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 املقدمة -أوًل 

ابحلاجة إىل احملافظة على الزخم نفساا  أقّرت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دورهتا العادية السااابعة عشاار   -1
املنظمااة اسااااااااااااااتعرا   وطلباام من .)التقرير(1التقرير عن حااالااة املوارد الوراثيااة املااائيااة لألغااذيااة والزراعااة يف العااامبعااد إعااداد 
وإعداد مساااااود  خطة عمل عاملية للموارد الوراثية  2والبنية اإلمجالية وقائمة أولوايت املتابعة االسااااارتاتي ية املقرتحة األهداف

الفنية احلكومية الدولية املخصااااااااااااااصااااااااااااااة املعنية لكي تنظر فيها جمموعة العمل  )خطة العمل العاملية( املائية لألغذية والزراعة
 3.واهليئة يف دوراهتما املقبلة ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة )جمموعة العمل(

ا على رااارور  إعداد خطة العمل العاملية بعد التشااااور مع األقاليمن وابلتعاون مع  نة مصاااايد ووافقم اهل -2 يئة أيضاااً
وأشاااااااااة إىل رااااااااارور  أن تكون خطة العمل العاملية طوعية وتعاونية وأن  ر  تنفيذها  .األمساك وأجهزهتا الفرعية املختصاااااااااة

 4يتماشى مع احتياجات األعضاء وأولوايهتم. مبا

 وأجهزهتااا الفرعيااة املختصاااااااااااااااةن وال ساااااااااااااايمااا 5 نااة مصاااااااااااااااايااد األمساااكوحظي إعااداد خطااة العماال العااامليااة  قرار  -3

جمموعة العمل االسااااااااتشااااااااارية املعنية ابملوارد و  6الل نة الفرعية املختصااااااااة برتبية األحياء املائية التابعة لل نة مصااااااااايد األمساك
 7.ة لل نة مصايد األمساك )جمموعة العمل التابعة لل نة مصايد األمساك(الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الصلة التابع

 وارااااااطلعم جمموعة العمل ابسااااااتعرا  مشااااااروع خطة العمل العاملية ومراجعت  يف دورهتا الثالثة املعقود  يف الفرت   -4
 2021.8يونيو/حزيران  3إىل  1من 

خطاة العمال العااملياةن حتماا ااّدد ااطوات التاالياة وتلّخص هاذ  الوثيقاة العملياة الت اتتبعام يف إعاداد مشااااااااااااااروع  -5
يف  ابلصااي ة الت راجعها جمموعة العمل املقرتحة لورااع اللمسااات األخة  علي  واعتماد . ويرد مشااروع خطة العمل العاملية

 .اهليئةهبذ  الوثيقة لتنظر في   املرفق األول

 الوراثية املائية صون املواردبشأن  خطة العمل العامليةإعداد مشروع  -ااثنيً 
 طويرهالألغذية والزراعة واستخدامها املستدام وت

ىل االساااااااتنتاجات واالحتياجات والتيتدايت الت حّددها التقريرن ويعك  إيساااااااتند مشاااااااروع خطة العمل العاملية  -6
وديساااااام /حتانون  2019املدخالت والتوصاااااايات املقدمة من حلقات العمل اإلقليمية املنعقد  برب ديساااااام /حتانون األول 

يف أدي  أابابن  2019ديساااااااااااااام /حتااانون األول  4إىل  2. وقااد انعقاادت حلقااة العماال اإلقليميااة األوىل يف 2020األول 

                                                           
تقييمااات هيئااة املوارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعااة التااابعاة . حااالااة املوارد الوراثيااة املااائيااة لألغااذيااة والزراعااة يف العااام. تقرير 2019منظمااة األغااذيااة والزراعااة.   1

