمية القدرات واالتصاالت يف
 ألنواع اهلامة جتاراًي.من اتعاون مع القااع اخلاص، وال سيما ابلنسبة إىل األنواع املستزرعة الثانوية علًما أبمهية ال

إنفاذ القانون ب ياب وأحاطت جمموعة العمل علًما أيًضا ابالفتقار إىل سياسات حمددة بشان املوارد الوراثية املائية و  -13
ية لضمان صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها وتنميتها على حنو أمهية هتيئة بيئة مواتأشارت إىل يف بعض البلدان، و 

 مستدام.

، مبا يشمل املنبثقة عنلا ابلنتائج ال ئيسية علمً  أتخذجمموعة العمل أبن ت ّحب اهليئة ابلتق ي  وأن  وأوصت -14
 وإيصالالتق ي   نش ظمة مواصلة  ذلك أبن تالب اهليئة إىل املن  وأوصتيف الفصل العاش .  املوجزةاالحتياجات والتحدايت 

 وطلبت ت مجة التق ي  إىل مجيع الل ات، حسب االقتضاء. رسائلل ال ئيسية على نااق واسع.

 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملمشروع خطة العمل العاملية بشأن  -رابًعا
ش وع خاة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية املائية تق ي  عن حالة إعداد محبثت جمموعة العمل الوثيقة بعنوان  -15

مش وع خاة العمل العاملية وأخذت علًما أيًضا بوثيقة املعلومات بعنوان  5.لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام وتاوي ها
إلقليمية بشان وضع نظام عامل  حلقات العمل اوتقاري   6إسهامات األعضاء -بشان املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة 

للمعلومات عن األنواع املستزرعة من املوارد الوراثية املائية )يتضمن استع اضًا لألولوايت االسرتاتيجية من أجل وضع خاة 
أم يكا الالتينية والبح  الكارييب وأم يكا و  9أورواب وآسيا الوساى،و  8آسيا واحمليط اهلادئ،و  7عمل عاملية(: أف يقيا،

 11والش ق األدىن.  10شمالية،ال
لك   جيف امل فقوقامت جمموعة العمل ابستع اض مش وع خاة العمل العاملية وم اجعتل على النحو الوارد ضمن  -16

 تنظ  فيل اهليئة يف دورهتا املقبلة. 
ملائية وأشارت جمموعة العمل إىل أّن خاة العمل العاملية ه  إطار طوع  غري ملزم لدعف صون املوارد الوراثية ا -17

 واستخدامها املستدام وتاوي ها وينب   تنفيذها مبا يتماشى مع التش يعات الوطنية واالتفاقات الدولية القائمة حالًيا. 
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القدرات، خاصة يف البلدان النامية، وإىل تعبئة املوارد املالية لتيسري تنفيذ  بناءتعزيز أب زت جمموعة العمل احلاجة إىل و  -18
جمموعة العمل أبن تدعو اهليئة إىل إقامة منصة لدعف تبادل املمارسات  وأوصت جانب األعضاء. خاة العمل العاملية من

أبن توجل اهليئة دعوة  أوصتاجليدة والتقنيات اجلديدة لتعزيز صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها على حنو مستدام.  ما 
 املية. إىل املنظمة واجلهات املاحنة لدعف تنفيذ خاة العمل الع

أبن تالب اهليئة إىل املنظمة وضع نظام ل صد تنفيذ خاة  أوصتوإق ارًا من جمموعة العمل ابألمهية احلامسة لل صد،  -19
 . الذي تتوىل املنظمة استحداثلم املعلومات ايف نظإدراجها  ذلك بوضع مؤش ات و   وأوصت العمل العاملية.

 ستزرعة من املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةتطوير نظام عاملي للمعلومات لألنواع امل -خامًسا

التق ي  امل حل  عن إنشاء نظام عامل  للمعلومات خاص ابألنواع املستزرعة من حبثت جمموعة العمل الوثيقة بعنوان  -20
 ونّوهت مبا أح ز من تقدم حىت اآلن.  12املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

ن تالب اهليئة إىل املنظمة املباش ة، رهًنا بتواف  املوارد املالية، يف حتويل النموذج إىل نظام جمموعة العمل أب وأوصت -21
عامل  للمعلومات يعمل على أ مل وجل. وأشارت إىل أّن نظام املعلومات هذا سوف ي ستخدم من جانب البلدان على 

املستزرعة واألقارب الربية من األنواع املستزرعة، أساس طوع  لتقدمي معلومات دورية إىل املنظمة عن حالة صون األنواع 
 واستخدامها املستدام وتاوي ها. 

جمموعة العمل  ذلك أبن ت اع  عملية تاوي  النظام العامل  للمعلومات التعقيبات الواردة من املستخدمط  وأوصت -22
تنفيذ خاة  يفت ل صد التقدم احمل ز األوائل للنموذج. وأشارت إىل إمكانية أن يشمل النظام العامل  للمعلومات مؤش ا

من شان نظام املعلومات أن يسّهل عملية صنع الق ارات و من هذا التق ي .  19 ما هو مشار إليل يف الفق ة   ،العمل العاملية
 املستنرية وأن يتيح معلومات أساسية لألجهزة املختصة وأصحاب املصلحة املعنيط.

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

 وأوصتحول عملية إعداد قوائف اجل د الوطنية.  جت يبيةدراسات املائية وإاتحتها هلذا ال  ض ابلذات، مبا يف ذلك إج اء 
أيًضا أبن تشجع اهليئة اجلهات املاحنة على مؤازرة هذه العمليات. والحظت  ذلك احلاجة إىل االضاالع أبنشاة لبناء 

 قدرات جهات االتصال الوطنية وسواها من مستخدم  النظام العامل  للمعلومات. 
أبن تالب اهليئة إىل املنظمة ابلنظ ، حيثما أمكن ذلك، يف إمكانية إدماج النظام العامل  جمموعة العمل  وأوصت -24

املوارد  للمعلومات مع نظف أخ ى للمعلومات قائمة حالًيا ومصادر البياانت املوجودة، مبا جيّنب البلدان رفع تقاري  متعددة عن
 الوراثية املائية. 

موجهة حنو اجلهات الفاعلة املعنية )مبا يف ذلك القّيمون وتوعية ة تواصل محلتنظيف جمموعة العمل أيًضا ب وأوصت -25
 على الرتبية واملزارعون والباحثون( بشان وجود النظام العامل  للمعلومات واالستخدام املقصود منل وقيمتل احملتملة.
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 احلصول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها -سادًسا
احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسف منافعها: ثت جمموعة العمل الوثيقة بعنوان حب -26

مسودة دراسة استقصائية للتدابري القا ية بشان احلصول على وأخذت علًما بوثيقيت املعلومات بعنوان  13وتوقعات استع اض
 14ة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املتصلة هبااملوارد وتقاسف منافعها امل اعية للسمات املميّز 

 15إسهامات األعضاء بشان احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسف منافعها.استقصائية( و دراسة )مسودة
ثية لألغذية والزراعة وتقاسف ونّوهت جمموعة العمل مبا اضالعت بل اهليئة من عمل يف جمال احلصول على املوارد الورا -27

منافعها واطلعت على املستجدات يف إطار االتفاقات والصكوك الدولية األخ ى املتصلة ابحلصول على املوارد وتقاسف 
 منافعها.  وشددت على ض ورة جتّنب االزدواجية يف العمل وضمان االتساق مع عمل حمافل خمتصة أخ ى. 

الدراسة االستقصائية ابعتبارها جتميًعا شاماًل ومفيًدا جململ تدابري احلصول  وأخذت جمموعة العمل علًما مبسودة -28
املوارد وتقاسف منافعها القائمة حالًيا وامل اعية للسمات املمّيزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. وأشارت إىل إمكانية  على

امات بشاهنا لألمانة بعد انتهاء اجتماع جمموعة إاتحة تعليقات إضافية خاية حول مسودة الدراسة االستقصائية وإسه
 العمل. 

 16جمموعة العمل أبن تالب اهليئة إىل األمانة إعداد ملحق بعناص  احلصول على املوارد وتقاسف منافعها وأوصت -29
للموارد الوراثية  يتضمن أمثلة حمددة على التدابري القا ية بشان احلصول على املوارد وتقاسف منافعها مبا ي اع  السمات املمّيزة

 لألغذية والزراعة و/أو املعارف التقليدية امل تباة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك التدابري اليت تتناول "معلومات
 التسلسل ال قمية" الستع اضها من جانب جمموعات العمل واهليئة. 

أن تعّد، استناًدا إىل استبيان قا ي، تق ي ًا عن تابيق  جمموعة العمل أيًضا أبن تالب اهليئة إىل األمانة وأوصت -30
التدابري القا ية بشان احلصول على املوارد وتقاسف منافعها على خمتلف القااعات الف عية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 

ة والزراعة واملعارف التقليدية املعمول هبا، وذلك ب  ض حتديد أتثريات تلك التدابري على استخدام املوارد الوراثية لألغذي
امل تباة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا يف خمتلف القااعات الف عية، فضاًل عن التقاسف العادل واملنصف للمنافع 

 ذلك أبن يتضمن االستبيان نفسل أسئلة حول فائدة عناص  احلصول على املوارد وتقاسف منافعها   وأوصت الناشئة عنها.
أجل وضع وتابيق تدابري خاصة ابحلصول على املوارد وتقاسف منافعها يف خمتلف القااعات الف عية للموارد الوراثية  من

لألغذية والزراعة، ألجل حتديد الث  ات وأوجل الضعف ومعاجلتها والتوصية ابألنشاة الالزمة لك  تنظ  فيها جمموعات 
 العمل واهليئة. 

ن تشّجع اهليئة الشبكات اإلقليمية والش ا ات التعاونية على التوعية ابملسائل املتصلة جمموعة العمل أيًضا أب وأوصت -31
ابحلصول على املوارد وتقاسف منافعها وتعزيز القدرة على التعاط  معها، وتبادل املعلومات والتجارب يف هذا اجملال والنظ  
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ة املائية وتقاسف املنافع الناشئة عن استخدامها ألغ اض البحث الرتتيبات اإلقليمية اليت تيّس  النفاذ إىل املوارد الوراثي يف
 والتاوي .

 "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة -سابًعا
 "معلومات التسلسل ال قميّة بشان املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة:حبثت جمموعة العمل الوثيقة بعنوان  -32

واستع ضت التابيقات احلالية واملمكنة ملعلومات التسلسل ال قمية من أجل صون  17االبتكار والتحدايت والتداعيات ف ص
من الوثيقة. وأشارت إىل أّن بعض  2املوارد الوراثية املائية واستخدامها على حنو مستدام على النحو الوارد يف اجلدول 

عات الف عية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وميكن ابلتايل ضّمها مًعا ضمن قسف التابيقات الواردة فيل تعين مجيع القاا
عام يف اجلدول. وأشارت أيًضا إىل أّن خمتلف التابيقات املشار إليها ابلنسبة إىل املوارد الوراثية احليوانية تعين أيًضا املوارد 

من الوثيقة  2كان األعضاء تقدمي تعليقاهتف وإسهاماهتف بشان اجلدول الوراثية املائية. والحظت جمموعة العمل أنّل ال يزال إبم
خاًيا بعد انتهاء اجتماع جمموعة العمل وطلبت إىل األمانة م اجعة اجلدول وجتميعل يف ضوء التعليقات الواردة لك  تقوم 

 من مثّ اهليئة ابستع اضل يف دورهتا املقبلة. 
من خالل ملحق أو  18خلاصة ابحلصول على املوارد وتقاسف منافعهاجمموعة العمل ابستكمال العناص  ا وأوصت -33

ها معلومات وتقاسف منافععلى املوارد احلصول  بشانالقائمة  التدابري الوطنيةاليت تعاجل هبا  الا يقةأمثلة عن تقدم وثيقة م افقة 
 التسلسل ال قمّية. 

ف للبلدان، ال سيما البلدان النامية، لبناء القدرات جمموعة العمل أبن تالب اهليئة إىل املنظمة تقدمي الدع وأوصت -34
الفنية واملؤسسية والبش ية الالزمة إلنتاج معلومات التسلسل ال قمية بشان املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها 

ت، ابلتعاون مع  ذلك أبن تالب اهليئة إىل املنظمة عقد حلقة عمل يف ما بط الدورا  وأوصت ألغ اض البحث والتاوي .
املنظمات املختصة وابلعودة إىل الصكوك ذات الصلة، من أجل توعية أصحاب املصلحة املعنيط بدور معلومات التسلسل 

جمايل البحث والتاوي  املتصلط ابملوارد الوراثية وابلتحدايت اليت تعرتض احلصول على معلومات التسلسل ال قمية  ال قمية يف
 وجل. أ مل  واستخدامها على

جمموعة العمل أبن تواصل اهليئة م اقبة التاورات يف جمال معلومات التسلسل ال قمية يف احملافل األخ ى  وأوصت -35
والبحث يف تداعيات هذه التاورات، مبا يف ذلك خمتلف اخليارات التنظيمية اليت جي ي حبثها حالًيا من أجل احلصول على 

ال قمية. وال  ض من ذلك هو العمل، حسب االقتضاء، على حتديد اجلوانب  املوارد وتقاسف منافعها ومعلومات التسلسل
 ينب   أخذها بعط االعتبار لدى معاجلة مسالة معلومات التسلسل ال قمية بشان املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ال ئيسية اليت
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 دور املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة -اثمًنا
 طأة تغري املناخ والتكيف معهيف التخفيف من و 

علًما بوثيقيت املعلومات  خذتوأ 19ت ري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعةبعنوان جمموعة العمل الوثيقة  حبثت -36
تخفيف دور املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف التكيف مع ت ري املناخ والو 20أنشاة املنظمة يف جمال ت ري املناخ بعنوان

 21.من آاثره
ورّحبت جمموعة العمل بدراسة حتديد النااق اليت أج يت بشان دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع  -37

بشاهنا  إسهاماتعلى الدراسة و  ف اخلايةت ري املناخ والتخفيف من آاثره. والحظت أنل جيوز لألعضاء أن يقدموا تعليقاهت
 ذلك أبن تالب اهليئة من منظمة األغذية والزراعة أن تنش  نسخة منقحة عن   وأوصتعة العمل. جممو  اجتماعبعد انتهاء 

. ورحبت جمموعة العمل ابلنسخة املنقحة ملش وع مسار عمل ب انمج العمل املتعدد اإلسهاماتالدراسة تتضمن هذه 
 .CGRFA/WG-AGR-3/21/7ابلوثيقة  امل فق األولالسنوات بشان ت ري املناخ، على النحو الوارد يف 

بت جمموعة العمل ابلدراسة االستقصائية القا ية بشان ت ري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة على النحو ورحّ  -38
. بيد أهنا الحظت مدى تعقيد املعلومات املالوبة وعبء CGRFA/WG-AnGR-11/21/8ابلوثيقة  امل فق الثاينالوارد يف 

للدراسة وجز بوضع نسخة أ أوصت. و رفع التقاري  على عاتق البلدان وض ورة تبسيط عمليات صاًل الثقيل أ رفع التقاري 
إبدراج نسخة ت جمموعة العمل وأوص .االستقصائية واختبارها، مع م اعاة أوجل التشابل واالختالف بط خمتلف القااعات

أشارت جمموعة العمل إىل أن و  .لألغذية والزراعةالوراثية املوارد خمتلف عن رفع التقاري  لدراسة االستقصائية يف عملية وجز لأ
 بشان ت ري املناخ.املقبل  عملها لألغذية والزراعة يفاملوارد الوراثية خمتلف قد تنظ  يف خصوصيات اهليئة 

ا ضالع بل حاليً بشان ت ري املناخ ينب   أن يستند إىل العمل املقبل امليئة على أن عمل اهلجمموعة العمل  تدوشدّ  -39
 . لعمل املنظمات األخ ى، مثل عمل  ورونيفيا املشرتك بشان الزراعةاًل وأن يكون مكمّ  لألغذية والزراعةوراثية وارد الاملبشان 

اخلاوط التوجيهية الاوعية لدعف جمموعة العمل أبن تالب اهليئة من منظمة األغذية والزراعة استع اض  أوصتو  -40
، واقرتاح ت يريات حسب االقتضاء، لك  تنظ  مع ت ري املناخ على املستوى الوطين إدراج التنوع الوراث  يف ختايط التكيف

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

يف التقييمات املقبلة وصكوك السياسات العامة لك  تنظ  فيل جمموعات لألغذية والزراعة بشان  يفية التصدي لت ري املناخ 
 ذلك أبن تالب اهليئة من منظمة األغذية والزراعة أن تنظ  ابلكامل يف التنوع البيولوج  لألغذية   أوصتالعمل واهليئة. و 

  املناخ.والزراعة، ويف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف سياق أعماهلا املقبلة بشان ت ري

                                                           
 .AqGR-CGRFA/WG-3/21/7الوثيقة   19
 .Inf.14-AqGR-CGRFA/WG/3/21الوثيقة   20
 .Inf.15-AqGR-CGRFA/WG/3/21الوثيقة   21
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 استعراض العمل يف جمال التكنولوجيات البيولوجية من أجل -اتسًعا
 لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام صون املوارد الوراثية املائية

استع اض العمل يف جمال التكنولوجيات البيولوجية من أجل صون املوارد الوراثية حبثت جمموعة العمل الوثيقة بعنوان  -42
التاورات األخرية يف وثيقة املع وض ل  ض اإلحاطة بعنوان ل، وأخذت علًما اب22راعة واستخدامها املستداملألغذية والز 

وذّ  ت أبّن  .23التكنولوجيا األحيائية ذات الصلة بتوصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستدام
ستوى" و"التقليدية" ال تزال مستخدمة على نااق واسع، وأّن تابيق العديد من التكنولوجيات البيولوجية "املنخفضة امل

التكنولوجيات البيولوجية مثل الرتبية االنتقائية يرتّ ز بصفة عامة يف األنواع ذات قيمة أعلى. وسّلات الضوء على إمكاانت 
لكائنات احلّية املائية، ولكّنها أشارت إىل التكنولوجيات البيولوجية ألغ اض تنمية ت بية األحياء املائية وتابيقها على إدارة ا

أّن استخدام التكنولوجيات البيولوجية با ء نسبًيا، ال سيما يف البلدان النامية حيث يرتّ ز إنتاج ت بية األحياء املائية. 
ن األنواع، رغف انتشار سيما تلك اخلاصة ابملستوى دو  وأشارت  ذلك إىل ندرة املعلومات املتعلقة ابملوارد الوراثية املائية، وال

 األدوات اجلزيئية املستخدمة لتوصيف املوارد الوراثية.
جمموعة العمل أبن تالب اهليئة من املنظمة تنمية وتعزيز القدرات يف البلدان النامية هبدف تابيق وبلورة  وأوصت -43

املائية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها أساليب مالئمة وموّحدة يف جمال التكنولوجيات البيولوجية لتوصيف املوارد الوراثية 
املستدام، مع م اعاة املنافع واملخاط  ذات الصلة، فضاًل عن القوانط واألنظمة الوطنية ذات الصلة، والصكوك اإلقليمية 

 والدولية، مبا فيها تلك املتعلقة بتقييف املخاط .
عمل بشكل دوري على مجع ونش  معلومات واقعية جمموعة العمل  ذلك أبن تالب اهليئة من املنظمة ال وأوصت -44

حمّدثة عن دور التكنولوجيات البيولوجية يف توصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستدام، وعن البّن 
ت والشبكات وال سائل التحتية والقدرات الالزمة لتابيق هذا النوع من التكنولوجيات البيولوجية، وذلك بواساة قواعد البياان

جمموعة العمل  ذلك ابستكشاف آلّيات للتعاون يف املستقبل مع املنظمات الدولية املعنية،  وأوصت اإلخبارية املتواف ة لديها.
مبا يشمل توطيد التعاون بط بلدان الشمال واجلنوب، ويف ما بط بلدان اجلنوب، والتعاون الثالث  لتشجيع التكنولوجيات 

 ة املناسبة لتوصيف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستدام.البيولوجي
وأحاطت جمموعة العمل علًما بض ورة إج اء حبوث وابتكارات ابستخدام التكنولوجيات البيولوجية. وقد ت غب  -45

جية وأتثرياهتا احملتملة قبل نش ها، حسب البلدان يف إج اء حتليالت اجتماعية واقتصادية لقيمة التابيقات التكنولوجية البيولو 
االقتضاء، ومبا يتوافق مع االتفاقات البيئية املتعددة األط اف ذات الصلة، مثل ب وتو ول ق طاجنة املتعّلق ابلسالمة األحيائّية 

 لالتفاقية املتعّلقة ابلتنوع البيولوج .

                                                           
 .AqGR-CGRFA/WG-3/21/8 الوثيقة  22
 .Inf.16-AqGR-CGRFA/WG/3/21الوثيقة   23
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 ما بني الدورات اخليارات املتاحة لتنظيم عمل اهليئة يف املستقبل يف -عاشًرا
ورّحبت ابلتقّدم  24.إمكانية إعادة تنظيف عمل اهليئة املستقبل  يف ما بط الدوراتحبثت جمموعة العمل الوثيقة بعنوان  -46

احمل ز يف عمل اهليئة يف ما بط الدورات، استناًدا إىل مسامهات األعضاء واألجهزة الف عية وجهات التنسيق الوطنية/ واملنّسقط 
وأع بت عن ارتياحها للتنظيف احلايل الذي يتيح جملموعة العمل رفع توصيات إىل اهليئة ت عاجل فيها ابلتحديد املسائل الوطنيط. 

املتصلة ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وأشارت إىل أّن بعض الكائنات احلّية قد تندرج أيًضا ضمن اختصاصات 
 ًا إىل الاائفة الواسعة من الكائنات احلّية املستخدمة يف ت بية األحياء املائية. وشّددت أجهزة ف عية أخ ى اتبعة للهيئة نظ

على ض ورة معاجلة مسالة التنوع البيولوج  لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة 
 ورة تعزيز التنسيق واالتصال بط جمموعات العمل التابعة للهيئة.والالفقارايت، بصورة متسقة ومتكاملة ومتناغمة، وعلى ض  

ورّحبت جمموعة العمل إبمكانية عقد ندوات غري رمسية ومشاورات وحلقات عمل إقليمية بشكل افرتاض  أو  -47
ات وتنمية خمتلط، تكون موّجهة إىل جهات التنسيق الوطنية/ واملنّسقط الوطنيط، ما من شانل املسامهة يف تبادل املعلوم

 القدرات.
أبن تنظ  اهليئة،  وأوصتوقّدمت جمموعة العمل توجيهات بشان تنظيف عمل اهليئة يف املستقبل يف ما بط الدورات.  -48

 خالل مداوالهتا بشان إعادة تنظيف عمل اهليئة يف ما بط الدورات، يف املوارد احملدودة املتاحة للبلدان واألمانة. 
نات وسيئات خمتلف اخليارات املتاحة إلعادة تنظيف عمل األجهزة الف عية التابعة ونظ ت جمموعة العمل يف حس -49

مبواصلة حتليل خمتلف اخليارات ومناقشتها قبل اختاذ ق ار؛ وشّددت  أوصتللهيئة. ومل توص ابعتماد خيار حمدد إال أهّنا 
الدورات بشان املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  على ض ورة إضفاء الاابع ال مس  على العمل الذي تضالع بل اهليئة يف ما بط

حالة ، وانتظار ق ار اهليئة بشان االستجابة على مستوى السياسات للتق ي  عن 25من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت
لوج  لألغذية والزراعة معاجلة التنوع البيو إمكانية أشارت جمموعة العمل إىل و  26.التنوع البيولوج  لألغذية والزراعة يف العامل

العمل القااعية جمموعات إطار على السواء ضمن  واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت
جمموعات العمل الفنية القائمة، مع حتسط أساليب العمل لزايدة الكفاءة يف معاجلة املسائل املشرت ة بط القااعات يف 

 سائل.ما بينها بشان هذه امل تبادل املعلومات يفو ذلك ة الدولية، احلكومي
ورّحبت جمموعة العمل ابملبادرة ال امية إىل مواءمة املهام األساسية املتوخاة من جهات التنسيق الوطنية/ واملنّسقط  -50

املستوى الوطين. وشددت على  الوطنيط، مشريًة إىل أّن تنفيذها يتوّقف على األولوايت والقدرات والتنظيف املؤسس  على
 احلاجة إىل توطيد التنسيق والتواصل بط جهات االتصال الوطنية/املنسقط الوطنط ضمن القااعات والبلدان ويف ما بينها.