 ./EN.pdf5256en/CA5256ca/3http://www.fao.org. روما. وميكن االطالع على التقرير يف الرابط التايل ملنظمة األغذية والزراعة
 CGRFA-2.8/21/18املرفق يف الوثيقة   2
 .Report/19/17-CGRFAيف الوثيقة  55الفقر    3
 .Report/19/17-CGRFAيف الوثيقة  56الفقر    4
 .8Inf./3.8/21/18-CGRFAز يف الوثيقة -10الفقر    5
 .9Inf./3.8/21/18-CGRFAيف الوثيقة  21الفقر    6
 .7Inf./3.8/21/18-CGRFAيف الوثيقة  02-13الفقرات   7
 .CGRFA-2.8/21/18واملرفق جيم يف الوثيقة  19-15الفقرات   8
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إىل  8من سيا واحمليط اهلادئ آل ن عتقدت حلقات العمل األربعة املتبقية بصور  افرتارية19-وبفعل جائيتة حتوفيد 9إثيوبيا.
أمريكا الالتينية والبيتر و  11؛2020أحتتوبر/تشاااارين األول  8ىل إ 5من  اب وآساااايا الوسااااطىأورو و  10؛2020يونيو/حزيران  12

ديساااااام /حتانون األول  8إىل  7من والشاااااار  األد   12؛2020ساااااابتم /أيلول  24إىل  21من الكارييب وأمريكا الشاااااامالية 
أولوية يف مشروع خطة العمل العامليةن يف ابلنسبة إىل حتل جمال اإلقليميةن  خالل حلقات العمل نظر املشارحتونو  2020.13

األولوايت االسااااارتاتي ية ذات الصااااالة وحّددوا التدابة واملكشااااارات رااااامن حتل أولوية. حتما أن مشاااااروع خطة العمل العاملية 
 عك  املدخالت الوارد  من حلقات العمل اامسة مجيعها.

واملدخالت املقدمة من  14جمموعة العمل؛تعليقات إرااااااااااااااافًة إىل ذلخن يعك  مشااااااااااااااروع خطة العمل العاملية:  -7
الل نة الفرعية املختصااااااااااااة برتبية والتعليقات املقدمة من  15يف دورهتا الثالثة؛ جمموعة العمل التابعة لل نة مصااااااااااااايد األمساك

 ابًة إىل اساااات 17الواثئق املقدمة من األعضاااااء واملراقبربو  16ة التابعة لل نة مصااااايد األمساك يف دورهتا العاشاااار ؛األحياء املائي
(؛ واملدخالت الوارد  من األعضاااااااااااااء يف جمموعة العمل التابعة لل نة مصااااااااااااايد C/FI-42تعميم األمانة املوّج  إىل الدول )

 18.األمساك

اهليئةن ساااتكون خطة العمل العاملية هذ  عبار  عن إطار  رعاية وعلى غرار مجيع خطط العمل العاملية املعّد  ام -8
صاااااون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واساااااتخدامها املساااااتدام طوعي وغة ملزم. ويكمن اهلدف منها يف عاملي عمل 

 شاااااددت علي وعلى حنو ما  19.القائمة ن وينب ي تنفيذها مبا يتماشاااااى مع التشاااااريعات الوطنية واالتفاقات الدوليةوتطويرها
تنفيذ  لتيساااااااااةيف البلدان الناميةن وتعبئة املوارد املالية خاصاااااااااة تعزيز بناء القدراتن  ينب يجمموعة العملن يف دورهتا الثالثةن 

 20البلدان اطة العمل العاملية.

اساااااااتعرا  خطة العمل العامليةن  ن تدعو اهليئة إىل إنشااااااااء منصاااااااة لدعم تبادل  لدى نأوصااااااام جمموعة العملو  -9
ن صون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واستخدامها املستداماملمارسات ا يد  والتقنيات ا ديد  من أجل النهو  ب

وأوصااااااااام اهليئة بدعو  املنظمة وا هات املاحنة إىل دعم تنفيذ خطة العمل العاملية. وأوصااااااااام حتذلخ  ن تطل  اهليئة من 

                                                           
 .2Inf./3.8/21/18-CGRFAالوثيقة   9

 .3Inf./3.8/21/18-CGRFAالوثيقة   10
 .4Inf./3.8/21/18-CGRFAالوثيقة   11
 .5Inf./3.8/21/18-CGRFAالوثيقة  12
 .6Inf./3.8/21/18-CGRFAالوثيقة   13
 .CGRFA-2.8/21/18يف الوثيقة  19-15الفقرات   14
 .7Inf./3.8/21/18-CGRFAيف الوثيقة  5و 4الصفيتتان   15
 .9Inf./3.8/21/18-CGRFAيف الوثيقة  25-21الفقرات   16
 .3Inf./21/3-AqGR-CGRFA/WG ن والوثيقة10Inf./3.8/21/18-CGRFAة الوثيق  17
 .9Inf./3.8/21/18-CGRFAالوثيقة   18
 .CGRFA-2.8/21/18يف الوثيقة  17الفقر    19
 .CGRFA-2.8/21/18يف الوثيقة  18الفقر    20
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املكشااااااارات ودجمها يف نظام املعلومات الذ   ر   وبوراااااااع 21نظام لرصاااااااد تنفيذ خطة العمل العامليةناساااااااتيتدا  املنظمة 
 22حالًيا. إنشاؤ 

أن تكون خطة مت دد ن ملد  عشر سنوات يف البدايةن مع تدابة يف جمال صون وهتدف خطة العمل العاملية إىل  -10
ملي. وسااااوف توفّر إطارًا املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واسااااتخدامها املسااااتدام على املسااااتوى الوطون واإلقليمي والعا

 ا للعمل املستقبلي للمنظمة وأعضائها.رئيسيً 

وقد ترغ  اهليئة يف النظر يف مرحلة مقبلة يف حتيفية دعم إحراز التقدم على صااااااااااااااعيد تنفيذ خطة العمل العاملية  -11
رانمج عملها ورصااااااد . وسااااااتخّطط اهليئة اسااااااتعرا  تنفيذ خطة العمل العامليةن واسااااااتعرا  هذ  ااطة  ّد ذاهتا راااااامن ب

 املتعدد السنواتن ابلتعاون الوثيق مع  نة مصايد األمساك وأجهزهتا الفرعية ذات الصلة.

تقرير  إقرار يفابلنظر والسترب بعد املائةن اجملل ن يف دورت  الثامنة كليف وقام املكمترن يف دورت  الثانية واألربعربن بت -12
 23.الثامنة عشر  للهيئةالعادية الدور  

 التوجيهات املطلوبة -ااثلثً 

 يف القيام مبا يلي: اهليئةقد ترغ   -13

 املرفق األولالوارد يف ن وارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةبشأن امل استعرا  ومراجعة مشروع خطة العمل العاملية (1)
الثامنة والسااااترب بعد املائةن  ت دور يف اجملل  على  عرراااا ن ودعو  املدير العام إىل ن حساااا  االقتضاااااءهبذ  الوثيقة

 ؛من أجل اعتماد 

ملوارد الوراثية املائية لألغذية بشااأن اخطة العمل العاملية  والطل  إىل املنظمة مساااعد  األعضاااء على تنفيذ ورصااد (2)
 والزراعة؛

خطة العمل دعم األعضااااااااااء يف تنفيذ من أجل من خارج امليزانية  املواردودعو  ا هات املاحنة إىل توفة املزيد من  (3)
 ملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة.بشأن ا العاملية

                                                           
 .1Inf./3.8/21/18-CGRFAالوثيقة   21
 .CGRFA-2.8/21/18يف الوثيقة  18و 17الفقراتن   22
 . REP/2021Cب يف الوثيقة -45الفقر    23
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 املرفق األول

 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةبشأن خطة العمل العاملية  مشروع

 الصفيتات

 8 املقدمة -اجلزء األول

 9 إعداد خطة العمل العاملية

 10 خطة العمل العاملية طبيعة

 10 املنطقي اطة العمل العاملية املسوغ

 12 واسرتاتي يات خطة العمل العاملية أهداف

 15 خطة العمل العاملية وتنظيمها هيكل

 16 أولوايت العمل السرتاتيجية - اجلزء الثاين

 61 احلصر والتوصيف والرصد -1جمال األولوية 

 16 مقدمة

 16 اهلدف الطويل األجل

 تعزيز االستخدام املوحّد عامليًا للمصطليتات والتسميات والتوصيفات اااصة: 1-1ألولوية االسرتاتي ية ا
 17 .ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