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

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

http://www.fao.org/3/ca3129en/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/cgrfa/meetings/nfpbfa/en/
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 اخلتامية البياانت -حادي عشر
 خاةأشار إىل أن و  .النقاشات املثم ة واخلصبة لل ايةالعمل على جمموعة ابلتهنئة إىل ، Dan Leskienالسيد  لتوجّ  -51

املشاورات اليت خلصت إليها نتائج لاباهتداًء ب وح التعاون و  ادً اسرتشاض بوترية ملحوظة، استع  خضعت لالقد  ةالعمل العاملي
جانب جمموعة العمل املنقحة من ة صي لابخاة العمل العاملية ستنظ  يف مش وع يئة ن اهلأب ذلك حاط علًما  اإلقليمية. وأ

 سنة.اية الاخلاة حبلول هن جمللس ابعتمادبتكليف املؤمت  قوم اأن ييف أمل عّما حيدوه من ، وأع ب القادمةية العاد ايف دورهت
جهات االتصال ا على مشار ة أيضً وإمنا فحسب، الالزم التمويل تواف  يتوقف على ال أن جناح نظام املعلومات على د وأ ّ 

ابلتوّجل واختتف  لمتل . سواء   حدّ  على ة هلا لبياانت ومستخدمة لمقدمعتبارها جهات ابمشار ة  املة الوطنية والبلدان 
 أملانيا وإسبانيا وسويس ا على دعمها املستم .من   ل  حكومات  إىل شك  ابل

ابلتهنئة ، شعبة مصايد األمساك يف املنظمةيف ت بية األحياء املائية مسؤويل ،  بري Xinhua Yuanالسيد ل توجّ  ما  -52
ا يف حسن تأسهم ة،ومحاسمهنية  علًما مبا حتّلى بل املندوبون من روححاط . وأل على ما حققتل من إجنازاتالعم جمموعةإىل 
ل يشكّ ، ةالعمل العامليخاة اعتماد التق ي ، وال سيما دعف شار إىل أن . وأالعامهذه الدورة الثالثة وجناحها أعمال سري 
يف جمال لتنمية املستدامة تحقيق ااملستقبل ومسامهتها  اساس ليف  ذية والزراعةلألغاملائية املوارد الوراثية  دارةإل ةهام م حلة

زمنية الناطق اململندوبط عرب امشار ة ستوى عال  من وأشار إىل أن الشكل االفرتاض  اجلديد يسمح مب ت بية األحياء املائية.
 .لألغذية والزراعةاملائية املوارد الوراثية مبوضوع ا راسًخا األعضاء التزامً على التزام  يدلّ وهذا إن دّل على ش ء فإمنا تعددة، امل

جمموعة وأمط  شعبة مصايد األمساك يف املنظمةيف ت بية األحياء املائية ،  بري مسؤويل Graham Mairالسيد ر   ّ و  -53
مجيع  إىلشك  ابل ، متوجًها بدورهمن مالحظات Yuanوالسيد  Leskienالسيد ا جاء على لسان  ل من ، مالعمل

نظام عنل لاملع ب  شار إىل التاييدخاوة هامة، وأيعترب ا قدمً  ةالعمل العاملي خاة ق ار التوصية مبض وضح أن املندوبط. وأ
 حداثالتزام املنظمة إبعلى  اددً عاد التا يد جموأ ة.العمل العامليخاة ا لدعف تنفيذ ا رئيسيً موردً عتباره املعلومات العامل  اب

لألغذية والزراعة املائية املوارد الوراثية ؤديل تعزيز الدور الذي تهبدف أرض الواقع وأمهية العمل مع األعضاء على فعل  ت يري 
العمل السابقط جمموعة عضاء مكتب أل هشك  أع ب عن يف نظف إنتاج األغذية ويف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. و 

 واحلاليط.

، وأشار إىل أن جمموعة أعمال الدورة إجناح يف مسامهاهتف على واملق ر املندوبطبدوره ابلشك  إىل مجيع ل ال ئيس وتوجّ  -54
لجميع لمصدر إهلام هذا االجتماع شّكل أن ييف  لأملن عابإلع اب . واختتف  لمتل من اإلجنازات الكثريالعمل حققت 

ونظام املعلومات خاة العمل العاملية ن ا أبحاط علمً وألألغذية والزراعة املائية املوارد الوراثية ملضاعفة جهودهف يف إدارة 
  هذا القااع.تط يفابرز  تطمعلميعتربان 
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اسررررررررررررررتع اض العمررل يف جمررال التكنولوجيررات البيولوجيررة من أجررل صررررررررررررررون املوارد الوراثيررة املررائيررة لألغررذيررة والزراعررة  -9

 واستخدامها املستدام

 اخليارات املتاحة لتنظيف عمل اهليئة يف املستقبل يف ما بط الدورات -10

 ما يستجد من أعمال -11
 اعتماد التق ي  -12
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 ابءاملرفق 

 قائمة ابلواثئق

 واثئق العمل

 العنوان رمز الوثيقة

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

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

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

CGRFA/WG-AqGR-3/21/3  تق ي  عن حالة إعداد مش وع خاة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية
 املائية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام وتاوي ها

CGRFA/WG-AqGR-3/21/4  التق ي  امل حل  عن إنشاء نظام عامل  للمعلومات خاص ابألنواع
 اثية املائية لألغذية والزراعةمن املوارد الور  املستزرعة

CGRFA/WG-AqGR-3/21/5 احلصول على املوارد الوراثية وتقاسف منافعها: استع اض وتوقعات 

CGRFA/WG-AqGR-3/21/6 لألغذية والزراعة: ف ص  معلومات التسرررلسرررل ال قمية" بشررران املوارد الوراثية
 االبتكار والتحدايت والتداعيات

CGRFA/WG-AqGR-3/21/7 ري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعةت  

CGRFA/WG-AqGR-3/21/8 اسرررررررتع اض العمل يف جمال التكنولوجيات األحيائية لصرررررررون املوارد الوراثية 

 لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام

CGRFA/WG-AqGR-3/21/9 إمكانية إعادة تنظيف عمل اهليئة املستقبل  يف ما بط الدورات 

 ئق معروضة لإلحاطةواث

 العنوان  رمز الوثيقة

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.1 مذ  ة إعالمية للمشار ط 
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CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.2   العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد  جملموعةالنظام األسررررررررررررراسررررررررررررر
يف  نو املنتخب واألعضررراء املناوبون والزراعة واألعضررراءلألغذية  املائيةالوراثية 

 عش ة للهيئةبعة الدورة العادية السا

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.3  املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة لصرررررررونالعمل العاملية مشررررررر وع خاة  
 إسهامات األعضاء - واستخدامها املستدام وتاوي ها

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.4 ية املعنية ابملوارد الوراثية املائية جملموعة العمل االسررررتشررررار لثة تق ي  الدورة الثا
 والتكنولوجيات ذات الصلة التابعة للجنة مصايد األمساك

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.5 تق ي  الدورة العاش ة للجنة الف عية املختصة برتبية األحياء املائية 

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.6   كالدورة ال ابعة والثالثط للجنة مصايد األمساتق ي 

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.7 لعمل اإلقليمية بشرررررررررررررران وضررررررررررررررع نظام عامل  للمعلومات عن ة اتق ي  حلق
ا لألولوايت  األنواع املسررررتزرعة من املوارد الوراثية املائية )يتضررررمن اسررررتع اضررررً

 االسرتاتيجية من أجل وضع خاة عمل عاملية(: أف يقيا

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.8 قليمية بشرررررررررررررران وضررررررررررررررع نظام عامل  للمعلومات عن لعمل اإلة اتق ي  حلق
ا لألولوايت  األنواع املسررررتزرعة من املوارد الوراثية املائية )يتضررررمن اسررررتع اضررررً

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

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.9 عن  لعمل اإلقليمية بشرررررررررررررران وضررررررررررررررع نظام عامل  للمعلوماتة اتق ي  حلق
ا لألولوايت  األنواع املسررررتزرعة من املوارد الوراثية املائية )يتضررررمن اسررررتع اضررررً

 االسرتاتيجية من أجل وضع خاة عمل عاملية(: أورواب وآسيا الوساى

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.10 لعمل اإلقليمية بشرررررررررررررران وضررررررررررررررع نظام عامل  للمعلومات عن ة اتق ي  حلق
ا لألولوايت األنواع املسررررتزرعة من املوارد ال وراثية املائية )يتضررررمن اسررررتع اضررررً

االسررررررررتاتيجية من أجل وضرررررررع خاة عمل عاملية(: أم يكا الالتينية والبح  
 الكارييب وأم يكا الشمالية

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.11 لعمل اإلقليمية بشرررررررررررررران وضررررررررررررررع نظام عامل  للمعلومات عن ة اتق ي  حلق
ا لألولوايت األنواع املسررررتزرعة من املوارد الوراثي ة املائية )يتضررررمن اسررررتع اضررررً

 االسرتاتيجية من أجل وضع خاة عمل عاملية(: الش ق األدىن
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CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.12 بشان التدابري القا ية املتعلقة ابحلصول على  مسودة الدراسة االستقصائية
غذية املوارد وتقاسرررف منافعها اليت ت اع  السرررمات املميزة للموارد الوراثية لأل

 والزراعة واملعارف التقليدية امل تباة هبا

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.13  إسررررهامات األعضرررراء بشرررران احلصررررول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 وتقاسف منافعها

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.14 أنشاة منظمة األغذية والزراعة يف جمال ت ري املناخ 

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

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.16  التاورات األخرية يف جمال التكنولوجيات البيولوجية ذات الصررلة بتوصرريف
 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها املستدام

CGRFA/WG-AqGR-3/21/Inf.17 قائمة ابملندوبط وامل اقبط 

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

 
 
 

 واثئق أخرى
 

 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل.

 موجز –حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل 

 استدامة العمل – 2020 ائية يف العامل لعامحالة املوارد السمكية وت بية األحياء امل
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 جيماملرفق 

 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةبشأن مشروع خطة العمل العاملية 

 الصفحات

 18 املقدمة -اجلزء األول

 19 إعداد خاة العمل العاملية

 20 خاة العمل العاملية طبيعة

 20 املناق  خلاة العمل العاملية املسوغ

 23 واسرتاتيجيات خاة العمل العاملية افأهد

 25 خاة العمل العاملية وتنظيمها هيكل

 27 أولوايت العمل السرتاتيجية -اجلزء الثاين

 27 التوصيف والرصداحلصر و  -1جمال األولوية 

 27 مقدمة

 27 اهلدف الاويل األجل

 حات والتسميات والتوصيفات اخلاصةتعزيز االستخدام املوحّد عامليًا للمصال: 1-1ألولوية االسرتاتيجية ا
 28 .ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

 حتسط وتنسيق إج اءات ال صد واإلبالغ، وتوسيع نااق نظف املعلومات :2-1األولوية االسرتاتيجية 
عنها أو مل يتف اإلبالغ عنها اليت مل يتف اإلبالغ ملوارد الوراثية املائية القائمة املستندة إىل األنواع من أجل ت اية ا

 29 .ابلشكل الكايف

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

 30 لألنواع واألرصدة املستزرعة(. لوراث )أي التنوّع ا

 32 صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام -2األولوية  جمال

 32 مقدمة

 33 اهلدف الاويل األجل

 : حتديد األقارب الربية للموارد الوراثية املائية األ ث  ع ضةً للخا ، واحل ص على إدارهتا1-2االسرتاتيجية  األولوية
 33 .مستدامة وعلى تنفيذ إج اءات الصون املالئمة عند الض ورة، على الصعيدين الوطين واإلقليم  ةبا يق

 : ت ّقب اآلاثر ال اهنة واملستقبلية املرتتبة عن الت ريات البيئية، مبا يف ذلك2-2االسرتاتيجية  األولوية
 34 .ستجابة وفقًا لذلكعلى املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واال ت رّي املناخ،
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: دمج صررررررررون املوارد الوراثية املائية يف املوقع على حنو  انشررررررررط يف تنمية إدارة مصررررررررايد 3-2االسرررررررررتاتيجية  األولوية
 35 .األمساك وخاط اإلدارة القائمة على النظام اإليكولوج ، وخباصة ابلنسبة إىل األنواع املهّددة

مبا يف ذلك أقارهبا الربية واألنواع  ،ون املوارد الوراثية املائية خارج املوقعالرتويج لص: 4-2األولوية االسرتاتيجية 
 36 .املهددة

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

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

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

 40 مقدمة

 41 الاويل األجل اهلدف

 ولوجيات التحسط الوراث ، وفوائدها وخماط هاحتسط فهف خصائص تكن: 1-3األولوية االسرتاتيجية 
 41 .)واآلليات الفعالة للتخفيف من املخاط (، وتابيقاهتا على املوارد الوراثية املائية احملتملة

 زايدة اعتماد ب امج الرتبية االنتقائية الاويلة األجل واملدارة با يقة جيدة ابعتبارها :2-3األولوية االسرتاتيجية 
 42 .سط وراث  أساسية مع الرت يز على أنواع ت بية األحياء املائية ال ئيسيةتكنولوجيا حت

 إعداد اسرتاتيجيات وب امج إمنائية وطنية و/أو إقليمية لألنواع واألصناف املستزرعة،: 3-3األولوية االسرتاتيجية 
 44 .ائية لألغذية والزراعة ية إطالق  امل إمكاانت املوارد الوراثية املت اع  احتياجات السوق واجملتمع، ب

 رفع قدرات أصحاب املصلحة ال ئيسيط يف ت بية األحياء املائية لتاوي  األنواع: 4-3االسرتاتيجية  األولوية
 45 .املستزرعة احملسّنة

 47 السياسات واملؤسسات وبناء القدرات -4جمال األولوية 

 47 مقدمة

 48 الاويل األجل اهلدف

 تاوي  أو م اجعة االسرتاتيجيات والسياسات بشان صون املوارد الوراثية املائية :1-4األولوية االسرتاتيجية 
 48 .الصلة ويواستخدامها املستدام وتاوي ها، وتنفيذها ورصدها ابلتعاون مع أصحاب املصلحة ذ

 ملائيةحتسط تبادل املعلومات وأنشاة الشبكات املعنية ابملوارد الوراثية ا :2-4األولوية االسرتاتيجية 
 املوارد،العامل ، واإلقليم  والوطين وتوعية أصحاب املصلحة على أمهية هذه  على املستوى

 الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، والشباب والنساء، يف صون مبا يف ذلك األدوار اليت تضالع هبا
 49 .املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتاوي ها
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 دعف اإلدخال املسؤول للموارد الوراثية املائية وتبادهلا واستخدامها، :3-4اتيجية االسرت  األولوية
 50 .مبا يف ذلك من خالل عمليات التقييف املالئمة للمخاط ، والسياسات املناسبة وتنفيذها الفعال

 ارد الوراثيةتنفيذ االتفاقيات والصكوك الدولية القائمة ذات الصلة بصون املو : 4-4األولوية االسرتاتيجية 
 51 .املائية واستخدامها املستدام وتاوي ها

 إقامة أو تعزيز املؤسسات الوطنية، مبا يف ذلك جهات التنسيق الوطنية،: 5-4األولوية االسرتاتيجية 
 ت بية األحياء الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتنفيذها من أجل تنمية قااع ابملواردلتخايط التدابري اخلاصة 

 52 .ائية ومصايد األمساكامل

 إقامة أو تعزيز مؤسسات وطنية وإقليمية لتوصيف املوارد الوراثية املائية :6-4األولوية االسرتاتيجية 
 لألغذية والزراعة وحص ها ورصد اجتاهاهتا واملخاط  امل تباة هبا من أجل التثقيف والبحث بشاهنا،

 52 .قييمها االقتصادي وتوصيفها وحتسينها الوراث مبا يف ذلك ت والتنسيق بط القااعات إلدارهتا،
 تيسري احلصول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة والتقاسف العادل: 7-4األولوية االسرتاتيجية 

 53 .للمنافع الناشئة عن استخدامها واملنصف

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

والقشرررر ايت وال خوايت واحليواانت املائية األخ ى( أعلى مسررررتوى بلغ اإلنتاج العامل  للحيواانت املائية )األمساك،  -1
 33.3ر دوالر أم يك . وإضررررررافًة إىل ذلك، مّت إنتاج مليا 401مليون طن، بقيمة  179بقدر  2018لل على اإلطالق عام 

يف املائة من إنتاج  46مليون طن من النبااتت املائية، وال سرررررررررررررريما الاحالب الكبرية البح ية )األعشرررررررررررررراب البح ية(. وأتى 
األحياء املائية يف املائة من إنتاج األعشرررررررررررررراب البح ية من ت بية األحياء املائية. وقد شررررررررررررررّكلت ت بية  97احليواانت املائية و
إىل عام  2001 من عام يف املائة سررررررنوايً  5.3ا يف إنتاج األغذية يف هذا الق ن، وسررررررّجلت زايدة بنسرررررربة القااع األسرررررر ع منوً 

إنتاج مصايد األمساك الابيعية. ويؤ د هذا اإلنتاج  انيفوقوقيمتها . وبصورة إمجالية، ابت إنتاج ت بية األحياء املائية 2018
الاويل األجل من صررريد العديد من األنواع املائية يف وسررراها الابيع  إىل اسرررتزراعها. وقد اسرررتق  االصررراياد  على االنتقال

ل من غري امل جح أن تزداد ال اّلت من املصرررررايد ما يشرررررري إىل أنمن املصرررررايد الابيعية عند مسرررررتواه يف العقود األخرية، و ة 
، وابلتايل أبنل جيب أن ترتافق الزايدة يف الالب على األغذية البح ية بنمو الابيعية بشرررررررركل  بري مقارنًة مبسررررررررتوايهتا احلالية

 مستدام يف ت بية األحياء املائية.

ت بية األحياء املائية يف العامل غري متوازنة على الصررعيد اإلقليم  وتقوم بصررورة رئيسررية يف البلدان النامية، حيث إن  -2
يف املائة من اإلنتاج، ويتمتع ابلتنوع األ رب يف األنواع املسررررتزرعة. فالصررررط  92أن إقليف آسرررريا واحمليط اهلادئ مسررررؤول عن 

يف املررائررة من إنترراج  60يف املررائررة من اإلنترراج العررامل  لرتبيررة األحيرراء املررائيررة.  مررا أن أ ث  من  60وحرردهررا تنتج أ ث  من 
اإلنتاج من األمساك الزعنفية )متثل ال خوايت أ ث  احليواانت املائية أييت من ت بية األحياء املائية الداخلية فيما أييت ثلث 

يف املائة(. وتقوم منظمة األغذية والزراعة بتسررررررجيل إنتاج األعشرررررراب البح ية إمنا  7يف املائة والقشرررررر ايت أ ث  من  20من 
 البح ية. الدقيقةوالاحالب  النبااتت املائية العليا يف املياه العذبةتسّجل البلدان عامًة إنتاج  ال

جيد املاليط من األشرخاص من حول العامل مصردر دخل وسربياًل لكسرب العيا يف القااع املائ ، حيث يعمل و  -3
 85يف املائة يف ت بية األحياء املائية(. وس ّجلت األرقام األعلى يف آسيا ) 34مليون شخص تق يًبا يف القااع األّويل ) 59.5

يف املائة  ل منهما(. وبلغ إمجايل  1يف املائة(، وأورواب وأوسررررررررررررريانيا ) 4 يكيتان )يف املائة(، واألم 9يف املائة(، تليها أف يقيا )
يف املائة من القوة العاملة يف القااع األّويل. ويف عام  14اخن اط امل أة يف قااع مصررررايد األمساك وت بية األحياء املائية حوايل 

 21.5ا )ومن املتوقع أن ي تفع إىل  يلوغ امً   20.3ررررررررررررررررررررررررررر ب ، ق ّدر االسرررررررررررررتهالك العامل  الظاه  لألمساك للف د الواحد2017
يف املائة تق يًبا من متناول سررركان العامل  17.3(، حيث اسرررتحوذت األغذية املائية على نسررربة 2030ا حبلول عام  يلوغ امً 

يقارب    األمساك ماوعلى الصررررررعيد العامل ، توفّ يف املائة من جمموع الربوتينات املسررررررتهلكة.  8.6من الربوتينات احليوانية، و
يف املائة على  10مليار نسرررررررمة، و 3.3يف املائة من متوسرررررررط نصررررررريب الف د من متناول الربوتينات احليوانية أل ث  من  20

السلع ال ذائية األ ث  تداواًل بعض مليار شخص.  ما متثل األمساك ومنتجات األمساك  6.5األقل من هذه الربوتينات لرررررررررررررر
 العامل.يف 

حالة التنوع املائ  أبنشرراة الصرريد الابيع  على مّ  مئات السررنوات حيث ازداد الضرر ط على الصرريد وقد أتث ت  -4
يف املائة من األرصردة السرمكية املقّدرة خضرعت للصريد غري  34، اعت رب أن أ ث  من 2017ويف عام  على الصرعيد العامل .