 اسرب وتنسيق إجراءات الرصد واإلبالغن وتوسيع نطا  نظم املعلومات :2-1األولوية االسرتاتي ية 
الت م يتم اإلبالغ عنها أو م يتم اإلبالغ عنها ملوارد الوراثية املائية القائمة املستند  إىل األنواع من أجل ت طية ا

 18 .ابلشكل الكايف

 إنشاء و/أو ورع نظم معلومات موحّد  وطنية وإقليمية وعاملية وتعزيزها: 3-1األولوية االسرتاتي ية 
 النوع والتثبم منها واإلبالغ عنهاومنيتها طابعًا مكسسيًا من أجل مجع املوارد الوراثية املائية ما دون مستوى 

 19 لألنواع واألرصد  املستزرعة(. )أ  التنوّع الوراثي

 21 صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام -2األولوية  جمال

 21 مقدمة

 22 اهلدف الطويل األجل

 املائية األحتثر عررةً للخطرن واحلرص على إدارهتا: اديد األقارب ال ية للموارد الوراثية 1-2االسرتاتي ية  األولوية
 22 .مستدامة وعلى تنفيذ إجراءات الصون املالئمة عند الضرور ن على الصعيدين الوطو واإلقليمي بطريقة

 عن الت ةات البيئيةن مبا يف ذلخ : ترّق  اآلاثر الراهنة واملستقبلية املرتتبة2-2االسرتاتي ية  األولوية
 23 .على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واالست ابة وفقًا لذلخ املناخنت ّة 
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: دمج صااااااااون املوارد الوراثية املائية يف املوقع على حنوت انشااااااااط يف تنمية إدار  مصااااااااايد 3-2االساااااااارتاتي ية  األولوية
 24 .األنواع املهّدد األمساك وخطط اإلدار  القائمة على النظام اإليكولوجين وخباصة ابلنسبة إىل 

مبا يف ذلخ أقارهبا ال ية واألنواع  نالرتويج لصون املوارد الوراثية املائية خارج املوقع: 4-2األولوية االسرتاتي ية 
 52 .املهدد 

 اسرب االستخدام املستدام لألنواع املستزرعة املدجّنة من خالل اسرب إدار : 5-2األولوية االسرتاتي ية 
 26 .الوراثيالتنوّع 

 إدار  ومراقبة استخدام وتبادل املوارد الوراثية املائية على حنو آمن مع األخذ: 6-2 األولوية االسرتاتي ية
 27 .الوطنية والدوليةن حس  احلاجة الصكوك يف االعتبار

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

 28 مقدمة

 28 الطويل األجل اهلدف

 اسرب فهم خصائص تكنولوجيات التيتسرب الوراثين وفوائدها وخماطرها: 1-3األولوية االسرتاتي ية 
 29 .)واآلليات الفعالة للتخفيف من املخاطر(ن وتطبيقاهتا على املوارد الوراثية املائية احملتملة

 زايد  اعتماد برامج الرتبية االنتقائية الطويلة األجل واملدار  بطريقة جيد  ابعتبارها :2-3األولوية االسرتاتي ية 
 30 .تكنولوجيا اسرب وراثي أساسية مع الرتحتيز على أنواع تربية األحياء املائية الرئيسية

 واألصناف املستزرعةنإعداد اسرتاتي يات وبرامج إمنائية وطنية و/أو إقليمية لألنواع : 3-3األولوية االسرتاتي ية 
 31 . ية إطال  حتامل إمكاانت املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةتراعي احتياجات السو  واجملتمعن ب

 رفع قدرات أصيتاب املصليتة الرئيسيرب يف تربية األحياء املائية لتطوير األنواع: 4-3األولوية االسرتاتي ية 
 33 .املستزرعة احملسّنة

 35 السياسات واملؤسسات وبناء القدرات -4جمال األولوية 

 35 مقدمة

 36 الطويل األجل اهلدف

 تطوير أو مراجعة االسرتاتي يات والسياسات بشأن صون املوارد الوراثية املائية :1-4األولوية االسرتاتي ية 
 36 .الصلة و ذ واستخدامها املستدام وتطويرهان وتنفيذها ورصدها ابلتعاون مع أصيتاب املصليتة

 اسرب تبادل املعلومات وأنشطة الشبكات املعنية ابملوارد الوراثية املائية :2-4األولوية االسرتاتي ية 
 املواردنالعاملين واإلقليمي والوطو وتوعية أصيتاب املصليتة على أمهية هذ   على املستوى

 احملليةن والشباب والنساءن يف صونالشعوب األصلية واجملتمعات  مبا يف ذلخ األدوار الت تضطلع هبا
 37 .املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتطويرها
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 دعم اإلدخال املسكول للموارد الوراثية املائية وتبادهلا واستخدامهان :3-4االسرتاتي ية  األولوية
 38 .وتنفيذها الفعالمبا يف ذلخ من خالل عمليات التقييم املالئمة للمخاطرن والسياسات املناسبة 

 تنفيذ االتفاقيات والصكوك الدولية القائمة ذات الصلة بصون املوارد الوراثية: 4-4األولوية االسرتاتي ية 
 39 .املائية واستخدامها املستدام وتطويرها

 إقامة أو تعزيز املكسسات الوطنيةن مبا يف ذلخ جهات التنسيق الوطنيةن: 5-4األولوية االسرتاتي ية 
 تربية األحياء الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتنفيذها من أجل تنمية قطاع ابملواردلتخطيط التدابة اااصة 
 40 .املائية ومصايد األمساك

 إقامة أو تعزيز مكسسات وطنية وإقليمية لتوصيف املوارد الوراثية املائية :6-4األولوية االسرتاتي ية 
 ورصد اجتاهاهتا واملخاطر املرتبطة هبا من أجل التثقيف والبيتث بشأهنانلألغذية والزراعة وحصرها 

 41 .مبا يف ذلخ تقييمها االقتصاد  وتوصيفها واسينها الوراثي والتنسيق برب القطاعات إلدارهتان
 العادلتيسة احلصول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة والتقاسم : 7-4األولوية االسرتاتي ية 

 42 .للمنافع الناشئة عن استخدامها واملنصف

 تعبئة املواردن مبا يف ذلخ املالية منهان لصون املوارد الوراثية املائية واستخدامها: 8-4األولوية االسرتاتي ية 
 43 .بطريقة مستدامة وتطويرها
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 املقدمة -اجلزء األول

بلغ اإلنتاج العاملي لليتيواانت املائية )األمساكن والقشاااارايت والرخوايت واحليواانت املائية األخرى( أعلى مسااااتوى  -1
 33.3مليار دوالر أمريكي. وإرااااااافًة إىل ذلخن ّا إنتاج  401مليون طنن بقيمة  179بقدر  2018ل  على اإلطال  عام 

يف املائة من إنتاج  46  الكبة  البيترية )األعشاااااااااااااااب البيترية(. وأتى مليون طن من النبااتت املائيةن وال ساااااااااااااايما الطيتال
يف املائة من إنتاج األعشاااااااااااااااب البيترية من تربية األحياء املائية. وقد شااااااااااااااّكلم تربية األحياء املائية  97احليواانت املائية و
إىل عام  2001 من عام يف املائة ساااااانوايً  5.3ا يف إنتاج األغذية يف هذا القرنن وسااااااّ لم زايد  بنساااااابة القطاع األساااااارع منوً 

إنتاج مصايد األمساك الطبيعية. ويكحتد هذا اإلنتاج  انيفوقوقيمتها . وبصور  إمجاليةن ابت إنتاج تربية األحياء املائية 2018
االصاااطياد على االنتقال الطويل األجل من صااايد العديد من األنواع املائية يف وساااطها الطبيعي إىل اساااتزراعها. وقد اساااتقر 

  من غة املرجح أن تزداد ال اّلت من املصاااااايد ما يشاااااة إىل أنمن املصاااااايد الطبيعية عند مساااااتوا  يف العقود األخة ن و ة 
الطبيعية بشااااااااكل حتبة مقارنًة مبسااااااااتوايهتا احلاليةن وابلتايل  ن     أن ترتافق الزايد  يف الطل  على األغذية البيترية بنمو 