أن أنشررراة الصررريد هذه  املؤ د. ومن 1974فقط عام  يف املائة 10املسرررتدام، وقد ارتفعت هذه النسررربة بعد أن  انت تبلغ 
سرروف تؤث  على التنوع البيولوج  على املسررتوايت  افة )مبا يف ذلك النظام اإليكولوج ، واألنواع والتنوّع الوراث (. وتتوف  

ا والكبري ديد نسرررربيً بعض البياانت عن آاثر التنوّع البيولوج  ابلنسرررربة إىل األرصرررردة اليت يتف صرررريدها، إمنا بفعل ارتفاعها اجل
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وال سرررريما على املسررررتوايت دون ا ما تتوفّ  معلومات مماثلة يف ما خيّص التنوع يف ت بية األحياء املائية، يف جمال اإلنتاج، اندرً 
 .مستوى األنواع

يتف مجع وتشرركل املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة األسرراس الذي يقوم عليل اإلنتاج يف هذا القااع. ابلفعل،  -5
(، 2018نوع يف قااع ت بية األحياء املائية )بياانت عام  700نوع من املصررررايد الابيعية واسررررتزراع حوايل  1 700أ ث  من 

(. ويف حط يستم  عدد األنواع اخلاضعة 2006ا مسجاًل عام نوعً  472ا )من ا س يعً حيث سّجل هذا ال قف األخري ارتفاعً 
ا  يف املائة من إنتاج األمساك الزعنفية  90ت ّ ز لإلنتاج حول عدد صررر ري من األنواع. فا ث  من للرتبية ابالرتفاع، هناك أيضرررً

ا أو جمموعة من األنواع فقط، فيما متثل األنواع العشرررررررررررر ة األوىل يف ت بية األحياء املائية يف العامل )مبا يف ذلك نوعً  27ياال 
 حياء املائية. يف املائة من حجف إنتاج ت بية األ 50النبااتت( حوايل 

واملوارد الوراثية املائية ه  مبثابة القاعدة اليت تتيح لقااع ت بية األحياء املائية وللمصررررررررررررررايد الابيعية التواجد والنمو  -6
مع التاثريات الابيعية  ما أهنا تّتسررررررف أبمهية أسرررررراسررررررية لتحسررررررط منو النبااتت واحليواانت املائية، وتكييفها   .و  ماّ دعلى حن
 ذلك، حيّدد تنوع املوارد   .عن صررررررنع البشرررررر  مثل ت ري املناخ، وملقاومة األم اض والافيليات واالسررررررتم ار يف التاوروالناجتة 

الوراثية املائية قدرة األنواع على التكّيف والصررررررمود بوجل البيئات املت رية، ويسرررررراهف يف التنوّع الكبري من األشرررررركال واأللوان 
وتّتسف املوارد الوراثية املائية أبمهية حامسة ابلنسبة إىل استم ار البش  ورفاههف، نظً ا  .يةواخلصائص األخ ى لدى األنواع املائ

 يف توفري اإلمرررداد ابألغرررذيرررة من البحرررار واألهنرررار إىل الفوائرررد الت رررذويرررة املعرتف هبرررا لألغرررذيرررة املرررائيرررة. وتؤدي دورًا حيوايً 
بل املعيشررررة ملاليط األشررررخاص، والتخفيف يف الوقت نفسررررل من  والبحريات، وتوفري مصرررردر لألمناط ال ذائية الصررررحية وسرررر 

 ما أن حفظ املوارد وابلتايل فه  ضرررررر ورية لإلنتاج املسررررررتدام لرتبية األحياء املائية.   .الضرررررر وط الواقعة على األرصرررررردة الربية
ل واإلنصرررراف، حمل اهتمام الوراثية املائية واسررررتخدامها املسررررتدام وتاوي ها، واقتسررررام املنافع الناشررررئة عن اسررررتخدامها ابلعد

عاملية لصرررررررون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واسرررررررتخدامها املسرررررررتدام وتاوي ها )خاة العمل الدويل،  ما توفّ  خاة 
 ا عليل للقااع. ا متفقً العمل العاملية( للم ة األوىل إطارًا دوليً 

 إعداد خطة العمل العاملية

 أبمهيرررررررة  2007ألغرررررررذيرررررررة والزراعرررررررة ملنظمرررررررة األغرررررررذيرررررررة والزراعرررررررة منرررررررذ عرررررررام أق ت هيئرررررررة املوارد الوراثيرررررررة ل -7

املوارد الوراثية املائية وهشررررررراشرررررررتها ودورها يف هنج النظام البيئ  لألغذية والزراعة، ومسرررررررامهتها يف التصررررررردي لتحداّيت ت ري 
لتنوع البيولوج  لألغذية والزراعة يف التق ي  عن حالة ا ، وّجهت اهليئة العملية القا ية إلعداد2014ا من عام وبدءً  املناخ.
ألنواع املسرررتزرعة ل، يوفّ  التقييف الشرررامل األول حلالة املوارد الوراثية املائية 2019الذي ن شررر  عام  .  ما أن هذا التق ي ،العامل

 وأقارهبا الربية.

، حيث متثل هذه ا قا ايً تق ي ً  92ويسررررررررررررررتند التق ي  عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل على  -8
 يف املائة من إنتاج مصرررررايد األمساك الابيعية يف العامل.  82يف املائة من إنتاج ت بية األحياء املائية ونسررررربة  96البلدان نسررررربة 

عة املسررررررررررررررتزرعة، ا شرررررررررررررراماًل يتناول، يف مجلة أمور، حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراا عامليً ويتضررررررررررررررمن التق ي  تقييمً 
واسرررتخدامها وتبادهلا، وعواملها احمل  ة واجتاهاهتا، وجهود صررروهنا، وأصرررحاب املصرررلحة املعنيط هبا وسرررياسررراهتا وتشررر يعاهتا، 

 .يتصل هبا من حبوث، وتعليف، وتدريب وإرشاد، وتعاون دويل، وأقارهبا الربية ضمن حدود الوالية الوطنية وما
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ابحلاجة إىل احملافظة على الزخف نفسررل بعد  2019عة عشرر ة املنعقدة يف فرباي /شررباط وأقّ ت اهليئة يف دورهتا السرراب -9
املنظمة اسررررررررررررررتع اض األهداف والبنية  وطلبت منإعداد التق ي  عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، 

ورة الثانية جملموعة العمل احلكومية الدولية املعنية ابملوارد اإلمجالية وقائمة أولوايت املتابعة االسررررررررررتاتيجية،  ما وردت يف الد
الوراثية املائية، وإعداد مسررررررررررررررودة خاة عمل عاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة لك  تنظ  فيها جمموعة العمل 

 واهليئة يف دوراهتما املقبلة.

ا على ضرررر ورة إعداد خاة العمل العامل -10 ية بعد التشرررراور مع األقاليف وابلتعاون مع جلنة مصررررايد واتفقت اهليئة أيضررررً
ضرررررررررررررر ورة أن تكون خاة العمل العاملية طوعية وتعاونية وأن جي ي ا بوأحاطت علمً  .األمساك وأجهزهتا الف عية املختصررررررررررررررة

 تنفيذها مبا يتماشى مع احتياجات األعضاء وأولوايهتف.

اللجنة الف عية األمساك وأجهزهتا الف عية، وال سرررررررررريما وحظ  إعداد خاة العمل العاملية مبصررررررررررادقة جلنة مصررررررررررايد  -11
جمموعة العمل االسررررررررررتشررررررررررارية املعنية ابملوارد الوراثية املائية املختصررررررررررة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصررررررررررايد األمساك و 

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

قائمة أولوايت املتابعة االسررررررررررتاتيجية من عالوًة على ذلك، قّدم األعضررررررررراء املدخالت بشررررررررران األهداف والبنية و  -12
خالل ال دود على طلب خا  أ رسرررررررررررل إىل مجيع األعضررررررررررراء للحصرررررررررررول على تعقيباهتف، واملدخالت املقدمة خالل  س 

 حلقات عمل تشاورية إقليمية.

 طبيعة خطة العمل العاملية

 وينب   عدم تفسرررررررررررررريها أو تنفيذها بتناقض مع التشررررررررررررر يعات الوطنية ،خاة العمل العاملية طوعية وغري ملزمةن إ -13
 .واالتفاقات الدولية القائمة حيثما ينابق ذلك

ا اهليئة ضررررررررررر ورية. وتشررررررررررركل خاة العمل العاملية وثيقًة متجددة ميكن حتديثها مبا يتماشرررررررررررى مع أي متابعة تعتربه -14
ومدهتا الزمنية األساسية ه  عش  سنوات )مبا يتفق مع التنفيذ املتوقع للتقييمات العاملية(، مع أحكام متصلة بصون املوارد 

 .ةوالعاملي ةواإلقليمي ةالوطني املستوايتالوراثية املائية، واستخدامها املستدام وتاوي ها على 

األولوايت االسرررررررتاتيجية واإلج اءات امل تباة هبا بشرررررركل  بري بط البلدان  وقد ختتلف األولوية النسرررررربية لكل من -15
واألقاليف املختلفة. وقد تعتمد األمهية النسرررربية على املوارد الوراثية نفسررررها، والبيئة الابيعية أو نظف اإلنتاج املعنية، والقدرات 

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

 املنطقي خلطة العمل العاملية املسوغ
وتقرتح أولوايت العمرررل االسرررررررررررررررتاتيجيرررة، الواردة يف خارررة العمرررل العرررامليرررة، تررردابري حمرررّددة ملعررراجلرررة االحتيررراجرررات  -16

يسررررراهف تنفيذ أولوايت والتحدايت املتصرررررلة بتعزيز صرررررون املوارد الوراثية املائية، واسرررررتخدامها املسرررررتدام وتاوي ها. وسررررروف 
العمل االسرررررررررتاتيجية إىل حّد  بري يف اجلهود الدولية لتعزيز األمن ال ذائ  والتنمية املسررررررررتدامة، والتخفيف من وطاة الفق ، 

 ا مع أهداف التنمية املستدامة والتزامات دولية أخ ى.متشيً 

بكثري من زراعة احملاصيل واإلنتاج احليواين  اويشكل استزراع األنواع املائية بصورة إمجالية قااع إنتاج أحدث عهدً  -17
يف املائة من  97 تدجط ا، حيث أنيف الزراعة األرضررررررررررررررية.  ما أن التدجط يف ت بية األحياء املائية حديث العهد نسرررررررررررررربيً 
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ال ختتلف  معظف األنواع احلالية املسررررتزرعةفإّن بدأ يف الق ن العشرررر ين فحسررررب. ونتيجًة لذلك، قد األنواع املائية املسررررتزرعة 
، مّت تدجط من ذلك على العكسال بل ا عن أقارهبا الربية، وما زالت حتافظ على مسررتوايت عالية من التنوّع الوراث .  ثريً 

آالف  10العديد من األنواع األرضررررية )احليوانية والنباتية على السررررواء( املسررررتخدمة لألغذية والزراعة خالل فرتة تصررررل إىل 
ا من أسررررررالفها الربية، وابلفعل فقدت البشرررررر ية عددً  لدىا من التنوع الوراث  املوجود ا  بريً ت جزءً سررررررنة، وي عتقد أهنا خسرررررر  

األقارب الربية هلذه األنواع. ويوّلد هذا االنقسررررررررررام بط القااعات ضرررررررررر ورات خمتلفة للموارد الوراثية املائية املتصررررررررررلة ابملوارد 
  صوهنا، واستخدامها املستدام وتنميتها.الوراثية للث وة احليوانية واحملاصيل لدى النظ  يف

الدور احلاسرررف الذي تؤديل املوارد الوراثية املائية على صرررعيد املسرررامهة يف حتقيق األمن ال ذائ  العامل  وسررربل ورغف  -18
ثال، فعلى سررررربيل املمشرررررتتة وغري مكتملة. يف األغلب املعلومات املتاحة عن املوارد الوراثية املائية   انت  العيا املسرررررتدامة،

 ثريًا ما تكون سالالت األصناف املستزرعة لبعض أنواع ت بية األحياء املائية مقتص ًة على عدد قليل من الش  ات اليت قد 
إضرررررافًة إىل ذلك، إن غياب التسرررررميات املوّحدة من أجل حتديد و تف ض قيوًدا على الوصرررررول إىل املعلومات ذات الصرررررلة. 

ا والتبليغ عنها يقّلص دقة البياانت املتاحة. وابلتايل، يشكل التق ي  عن حالة التنوع قاطعً ا املعلومات عن هذه املوارد حتديدً 
البيولوج  لألغذية والزراعة يف العامل خاوًة أوىل وهامة حنو حتليل الفجوات، با يقة متماسرررركة ومتسررررقة، يف إبالغ املنظمة 

األمساك، ويف حتديد الفجوات املع فية املتعلقة ابملوارد الوراثية والبلدان األعضررررررررراء عن بياانت ت بية األحياء املائية ومصرررررررررايد 
إمنا حىت املعلومات الواردة يف التق ي  عن حالة التنوع  .املائية لألغذية والزراعة عند مسرررررررررررررتوايت أدىن من مسرررررررررررررتوى األنواع

وارد الوراثية املائية واالسرررررررتخدام امللتبس البيولوج  لألغذية والزراعة يف العامل تتاث  ابل ياب النسررررررريب لل صرررررررد اجلاري حلالة امل
 وغري املتسق للتسميات من أجل وصف هذه املوارد.

ا ملعظف األنواع املائية املسرررررررررررتخدمة يف ت بية األحياء املائية،  ة أدلّة على وعلى ال غف من التدجط احلديث نسررررررررررربيً  -19
تابيق املبادئ الوراثية األسرررررراسررررررية، يف بعض نظف إمدادات التدهور الوراث  هلذه املوارد، بفعل سرررررروء اإلدارة الوراثية وغياب 

ويتف اسررررررررتزراع ا ت اجع أداء اإلنتاج. البذور. ويزيد هذا األم  من خماط  قيام الرتبية الداخلية، وفقدان تنوع وراث   بري وأخريً 
  اسرررررتزراًعا يف بلدان مّت نوع يف مواقع ليسرررررت مواقعها األصرررررلية. وتسرررررتزرع تسرررررعةأل من األنواع العشررررر ة األ ث 200أ ث  من 

وميكن أن تصررررررربح هذه األنواع غري احمللية  .إدخاهلا إليها أ ث  مما يتف اسرررررررتزراعها يف البلدان اليت تشررررررركل موطنها األصرررررررل 
 غازية، وأن تؤث  على حنو سليب على النظف اإليكولوجية احمللية، مبا يف ذلك التنوع البيولوج  لألنواع األصلية.

ال تزال جلميع األنواع املسررررتزرعة أقارب بط املوارد الوراثية املائية املسررررتزرعة وأقارهبا الربية. و  اقائمً  ويبقى رابطأل قوي -20
ب ية يف الابيعة، رغف أن بعضررررها مهّدد بفعل جمموعة من القوى احمل ّ ة. ويف عدة حاالت، تبقى ت بية األحياء املائية تعتمد 

البذور للزراعة أو ال صرررريد البّياض للمفارخ من النااق الربّي. وميكن أن تتاث   على موارد األقارب الربية حيث يسررررتم  مجع
األقارب الربية لألنواع املسررررررررررتزرعة )األرصرررررررررردة واجملموعات( برتبية األحياء املائية، ليس فقط بفعل مجع البذور أو ال صرررررررررريد 

ول متعمد، ت رّي التفاعل بط األنواع املستزرعة البّياض إمنا أيًضا من خالل ت يري/فقدان املوائل، وإث  حاالت ه وب أو دخ
 ا وأقارهبا الربية.املت رية وراثيً 

وعلى العكس، ميكن أن تشرركل أرصرردة مصررايد األمساك اخلاضررعة إلدارة جيدة آليات  فعالة للصررون يف املوقع يف  -21
ا العديد من ب امج الصررررررررررررررون  ك اجلينات يف النظام احلّ  أو يف املوقع، مثل بنو خارج املناطق املائية احملمية. ويوجد أيضررررررررررررررً

ب انمج للصررررررررون يف النظام احلّ ،  200األانبيب. ويفيد التق ي  عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل عن 
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احالب بنك جيين يف األانبيب، وال سيما من زراعة ال 300البح ية، وحوايل  الدقيقةمعظمها لألمساك الزعنفية والاحالب 
 .ابلتربيدالبح ية وجمموعات السائل املنوي احملفوظ  الدقيقة

ويف حط ط ّبقت عدة تكنولوجيات للتحسط الوراث  على حنو انجح على األنواع املائية، يبقى مستوى االستفادة  -22
ية، يف قااع ت بية األحياء ا، وخباصرررة التكنولوجيا األسررراسرررية املتصرررلة ابلرتبية االنتقائا نسررربيً من هذا التحسرررط الوراث  متدنيً 

أ ث  ا من األنواع املستزرعة اليت مّتت تاوي ها يف قااع ت بية األحياء املائية. وي قّدر أن املائية اليوم. ولذا، يوجد القليل نسبيً 
نة من خالل ب امج  10من قلياًل  ت بية خاضرررررررررعة يف املائة من إنتاج ت بية األحياء املائية ينبثق من األنواع املسرررررررررتزرعة احملسرررررررررّ

يف املائة من  45ا اسررررررررررررررتزراع ا للتق ي  عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، يتف حاليً إلدارة جيدة. ووفقً 
على إنتاجل يف قااع ت بية األحياء  ملحوظن التحسررررررط الوراث  يؤث  بشرررررركل أبا فقط بلدً  55 فاداألنواع  انواع ب ية فيما أ

ابلتايل، تتوف  ف صررررررة مل يتف انتهازها لزايدة إنتاجية ت بية األحياء املائية املسررررررتدامة بشرررررركل  بري من خالل االعتماد و  املائية.
 املعّجل للتحسط الوراث  يف القااع. 

 ما أن السررررياسررررات واملؤسررررسررررات اليت تعاجل املوارد الوراثية املائية عديدةأل ومعقدة يف أغلب األحيان ألهنا تتصررررل  -23
ى األنواع وما دون ستو ويل اهتماًما خاًصا ملبتاثريات وحمفزات خمتلفة. فالسياسات اليت تعاجل املوارد الوراثية املائية ال ت عادةً 

ا ما تكون السرررياسرررات وخاط اإلدارة ذات الصرررلة ، وابلتايل تعّ ض إدارة هذه املوارد إىل اخلا . وغالبً دون مسرررتوى األنواع
 غري فعالة لعدد  من األسباب.

وهناك نقص يف الوع  بصررررررررررررررورة إمجالية بقيمة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف مصررررررررررررررايد األمساك وت بية  -24
األحياء املائية، ويفتق  أصرررحاب املصرررلحة ال ئيسررريون عامًة إىل القدرة على التصرررّدي بشررركل  امل للتعقيدات يف صررروهنا، 

ك، ختتلف االحتياجات واألولوايت يف بناء القدرات ابختالف األقاليف. واسررررررتخدامها املسررررررتدام وتاوي ها. عالوًة على ذل
صررة للموارد الوراثية املائية سررّجلت جناحً  ا جلهة بناء القدرات ا جزئيً و ة أدلة على أن الشرربكات اإلقليمية أو الدولية املخصررّ

 والتوعية، غري أنل مل يتف احلفاظ عليها يف أغلب األحيان.

فة بشررررررران حالة واجتاهات إدارة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة إىل تسرررررررهيل وضرررررررع وسررررررريؤدي حتسرررررررط املع   -25
املوائل والعشائ  املائية وتدهورها وقد أفضى فقدان  .سياسات أمشل وخاط أفضل، وإىل حتسط إدارة هذه املوارد األساسية

صادية، وتقدم التكنولوجيات احليوية، يوف  التق ي  عن حالة إىل اإلفقار الوراث . ويف ضوء ذلك وت رّي الظ وف البيئية واالقت
املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل وإج اءات املتابعة املتصررررررررررررررلة بل ف صررررررررررررررًة طال انتظارها لتحديد األولوايت 

 .ألمن ال ذائ  والتنمية ال يفية املستدامةاالسرتاتيجية هبدف تعزيز مسامهة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف حتقيق ا

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

 التوصيف واحلص  وال صد 

  االستخدام املستدامو الصون 

 تنمية املوارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية 

 السياسات، واملؤسسات، وبناء القدرات والتعاون 

على الزخف يف إطالق التق ي  األول عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، توفّ  خاة العمل وبناًء 
وسررروف يتسرررف  .العاملية إطارًا ملعاجلة الف ص والفجوات واالحتياجات اليت مت حتديدها، با يقة اسررررتاتيجية ومسرررتدامة
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الصررلة أبمهية أسرراسررية لتلبية احتياجات البلدان النامية بصررورة  ويلحة ذالتعاون والتنسرريق بط البلدان وأصررحاب املصرر
 .هذه خاصة جلهة القدرات، واالستجابة لالستنتاجات اليت خلص إليها التق ي ، ولتنفيذ خاة العمل العاملية

 أهداف واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية

ة املائية، واسرررررررتخدامها املسرررررررتدام وتاوي ها هبدف تقدمي ت م  خاة العمل العاملية إىل معاجلة صرررررررون املوارد الوراثي -27
 مسامهة  برية يف تعزيز األمن ال ذائ  والتنمية املستدامة، والتخفيف من وطاة الفق .

 يف ما يتعلق ابملوارد وتستند خاة العمل العاملية وأولوايهتا االسرتاتيجية على االفرتاض أبن البلدان مرتاباة جوه ايً  -28
. ءئية لألغذية والزراعة، وأن التعاون الدويل اجلوه ي ض وري لتحقيق األهداف املذ ورة أدانه بشكل فعال و فالوراثية املا

 وقد ج ى إعداد خاة العمل العاملية ضمن إطار اسرتاتيج  واسع يستند على االفرتاضات واملبادئ التالية:
 

  رة خاصررررة، مدونة السررررلوك للمنظمة املواءمة مع الصرررركوك واألدوات القائمة يف جمال السررررياسررررات، وبصررررو
من أهداف التنمية املستدامة(،  14و 2بشان الصيد ال شيد، وأهداف التنمية املستدامة )وخباصة اهلدفان 

وغريها من الصررررركوك الدولية، حسرررررب احلاجة. ومن شررررران األولوايت االسررررررتاتيجية أن تسررررراعد البلدان، 
ون املوارد الوراثية املائية وإدارهتا يف السررررررياسرررررات حسررررررب االقتضرررررراء، يف إدماج االحتياجات املتصررررررلة بصرررررر

 .ا ويف أط  العمل على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعامليةوالربامج الوطنية األوسع نااقً 

  سررررررروف يضرررررررمن تنوع املوارد الوراثية املائية قدرة قااع ت بية األحياء املائية على االسرررررررتجابة بشررررررركل مسرررررررتدام
ا والظ وف البيئية، مبا يف ذلك ت رّي املناخ واآلفات، والافيليات مع األوسرررررررررررررع نااقً لالبات األسرررررررررررررواق واجملت

واألم اض املسرررتجدة. ويالب األخصرررائيون يف ت بية األحياء املائية األصرررناف املسرررتزرعة من األنواع املائية اليت 
الوطين والعامل  وتوفّ  ف ص تليّب االحتياجات احمللية، وتدعف األمن ال ذائ  والت ذوي على املسرررررررررررررتوى احملل  و 

العمل، مبا يف ذلك ضرررررررررررررمن اجملتمعات احمللية ال يفية، واليت تكون قادرًة على الصرررررررررررررمود يف وجل جمموعة من 
 العوامل احليوية والالحيوية، مبا يف ذلك الظ وف املناخية القصوى، واألم اض ونظف اإلنتاج املختلفة واملتاورة.

  د، فرإن صررررررررررررررون جمموعرة متنوعرة من املوارد الوراثيرة املرائيرة يف البلردان يف العرامل ونظ ًا إىل التكرافرل بط املوار
 يقّلص املخاط  يف وجل استم ار اإلنتاج واإلمداد على أساس عامل ، ويعّزز األمن ال ذائ  العامل .

  ًإليها بشررررررررركل ا، وجيب النظا وثيقً وترتابط املوارد الوراثية املائية الربية واملسرررررررررتزرعة ببعضرررررررررها البعض ارتباط  
 مجاع  يف ما خيّص صون املوارد الوراثية املائية، واستخدامها املستدام وتاوي ها.

  التوصرررررريف واحلصرررررر  امل جعيان للموارد الوراثية املائية، وال صررررررد ال وتيين لألرصرررررردة الربية واألنواع املسررررررتزرعة
ب امج التحسرررررط، يف ب امج لكشرررررف االختالفات، ه  عوامل أسررررراسرررررية لإلدارة الوراثية والسررررررتاتيجيات و 

 الصون، ويف وضع خاط الاوارئ من أجل محاية املوارد القّيمة املعّ ضة للخا . 

  مع فة ورصررررررررد حالة املوارد الوراثية املائية عامالن أسرررررررراسرررررررريان لتوجيل عملية بلورة السررررررررياسررررررررات واخلاوط
املنتجون بشرررررررران املوارد الوراثية  التوجيهية إلدارة هذه املوارد، حبيث تسرررررررررتشررررررررد هبما الق ارات اليت يتخذها

 املائية الواجب استخدامها ضمن نظف اإلنتاج.
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  ًا، ويف حط ينب   إيالء األولوية لصررررررررررون املوارد ال ئيسررررررررررية ا خمتلاً يتاّلب صررررررررررون املوارد الوراثية املائية هنج
أن يشرررررركل هذا  لألقارب الربية يف املوقع، يضررررررالع الصررررررون خارج املوقع بدور يف هذا اجملال، ومن امل جح

 املزج النهج ال ئيس  لصون األنواع املستزرعة.