 ألحياء املائية.مستدام يف تربية ا

تربية األحياء املائية يف العام غة متوازنة على الصااعيد اإلقليمي وتقوم بصااور  رئيسااية يف البلدان الناميةن حيث إن  -2
يف املائة من اإلنتاجن ويتمتع ابلتنوع األحت  يف األنواع املسااااتزرعة. فالصاااارب  92أن إقليم آساااايا واحمليط اهلادئ مسااااكول عن 

يف املااائااة من إنتاااج  60يف املااائااة من اإلنتاااج العاااملي لرتبيااة األحياااء املااائيااة. حتمااا أن أحتثر من  60من وحاادهااا تنتج أحتثر 
احليواانت املائية أييت من تربية األحياء املائية الداخلية فيما أييت ثلث اإلنتاج من األمساك الزعنفية )متثل الرخوايت أحتثر 

ائة(. وتقوم منظمة األغذية والزراعة بتساااااا يل إنتاج األعشاااااااب البيترية إمنا يف امل 7يف املائة والقشاااااارايت أحتثر من  20من 
 البيترية. الدقيقةتسّ ل البلدان عامًة إنتاج النبااتت املائية العليا يف امليا  العذبة والطيتال   ال

عمل و د املاليرب من األشخاص من حول العام مصدر دخل وسبياًل لكس  العيش يف القطاع املائين حيث ي -3
 85يف املائة يف تربية األحياء املائية(. وستّ لم األرقام األعلى يف آسيا ) 34مليون شخص تقريًبا يف القطاع األّويل ) 59.5

يف املائة حتل منهما(. وبلغ إمجايل  1يف املائة(ن وأورواب وأوسااااااااااااايانيا ) 4يف املائة(ن واألمريكيتان ) 9يف املائة(ن تليها أفريقيا )
يف املائة من القو  العاملة يف القطاع األّويل. ويف عام  14اخنراط املرأ  يف قطاع مصااااايد األمساك وتربية األحياء املائية حوايل 

 21.5ىل ا )ومن املتوقع أن يرتفع إحتيلوغرامً   20.3ااااااااااااااااااااااااااا ن قتّدر االساااااااااااااتهالك العاملي الظاهر لألمساك للفرد الواحد ب2017
يف املائة تقريًبا من متناول ساااكان العام  17.3(ن حيث اساااتيتوذت األغذية املائية على نسااابة 2030ا  لول عام حتيلوغرامً 

يقارب  وعلى الصااااااعيد العاملين توفّر األمساك مايف املائة من جمموع ال وتينات املسااااااتهلكة.  8.6من ال وتينات احليوانيةن و
يف املائة على  10مليار نسااااااامةن و 3.3يف املائة من متوساااااااط نصاااااااي  الفرد من متناول ال وتينات احليوانية ألحتثر من  20

السلع ال ذائية األحتثر تداواًل بعض مليار شخص. حتما متثل األمساك ومنت ات األمساك  6.5األقل من هذ  ال وتينات لاااااااااااااا
 العام.يف 

شااطة الصاايد الطبيعي على مّر مئات الساانوات حيث ازداد الضاا ط على الصاايد وقد أتثرت حالة التنوع املائي  ن -4
يف املائة من األرصاد  السامكية املقّدر  خضاعم للصايد غة  34ن اعتت  أن أحتثر من 2017ويف عام  على الصاعيد العاملي.