  ويإدراج مجيع أصررحاب املصررلحة ذتعتمد اإلدارة الفعالة للموارد الوراثية املائية على املسررتوايت  افة على 
ومن شررران أصرررحاب املصرررلحة هؤالء، مبا يف ذلك أصرررحاب املصرررلحة  .الصرررلة، وعلى مشرررار تهف الاوعية

راء املوارد احلكوميط، وصررررررررانع  السررررررررياسررررررررات، واأل ادمييط والباحثط ومنتج  وم   ال ئيسرررررررريط مثل مد
األحياء املائية، أن يضالعوا بدور  على الصعيد الف دي واجلماع  يف صون املوارد الوراثية املائية وتاوي ها. 

املائية، حبيث  ومن املهف فهف ودعف أدوار أصرررررررررررحاب املصرررررررررررلحة املختلفط ومصرررررررررررلحتهف يف املوارد الوراثية
 يتقامسون املنافع الناشئة عن استخدام هذه املوارد بعدل وإنصاف. 

 األهداف ال ئيسية خلاة العمل العاملية ه  التالية: -29
 

 حتسط حتديد املوارد الوراثية املائية وتوصيفها ووصفها ورصدها؛ 

 ى العامل لزراعة، وتبادهلا على املستو وتشجيع الوصول إىل املعلومات بشان املوارد الوراثية املائية لألغذية وا 
 اإلقليم  والوطين؛و 

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

  ال ذائ  والتنمية وتشررجيع اسررتخدام املوارد الوراثية املائية وتاوي ها بشرركل مسررتدام، من أجل حتقيق األمن
 املستدامة لرتبية األحياء املائية ورفاه اإلنسان يف مجيع البلدان؛

  ،من أجل حتقيق مكاسرررررب وراثية تدعف وتعجيل التحسرررررط الوراث  املالئف للموارد الوراثية املائية املسرررررتزرعة
 النمو املستدام إلنتاج ت بية األحياء املائية؛

 ووة شاملة حول املوارد الوراثية املائية ينخ ط فيها أصحاب املصلحة ذوالتصّدي لض ورة بلورة ب امج وطني 
الصرررررررررلة، مبا يف ذلك صرررررررررانع  السرررررررررياسرررررررررات، ومدراء املوارد احلكوميط وغريهف، واأل ادمييط والباحثط، 

 ومنتج  األحياء املائية، والو االت احلكومية الدولية وغري احلكومية؛

 يل امل أة يف اسرررررتخدام املوارد الوراثية املائية وصررررروهنا، والدعوة إىل بذل والتشرررررديد على الدور اهلام الذي تؤد
 لشمل امل أة والتعاونيات النسائية يف ب امج إدارة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة؛جهود خاصة 

 ها، وتاوي  وبناء القدرات يف جمال صررررررررررررررون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واسررررررررررررررتخدامها وتنميت
املعلومات ذات الصررلة بشرران املوارد املالية واملوارد املتعلقة ابلبنية التحتية، والتدريب والتعليف للسررماح لعدد 

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

  افة م احل تاوي  املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، ماية املوائل احل جة ابلنسرررررررررررررربة إىلالنهوض حبو  
وعكس ت اجع العديد من األقارب الربية لألنواع املائية املسررتزرعة، مبا يف ذلك الرتاجع الذي تسررّببل األنواع 
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املوارد  ال  يبة ال ازية، وتعزيز النهج اإليكولوجية واإليكولوجية اإلقليمية  وسرررررررررررائل فعالة لتعزيز اسرررررررررررتخدام
 الوراثية املائية لألغذية والزراعة وإدارهتا على حنو مستدام؛

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

 املائية لألغذية والزراعة وزايدة املعارف املتعّلقة هبا، من خالل إج اء دراسررات حالة  والتوعية ابملوارد الوراثية
مثاًل تبّط  يف ميكن اسررررررررررتخدام التكنولوجيات الوراثية واملعارف امل تباة هبا لتعزيز األمن ال ذائ  والتنمية 

  االقتصادية وصون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة؛

 لدان واملؤسررررررسررررررات ذات الصررررررلة على وضررررررع األولوايت واالسرررررررتاتيجيات الوطنية وتنفيذها ومسرررررراعدة الب
واسرررتع اضرررها بشررركل منتظف، و ذلك األولوايت يف جمال اسرررتخدام املوارد الوراثية املائية على حنو مسرررتدام 

 وتاوي ها وصوهنا؛

  وتلك اليت متّ  اقتصررراداهتا مب حلة  ال سررريما يف البلدان النامية –وتعزيز الربامج الوطنية والقدرات املؤسرررسرررية
وتاوي  الربامج اإلقليمية والدولية ذات الصرررررلة؛ وينب   أن تشرررررمل هذه الربامج التعليف والبحث  –انتقالية 

والتدريب ملعاجلة توصررررررريف املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وحصررررررر ها ورصررررررردها وصررررررروهنا وتاوي ها 
 واستخدامها بشكل مستدام؛

 ع اض السررياسررات والربامج واألولوايت الوطنية ذات الصررلة ب ية هتيئة بيئة مؤاتية وتعبئة املوارد البشرر ية واسررت
واملالية الالزمة السرررررررتخدام املوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات امل تباة هبا، مثل الرتبية االنتقائية، بشررررررركل 

 مستدام، وتبادهلا؛

 ية وأط  لتعزيز إدارة املوارد الوراثية املائية، على الصررررررررررررررعيدين والدعوة إىل وضررررررررررررررع خاوط توجيهية طوع
 الوطين والدويل.

 هيكل خطة العمل العاملية وتنظيمها

يتّف جتميع األولوايت االسرتاتيجية يف خاة العمل العاملية ضمن أربعة جماالت ذات األولوية تعكس تقسيف التحدايت  -30
 ن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، على النحو التايل:واالحتياجات اليت ج ى حتديدها يف التق ي  ع

 التوصيف، واحلص  وال صد؛ (1)
 االستخدام املستدامو الصون  (2)

 تنمية املوارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية (3)

 السياسات، واملؤسسات وبناء القدرات والتعاون (4)

ا بل، ويعّدد جمموعة من األولوايت االسرررتاتيجية. وضررمن  ل أولوية ا طويل األجل م تباً األولوية هدفً  يوحيّدد  ل جمال ذ
دد هررردف خررراص إىل جرررانرررب قرررائمرررة من اإلج اءات لتحقيق هرررذا اهلررردف.  مرررا أن بعض األولوايت  اسرررررررررررررررتاتيجيرررة، حيررر 

 اءات املتوقعة ذات صلة أب ث  االسرتاتيجية متصلة ومرتاباة ببعضها، أو متداخلة مع بعضها وابلتايل ميكن أن تكون اإلج
 من أولوية اسرتاتيجية واحدة.
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 ما يّتسرررررف رصرررررد تنفيذ خاة العمل العاملية أبمهية حامسة، وسررررروف ت بذل اجلهود لوضرررررع املؤشررررر ات املالئمة هلذا  -31
يف حط  ا،ال  ض. ويف بعض احلاالت، فإن املؤشررر ات اليت ميكن اسرررتخدامها ل صرررد تنفيذ خاة العمل العاملية متاحة حاليً 

،  ما سرريتف وضررع مؤشرر ات أخ ى حسررب ثباتلإلوجيب أن تكون املؤشرر ات املقرتحة قابلة ينب   وضررع مؤشرر ات أخ ى. 
ا من نظام املعلومات عن املوارد الوراثية املائية الذي تقوم منظمة األغذية ومن احملتمل وضررررررررررررررع املؤشرررررررررررررر ات اناالقً  احلاجة.

 ا يف ذلك الدراسات االستقصائية املستهدفة والقائمة حبّد ذاهتا.ا، مبوالزراعة أو مصادر أخ ى بوضعل حاليً 
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 أولوايت العمل السرتاتيجية -اجلزء الثاين

  التوصيف والرصدو احلصر  -1جمال األولوية 

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

 مقدمة

حالة املوارد الوراثية املائية واإلبالغ عنها أبمهية حامسة للسررررررماح بصرررررروهنا، واسررررررتخدامها املسررررررتدام  يّتسررررررف رصررررررد -32
وتاوي ها. ووفًقا للتق ي  عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، فإن مسررررتوى رصررررد هذه املوارد واإلبالغ عنها غري 

نواع. ويف حط تقوم البلدان ب صرد إنتاج ت بية األحياء املائية حسب  اف  حالًيا، وخاصرة عند مسرتوايت دون مسرتوى األ
األنواع أو جمموعات األنواع، وت فع التقاري  هبذا الشرران إىل منظمة األغذية والزراعة، تشرروب تضررارابت نظف اإلبالغ هذه. 

أييت العديد من التقاري  القا ية على ذ    ولدى اإلبالغ عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل مثاًل،
ونتيجًة لذلك،  .استزراع أنواع غري مسجلة يف البياانت القا ية لإلنتاج اليت ت بّلغ بشكل دوري إىل املنظمة والعكس صحيح

 متوف ة وقد تكون البياانت غري املائية،الوصررررررررررررول إىل املعلومات املوحدة واملوثوق هبا بشرررررررررررران املوارد الوراثية  من الصررررررررررررعب
 ابلكامل وال سيما يف ما خص املستوايت دون مستوى األنواع.

و ة مسررررتوى عال  من عدم االتسرررراق وااللتباس يف اسررررتخدام املصررررالحات لوصررررف األنواع املسررررتزرعة من املوارد  -33
ئية ورفع التقاري  املائية عند مسرررررررتوايت دون مسرررررررتوى األنواع. وهبدف إاتحة مجع البياانت، ورصرررررررد حالة املوارد الوراثية املا

 بشاهنا، من الض وري توفري املزيد من االتساق والتوحيد لإلج اءات واملصالحات.

وحيافظ عددأل صررررررر ري من البلدان على نظف املعلومات عن املوارد الوراثية املائية ضرررررررمن واليتها القضرررررررائية؛ غري أن  -34
عايري أو املبادئ ذاهتا. و ة حاجة ملّحة لوضرررع نظام متسرررق اهليكل والنهج املعتمد يف مجع البياانت وتصرررنيفها ال يّتبعان امل

ومتفق عليل لتسرررررررررجيل املعلومات عن املوارد الوراثية املائية يتيح املقارنة بط املعلومات اليت تقّدمها بلدان خمتلفة، ويضرررررررررمن 
 التش يل البيين لنظف املعلومات اليت تكون قابلة للمقارنة ومتسقة على الصعيد العامل .

نة من إىل ظ ًا ون -35 أمهية األنواع غري احمللية يف اإلنتاج العامل  لرتبية األحياء املائية وتاوي  األنواع املسررررررررررررتزرعة احملسررررررررررررّ
املوارد الوراثية املائية يف بعض البلدان، من الشررررررررائع أن حتصررررررررل عمليات إدخال ونقل هذه املوارد عرب احلدود الوطنية. ويف 

ا لتسررررررررررررررجيل هذه التبادالت للموارد الوراثية النقل هذه، ال يوجد نظام موّحد عامليً حط تسررررررررررررررّجل بعض البلدان عمليات 
 27املائية.

 اهلدف الطويل األجل

إاتحة املعلومات عن املوارد الوراثية املائية لألعضرررررراء وأصررررررحاب املصررررررلحة ومتكينهف من اسررررررتخدامها بواسرررررراة نظام عامل  
 مستدام يستخدم مصالحات موّحدة.  طابع مؤسس  ومزّود ابملوارد على حنو يمفّصل، ذ

                                                           
 .سرررررررررررررررّجل فقط عمليات اإلدخال األوىل لألنواعت  على حنو منتظف، وه احتافظ املنظمة على قاعدة بياانت إلدخال األنواع املائية إمنا ال يتف حتديثه  27

 (/en/14786http://www.fao.org/fishery/topicالعنوان على  ة)متاح

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

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

 املنطقي املسوغ

تسرررررررميات موّحدة لوصرررررررف هذه املوارد عند مسرررررررتوايت  حيّدد التق ي  عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة غياب
دون مسررررررتوى األنواع  احد القيود احل جة يف وجل تقاسررررررف املعلومات عن األنواع املسررررررتزرعة وفهمها. وقد اقرتحت املنظمة 

 28اثية املائية.تسمية موّحدة لألنواع املستزرعة من املوارد الوراثية املائية  مكّون لنظام معلومات منوذج  خاص ابملوارد الور 
وهناك العديد من العمليات الوراثية والتكنولوجيات اليت ت رّي احلالة الوراثية لألنواع املائية يف ظل التدجط، مبا يف ذلك: 
اختيررار الترردجط؛ والرتبيررة الررداخليررة؛ واجلنوح الوراث ؛ والرتبيررة االنتقررائيررة؛ والتهجط والرتبيررة املختلاررة؛ والترردخررل يف عرردد 

الصب ية؛ وإنشاء جمموعات أحادية اجلنس. وتؤدي هذه العمليات والتكنولوجيات إىل العديد من األنواع املستزرعة  األزواج
املختلفة إضررررررررررررررافًة إىل األنواع املسررررررررررررررتزرعة يف املواقع الربية واملتمثلة ابألف اد اليت يتف مجعها مباشرررررررررررررر ة من الابيعة ألغ اض 

حصرررر  احلالة واالجتاهات واملخاط  امل تباة هبا، وتوصرررريفها ورصرررردها، بفعل فهف اسررررتزراعها. وسرررروف تتيسررررّ  وتتعّزز عملية 
 مشرتك للمواصفات املوّحدة هلذه األنواع املستزرعة.

 اهلدف

حتقيق اتسرررررررررررراق أ رب يف املصررررررررررررالحات املسررررررررررررتخدمة لوصررررررررررررف املوارد الوراثية املائية يف جمتمع ت بية األحياء املائية على 
 املستوايت  افة.

 اإلجراءات

 نرتنت أو مكنز للمصررالحات وضررع ونشرر  يف صررفوف أصررحاب املصررلحة ال ئيسرريط مسرر د قائف على اإل
ال ئيسررررية لوصررررف املوارد الوراثية املائية، مبا يف ذلك أمثلة عن اسررررتخدامها بل ات  خمتلفة، من أجل الرتويج 

 ا للمصالحات.لالستخدام املوّحد عامليً 

 لحة ال ئيسرررررريط من خالل تنفيذ اسرررررررتاتيجية خاصررررررة نشرررررر  تسررررررميات موّحدة يف صررررررفوف أصررررررحاب املصرررررر
ابالتصرررررررررررراالت، مبا يف ذلك تقدمي الع وض يف األحداث ال ئيسررررررررررررية لرتبية األحياء املائية )املؤمت ات وحلقات 
العمل(، ونشر  دليل أو مقالة بشران اسرتخدام املصرالحات، والتشرجيع على اسرتخدامها من خالل وسرائل 

 جهات التاثري ال ئيسية يف األوساط األ ادميية، والصناعة واحلكومة. التواصل االجتماع  ومن جانب 

 التوصررررريف الظاه ي يف ذلك ، مبا املائية لموارد الوراثيةلوصرررررف موحد بجمموعة من الفهارس  أو تعزيز وضرررررع
 .عند مستوى األنواع و/أو ما دونل املائية لموارد الوراثيةلو/ أو الوراث  

                                                           
 يتاح مفهوم األنواع املستزرعة والتعاريف اخلاصة هبا يف:  28

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

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

ملوارد حتسط وتنسيق إج اءات ال صد واإلبالغ، وتوسيع نااق نظف املعلومات القائمة املستندة إىل األنواع من أجل ت اية ا
 اليت مل يتف اإلبالغ عنها أو اليت مل يتف اإلبالغ عنها ابلشكل الكايف.الوراثية املائية 

 املنطقي املسوغ

 29ت ّ ز النظف الوطنية ل فع التقاري  بشررررررررررران إنتاج ت بية األحياء املائية، حيث تقوم املنظمة بتنسررررررررررريق عملية اإلبالغ العاملية،
على مستوى األنواع أو جمموعات األنواع اجلماعية فحسب. ونظ ًا إىل التفاوت بط قوائف األنواع املقّدمة إىل املنظمة  جزء 

قوائف األنواع الواردة يف التقرراري  القا يررة املقرردمررة إلعررداد التق ي  عن حررالررة املوارد الوراثيررة املررائيررة من اإلبالغ عن اإلنترراج، و 
لألغذية والزراعة، ال يتوفّ  اتسرررررراق بط التقاري . وتسررررررتند األنواع اليت ت  فع تقاري  عن إنتاجها إىل املنظمة إىل قائمة األنواع 

ا من ف ادى األنواع )مثاًل، ا  بريً علوم املائية ومصررررررررررررررايد األمساك، واليت تضررررررررررررررّف عددً الواردة يف نظام املعلومات اخلاصررررررررررررررة ابل
ا من اهلجائن( اليت ال تسمح بتحديد املورد الوراث  ملستوى األنواع، ا ص ريً اجملموعات ال ئيسية لألنواع، إمنا تضّف أيًضا عددً 

 وابلتايل ال ميكن استخدامها من أجل تصنيف األنواع املستزرعة.
ا من األنواع املنتجة وقد حّددت التقاري  القا ية اليت تسرراهف يف التق ي  عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة عددً 

ا يف قااع ت بية األحياء املائية اليت ال تتّف اإلشرررررررارة إليها يف اإلبالغ عن بياانت اإلنتاج. و ان العديد من هذه األنواع أنواعً 
ة مثل أنواع الزينة والكائنات الدقيقة. ويف حط ينب   إيالء األولوية لألنواع ال ذائية، ال جيب اسررررررررررررررتبعاد هذه غري غذائي

ا لكسررب سرربل العيا ابلنسرربة إىل ا هامً األنواع غري ال ذائية من نظف اإلبالغ، سرريما أن اسررتزراع أمساك الزينة يشرركل خيارً 
ا، هناك نظف زراعية تقليدية للنبااتت املائية العليا يف املياه ال يفيات. وأخريً اجملتمعات احمللية ال يفية، وخباصررررررررررررررة النسرررررررررررررراء 

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

 اهلدف

سررررجاّلت اخلاصررررة ابملوارد توفري املوارد يف األجل الاويل واعتماد معايري عاملية للبياانت الضررررخمة من أجل تيسررررري تبادل ال
 الوراثية املائية، أقّلل على مستوى األنواع، بط نظف املعلومات.

 اإلجراءات

  )وضع إج اءات وخاوط توجيهية موّحدة خاصة ب فع التقاري  )مبا يف ذلك األنواع املّوحدة واألمساء الشائعة
 اإلبالغ، والتحفيز على استخدامها. جلمع البياانت وإب ازها، مبا يف ذلك أدوات التسجيل ال قم  ومناذج

 وضع دراسات جت يبية وتنفيذها بشان تاوي  عمليات حص  املوارد الوراثية املائية على املستوى الوطين. 

 .بناء القدرات يف املؤسسات الوطنية واإلقليمية بشان إج اءات ونظف اإلبالغ املوّحدة 

 ات على الصعيد الوطين، واإلقليم  والدويل.ضمان موارد التمويل يف األجل الاويل لنظف املعلوم 

                                                           
ا البلدان وتتيحها املنظمة من خالل نظام املعلومات اخلاص إبحصائيات األمساك الذي يتّف حتديثل  ل نصف يتّف مجع البياانت عن اإلنتاج اليت توّف ه  29

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

http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en
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  إنتررراج ونشرررررررررررررر  تقررراري  وطنيرررة، وإقليميرررة وعرررامليرررة عن حرررالرررة املوارد الوراثيرررة املرررائيرررة من خالل أدوات
 االتصاالت القائمة.

 :3-1األولوية السرتاتيجية 

مؤسرررررررسررررررريًا من أجل مجع املوارد إنشررررررراء و/أو وضرررررررع نظف معلومات موحّدة وطنية وإقليمية وعاملية وتعزيزها ومنحها طابعًا 
 واإلبالغ عنها )أي التنوّع الوراث  لألنواع واألرصدة املستزرعة(.ورصدها الوراثية املائية ما دون مستوى النوع والتثبت منها 

 املنطقي املسوغ

ومات بشررررررررران املوارد ابسرررررررررتثناء نظف وطنية قليلة جًدا للتنوع البيولوج  املائ ، فإن نظف املعلومات القائمة ال تسرررررررررّجل املعل
الوراثية املائية دون مسررررتوى األنواع.  ما أن نقص البياانت عن هذه املوارد جيعل من الصررررعب جًدا إعداد االسرررررتاتيجيات 
ا أنل غالًبا ما ال تتوفّ  لدى املنتجط  والسرررررياسرررررات لصرررررون هذه املوارد، واسرررررتخدامها املسرررررتدام وتاوي ها. وهذا يعين أيضرررررً

 األنواع املستزرعة املتاحة للزراعة، مبا فيها املعلومات عن خصائصها النسبية واتريخ إدارهتا الوراثية. معلومات مستقلة عن
 ذلك، يعين هذا النقص يف املعلومات أنل من املسرررررررررررتحيل تقييف ورصرررررررررررد حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة على 

 وخباصررررة عند مسررررتوايت دون مسررررتوى األنواع، مثاًل يف سررررياق اهلدفالصررررعيد الوطين، واإلقليم  والعامل  بشرررركل  امل، 
من أهداف التنمية املسررررررررررررررتدامة "...احلفاظ على تنوّع البذور، والنبااتت املزروعة، واحليواانت املسررررررررررررررتزرعة واملدّجنة  2-5

ة يف اإلج اءات املتخرذة لتحقيق وأقرارهبرا الربيرة ذات الصررررررررررررررلرة..."، ونتيجرًة لرذلرك غرالبًرا مرا يتف إمهرال املوارد الوراثيرة املرائير
 أهداف التنمية أو رفع التقاري  ابالستناد إىل مؤش ات خاصة متصلة ابلتنوع البيولوج .

 اهلدف

 أتمط التمويل الاويل األجل لوضع نظام معلومات مالئف للموارد الوراثية املائية واحلفاظ عليل.

 اإلجراءات

 ا على تسررررررررررررجيل وتوليد للموارد الوراثية املائية يكون قادرً  تواصررررررررررررل املنظمة إنشرررررررررررراء وتعزيز نظام معلومات
املعلومات على الصرررررررررررررعيد العامل ، واإلقليم  والوطين، وتدريب أصرررررررررررررحاب املصرررررررررررررلحة ال ئيسررررررررررررريط على 

 استخدامل.

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

  ونش  ال سائل ال ئيسية حول قيمة نظام املعلومات اخلاص ابألنواع املستزرعة إعداد وتنفيذ اسرتاتيجية لنقل
الصلة، مبا فيهف احلكومات، وصيادي  ويمن املوارد الوراثية املائية وفوائده ابلنسبة إىل أصحاب املصلحة ذ
 الصلة. وياألمساك ومستزرع  األمساك وغريهف من أصحاب املصلحة ذ

  ى املسررررتوى الوطين واإلقليم  للموارد الوراثية املائية )مثاًل، من خالل ب امج املعلومات علرصررررد تعزيز نظف
 التعاون الفين(.
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  حتررديررد نظف املعلومررات الوطنيررة املعنيررة ابملوارد الوراثيررة املررائيررة وتعزيز تكرراملهررا مع نظف معلومررات منظمررة
 .األغذية والزراعة املعنية ابملوارد الوراثية املائية

  نظام معلومات معين ابملوارد الوراثية املائية هبدف تيسررررررررري  أبمهية إنشررررررررراء  افةً   لحةاملصرررررررررتوعية أصرررررررررحاب
  .مشار تهف
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 املستدام هااستخداماملائية و  ملوارد الوراثيةصون ا -2جمال األولوية 

 ملوارد الوراثية املائية املستزرعة وأقارهبا الربية واستخدامها املستداما لصونالرتويج 

 مقدمة

ا ملعظف األنواع املسرررررررررررتخدمة يف ت بية األحياء املائية، ما زال اجلزء األ رب من لتدجط احلديث العهد نسررررررررررربيً نظ ًا إىل ا -36
األنواع املسررتزرعة احلالية حيتفظ مبعظف التنوع الوراث  املوجود يف أقارهبا الربية، وميكنها ابلتايل حتقيق مكاسررب  برية يف السررمات 

النتقائية. وهذا يوفّ  ف صررررًة للحفاظ على التنوع الوراث  يف املسررررتقبل، مبا يضررررمن إمكانية حتقيق  من خالل الرتبية ااملهمة جتارايً 
 املكاسب الوراثية الاويلة األجل، من خالل اإلدارة الفعالة للتنوّع الوراث  يف األنواع املستزرعة املّدجنة وتاوي ها.

ألحياء املائية، رغف أن بعضررررررررررررررها مهّدد. وأتيت التهديدات وما زالت األقارب الربية قائمة جلميع األنواع يف ت بية ا -37
من ت يري املوائل وفقداهنا، والت رّي البيئ  مبا يف ذلك ت رّي املناخ، والصرررررررررريد اجلائ ، وانتشررررررررررار األم اض، والافيليات واألنواع 

اًل لتعزيز مصايد األمساك التجارية  من ت بية األحياء املائية، مبا يف ذلك من خالل اإلطالق الاوع  )مثال ازية وحىت أحياانً 
 ا من أنواع ت بية األحياء املائية يف الابيعة. وميثل ت رّي املناخ حتدايً والرتفيهية( أو الع ضرررررررررررر  ألنواع مسررررررررررررتزرعة ومتحّولة جينيً 

على القضررررراء ا، وخباصرررررة يف ظّل األحداث القصررررروى واملتزايدة التوات  مثل العواصرررررف وموجات احلّ  البح ية، القادرة متناميً 
على جمموعات سررررررررررررركانية بكاملها، و ذلك من خالل تعديل التوزيع النسررررررررررررريب لألنواع.  ذلك، ميكن أن ميثل ت رّي املناخ 

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

، ي د ما يصررررررل 2021الربية. وحىت أب يل/نيسرررررران وغالًبا ما ال تتوف  املعلومات عن حالة صررررررون أرصرررررردة األقارب  -38
ابتفاقية التجارة الدولية يف األنواع املع ضة للخا ،  اتيف املائة من األنواع املائية املستخدمة يف األغذية يف امل فق 5.4حىت 

ا ضرررعيفة ابعتبارها أنواعً  يف املائة من األنواع املسرررتزرعة اليت يشرررري إليها االحتاد الدويل حلفظ الابيعة مصرررّنفة 10.5 ما أن 
أو معّ ضرررررررة خلا  أ رب. وتشررررررركل األقارب الربية لألنواع املسرررررررتزرعة خزّاانت  أسررررررراسرررررررية للتنوّع الوراث  لألنواع املوجودة يف 

 الابيعة، وللتنمية املستقبلية لألنواع املستزرعة، وابلتايل ينب   احلفاظ عليها. 

الصرررررررون على احلفاظ على التنوع الوراث  املوجود يف مسرررررررتودعات اجلينات ويف سرررررررياق املوارد الوراثية املائية، ي ّ ز  -39
ا من األنواع املسرررتزرعة اليت مّت تاوي ها ا قلياًل نسررربيً الوطنية واإلقليمية والعاملية ألنواع املوارد الوراثية املائية. ونظ ًا إىل أن عددً 

ز جهود الصررون احلالية بصررورة رئيسررية على املوارد الوراثية )مثاًل السررالالت واألصررناف( مهّددأل وينب   صرروهنا، جيب أن ت  ّ 
ب لألقارب الربية. لذا، ابلنسرربة إىل املوارد الوراثية املائية، تتمثل األولوية احلالية للصررون يف احلفاظ على املوارد الوراثية لألقار 

ل  لألنواع املسررتزرعة من األنواع املائية، مع الرت يز الربية ابعتبارها اخلزّاانت ال ئيسررية للتنوّع الوراث  من أجل التاوي  املسررتقب
 على األنواع األ ث  ع ضًة للتهديد على الصعيدين احملل  والعامل .

ويف هذا السياق، يتصل االستخدام املستدام بشكل أوثق ابألنواع املائية املستزرعة اخلاضعة للتدجط، ومن املهف  -40
لتايل اسرررررتخدام هذه املوارد بشررررركل مسرررررتدام واحلفاظ على هذا التنوّع الوراث  قبل اإلق ار بف صرررررة إدارهتا على حنو فعال واب

فقدانل.  ما أن غياب االهتمام إبدارة التنوّع الوراث  يف األنواع املسررررررتزرعة املدّجنة ميكن أن يؤدي إىل فقدان التنوع الوراث  
ا إىل والرتبية الداخلية، وهناك عدة حاالت موثّقة عن حصررررررررررررررول هذا األم .  وميكن أن يؤدي التهجط غري امل اقب أيضررررررررررررررً

دخول األنواع، مبا يفضرررر  إىل فقدان أنواع منفصررررلة. وتؤدي هذه املمارسررررات يف سرررروء اإلدارة الوراثية إىل االسررررتخدام غري 
 املستدام للموارد الوراثية.
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اثية الفعالة لألنواع املسرررتزرعة خالل ويف سرررياق املوارد الوراثية املائية، ينابق االسرررتخدام املسرررتدام على اإلدارة الور  -41
 عملية التدجط وبعدها. غري أن احلالة الوراثية ملعظف األنواع املستزرعة املّدجنة غري مع وفة وغري م صودة.

 ما أن اسررتخدام األنواع غري احمللية شررائع يف ت بية األحياء املائية، وغالًبا ما حتصررل عملية إدخال للموارد الوراثية  -42
ا )احمللية وغري احمللية( بط البلدان. فإن إدخال أنواع غري حملية أو حىت أنواع مسررررررررررررررتزرعة يناوي على خماط  حمتملة وتبادهل

 ابلتاثري على النظام اإليكولوج  والتلّوث الوراث  للتنوّع الوراث  األصل .

 اهلدف الطويل األجل

فظ املوارد الوراثية املائية، مبا فيها األنواع احمللية  وغري احمللية، وأنواعها املسررررررررررررررتزرعة وأقارهبا الربية، وت سررررررررررررررتخدم على حنو حت 
مسرررررتدام ملا يف هو يف مصرررررلحة ت بية األحياء املائية، ومصرررررايد األمساك القائمة على االسرررررتزراع، ومصرررررايد األمساك التجارية 

 والرتفيهية والنظف اإليكولوجية املستدامة.

 :1-2األولوية السرتاتيجية 

ارب الربية للموارد الوراثية املائية األ ث  ع ضررررررررررررررةً للخا ، واحل ص على إدارهتا با يقة مسررررررررررررررتدامة وعلى تنفيذ حتديد األق
 .إج اءات الصون املالئمة عند الض ورة، على الصعيدين الوطين واإلقليم 

 املنطقي املسوغ

ف أنواع ت بية األحياء املائية، وبعضها مهّدد وابلتايل، متثل املوارد الوراثية لألقارب الربية اخلزّان ال ئيس  للتنوّع الوراث  ملعظ
ينب   صرروهنا. وبفعل ال ياب النسرريب للمعلومات عن املوارد الوراثية املائية، وخباصررة حالة هتديد أغلبية األنواع املسررتزرعة، 

املتصل ابملوارد الوراثية من املهف إقامة نظف رصد، مثاًل من خالل دمج البياانت عن مستوايت اخلا  يف نظام املعلومات 
 املائية.

ة للخا ، ينب   وضررع تدابري الصررون املالئمة على املسررتوى الوطين واإلقليم ، أو حىت على  وحاملا يتف حتديد املوارد املع ضررّ
الفعالة املسررررتوى العامل  مع إيالء األولوية للصررررون يف املوقع عند اإلمكان. وميكن أن تضررررّف تدابري الصررررون يف املوقع اإلدارة 

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

  .موائلها
 املوقع، أو يف احلاالت القصرروى، أن ي سررتبدل ابلصررون خارج املوقع بشرركل بنوك جينات حّية وميكن أن ي كمَّل الصررون يف

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

 اهلدف
 احملل /العامل  ألنواع األقارب الربية.حفظ املوارد الوراثية لألقارب الربية ابعتبارها خزّاانت للتنوّع الوراث  ومنع االنق اض 

 اإلجراءات
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  تعزيز وتاوي  وتابيق العمليات التشررررررررار ية لتحديد حالة خا  أرصرررررررردة أنواع األقارب الربية وإعداد قائمة
 ابألرصدة املعّ ضة للخا .

  ،على أن ت سررررررررتكمل الرتويج للصررررررررون الفعال يف املوقع حلماية األقارب الربية املهّددة للموارد الوراثية املائية
 ابلصون خارج املوقع عند الض ورة.

 .إقامة نظف رصد لتقييف وف ة أرصدة األقارب الربية املعّ ضة للخا  وحالتها الوراثية 

 2-2األولوية السرتاتيجية 

راثية املائية لألغذية ت ّقب اآلاثر ال اهنة واملسررررررررررررررتقبلية املرتتبة عن الت ريات البيئية، مبا يف ذلك ت رّي املناخ، على املوارد الو 
 والزراعة واالستجابة وفًقا لذلك.

 املنطقي املسوغ

مهف للت يريات السرررررررررررلبية بشررررررررررركل  مح كملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل ت رّي املناخ  احيّدد التق ي  عن حالة 
قارهبا الربية على السررواء، وخاصررة حيث يكون قد أسرراسرر ، إمنا ليس بشرركل حصرر ي، يف املوارد الوراثية املائية املسررتزرعة وأ

يف املائة من البلدان املسرررتجيبة إىل أن  50مّت اسرررتزراع األنواع أصررراًل إىل حّد قدرهتا القصررروى على حتّمل احل ارة. وقد أشرررار 
عة،  ما يعّدد التق ي  سررلسررلًة من هذه ت رير املناخ سرريؤث  أتثريًا سررلبًيا أو أتثريًا سررلبًيا قواًي على املوارد الوراثية لألنواع املسررتزر 

 اآلاثر احملتملة. وأشار التق ي  أيًضا إىل بعض اآلاثر اإلجيابية.
  و ة حاجة إىل توسرررررررررررررريع نااق عمليات تقييف العوامل البشرررررررررررررر ية املنشررررررررررررررا والبيئية املؤث ة على الن ظف اإليكولوجية املائية.

ى مصررررررررررررررايد األمساك وت بية األحياء املائية ت  يزًا قواًي على قدرة عمليات وجيب أن ت  ز جهود معاجلة آاثر ت رير املناخ عل
 الصيد وت بية األحياء املائية على الصمود إيكولوجًيا واقتصاداًي يف تاوي  ن ظف اإلدارة الفعالة والتكيرفية.

جية للمياه العذبة والبيئات السرررررررراحلية، ا ابلن ظف اإليكولوجية األرضررررررررية والن ظف اإليكولو و ان الكثري من اآلاثر احملددة متعلقً 
وارتبات اآلاثر عموًما ابلتاثريات الواقعة على األقارب الربية، ولكنها مشلت أيًضا ن ظف  يقابلها عددأل أقل من الن ظف البح ية.

  املياه والن ظف وتؤث  الت يريات العامة يف الن ظف اإليكولوجية على تواف االسررررررررررررررتزراع )األنواع املسررررررررررررررتزرعة( يف بعض احلاالت.
 وهذا يؤث  با ق متنوعة على املوارد الوراثية املائية، وخباصة على األقارب الربية. اهليدرولوجية واملوائل،

ومن املهف التمكن من التعّ ف إىل هرررذه الت يريات وإىل التهرررديررردات اليت تا حهرررا على املوارد الوراثيرررة املرررائيرررة، ووضررررررررررررررع 
 ب امج الصون املستهدفة.االستجاابت املالئمة مبا فيها 

 اهلدف
رصرررررد آاثر الت يري البيئ  على املوارد الوراثية املائية واألقارب الربية بشررررركل فعال وتنفيذ تدابري الصرررررون والتخفيف من 

 هذه اآلاثر.

 اإلجراءات
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 ى املوارد رصررررررررررررد وت ّقب اآلاثر ال اهنة واملسررررررررررررتقبلية املرتتبة عن الت ريات البيئية، مبا يف ذلك ت ري املناخ، عل
 الوراثية املائية لألغذية والزراعة واالستجابة وفًقا لذلك.

  ،وضرررررع سررررريناريوهات ت رّي املناخ للموائل ال ئيسرررررية )مبا يف ذلك التحّمض( وآاثرها على األنواع املسرررررتزرعة
 فيها األقارب الربية. مبا

 يف منها يف ما خيّص املوارد توسرررررررررريع نااق البحوث والتنمية حبيث يشررررررررررمل آاثر ت ري املناخ وتدابري التخف
 الوراثية املائية، مبا يف ذلك القاعدة الوراثية للقدرة على الصمود يف وجل البيئة املت رّية والتكيف معها.

 . تنفيذ تدابري الصون املالئمة للموارد الوراثية املائية األ ث  ع ضّة آلاثر الت رّي البيئ 

   ّل من اإلدارة الوراثية والتحسرررررررررررط الوراث  دورًا يف التخفيف من حتديد اجملاالت اليت ميكن أن يؤدي فيها
 آاثر الت رّي البيئ  )مثاًل، اختيار مسات قدرة التحّمل للتكّيف مع البيئة(.

 3-2األولوية السرتاتيجية 

ة القائمة على النظام دمج صون املوارد الوراثية املائية يف املوقع على حنو  انشط يف تنمية إدارة مصايد األمساك وخاط اإلدار 
 اإليكولوج ، وخباصة ابلنسبة إىل األنواع املهّددة.

 املنطقي املسوغ

مية حيّدد التق ي  عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل مصايد األمساك اخلاضعة لإلدارة واملناطق املائية احمل
ألنواع السررررررررمكية املسررررررررتزرعة. ويف ظّل بعض الظ وف، ميكن اعتبار ل مكوانت مهمة يف صررررررررون أرصرررررررردة األقارب الربية 

مصررررايد األمساك حسررررنة اإلدارة  شرررركل من أشرررركال الصررررون يف املوقع حط يكون اهلدف من خاة إدارة مصررررايد األمساك 
 احملافظة على العشائ  الابيعية والنظام اإليكولوج  الذي يدعمها.

األمساك على نظ ة واسررعة إىل إدارة مصررايد األمساك؛ ويقوم مدراء مصررايد األمساك  ويناوي هنج النظف اإليكولوجية يف مصررايد
وينب   أن ت بطَّ األهداف امل جوة من خاة معيّنة إلدارة مصرررررررررررايد األمساك من حول العامل ابعتماد هذا النهج والن هج املماثلة. 

عترب صررررواًن يف املوقع الابيع . وعالوًة على ذلك، ينب   أو مناقة مائية حممية، با يقة واضررررحة وأن تشررررري إىل ما إذا  انت ت  
 اإلق ار أبمهية أي هدف للصون، مبا يف ذلك احلفاظ على تنوّع وراث  وحيد وإدارتل، ابلنسبة إىل ت بية األحياء املائية.

هية )اليت ميكنها أن  ما ينب   أن تنظ  عملية إعادة تكوين األرصررررردة أو حتسرررررينها، لدعف مصرررررايد األمساك التجارية والرتفي
توفّ  منافع اقتصادية للمجتمعات احمللية الساحلية( على سبيل املثال، يف املخاط  امل تباة إبطالق هذه األرصدة، إمنا أيًضا 

 يف الف ص اليت تتيحها لتحقيق أهداف الصون. 

 اهلدف

اط إدارة املناطق املائية احملمية اليت تقّ  ارتفاع نسرربة خاط إدارة مصررايد األمساك )مبا يف ذلك ب امج حتسررط األرصرردة( وخ
ا، يف صرررررررون هذه املوارد، مبا يف ذلك بدورها يف إدارة املوارد الوراثية املائية ألنواع األقارب الربية، وحيثما يكون ذاك مناسررررررربً 

 ا لرتبية األحياء املائية.ابعتبارها موردً 
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 اإلجراءات

 اك واإلدارة القائمة على النظام اإليكولوج  ملعاجلة األنواع اعتماد هنج النظف اإليكولوجية يف مصرررايد األمس
 اليت يتف صيدها )املستخدمة يف ت بية األحياء املائية(، و ذلك األنواع ذات الصلة غري املستهدفة.

 .تعزيز التعاون بط مدراء مصايد األمساك، ومدراء ت بية األحياء املائية والقّيمط على الصون 

 ا، مع م اعاة التنوّع اف إدارة مصررايد األمساك وتعزيز األرصرردة حيثما  ان ذلك مناسرربً دمج الصررون يف أهد
 الوراث  وحجف األرصدة الفعل .

 .تعزيز استخدام األدوات الوراثية يف تقييف أرصدة مصايد األمساك وإدارهتا 

 4-2األولوية السرتاتيجية 

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

 املنطقي املسوغ

ل لصررررون األنواع  يف حط جيب أن يشرررركل الصررررون يف املوقع )مبا يف ذلك صررررون املوارد يف موقعها يف املزرعة( النهج املفضررررّ
فظ األقارب هامً ا أو بدياًل املوقع مسررراعدً  خارجوالتنوع الوراث  للموارد الوراثية املائية، ميكن أن يكون الصرررون  ا حيث ال حت 

فظ بصرررررورة فعالة يف املوقع. وجيب دمج الصرررررون خارج املوقع يف أي جهود إلدارة املوارد يف املوقع،  الربية أو ال ميكن أن حت 
  ما ينب   النظ  يف مستقبل احلالة الوراثية لألقارب الربية واملوارد املستزرعة.

ارس عامًة الصررررررررررررررون  ارج املوقع يف بنوك اجلينات احلية ويف م ا ز ت بية األمساك، إمنا يتاّلب موارد داخل النظام احل  خومي 
 برية يف حال األنواع الكبرية واخلصررربة مثل العديد من األمساك الزعنفية والقشررر ايت، رغف أنل ميكن أن يكون أ ث  جدوى 

 وفعالية من حيث الكلفة للكائنات الدقيقة.

الذ  ية  األمشاجفعااًل ابلنسبة إىل موارد وراثية مائية معينة، وال سيما الكائنات الدقيقة و وقد يكون الصون يف النظام احل  
( وبعض امل احل املبك ة من حياة ال خوايت، ولكن تابيقل حمدود حالًيا على ابلتربيد)مثاًل بنوك السررررررررررررررائل املنوي احملفوظ 

 .للبيوض ولألجنة ابلتربيدال التخزين عدة أنواع من املوارد الوراثية املائية بسبب الصعوابت يف جم
وجيب أن يكون اهلدف من الصرررون خارج املوقع احملافظة على تنوّع املوارد الوراثية احملفوظة وسرررالمتها، مبا يتيح احلّد األدىن 

مكافحة قوى من الت يري الوراث  مثل االحن اف الوراث  أو الرتبية الداخلية، مثاًل من خالل م اقبة حجف العشرررررررررررررائ  الفعل  و 
 االختيار والتقليل منها. 

 اهلدف
 حفظ املوارد الوراثية املائية املهدّدة واهلامة يف بنوك جينات خارج املوقع لدعف تنمية ت بية األحياء املائية والصون يف املوقع.

 اإلجراءات
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  خارج  اتاملخترب داخل إعداد وتعزيز اخلاوط التوجيهية وأفضرررررررررررل املمارسرررررررررررات للصرررررررررررون يف النظام احلّ  و
 املوقع، مبا يضمن احلفاظ على التنوّع الوراث  بشكل فعال.

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

 .حتديد املوارد الوراثية املائية األ ث  ع ضًة للخا  اليت ال ميكن حفظها بفعالية يف املوقع 

  خارج املوقع، حسب املقتضى.لصون لإنشاء ب امج 

 .ال بط بط الصون خارج املوقع والصون يف املوقع يف ما خيّص األنواع املهددة واهلامة 

 . دعف إقامة شبكة من بنوك اجلينات القائمة داخل األقاليف وعلى الصعيد العامل 

 ثية خارج املوقع.م اعاة دور ت بية األحياء املائية، وخباصة املفارخ، يف صون املوارد الورا 

 5-2األولوية السرتاتيجية 

 حتسط االستخدام املستدام لألنواع املستزرعة املدجّنة من خالل حتسط إدارة التنوّع الوراث .

 املنطقي املسوغ

نة يف نظف ت بية يف قااع ت بية األحياء املائية، ميثل االستخدام املستدام للموارد الوراثية املائية إدارة املوارد الوراثية املدجّ 
األحياء املائية مع الرت يز على احلفاظ على التنوّع الوراث  والسررررررررالمة الوراثية لألنواع واألنواع املسررررررررتزرعة ضررررررررمن نظف 
إمدادات البذور. وحيتفظ العديد من املوارد الوراثية املائية املدّجنة مبسررررررررررررتوايت عالية نسرررررررررررربًيا من التنوّع الوراث  الذي 

الربية، إمنا ميكن فقدان هذا التنوع، وهو ي فقد حالًيا، من دون إدارة متانية للتنوّع الوراث ، مثاًل من  ورثتل من أقارهبا
 خالل رصد حجف العشائ  الفعل  والرتبية الداخلية.

  ما أن التهجط املتعمد والع ضررررررر  شرررررررائع نسررررررربًيا يف ت بية األحياء املائية نظ ًا إىل سرررررررهولة التزاوج بط األنواع وحىت
 بط األجناس، وغالًبا ما تكون األنواع املهّجنة خصررررررررررررربة. ويف حط قد تنشرررررررررررررا املنافع عن عملية التهجط من أحياانً 

خالل قوة اهلجط يف جمموعات حمّددة من السرررررررررررمات املالوبة، ميكن أن يؤدي التابيق العشررررررررررروائ  وغري املقصرررررررررررود 
يف بيئة ت بية األحياء املائية، ورمبا يف موارد األقارب الربية،  للتهجط إىل دخول أنواع وخسررارة السررالمة الوراثية لألنواع

 ا أو ه وهبا.يف حالة إعادة إطالق األنواع املستزرعة مائيً 

وينب   اعتبار اسررتزراع األنواع إلطالقها يف البيئة الابيعية )مثاًل لدعف مصررايد األمساك التجارية والرتفيهية أو للصررون( 
ظ  يف التنوع الوراث  واخلا  الذي يهدد التنوع الوراث  لألرصرررررررردة الربية والتخفيف من  حالة خاصررررررررة،  ما جيب الن

 آاثره يف هذه الربامج.

 اهلدف

حتسرررررررررط اإلنتاجية من خالل احلفاظ على التنوع الوراث ، والسرررررررررالمة الوراثية لألنواع واألصرررررررررناف املسرررررررررتزرعة يف نظف 
 إمدادات البذور.

 اإلجراءات
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 األسرراسررية إلدارة ال صرريد البياض ضررمن نظف إمدادات البذور، مبا يف ذلك من خالل  تعزيز تابيق املبادئ
 تابيق أحجام العشائ  الفعلية الدنيا، والوقاية من الدخول غري املخاط بط األصناف/األنواع املستزرعة.

 ات البذور.تاوي  وتعزيز استخدام أدوات فعالة ل صد احلالة الوراثية لألنواع املستزرعة ضمن نظف إمداد 

 .إعداد توصيات وخاوط توجيهية لإلدارة الوراثية للموارد املستزرعة من أجل إطالقها يف البيئة الابيعية 

 6-2األولوية السرتاتيجية 

إدارة وم اقبة اسرررررررتخدام وتبادل املوارد الوراثية املائية على حنو آمن مع األخذ يف االعتبار الصررررررركوك الوطنية والدولية، 
 .حسب احلاجة

 املنطقي املسوغ

ا واألنواع املسررررررررررررتزرعة املعّدلة، نظ ًا إىل املخاط  امل تباة بعمليات إدخال األنواع، وخباصررررررررررررة األنواع غري احمللية واملت رّية وراثيً 
ات والتوات  العايل لعمليات التبادل والنقل اليت حتصررررررررررررررل يف قااع ت بية األحياء املائية، من املهّف أن تتف إدارة وتنظيف عملي

اإلدخال والتبادل هلذه للموارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية )مبا يف ذلك ألغ اض غري غذائية مثل أنواع الزينة( بصرررورة 
فعالة، وأن تستند على حتليل مالئف للمخاط  واملنافع.  ما أن مدّوانت السلوك القائمة ال تتاّ ق إىل منتجات العديد من 

صرررة ابلتحسرررط الوراث ، وال توجد خاوط توجيهية دولية لالسرررتخدام ال شررريد لألنواع غري احمللية واألنواع التكنولوجيات اخلا
 املستزرعة املت رّية وراثًيا وم اقبتها.

 اهلدف
 تبادل واستخدام األنواع املستزرعة على حنو  آمن.

 اإلجراءات

 ئمة اخلاصة إبدخال ونقل األنواع املائية الرتويج على نااق أوسع ملدوانت السلوك واخلاوط التوجيهية القا
 واألنواع املستزرعة.

  م اجعة أو وضع خلاوط توجيهية بشان أفضل املمارسات القائمة على املخاط  واستخدام أنواع مستزرعة
خمتلفة من املوارد الوراثية املائية والرتويج هلا، مع دمج العناص  ال ئيسية يف مدوانت السلوك القائمة )مثاًل، 

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

                                                           
 ICES Code of Practice on the Introductions and Transfers of Marine. 2005اجمللس الدويل السرررررررتكشررررررراف سررررررربل التعاون البح ي،   30

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

.and freshwater organisms  ايد الداخلية/ف يق العمل املخصرررررررص املعين أبفاق السررررررروق لهيئة االسرررررررتشرررررررارية األوروبية للمصرررررررل 23عدد غري دوري رقف
)مررررترررررررراح عررررلررررى املرررروقررررع صرررررررررررررررررررفررررحررررررررة  الررررنسرررررررررررررررررررخررررررررة اإلنرررركررررلرررريررررزيررررررررة   44، ملررررنررررتررررجررررررررات ترررر برررريررررررررة األحرررريرررررررراء املررررررررائرررريررررررررة يف املرررريرررررررراه الررررعررررررررذبررررررررة يف أورواب

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

https://www.nobanis.org/globalassets/ices-code-of-practice.pdf
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  الرتويج لتاوي  واستخدام اتفاقيات نقل املوارد لضمان االستخدام املسؤول للموارد الوراثية املائية، والوقاية
لية واملت رية وراثًيا واألنواع املسررررررررررررررتزرعة من املخاط  امل تباة بعمليات اإلدخال، وخباصررررررررررررررة األنواع غري احمل

 املعّدلة، أو التخفيف من هذه املخاط .

 .تعزيز تقييف ورصد خصائص األنواع املستزرعة للموارد الوراثية املائية 

 . زايدة الوع  العام والقااع  واالتصاالت بشان خماط  ومنافع تكنولوجيات التحسط الوراث 
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 وارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائيةتطوير امل -3جمال األولوية 

تعجيل تطوير التحسنينينينينيني الوراثي لألنواع املسنينينينينيتزرعة يف تربية األحياء املائية والسنينينينينيتفادة منه مس الرتكيز على توسنينينينينييس 
 .ةنطاق برامج الرتبية النتقائي

 مقدمة

 ل التحسررررط الوراث  للموارد الوراثية املائية. هناك إمكانية  برية ملواصررررلة حتسررررط إنتاج ت بية األحياء املائية من خال -43

ورغف تعدد التكنولوجيات الوراثية ال امية إىل حتسررط  فاءة اإلنتاج ورحبيتل يف ت بية األحياء املائية، إال أن حسررناهتا وسرريئاهتا 
ل من الشائع سوء فهف أدوار ليست مفهومة جًيدا يف مجيع األوقات و ثريًا ما ينقصها تقييف مالئف للمخاط  واملنافع.  ما أن

التكنولوجيات املختلفة وخماط ها، وسرررررروء التواصررررررل بشرررررراهنا. لذا، ينب   اعتبار تقييف املخاط  واملنافع ابالسررررررتناد إىل وقائع 
 علمية جلميع التكنولوجيات املستخدمة يف ت بية األحياء املائية جمااًل عايل األولوية.

رعة إىل خاط لتاوي  املوارد الوراثية املائية وإدارهتا،  ما أن البلدان عاجزة وتفتق  معظف األنواع املائية املسرررررررررتز  -44
 ما أن البطء يف اعتماد ب امج التحسرررررررررررط عن حتقيق منافع التابيق الفعال واملناسرررررررررررب لإلدارة والتحسرررررررررررط الوراثيط.  
ة إىل بعض األنواع ال ئيسررررية يف جمال ت بية الوراث  حيّد من آاثرها على اإلنتاج العامل  لرتبية األحياء املائية، حىت ابلنسررررب

 األحياء املائية.

رغف أهنا ت عترب النهج ال ئيسر  الضر وري ليسرتند إليل التقدم يف  اما زال اعتماد الرتبية االنتقائية التقليدية حمدودً  -45
صرررررررررررررراص الو االت التحسررررررررررررررط الوراث . وقد يكون اسررررررررررررررتهالل هذا النوع من الربامج مكلًفا، وغالًبا ما ت عترب من اخت

احلكومية. ولكن تشررري األدلة إىل أن الشرر ا ات بط القااعط العام واخلاص، والتعاونيات وشرر  ات الرتبية التجارية قد 
تكون فعالة يف بناء ب امج التحسط الوراث  على املدى البعيد وإدامتها. و ما يف احملاصيل واإلنتاج احليواين، لقد أثبتت 

فعالة يف جمموعة من األنواع املائية يف أصررررررررناف  خمتلفة، وأظه ت أهنا حتقق عوائد  برية على أهنا ائية ب امج الرتبية االنتق
 االستثمارات.

 ذلك، ميكن تابيق هنج أخ ى للتحسررررررررررررررط الوراث  مثل التهجط، والرتبية املختلاة، والتدخل يف عدد األزواج  -46
ة على حنو أ رب. ويف حط فدهزيز اإلنتاج وحتسررررررط السررررررمات املسررررررتالصررررررب ية، واإلنتاج األحادي اجلنس والنقل الوراث  لتع

ا يف معظف احلاالت يف الربامج القائمة حبّد ذاهتا، غري أهنا تندمج بشررررررركل أفضرررررررل مع ب امج  ميكن تابيق هذه النهج أيضرررررررً
ظة يف الوقت ذاتل على الرتبية االنتقائية من أجل إضرررررررافة القيمة إىل التحسرررررررينات الرتا مية يف السرررررررمات الكمية، مع احملاف

اإلدارة الفعالة للتنوّع الوراث . وحيقق هذا النهج املختلط بفعالية أ رب التحسررررررط املسررررررتدام والاويل األجل الذي ي ّ ز على 
 توسيع قائمة السمات احملّددة واهلامة.

يل يف الزراعة األرضرررررررررررررية ألنواع إمنا يعاين التحسرررررررررررررط الوراث  ألغلبية األنواع املائية من أتّخ   بري مقارنًة مبا هو عل -47
ا من ا  بريً احملاصرررررريل والث وة احليوانية، وي عزى هذا األم  بشرررررركل رئيسرررررر  إىل تدجينها احلديث نسرررررربًيا. إمنا نظ ًا إىل أن جزءً 

مّتت  التنوع الوراث  املوجود يف أرصرررررررردة األقارب الربية يبقى داخل هذه األنواع املسررررررررتزرعة املدّجنة، تتوفّ  ف صررررررررة  برية، إن
يف املائة  10إدارهتا بشكل جيد، لتحقيق مكاسب هائلة من خالل الرتبية االنتقائية. ابلفعل، ميكن حتقيق مكاسب بقدر 

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

لب مبا يعّزز  فاءة إنتاج ت بية األحياء املائية واستدامتل، وحيّقق املنافع اعتماد متزايد لربامج التحسط الوراث  القائف على الا
 للمستهلكط، واجملتمع األوسع والبيئة.

 1-3األولوية السرتاتيجية 

حتسررررررررررررررط فهف خصررررررررررررررائص تكنولوجيات التحسررررررررررررررط الوراث ، وفوائدها وخماط ها احملتملة )واآلليات الفعالة للتخفيف من 
 على املوارد الوراثية املائية. املخاط (، وتابيقاهتا

 املنطقي املسوغ

إن غياب الوع  للمنافع احملتملة لربامج الرتبية، وملخاط ها ومتالباهتا يقيد اعتمادها، أو ميكن أن يؤدي إىل تابيق غري 
ب امج  مالئف لتكنولوجيات التحسررررررررط الوراث . ويف تاوي  أي قااع لرتبية األحياء املائية، سرررررررريايت يوم يقتضرررررررر  بوضررررررررع

للتحسرررررط الوراث  ابالسرررررتناد إىل عدد من العوامل، مبا فيها حجف اإلنتاج وقيمتل، والكياانت املعنية ابإلنتاج، ومسرررررتوى 
نضرررررج القااع ومدى الالب لتحسرررررط السرررررمات ال ئيسرررررية يف األنواع املسرررررتزرعة اليت يتف إنتاجها. ومن املهف مع فة مىت 

الوراث ، وما ه  التكنولوجيا الوراثية وما هو هنج ب انمج الرتبية الذي من  يكون من املناسرررررررررب إطالق ب امج التحسرررررررررط
احملتمل أن يستجيب إىل الالب على أفضل وجل. على سبيل املثال، ميكن أن يكون التهجط سهل التابيق وفعااًل من 

حمّدد من السرررمات. غري  حيث الكلفة، وميكن أن حيقٌّق حتسرررينات يف السرررمات التجارية من خالل قوة اهلجط أو مزيج
حيقق مكاسرب ت ا مية على مّ  األجيال ويناوي على خماط  دخول أنواع غري م غوب هبا أو غري م اقبة وخسارة  أنل ال

 نقاء األنواع.
 ذلك، ميكن أن يؤدي غياب الوع  يف صررررررفوف صررررررانع  الق ارات إىل وضررررررع سررررررياسررررررات غري مالئمة ت عى اسررررررتخدام 

اث . فتحسرررررررط الوع  إزاء خصرررررررائص تكنولوجيات خمتلفة للتحسرررررررط الوراث ، مبا فيها الا ق تكنولوجيات التحسرررررررط الور 
ومتالبات املوارد، ميكن أن يوفّ  الثقة ابحلكومة ومبسررتثم ي القااع اخلاص للتخايط للتابيقات املالئمة للتحسررط الوراث  

توّلدها الت يريات الوراثية والنامجة عن التحسرررررط  ودعمها. وهلذا السررررربب، من األمهية مبكان فهف املخاط  ذات الصرررررلة اليت
 والتكاليف مقابل املنافع.

ويف حط أن النقل الوراث  يضررالع حالًيا بدور ضررئيل جًدا يف إنتاج ت بية األحياء املائية، قد يكون للتاورات األخرية، مثل 
احلاالت، يف تقليص خماط  ت بية األحياء املائية.  التعديل الوراث ، إمكانية  برية يف املسامهة يف مكاسب اإلنتاج، ويف بعض

إمنا مل يتكّون فهف جيد بعد عن املخاط  النسبية هلذه التكنولوجيا الناشئة ومنافعها. لذا، من الض وري إج اء حتقيق واسع، 
ت ال شرريدة أجل توفري الثقة ودعف التابيقا ال شرريدة منومسررتقل ومشرررتك بط التخصررصررات يف عمليات البحث واالبتكار 

 هلذه التكنولوجيات للتحسط الوراث .

 اهلدف

توسرررررررريع الفهف يف صررررررررفوف أصررررررررحاب املصررررررررلحة ال ئيسرررررررريط يف جمال املوارد الوراثية املائية للقضررررررررااي ذات الصررررررررلة واهلامة، 
 ة األحياء املائية.واالحتياجات والتحدايت اليت حتول دون االستفادة من التاوي  املالئف واملؤث  للموارد املائية يف قااع ت بي
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 اإلجراءات

  وضع وتوزيع خاوط توجيهية بشان التابيق املناسب لتكنولوجيات التحسط الوراث ، مبا يف ذلك خماط ها
ومنافعها، حبيث ت سررررتخدم  اداة لدعف الق ارات يف إعداد اسرررررتاتيجيات التحسررررط الوراث  على املسررررتويط 

 الوطين واإلقليم .

  لتقييف خماط  التحسط الوراث  والتخفيف منها.ج وب امتاوي  ونش  أدوات 

 نرتنت( وندوات إلكرتونية حول التحسررررط الوراث  األسرررراسرررر  يف أنواع ت بية إعداد وتنظيف دورات )على اإل
 األحياء املائية جملموعات مستهدفة خمتلفة )مثاًل، املزارعط، وامل ّبط واملوظفط احلكوميط(.

  إقليمية مع أصحاب املصلحة بشان االسرتاتيجيات املناسبة للتحسط الوراث  إج اء مشاورات وطنية و/أو
 لألنواع ال ئيسية.

  إعداد وتنفيذ اسررررتاتيجيات االتصرررال اإلعالم  بشررران املنافع واملخاط  ابلنسررربة إىل املنتجط واملسرررتهلكط
 )التوعية(.

 واالتصررررراالت ذات الصرررررلة يف اسرررررتع اض وحتديد الدروس املسرررررتفادة من اسررررررتاتيجيات التحسرررررط الوراث  
الزراعة األرضررررررررررية واتريخ االسرررررررررررتاتيجيات واالتصرررررررررراالت يف قااع الرتبية املائية، مبا يف ذلك أمهية القياس 

 الدقيق للسمات.

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

 صررررررلحة واخلرباء يف جمموعة من املنتدايت من أجل تعميق الفهف حول تشررررررجيع املناقشررررررة بط أصررررررحاب امل
تكنولوجيات التحسرررط الوراث  هبدف إجياد احللول العملية واملسرررتدامة املثلى جملموعة من املسرررائل املتصرررلة 

 برتبية األحياء املائية.

 2-3األولوية السرتاتيجية 

ألجل واملدارة با يقة جيدة ابعتبارها تكنولوجيا حتسرررررررط وراث  أسررررررراسرررررررية مع زايدة اعتماد ب امج الرتبية االنتقائية الاويلة ا
 .الرت يز على أنواع ت بية األحياء املائية ال ئيسية

 املنطقي املسوغ

رب ا بط مسات   مّية هامة من الناحية التجارية واإلدارة الفعالة للتنوع الوراث ، وت عتجتمع ب امج الرتبية االنتقائية املدارة جيدً 
تكنولوجيا أسرررررراسررررررية للتحسررررررط الوراث  يف ت بية األحياء املائية. ورغف ذلك، تبقى معدالت االعتماد متدنية نسرررررربًيا والنمو 

ا، وخباصرررة ابلنسررربة إىل األنواع ال ئيسرررية يف ت بية األحياء املائية يف البلدان النامية اهلامة لألمن ال ذائ  )مثاًل، الشررربوط بايئً 
 يين(.الكبري اهلندي والص

ومن الضرررررر وري معاجلة القيود العتماد الرتبية االنتقائية والرتويج لالسررررررتفادة الواسررررررعة منها.  ما أن أسررررررباب االعتماد البا ء 
ا إمنا من احملتمل أن تضررررررررّف: غياب عمليات نسرررررررربًيا للتحسررررررررط الوراث  يف قااع ت بية األحياء املائية معقدة وغري مفهومة جيدً 

ولة؛ وغياب تقدي  حجف املنافع اليت قد تنشرررررررا؛ وعدم توف  االسرررررررتثمارات اخلاصرررررررة والدعف العام يف البحث واالبتكار املسرررررررؤ 
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األجل الاويل؛ والتصرررررّور بوجوب أن تكون الربامج واسرررررعة النااق، وابلتايل  ثيفة االسرررررتخدام للموارد؛ والرت يز احملدود على 
القااع اخلاص )وخباصرة ابلنسربة إىل األنواع األدىن قيمة يف البلدان  ب امج القااع العام القصررية األجل وابلتايل، غياب اخن اط

النامية(؛ والتحدايت يف جمال محاية نتائج ب امج التحسرررط؛ والشرررواغل بشررران اآلاثر الوراثية السرررلبية لألمساك اهلاربة من املزارع 
 ة وقدرات البنية التحتية لتنفيذ ب امج الرتبية.اخلاضعة للرتبية االنتقائية على أقارهبا الربية؛ وعدم توف  املوارد البش ي

 اهلدف

ا مبا يؤدي إىل مضاعفة مسامهة األنواع املستزرعة احملّسنة يف إنتاج هتيئة بيئة متكينية لتعجيل اعتماد ب امج الرتبية املدارة جيدً 
 ت بية األحياء املائية يف السنوات العش ة املقبلة. 

 اإلجراءات

 ابقة على الصرررعيد اإلقليم  للم ّبط/املنتجط حول منافع وخماط  التحسرررط الوراث  تاوي  حزم التدريب امل
 لتنفيذها على الصعيدين الوطين واإلقليم .

   تعزيز وضرع اقرتاحات القيمة )مثاًل، من خالل حلقات عمل مع جهات اتصرال وطنية( للتحسرط الوراث
 العيا. يف ما خيّص األمن ال ذائ ، والتنمية االقتصادية وسبل

  حتديد وإطالع أصحاب املصلحة ال ئيسيط على دراسات احلالة بشان ب امج الرتبية احمللية، والوطنية و/أو
 ا، والناجحة واملؤث ة اليت حتّدد أدوار الو االت العامة واخلاصة.اإلقليمية املدارة جيدً 

 ارعط يف إعررداد ب امج الرتبيررة يف مبررا يف ذلررك مع مجعيررات املز  ،تعزيز التعرراون بط القارراعط العررام واخلرراص
األجل الاويل مبا يف ذلك توفري األدوات لدعف إدارة ال صررررررررررررريد البّياض القائمة على املع فة )على الصرررررررررررررعيد 

 .احملل ، والوطين، واإلقليم  والعامل (

  ك إعداد خاوط توجيهية لتحديد العالمات القياسرررررررية الوطنية و/أو اإلقليمية خلصرررررررائص أداء )مبا يف ذل
 مؤش ات التنوع الوراث ( األنواع املستزرعة احمللية وغري احمللية املتاحة والرتويج لتابيقها.

 ( :احلصرررررول الفعال على 1دعف البحوث العلمية لتسرررررتند إليها عملية إعداد السرررررياسرررررات املالئمة بشررررران )
( 2ج الرتبيرة االنتقرائيرة؛ )التكنولوجيرات اجلزيئيرة، مثرل االنتقراء الوراث  وخردمرات الرت يرب الوراث ، يف ب ام

نة وراثًيا على البيئة؛ ) اسرررررررتاتيجيات التخفيف من آاثر و ( 3املخاط  اليت تا حها األنواع املسررررررتزرعة احملسررررررّ
 ت ري املناخ القائمة على العلف الوراث  ورصدها.

  ارد الوراثية تعزيز التعاون وإقامة الشرررررررربكات على املسررررررررتويط الدويل واإلقليم  على التحسررررررررط الوراث  للمو
املائية العاب ة للحدود، مبا يف ذلك تبادل البياانت واملعلومات بط املؤسررررسررررات املسررررؤولة عن املوارد الوراثية 

 املائية ملصايد األمساك وت بية األحياء املائية، وو االت التنمية واملنظمات الدولية ذات الصلة.

 3-3األولوية السرتاتيجية 

مج إمنائية وطنية و/أو إقليمية لألنواع واألصرررررناف املسرررررتزرعة، ت اع  احتياجات السررررروق واجملتمع، إعداد اسررررررتاتيجيات وب ا
 . ية إطالق  امل إمكاانت املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةب
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 املنطقي املسوغ

األنواع املسرررررررررتزرعة لرتبية  لدى عدد قليل نسررررررررربًيا من البلدان اسررررررررررتاتيجيات وطنية تويل األولوية لألنواع والسرررررررررمات لتنمية
األحياء املائية اليت توف  إطارًا ألولوايت البحث، وتنمية البنية التحتية، وإدارة املخاط  والتخفيف منها واالسررررتثمار. وحتتاج 
ن هذه االسررررررررتاتيجيات يف جزء منها إىل معلومات أسررررررراسرررررررية عن املوارد الوراثية املتاحة، اليت قد يوّلدها نظام املعلومات ع

ا أن تسرررررررتشررررررد االسرررررررتاتيجيات 1املوارد الوراثية املائية ) ما هو مقرتح يف جمال األولوية  (. وسرررررريكون من الضرررررر وري أيضررررررً
أبولوايت مسررررتقبلية مثل الت يريات يف طلب السرررروق، والت يريات البيئية  اليت ميكن أن تنشررررا عن ت رّي املناخ.  ذلك، جيب 

والنظ  يف الدور املالئف ألصررحاب املصررلحة يف  32دارة املسررتدامة للموارد الوراثية املائيةأن تضررع البلدان املتالبات الدنيا لإل
 القااعط العام واخلاص وإدارة مسائل امللكية الفك ية.

ويتوجب على االسرررررتاتيجيات هتيئة بيئة متكينية لدعف أصررررحاب املصررررلحة يف نظف إمدادات البذور من أجل إدارة مواردها 
و مسررتدام، واملبادرة إىل التحسررط الوراث  عندما حيط الوقت املالئف لذلك، واسررتخدام التكنولوجيا األنسررب الوراثية على حن

 لتحقيق املنافع القصوى يف قااع معّط.

 ما جيب أن تلتزم االسرتاتيجيات والسياسات واألط  القانونية امل تباة هبا ابلصكوك الدولية ذات الصلة، حسبما ينابق، 
ية التنوّع البيولوج ، وب وتو ول ق طاجنة للسررالمة األحيائية وب وتو ول انغواي بشرران احلصررول وتقاسررف املنافع، وأن مثل اتفاق

 تكون متسقة مع السياسة الوطنية.
ا يف تقييف، ورصررد وتسررجيل األنواع املسررتزرعة اجلديدة الناشررئة من ب امج  وينب   أن تنظ  االسرررتاتيجيات والسررياسررات أيضررً

 الوراث . التحسط 

 اهلدف

تقوم البلدان واملنظمات احلكومية الدولية بوضررررع وتنفيذ االسرررررتاتيجيات لتنمية املوارد الوراثية املائية ال ئيسررررية ابالسررررتناد إىل 
 فهف  ملخاط  النهج املختلفة ومنافعها.

 اإلجراءات

 والبائعط إج اء اسررررررتشرررررر اف وحتليل للسرررررروق، وإشرررررر اك خمتلف أصررررررحاب املصررررررلحة )مثاًل، املسررررررتهلكط ،
ابلتجزئررة، واملزارعط، واملنظمررات غري احلكوميررة والعلمرراء( لتحررديررد األهررداف ذات األولويررة للتحسرررررررررررررط 

 الوراث ، ووضع مناذج حتليل املنافع والكلفة ابعتبارها أدوات لدعف الق ارات.

 جلة الشررررررررررررررواغل هتيئة بيئية متكينية للتحسررررررررررررررط الوراث  يف قااعات إمدادات البذور من خالل حتديد ومعا
 ال ئيسية لدى أصحاب املصلحة، ومن خالل بلورة وتنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات الداعمة.

                                                           
Aquaculture ic resources: A framework of essential criteriaDevelopment of aquatic genet .. 2018منظمرة األغرذيرة والزراعرة،   32

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

http://www.fao.org/3/ca2296en/ca2296en.pdf
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  بلورة وتنفيذ االسررررررررتاتيجيات والسرررررررياسرررررررات )بدعف من بناء القدرات واملدخالت الفنية( للسرررررررماح بتنفيذ
ئف مع مبادرات الصون، ومن شاهنا ب امج الرتبية احمللية، والوطنية واإلقليمية. وهذه قد تشمل التكامل املال

 أن تدمج رصد وتقييف آاثر هذه االسرتاتيجيات والسياسات.

  نة من األصرررناف تعزيز تاوي  وتنفيذ ب امج الرتبية احمللية، والوطنية واإلقليمية لتنمية األنواع املسرررتزرعة احملسرررّ
 تسليف أنواع مستزرعة حمّسنة لألسواق. احمللية وغري احمللية املناسبة للظ وف واألسواق احمللية، مبا يف ذلك

  تشجيع الكياانت العامة و/أو اخلاصة وو االت التمويل اإلقليمية على دعف التحسط الوراث  ألنواع الرتبية
 املائية املهمة من الناحية االقتصادية.

 تزرعة، مبا يتماشررى اسررتع اض األط  القانونية، اليت تسررتند إليها عملية اختيار األنواع وتنمية األصررناف املسرر
مع الصررررررركوك الدولية ذات الصرررررررلة مثل اتفاقية التنوّع البيولوج ، وب وتو ول ق طاجنة للسرررررررالمة األحيائية 

 وب وتو ول انغواي بشان احلصول وتقاسف املنافع.

 .إقامة النظف لتقييف األنواع املستزرعة احملّسنة وتسجيلها 

 ائيرة لألنواع اجلديدة )احملليرة وغري احملليرة( وتاوي  أصررررررررررررررناف ضررررررررررررررمران التوازن املالئف بط تاوي  الرتبيرة املر
 .مستزرعة من األنواع املوجودة اليت تتف ت بيتها

 4-3األولوية السرتاتيجية 

 رفع قدرات أصحاب املصلحة ال ئيسيط يف ت بية األحياء املائية لتاوي  األنواع املستزرعة احملسّنة.

 املنطقي املسوغ

راية وخربة  بريتط لتنفيذ ب امج ت بية شررررراملة ومدارة جيًدا قادرة على حتقيق املكاسرررررب الوراثية املثلى، من الضررررر وري توفري د
وتفادي الرتبية الداخلية واآلاثر السرررررررررررلبية على صرررررررررررحة الكائنات ورفاهها. وتشرررررررررررمل هذه اخلربة علف الوراثة الكمية وإدارة 

ة يف علف األحياء اجلزيئ ، إضرررررافًة إىل فهف ت بية األحياء املائية، وت بية البياانت واخلربة يف التحليل، ويف بعض احلاالت اخلرب 
 احليواانت وت بية األنواع املستهدفة. وغالًبا ما تكون هذه اخلربة مفقودة، وخباصة يف جمال اخلربة الوراثية الكمية.

  ويف تاوي  األنواع املسرررتزرعة احملسرررنة. وميكن أن متثل األنواع املسرررتزرعة موارد عاب ة للحدود جلهة عشرررائ  املصررردر األصرررل
ويف هذه احلاالت، ميكن أن تنشررررا ف ص وضررررع هنج تعاونية إزاء التحسررررط الوراث  من خالل ب امج الرتبية اإلقليمية، وحىت 

 ا من اخلرباء للمسررراعدة يف تصرررميفأن الربامج العاملية قد تكون ممكنة. وميكن أن تسرررتخدم هكذا ب امج شررربكًة أوسرررع نااقً 
 وتش يل ب امج التحسط الوراث .

 اهلدف

مل تعد املوارد البشرررررر ية تقّيد التنفيذ املالئف للتحسررررررط الوراث  واعتماد أنواع مسررررررتزرعة حمسررررررنة يف قااع ت بية األحياء املائية. 
 وتضمن ب امج تنمية القدرات توفّ  القدرات يف األجل الاويل، مبا يف ذلك ختايط التعاقب على الوظيفة.
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 راءاتاإلج

  ات أو شر ا ات )أو دجمها يف الشربكات إقامة شربكات وطنية و/أو إقليمية ألصرحاب املصرلحة، أو منصرّ
القائمة(، مبا يف ذلك دليل أبمساء اخلرباء يف اإلقليف، من أجل وضررررررع إج اءات تعاونية يف جمال التحسررررررط 

 صات.الوراث  وعلف الوراثة الكمية. ودعوة اجلهات املاحنة إىل دعف هذه املن

  إشررررر اك الشررررر  اء الذين يتمتعون ابخلربة يف تاوي  املوارد الوراثية وإدارهتا، واملؤسرررررسرررررات العلمية املتقدمة يف
 إعداد مواد تدريبية ووضع قائمة ابخلرباء للتدريب على تكنولوجيات التحسط الوراث .

 املؤمت ات اخلاصررة  إقامة حلقات عمل/مؤمت ات وطنية و/أو إقليمية )بشرركل مسررتقل أو ضررمن جلسررات يف
برتبية األحياء املائية( ملناقشررررررررررررررة وتوفري آخ  املعلومات عن التكنولوجيات اجلديدة يف جمال تاوي  املوارد 
الوراثية املائية. وإج اء عمليات تقييف منتظمة الحتياجات التدريب على الصررررعيدين الوطين واإلقليم  ب ية 

 حتياجات املستقبلية للقااع.اللا احل ص على أن يكون بناء القدرات مالئمً 

  تشررررررررررررررجيع و االت التمويل على دعف بناء القدرات يف اجملاالت احملددة )مثاًل، علف الوراثية الكّمية( اليت
 تفتق  إىل املوارد البش ية الض ورية.

  تثقيف وتدريب أصرررررررحاب املصرررررررلحة ال ئيسررررررريط على التحسرررررررط الوراث  وحتسرررررررط ت بية احليواانت واألمن
لرتبية االنتقائية من خالل توفري التدريب والدعف الفين ألنشررررررررررراة الرتبية ضرررررررررررمن اجملتمعات احمللية احليوي ل

 الزراعية، ودمج املمارسات احملّسنة يف جمال ت بية احليواانت يف ب امج تاوي  املوارد الوراثية املائية.
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 السياسات، واملؤسسات وبناء القدرات -4جمال األولوية 

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

 مقدمة

يشري التق ي  عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة إىل وجود العديد من السياسات واملؤسسات اليت تعاجل  -48
ة املائية، وإىل وجوب أن تتعامل مع قوى حم  ة متعددة وجمموعة متنوعة من أصررررررحاب املصررررررلحة يف البيئة املائية. املوارد الوراثي

تكون غري  وحط توجد سررررررياسررررررات وخاط إدارة خاصررررررة ابملوارد الوراثية املائية، إن على املسررررررتوى الوطين أو الدويل، غالًبا ما
 البش ية واملالية الض ورية للتنفيذ، وال صد واإلنفاذ على حنو مناسب. فعالة بفعل غياب التوعية وعدم توف  املوارد 

ويف معاجلة املوارد الوراثية املائية، يواجل  ّل من صررررررانع  السررررررياسررررررات واملؤسررررررسررررررات التحّدي أبن ت ا  جمموعة  -49
لحة ومستخدم  املوارد واسعة من املوائل، واحلاالت االقتصادية والبيئات االجتماعية والثقافية، والعديد من أصحاب املص

حياء املائية مع عدة قااعات اقتصررررادية أخ ى، مثل مصررررايد األمساك، والزراعة، والسررررياحة الوراثية املائية. وتتنافس ت بية األ
 وصناعات أخ ى على املوائل واملوارد ذاهتا.

ا االسررتخدام الكثيف لألنواع ها جزئيً ونظ ًا إىل توات  الواردات والصررادرات اخلاصررة ابملوارد الوراثية املائية اليت يوّجه -50
غري احمللية يف ت بية األحياء املائية، جيب أن تنظ  السرررررررررياسرررررررررات اليت تعاجل هذه املوارد يف البعد العاب  للحدود إلدارة املوارد 

ا يف احلصررررول على املوارد وتقاسررررف منافعها، واسرررررتاتيجيات التن مية الاويلة الوراثية املائية. وجيب أن تنظ  السررررياسررررات أيضررررً
األجل لرتبية األحياء املائية، والصررررون، وتعزيز األرصرررردة، وت رّي املناخ، ودور اإلعاانت املالية واالسررررتخدامات غري ال ذائية. 
 ما تتاث  ت بية األحياء املائية بصررررررورة غري مباشرررررر ة ابلسررررررياسررررررات والتشرررررر يعات خارج تلك اليت تؤث  مباشرررررر ًة على الزراعة 

 ومصايد األمساك.

قد أفضى هذا التعقيد، املالزم لتنظيف ت بية األحياء املائية، إىل ظهور مواطن عدم اتساق وفجوات يف السياسات و  -51
الوطنية. على سرررربيل املثال، قد تكون سررررياسررررات الصررررون غري مشررررجعة على إدخال األنواع املائية غري احمللية اليت ي ّوج هلا 

ا مررا ال يتوف  الوع  بقيمرررة املوارد الوراثيرررة املررائيرررة وابحتيررراجررات قاررراع ت بيرررة األحيررراء املررائيرررة أو قررد حتظّ  إدخررا هلررا. وغررالبرررً
 األشخاص الذين يعتمدون عليها، ي افقل غياب للوع  ابملخاط  امل تباة بعمليات إدخال هذه املوارد و يفية تعديلها.

من نااق صرركوك دولية متنوعة، ويف حط أن صررون املوارد الوراثية املائية واسررتخدامها املسررتدام وإدارهتا يندرج ضرر -52
وأن الصرركوك القانونية غري امللزمة يتناولل بشرركل صرر يح، مثل مدونة سررلوك منظمة األغذية والزراعة بشرران الصرريد ال شرريد، 
ومدونة املمارسرررررررررررات للمجلس الدويل السرررررررررررتكشررررررررررراف البحار بشررررررررررران إدخال ونقل الكائنات البح ية، غالًبا ما ال تتوفّ  

تيجيات الوطنية الشرررررررررراملة، انهيك عن التدابري القانونية اليت تعاجل صررررررررررون املوارد الوراثية املائية السررررررررررياسررررررررررات أو االسرررررررررررتا
 واستخدامها املستدام وتاوي ها على الصعيد الوطين.

وأما التدابري التش يعية، واإلدارية والسياساتية اليت تعاجل مسالة احلصول على املوارد الوراثية وتقاسف املنافع الناشئة  -53
ا يف البحوث حول املوارد الوراثية املائية وتنميتها. غري أن تدابري احلصررررررررررول ن اسررررررررررتخدامها، فيمكن أن تؤدي دورًا متزايدً ع
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على املوارد وتقاسررررررررررف منافعها اليت ت اع  السررررررررررمات املمّيزة للموارد الوراثية املائية اندرة. وميكن أن تضررررررررررالع حقوق امللكية 
  تنمية هذه املوارد.الفك ية بشكل متزايد بدور هام يف

مقدم  اإلرشررراد، ويفتق  عامًة أصرررحاب املصرررلحة ال ئيسررريون، مبا يف ذلك املؤسرررسرررات، وصرررانع  السرررياسرررات، و  -54
ومدراء املوارد، وصرررررررررررريادي األمساك وم ّ  األمساك، إىل القدرة على املعاجلة الكاملة لتعقيدات صررررررررررررون املوارد الوراثية املائية 

ها ضرررررررررمن قااعات مصرررررررررايد األمساك وت بية األحياء املائية.  ذلك، ختتلف االحتياجات واسرررررررررتخدامها املسرررررررررتدام وتاوي  
واألولوايت املتعلقة ببناء القدرات ابختالف األقاليف وحبسررررب حالة تنمية قااع ت بية األحياء املائية واألوضرررراع االقتصررررادية 

 املصررررررررررررايد ويف جمال ت بية األحياء املائية، وابلتايل  ة للبلدان. وهناك بصررررررررررررورة عامة قلة وع  بقيمة املوارد الوراثية املائية يف
حاجة إىل تعزيز الوع  والقدرات يف جماالت البحوث والتنمية والتثقيف والتدريب، من أجل احل ص على أن يسررتند صررون 

 .د الابيعيةاملوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتاوي ها إىل أساس علم  سليف وإىل إدارة فعالة للموار 

، ختتلف أولوايت التدريب وبناء القدرات يف العامل ووفًقا للتق ي  عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة -55
ابختالف البلدان، إمنا حتّدد بصرررررورة إمجالية املع فة األسررررراسرررررية اخلاصرررررة هبذه املوارد وبناء القدرات يف جمال توصررررريف املوارد 

وحتسينها الوراث  ابعتبارها أولوايت.  ذلك، ختتلف أولوايت البحث حبسب حالة البحوث والتنمية يف جمال الوراثية املائية 
 ت بية األحياء املائية يف البلدان.

وتتوف  ف ص التعاون يف جمال إدارة املوارد الوراثية املائية، وخباصررررررة املوارد العاب ة للحدود. وقد يسررررررّ ت الشرررررربكات  -56
ة يف املاض  بناء القدرات واالتصاالت/التعاون بشان إدارة املوارد الوراثية املائية إمنا مل تستم  هذه اآلليات اإلقليمية والعاملي
 بشكل عام.

 اهلدف الطويل األجل

تعزيز القدرات على دعف التنفيذ املسررررتدام والكفؤ لسررررياسررررة املوارد الوراثية املائية اليت ت اع  األبعاد البيئية واالقتصررررادية، من 
 خالل مؤسسات متخصصة.

 1-4األولوية السرتاتيجية 

تاوي  أو م اجعة االسرررتاتيجيات والسررياسررات بشرران صررون املوارد الوراثية املائية واسررتخدامها املسررتدام وتاوي ها، وتنفيذها 
 الصلة. ويورصدها ابلتعاون مع أصحاب املصلحة ذ

 املنطقي املسوغ

جيات وطنية متخصرررررصرررررة لصرررررون املوارد الوراثية املائية واسرررررتخدامها املسرررررتدام من األمهية مبكان بلورة سرررررياسرررررات واسررررررتاتي
وتاوي ها. ونظ ًا إىل أمهية هذه املوارد والقيمة امل تباة إبدارهتا الفعالة واملسرررررتدامة، من املهف أن يتف اسرررررتع اض السرررررياسرررررات 

الصررررلة.  ما ينب    ويملصررررلحة ذواالسرررررتاتيجيات ذات الصررررلة أو وضررررعها، حسرررربما هو مالئف، ابلتعاون مع أصررررحاب ا
حتديد ومعاجلة مواطن عدم االتساق بط صكوك خمتلفة متصلة ابلسياسات )مثاًل الصكوك اليت ت عى أنواع األغذية املائية 

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

ت أو االسرتاتيجيات الوطنية املتخصصة اليت تعاجل صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتاوي ها تنفيذ السياسا
 ورصد التنفيذ.

 اإلجراءات

  رفع مسررتوى الوع  يف صررفوف صررانع  الق ارات وتعزيز قدراهتف لدعف إدارة املوارد الوراثية املائية من خالل
 بشان املوارد الوراثية املائية.ب امج التدريب وتقاسف املع فة 

  الرتويج الستع اض أو بلورة سياسات/اسرتاتيجيات وطنية، حسبما هو مالئف، لصون املوارد الوراثية املائية
 الصلة. ويواستخدامها املستدام وتاوي ها ابلتشاور مع أصحاب املصلحة ذ

 ثية املائية واسرررتخدامها املسرررتدام وتاوي ها، دعف تنفيذ االسررررتاتيجيات الوطنية واإلقليمية لصرررون املوارد الورا
 مبا يف ذلك املوارد العاب ة للحدود.

  إقامة ودعف شررربكات بنوك اجلينات اخلاصرررة/العامة )يف اجلسرررف احل  ويف األانبيب( على املسرررتويط الوطين
 واإلقليم  لدعف صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام.

 2-4ة األولوية السرتاتيجي

حتسررررط تبادل املعلومات وأنشرررراة الشرررربكات املعنية ابملوارد الوراثية املائية على املسررررتوى العامل ، واإلقليم  والوطين وتوعية 
مبا يف ذلك األدوار اليت تضرررررررالع هبا الشرررررررعوب األصرررررررلية واجملتمعات احمللية،  املوارد،أصرررررررحاب املصرررررررلحة على أمهية هذه 

 .وارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتاوي هاوالشباب والنساء، يف صون امل

 املنطقي املسوغ

تعين ت بية األحياء املائية وصرررررررريد أنواع األقارب الربية العديد من أصررررررررحاب املصررررررررلحة القااعيط مبا فيهف النسرررررررراء، والشرررررررباب 
لسرررياسرررات أبدوار مجيع أصرررحاب املصرررلحة تعزيز فهف املنظمط وصرررانع  ا. لذا من املهف واجملتمعات احمللية والسررركان األصرررليط

فيهف السرركان األصررليط واجملتمعات احمللية والنسرراء والشررباب، وتاوي  الوسررائل السررتقااب أصررحاب املصررلحة  ومصرراحلهف، مبا
 .هؤالء بشكل فعال

بح ية، ويف متكط  يف ضررررررررررررررمان مسررررررررررررررتقبل إمدادات األغذية ال ما تؤدي اإلدارة الفعالة للموارد الوراثية املائية دورًا حيوايً 
التوسررع املتواصررل واملسررتدام لإلنتاج يف قااع ت بية األحياء املائية مبا حيّقق بدوره املنافع االجتماعية واالقتصررادية الناشررئة عن 
القااع. غري أن هذا الدور للموارد الوراثية املائية غري مفهوم جيًدا، وال يتّف إطالع أصررررررررررررررحاب املصررررررررررررررلحة يف قااع ت بية 

 املائية عليل بشكل فعال، مبا يف ذلك مستهلك  األغذية املائية. األحياء
وتنفيذها الفعل  بدور هام يف تعزيز الوع  أبمهية دور املوارد الوراثية املائية يف إمدادات هذه وتضرررررررررالع خاة العمل العاملية 

 األغذية املائية.
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 اهلدف

حياء املائية، والدور اهلام الذي تؤديل إدارة املوارد الوراثية إطالع أصحاب املصلحة واجلمهور على حنو  أفضل على ت بية األ
يف ضررررمان التواف  املسررررتقبل  لألغذية املائية اليت يتف إنتاجها بشرررركل مسررررتدام والف ص واملخاط  امل تباة ابلتحسررررط الوراث  

 للموارد الوراثية املائية.

 اإلجراءات

 ملوارد الوراثية املائية، مبا يف ذلك النسررررررررررراء والسررررررررررركان إطالق محالت ومناذج تواصرررررررررررل للتوعية بدور إدارة ا
 األصليط واجملتمعات احمللية والشباب.

  وضرررع مواد والرتويج هلا، مبا يف ذلك ابلل ات احمللية، حبيث ت سرررتخدم يف األحداث ال ئيسرررية لرتبية األحياء
موعات مسرررتهدفة حمددة يف صرررون املائية من أجل التوعية إزاء ت بية األحياء املائية ورفع مسرررتوى إشررر اك جم

 املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتاوي ها.

  عقد اجتماعات منتظمة لتقاسرررررررررررف املعلومات بشررررررررررران املوارد الوراثية املائية، مبا يف ذلك تنفيذ خاة العمل
 العاملية.

 3-4األولوية السرتاتيجية 

ة وتبادهلا واسررررررررررررررتخدامها، مبا يف ذلك من خالل عمليات التقييف املالئمة دعف اإلدخال املسررررررررررررررؤول للموارد الوراثية املائي
 .للمخاط ، والسياسات املناسبة وتنفيذها الفعال

 املنطقي املسوغ

نظ ًا إىل األمهية املسررررررررررتم ة لألنواع غري احمللية يف ت بية األحياء املائية واملنافع االقتصررررررررررادية اليت ميكن أن حتققها، من األمهية 
النظ  يف املخاط  اليت ميكن أن تا حها على املوارد الوراثية احمللية، والبيئة بصررررررررررررررورة عامة.  ذلك، جيب املبادرة إىل مبكان 

إدخال املوارد الوراثية املائية غري احمللية وتبادهلا واسررتبداهلا على حنو  مسررؤول وتنظيف هذه العملية من خالل تشرر يعات لدمج 
ط  حبيث ت  اعى إىل جانب املنافع احملتملة. وميكن ألدوات مصررررررررررررررّممة جيًدا لدعف الق ارات أن التقييف املالئف وإدارة املخا

 تساند هذه العملية.
وفيما يتقدم التاوي  الوراث  لألنواع املسررررررررررررتزرعة، مثاًل من خالل االسررررررررررررتفادة املعّجلة من الرتبية االنتقائية، سرررررررررررروف تت رّي 

ا املخاط  اليت يناوي عليها اسررتخدامها. ولذا من املهف النظ  بعناية يف خصررائص األنواع املسررتزرعة وابلتايل، قد ت ت ري أيضررً
املخاط  امل تباة ابألنواع املستزرعة اليت يتف تاوي ها، مبا يف ذلك األنواع احمللية، لدى بلورة التش يعات الوطنية واإلقليمية يف 

 حياء املائية.ما يتعلق إبدخاهلا، وتبادهلا واستخدامها يف قااع ت بية األ
وسرررروف يتاّلب اإلدخال املسررررؤول لألنواع غري احمللية وتبادهلا واسررررتخدامها واألنواع املسررررتزرعة اليت يتف تاوي ها نظف م اقبة 

 تتيح تتّبع هذه املوارد الوراثية املائية على املستوى الدويل.
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 اهلدف

 الوطنية.دمج االستخدام املسؤول للموارد الوراثية املائية يف التش يعات 

 اإلجراءات

  وضررررررررع التدابري، مبا فيها اخلاوط التوجيهية، لضررررررررمان اإلدخال املسررررررررؤول للموارد الوراثية املائية وتبادهلا يف
قااع ت بية األحياء املائية ابالسررررتناد إىل مدونة املمارسررررات للمجلس الدويل السررررتكشرررراف البحار بشرررران 

 سياسات ذات الصلة.إدخال ونقل الكائنات البح ية وغريها من صكوك ال

  إعداد وتنفيذ التشرررررر يعات الوطنية واإلقليمية بشرررررركل فّعال من أجل االسررررررتخدام املسررررررؤول للموارد الوراثية
 .املائية وتبادهلا، متشًيا مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة  ذلك

  امل اقبة يف التتّبع الدويل دمج املسائل اخلاصة ابملوارد الوراثية املائية يف عمليات تقييف املخاط  لتحسط نظف
 حبيث تشمل األصناف واألنواع املستزرعة.

  ،النظ  يف إمكانية إنشرررررررررررراء أو توسرررررررررررريع نااق نظف املعلومات بشرررررررررررران إدخال املوارد الوراثية املائية ونقلها
اط  يضررررررررررمن التبليغ يف الوقت املناسررررررررررب عن الواردات امللحة من املوارد الوراثية املائية اليت قد تا ح خم مبا

 على املوارد الوراثية احمللية للبلدان والبيئة عامًة.

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

 املنطقي املسوغ

ملوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتاوي ها، مثل اتفاقية التنوع هناك جمموعة من االتفاقيات الدولية املتصلة بصون ا
ثية البيولوج  واتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهّددة ابالنق اض. ويبّط التق ي  عن حالة املوارد الورا

االتفاقيات لإلدارة الاويلة األجل للموارد الوراثية املائية حمدودة يف  أن التوعية بدور هذهيف العامل املائية لألغذية والزراعة 
الصرررررررلة. وابلتايل،  ة حاجة للتوعية إزاء األحكام احملددة وااللتزامات الواردة يف هذه  ويصرررررررفوف أصرررررررحاب املصرررررررلحة ذ

 الصكوك يف ما خيص املوارد الوراثية املائية.

 اهلدف
 ية ابلكامل يف ما يتصل ابملوارد الوراثية املائية مع م اعاة االحتياجات احملددة للقااع. تنفيذ االتفاقيات الدولية واإلقليم

 اإلجراءات

  التوعية على االتفاقيات الدولية القائمة ذات الصررررررلة بصررررررون املوارد الوراثية املائية، واسررررررتخدامها املسررررررتدام
الوطنية واألط  التنظيمية  وتاوي ها، وتنفيذها، مع ضررررررررررمان يف الوقت ذاتل أن تسررررررررررتجيب السررررررررررياسررررررررررات

لاللتزامات الدولية وأن تعكس أمهية املوارد الوراثية املائية ابلنسبة إىل األمن ال ذائ ؛ والسمات املميزة هلذه 
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املوارد؛ وأمهيررة العلوم واالبتكررار؛ واحلرراجررة إىل إحقرراق التوازن بط غرراايت وأهررداف خمتلف االتفرراقيررات؛ 
 صحاب املصلحة )مبا يف ذلك صّيادي األمساك واملزارعط(.ومصاحل األقاليف، والبلدان وأ

 5-4األولوية السرتاتيجية 

إقامة أو تعزيز املؤسررررررسررررررات الوطنية، مبا يف ذلك جهات التنسرررررريق الوطنية، لتخايط التدابري اخلاصررررررة ابملوارد الوراثية املائية 
 ئية ومصايد األمساك.لألغذية والزراعة وتنفيذها من أجل تنمية قااع ت بية األحياء املا

 املنطقي املسوغ

ارتفع عدد جهات االتصرررال الوطنية املعنية ابملوارد الوراثية املائية بشررركل  بري منذ أن قّدمت منظمة األغذية والزراعة طلب 
حوا جهات اتصرررال وطنية للموارد  67.5،  ان 2021الرتشررريحات األول. ويف أب يل/نيسررران  يف املائة من أعضررراء اهليئة رشرررّ

ا من األعضاء مل ي ّشح بعد جهات اتصال وطنية. وميكن أن تشكل هذه اجلهات حمّفزات ا  بريً الوراثية املائية. غري أن عددً 
هامة لتحسررررررط إدارة املوارد الوراثية املائية يف بلداهنا وعلى الصررررررعيد اإلقليم ، وينب   بذل اجلهود لتعزيز العمل معهف وبط 

أن تنشئ جهات االتصال الوطنية املنصات للمؤسسات ذات الصلة، وأصحاب املصلحة،  بعضهف وبناء قدراهتف. وميكن
والقااعط اخلاص والعام، إلعداد خاط عمل متسررقة وتبادل املعلومات ذات الصررلة، من خالل التقاري  الوطنية عن حالة 

 املوارد الوراثية املائية على سبيل املثال.
، يوجد يف مجيع البلدان تق يًبا مؤسرررررررسرررررررة واحدة على يف العامل راثية املائية لألغذية والزراعةووفًقا للتق ي  عن حالة املوارد الو 

املائية و/أو األقل، خمصرررصرررة بشررركل حمدد للموارد الوراثية املائية. فاملؤسرررسرررات الوطنية واإلقليمية املخصرررصرررة لرتبية األحياء 
ا يف بناء القدرات والتوعية ابالحتياجات ميكن أن تؤدي دورًا رئيسرررررررررررررريً الوراثية هامة وقد متثل حمّفزات للت يري. و إدارة املوارد 
وإقامة  أ ث  إشرررر اك القااع على حنو اسررررتباق و  حشررررد املوارد من أجلإدارة املوارد الوراثية املائية، على صررررعيد  والتحدايت
 .والتنسيق التعاون وطيدال وابط وت

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

 اإلجراءات

  ،ت شرررررررررريح جهات االتصررررررررررال الوطنية للموارد الوراثية املائية وبناء قدراهتا من خالل دورات تدريبية منتظمة
 وتبادل املعلومات، وإقامة شبكات إقليمية واملشار ة يف الدعوات إىل البحوث.

 ة للموارد الوراثية املائية، ودعف جهات االتصرررررررال حشرررررررد املوارد الوطنية والدولية لربامج التنمية املؤسرررررررسررررررراتي
 .الوطنية واملؤسسات للمشار ة يف بلورة االسرتاتيجيات الوطنية للموارد الوراثية املائية

  إقامة روابط أفضررررررل وآليات لتعزيز التنسرررررريق والتعاون بط املؤسررررررسررررررات بشرررررران تنفيذ السررررررياسررررررة اخلاصررررررة
 ابلتكنولوجيا وتقاسف املعلومات.
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 6-4السرتاتيجية  األولوية

إقامة أو تعزيز مؤسسات وطنية وإقليمية لتوصيف املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وحص ها ورصد اجتاهاهتا واملخاط  
امل تباة هبا من أجل التثقيف والبحث بشاهنا، والتنسيق بط القااعات إلدارهتا، مبا يف ذلك تقييمها االقتصادي وتوصيفها 

 .الوراث  وحتسينها

 املنطقي املسوغ

، توجد يف مجيع البلدان تق يًبا مؤسررسررة واحدة أو أ ث  يف العامل وفًقا للتق ي  عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة
ة إىل بناء تشررررررارك يف البحث و/أو التثقيف والتدريب املتصررررررل ابملوارد الوراثية املائية، إمنا أفاد العديد من البلدان عن احلاج

ا املع فة األسررررراسرررررية بشررررران املوارد الوراثية املائية، وتوصررررريفها ورصررررردها،  القدرات يف هذه املؤسرررررسرررررات. وحيّدد التق ي  أيضرررررً
والتحسط الوراث  هلذه املوارد  احتياجات رئيسية لبناء قدرات مؤسسات البحوث. وج ى أيًضا حتديد االحتياجات جلهة 

 ليف والتدريب اليت ضّمت إدارة املوارد الوراثية وصوهنا وتوصيفها ورصدها.بناء القدرات يف مؤسسات التع
و ة حاجة  برية لبناء قدرات هذه املؤسرررسرررات، وخباصرررة يف البلدان النامية، ولتعزيز الشررربكات الوطنية، واإلقليمية والدولية 

تضرررررالع املنظمات احلكومية الدولية بدور   هلذه املؤسرررررسرررررات مبا يتيح تقاسرررررف اخلربات واملع فة، والرتويج للتعاون. وجيب أن
 واضح يف إعداد وتقاسف مواد املوارد ال ئيسية.

 اهلدف

 إقامة أو تعزيز مؤسسات للتعليف والبحوث وتوطيد التعاون بط القااعات.

 اإلجراءات

  التجارب دعف إنشراء وتعزيز الشربكات الوطنية، واإلقليمية والدولية القائمة اليت سروف تتبادل املعلومات، و
 واملع فة النظ ية حول املوارد الوراثية املائية وإدارهتا.

  إقامة، وتعزيز الدورات الوطنية والدولية، واملشرراريع النموذجية وب امج التدريب حول مواضرريع حمددة بشرران
نرتنرررت املوارد الوراثيرررة املرررائيرررة على مسررررررررررررررتوى تعليم  أعلى، والرتويج هلرررا، مبرررا يف ذلرررك التررردريرررب عرب اإل

 استخدام شبكات البحث الدولية، بشان املوارد الوراثية املائية، وتوفري الشهادات للمزارعط احملليط.و 

  بنرراء القرردرات من خالل إقررامررة ب امج ترردريررب من املرردارس للجررامعررات، والزايرات امليرردانيررة وب امج تبررادل
سررررررتخدامها بصررررررورة مسررررررتدامة اخلرباء حلصرررررر ها ورصررررررد اجتاهاهتا واملخاط  امل تباة هبا من أجل صرررررروهنا وا

 .وتاوي ها، مبا يف ذلك تقييمها االقتصادي وتوصيفها وحتسينها الوراث 

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

  تتيح منظمررة األغررذيررة والزراعررة ومنظمررات حكوميررة دوليررة أخ ى املواد اخلرراصرررررررررررررررة ابملوارد ذات الصرررررررررررررلررة
 لمدّرسط، واملدرّبط والباحثط.ل
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 7-4األولوية السرتاتيجية 
 تيسري احلصول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة والتقاسف العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

 املنطقي املسوغ

تقليدية امل تباة هبا ألغ اض البحث والتنمية، والتقاسف  ة حاجة لضمان احلصول املالئف على املوارد الوراثية املائية واملع فة ال
ملوارد الوراثية املائية صررررررررررررون االعادل واملنصررررررررررررف للمنافع الناشررررررررررررئة عن اسررررررررررررتخدامها واملع فة التقليدية امل تباة هبا ألغ اض 

ف منافعها على إدراك املسررررتدام. وجيب أن تكون البلدان اليت تقّ ر اعتماد تدابري احلصررررول على املوارد وتقاسرررر هااسررررتخدامو 
 ابلسمات املمّيزة للموارد الوراثية املائية وابلدور اخلاص الذي تؤديل يف األمن ال ذائ .

وقد اعتمدت عدة بلدان تدابري احلصول على املوارد الوراثية املائية وتقاسف منافعها واملع فة التقليدية امل تباة هبا، أو ه  يف 
واسررررررررع يف هذه التدابري وغياب للمع فة بشرررررررران  يفية أتثري هذه التدابري وحقوق امللكية  طور اعتمادها، إمنا هناك اختالف

 الفك ية على البحوث والتنمية يف جمال املوارد الوراثية املائية.

وينب   حتسرررررط وع  وفهف أصرررررحاب املصرررررلحة جلهة احلصرررررول على املوارد وتقاسرررررف منافعها ومحاية حقوق امللكية الفك ية 
العمل ضررررمن هذه البيئة القانونية على املسررررتوى الوطين، واإلقليم  والعامل . ولدى  ىاالخرتاع(، وقدراهتف عل )مثل ب اءات

تكييف تدابري احلصررررول على املوارد وتقاسررررف منافعها، أو تاوي ها أو تنفيذها، جيب م اعاة السررررمات املميزة للموارد الوراثية 
والدور اخلاص هلذه املوارد واملع فة التقليدية امل تباة هبا لتحقيق األمن ال ذائ . ومن املائية واملع فة التقليدية امل تباة هبا، 

املهف احلفاظ على الوصول املالئف إىل هذه املوارد واملع فة التقليدية امل تباة هبا سيما أن هذا احلصول أساس  إلح از تقدم 
 على صعيد البحوث والتنمية ولتحقيق األمن ال ذائ .

 اهلدف

اوي  السياسات والتدابري املالئمة أو تكييفها وتنفيذها، مبا يعكس السمات املميزة للموارد الوراثية املائية واملع فة التقليدية ت
 امل تباة هبا، والدور اخلاص هلذه املوارد واملع فة التقليدية امل تباة هبا لتحقيق األمن ال ذائ .

 اإلجراءات

 املوارد الوراثية وتقاسررررررف منافعها أو تكييفها أو تنفيذها، مل اعاة أمهية  النظ  يف وضررررررع تدابري احلصررررررول على
املوارد الوراثية املائية واملع فة التقليدية امل تباة هبا، ودورها اخلاص يف حتقيق األمن ال ذائ ، ومساهتا املميّ زة، 

 واالمتثال يف الوقت نفسل، حسب االقتضاء، للصكوك الدولية.

 الل مبادرات بناء القدرات، يف صررررررررفوف أصررررررررحاب املصررررررررلحة املعنيط ابملوارد الوراثية تعزيز الفهف، من خ
املائية، لتدابري احلصرررررول على املوارد وتقاسرررررف منافعها للموارد الوراثية املائية وأمهيتها ابلنسررررربة إىل اسرررررتخدام 

 املواد وتبادهلا.

 ملمّيزة للموارد الوراثية املائية دعف احلكومات، مبا يف ذلك صرررررانع  السرررررياسرررررات، حبيث تعكس السرررررمات ا
والدور اخلاص للموارد الوراثية املائية يف حتقيق األمن ال ذائ ، يف وضع تدابري احلصول على املوارد وتقاسف 

 منافعها وتدابري أخ ى وتكييفها أو تنفيذها.



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

 

  املنافع اخلاصرررررة وضرررررع وتبادل دراسرررررات احلالة الوطنية واإلقليمية عن الدروس املسرررررتفادة من أمثلة تقاسرررررف
 بقااع ت بية األحياء املائية.

  دعف صررررانع  السررررياسررررات املعنيط ابحلصررررول على املوارد وتقاسررررف منافعها للنظ  يف الرتتيبات اإلقليمية أو
اخلاصة للحصول على املوارد وتقاسف منافعها اليت تيّس  تبادل املوارد الوراثية املائية للبحوث والتنمية ضمن 

 تا، مبا يف ذلك االختصررراصررراجمموعة من البلدان مبوجب اختصررراصرررات متفق عليها مسررربقً إقليف حمدد أو 
 املتصلة بتقاسف املنافع.

  النظ  يف الرردور اهلررام للبحوث األ ررادمييررة، ومنظمررات البحررث الرردوليررة والتعرراون اإلقليم  والرردويل حول
 البحوث والتنمية بشان املوارد الوراثية املائية.

 يمية على دعف التبادل املسررررؤول للموارد الوراثية املائية بط األعضرررراء ودعف وضررررع تشررررجيع الشرررربكات اإلقل
ا مع الصررررررركوك الصررررررركوك لتنظيف عمليات النقل والتبادل، مبا يف ذلك وضرررررررع اتفاقيات نقل املواد، متشررررررريً 

 الدولية، حسبما ينابق.

 8-4األولوية السرتاتيجية 

 .ن املوارد الوراثية املائية واستخدامها وتاوي ها با يقة مستدامةتعبئة املوارد، مبا يف ذلك املالية منها، لصو 

 املنطقي املسوغ

تفيد معظف البلدان يف تقاري ها أن عملية صررررررون املوارد الوراثية املائية، واسررررررتخدامها املسررررررتدام وتاوي ها تعاين من نقص يف 
ا للت يري، ولدعف التحسررررط الكبري يف هذه حمفزً املوارد، وأنل من الصررررعب حتديد مصررررادر التمويل. ولك  تكون خاة العمل 

إدارهتا للموارد الوراثية املائية يف جماالت األولوية األربعة، من الضررررررر وري تعزيز اجلهود بشررررررركل  بري على املسرررررررتوى الوطين، 
واألقاليف، واإلقليم  والدويل، من أجل توفري موارد أفضرررررل للمبادرات ال ئيسرررررية األ ث  صرررررلة ابحتياجات ف ادى األعضررررراء 

 ومتويل هذه املبادرات.

 اهلدف

 حشد مزيد من املوارد.

 اإلجراءات

 :وضع اسرتاتيجية متويل لتنفيذ خاة العمل العاملية والعناص  ال ئيسية فيها، مع م اعاة 

o الدعف املقّدم من و االت التمويل الوطنية؛ 

o الدعف املقدم من األجهزة اإلقليمية؛ 

o مج الصون؛املسامهة واهلبات العامة لربا 

o وضع اقرتاح )اقرتاحات( مفّصل للقيمة؛ 

o .والتعاون مع القااع اخلاص 
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  تعزيز تبادل املوارد بط البلدان واألقاليف، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا، من خالل التعاون يف ما بط بلدان
 ا بيد ملنظمة األغذية والزراعة.اجلنوب ومبادرة العمل يدً 
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 رتاتيجية خلطة العمل العاملية بشأن صون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، واستخدامها املستدام وتطويرهاجدول موجز ابألولوايت الس
 

 هااستخدامو ملوارد الوراثية املائية صون ا التوصيف والرصداحلصر و 
 املستدام

 تطوير املوارد الوراثية املائية لقطاع تربية
 األحياء املائية

 سات وبناء القدراتالسياسات واملؤس

ا  1-1 د عرررررررامليرررررررً تعزيز االسررررررررررررررتخررررررردام املوحرررررررّ
للمصررالحات والتسررميات والتوصرريفات اخلاصررة 

 ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

حتررررديررررد األقررررارب الربيررررة للموارد الوراثيررررة  2-1
من خالل  اًل املررائيررة األ ث  ع ضرررررررررررررررًة للخا  )مث

ملررائيررة(، نظررام معلومررات خرراص ابملوارد الوراثيررة ا
واحل ص على إدارهتررا با يقررة مسررررررررررررررترردامررة وعلى 
تنفيذ إج اءات الصررررررررون املالئمة عند الضرررررررر ورة، 

 على الصعيدين الوطين واإلقليم 

حتسررررررررررررط فهف خصررررررررررررائص تكنولوجيات  3-1
التحسررررررررررررررط الوراث ، وفوائدها وخماط ها احملتملة 
)واآلليرررررات الفعرررررالرررررة للتخفيف من املخررررراط (، 

 الوراثية املائية وتابيقاهتا على املوارد

تاوي  أو م اجعرررررررة االسرررررررررررررررتاتيجيرررررررات  4-1
والسرررررياسرررررات بشررررران صرررررون املوارد الوراثية املائية 
تدام وتاوي ها، وتنفيذها  واسررررررررررررررتخدامها املسرررررررررررررر

 ويورصررررردها ابلتعاون مع أصرررررحاب املصرررررلحة ذ
 الصلة

حتسررررررررررررررط وتنسرررررررررررررريق إج اءات ال صرررررررررررررررد  1-2
واإلبالغ، وتوسرررريع نااق نظف املعلومات القائمة 

ملوارد سررررررررررررررتنرررردة إىل األنواع من أجررررل ت ايررررة اامل
اليت مل يتف اإلبالغ عنهرا أو اليت مل الوراثيرة املرائيرة 

 يتف اإلبالغ عنها ابلشكل الكايف. 

ت ّقب اآلاثر ال اهنة واملستقبلية املرتتبة عن  2-2
الت ريات البيئيرررة، مبرررا يف ذلرررك ت رّي املنررراخ، على 

الزراعة واالسررتجابة املوارد الوراثية املائية لألغذية و 
 .وفًقا لذلك

زايدة اعتمررررراد ب امج الرتبيرررررة االنتقرررررائيرررررة  3-2
الاويلرة األجرل واملردارة با يقرة جيردة ابعتبرارها 
تكنولوجيا حتسرررررررط وراث  أسررررررراسرررررررية مع الرت يز 

 .على أنواع ت بية األحياء املائية ال ئيسية

حتسرررررررررررررط تبرررررادل املعلومرررررات وأنشرررررررررررررارررررة  4-2
د الوراثيرررة املرررائيرررة على الشررررررررررررربكرررات املعنيرررة ابملوار 

املسرررررررررررررتوى العررررررامل ، واإلقليم  والوطين وتوعيررررررة 
مبا يف  املوارد،أصرررررحاب املصرررررلحة على أمهية هذه 

ذلك األدوار اليت تضرررررالع هبا الشرررررعوب األصرررررلية 
واجملتمعات احمللية، والشرررررباب والنسررررراء، يف صرررررون 
املوارد الوراثيررة املررائيررة واسرررررررررررررتخرردامهررا املسرررررررررررررترردام 

 .وتاوي ها
نشرراء و/أو وضررع نظف معلومات موّحدة إ 1-3

ا  وطنيررة وإقليميررة وعررامليررة وتعزيزهررا ومنحهررا طررابعررً
مؤسرررررررسرررررررًيا من أجل مجع املوارد الوراثية املائية ما 
دون مسرررررررتوى النوع والتثبت منها واإلبالغ عنها 
 )أي التنوّع الوراث  لألنواع واألرصدة املستزرعة(.

 

يف املوقع دمج صررررون املوارد الوراثية املائية  2-3
على حنو  انشرررررط يف تنمية إدارة مصرررررايد األمساك 
وخاط اإلدارة القائمة على النظام اإليكولوج ، 

 .وخباصة ابلنسبة إىل األنواع املهّددة

إعداد اسرررررررتاتيجيات وب امج إمنائية وطنية  3-3
و/أو إقليمية لألنواع واألصررررررررررررررناف املسررررررررررررررتزرعة، 

الق  ية إطت اع  احتياجات السرررررررروق واجملتمع، ب
 ررامررل إمكرراانت املوارد الوراثيررة املررائيررة لألغررذيررة 

 .والزراعة

دعف اإلدخال املسررررررررررررررؤول للموارد الوراثية  4-3
املرائيرة وتبرادهلرا واسررررررررررررررتخردامهرا، مبرا يف ذلرك من 
خالل عمليرررررررات التقييف املالئمرررررررة للمخررررررراط ، 

 .والسياسات املناسبة وتنفيذها الفعال
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ائية خارج الرتويج لصرررررررررون املوارد الوراثية امل 2-4 
 .املوقع مبا يف ذلك أقارهبا الربية واألنواع املهددة

رفع قدرات أصررحاب املصررلحة ال ئيسرريط  3-4
يف ت بية األحياء املائية لتاوي  األنواع املسرررررررررتزرعة 

 احملّسنة.

تنفيررذ االتفرراقيررات والصرررررررررررررركوك الرردوليررة  4-4
القائمة ذات الصرررلة بصرررون املوارد الوراثية املائية 

 املستدام وتاوي هاواستخدامها 
حتسررررررررررط االسررررررررررتخدام املسررررررررررتدام لألنواع  2-5 

املسرررتزرعة املدّجنة من خالل حتسرررط إدارة التنوّع 
  الوراث 

إقامة أو تعزيز املؤسررسررات الوطنية، مبا يف  4-5 
ذلك جهات التنسررررريق الوطنية، لتخايط التدابري 
اخلاصررررررررررررررة ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة 

هرررا من أجرررل تنميرررة قاررراع ت بيرررة األحيررراء وتنفيرررذ
 املائية ومصايد األمساك

إدارة وم اقبرررة اسررررررررررررررتخررردام وتبرررادل املوارد  2-6 
الوراثيررررررة املررررررائيررررررة على حنو آمن مع األخررررررذ يف 
االعتبار الصررررررررررررركوك الوطنية والدولية، حسرررررررررررررب 

 .احلاجة

إقامة أو تعزيز مؤسرررررسرررررات وطنية وإقليمية  4-6 
ائية لألغذية والزراعة لتوصررررررررررررريف املوارد الوراثية امل

وحص ها ورصد اجتاهاهتا واملخاط  امل تباة هبا من 
أجل التثقيف والبحث بشرررررررررررراهنا، والتنسرررررررررررريق بط 
القارررررراعررررررات إلدارهتررررررا، مبررررررا يف ذلررررررك تقييمهررررررا 

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

قاسرررررررررررف العادل واملنصرررررررررررف لألغذية والزراعة والت
 .للمنافع الناشئة عن استخدامها

تعبئرررة املوارد، مبرررا يف ذلرررك املررراليرررة منهرررا،  4-8   
لصون املوارد الوراثية املائية واستخدامها وتاوي ها 

 .با يقة مستدامة
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 دالاملرفق 

 العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية جمموعةاألعضاء واألعضاء املناوبون يف 
 لألغذية والزراعة املنتخبون يف الدورة العادية املائيةوارد الوراثية ابمل

 السابعة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 البلد التشكيل )عدد البلدان لكل إقليم(

 أفريقيا
(5) 

 بور ينا فاسو
 تشاد

 جنوب أف يقيا
 امل  ب

 أوغندا العضو املناوب األول:
 موريتانيا :العضو املناوب الثاين

 آسيا
(5) 

 إندونيسيا
 الفلبط
 ماليزاي
 اهلند
 الياابن

 اتيلند العضو املناوب األول:
 مجهورية الو الدميق اطية الشعبية العضو املناوب الثاين:

 أورواب
(5) 

 أملانيا
 البوسنة واهل سك

 اجلمهورية التشيكية
 ف نسا
 الن ويج
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 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
(5) 

 جنتطألر ا
 الربازيل
 بنما
 بريو
 شيل 

 جامايكا :العضو املناوب األول

 وروغوايأ :العضو املناوب الثاين

 الشرق األدىن
(4) 

 اجلمهورية الع بية السورية
 مجهورية مص  الع بية

 سلانة عمان
 اململكة الع بية السعودية
 الكويت :العضو املناوب األول

 الع اق: العضو املناوب الثاين

 لشماليةأمريكا ا
(2) 

  ندا

 الوالايت املتحدة األم يكية

 جنوب غرب احمليط اهلادئ
(2) 

 ابالو
 جزر سليمان

 تون ا العضو املناوب األول:
 جزر مارشال العضو املناوب الثاين:

 