أن أنشاااطة الصااايد هذ   املكحتد. ومن 1974يف املائة فقط عام  10املساااتدامن وقد ارتفعم هذ  النسااابة بعد أن حتانم تبلغ 
سااوف تكثر على التنوع البيولوجي على املسااتوايت حتافة )مبا يف ذلخ النظام اإليكولوجين واألنواع والتنوّع الوراثي(. وتتوفر 

 ا والكبةبعض البياانت عن آاثر التنوّع البيولوجي ابلنساااابة إىل األرصااااد  الت يتم صاااايدهان إمنا بفعل ارتفاعها ا ديد نساااابيً 
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ا ما تتوفّر معلومات مماثلة يف ما خيّص التنوع يف تربية األحياء املائيةن وال سااايما على املساااتوايت دون يف جمال اإلنتاجن اندرً 
 .مستوى األنواع

وتشااكل املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة األساااذ الذ  يقوم علي  اإلنتاج يف هذا القطاع. ابلفعلن يتم مجع  -5
(ن 2018نوع يف قطاع تربية األحياء املائية )بياانت عام  700نوع من املصااااايد الطبيعية واسااااتزراع حوايل  1 700أحتثر من 

(. ويف حرب يستمر عدد األنواع ااارعة 2006ا مس اًل عام نوعً  472ا )من ا سريعً حيث سّ ل هذا الرقم األخة ارتفاعً 
ا ترحّتز لانتاج حول ع يف املائة من إنتاج األمساك الزعنفية  90دد صااا ة من األنواع. فأحتثر من للرتبية ابالرتفاعن هناك أيضاااً

ا أو جمموعة من األنواع فقطن فيما متثل األنواع العشاااااااااااار  األوىل يف تربية األحياء املائية يف العام )مبا يف ذلخ نوعً  27يطال 
 يف املائة من ح م إنتاج تربية األحياء املائية.  50النبااتت( حوايل 

وارد الوراثية املائية هي مبثابة القاعد  الت تتيح لقطاع تربية األحياء املائية وللمصااااااااااااااايد الطبيعية التواجد والنمو وامل -6
مع التأثةات الطبيعية حتما أهنا تّتساااااام  مهية أساااااااسااااااية لتيتساااااارب منو النبااتت واحليواانت املائيةن وتكييفها   .وت مطّردعلى حن

حتذلخن حيّدد تنوع املوارد   .ت ة املناخن وملقاومة األمرا  والطفيليات واالسااااااتمرار يف التطوروالناجتة عن صاااااانع البشاااااار مثل 
الوراثية املائية قدر  األنواع على التكّيف والصاااااامود بوج  البيئات املت ة ن ويساااااااهم يف التنوّع الكبة من األشااااااكال واأللوان 

د الوراثية املائية  مهية حامسة ابلنسبة إىل استمرار البشر ورفاههمن نظرًا وتّتسم املوار  .وااصائص األخرى لدى األنواع املائية
 يف توفة اإلماااداد ابألغاااذياااة من البيتاااار واألهناااار إىل الفوائاااد الت اااذوياااة املعرتف هباااا لألغاااذياااة املاااائياااة. وتكد  دورًا حيوايً 

بل املعيشااااة ملاليرب  األشااااخاصن والتخفيف يف الوقم نفساااا  من والبيتةاتن وتوفة مصاااادر لألمناط ال ذائية الصاااايتية وساااات
حتما أن حفظ املوارد وابلتايل فهي راااااارورية لانتاج املسااااااتدام لرتبية األحياء املائية.   .الضاااااا وط الواقعة على األرصااااااد  ال ية

هتمام الوراثية املائية واسااااتخدامها املسااااتدام وتطويرهان واقتسااااام املنافع الناشاااائة عن اسااااتخدامها ابلعدل واإلنصااااافن  ل ا
صاااااااون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واساااااااتخدامها املساااااااتدام وتطويرها بشاااااااأن عاملية العمل الدويلن حتما توفّر خطة 

 ا علي  للقطاع. ا متفقً )خطة العمل العاملية( للمر  األوىل إطارًا دوليً 

 إعداد خطة العمل العاملية

  مهياااااااة  2007أقرت هيئاااااااة املوارد الوراثياااااااة لألغاااااااذياااااااة والزراعاااااااة ملنظماااااااة األغاااااااذياااااااة والزراعاااااااة مناااااااذ عاااااااام  -7

املوارد الوراثية املائية وهشااااااااشاااااااتها ودورها يف هنج النظام البيئي لألغذية والزراعةن ومساااااااامهتها يف التصاااااااد  لتيتداّيت ت ة 
التقرير عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف  رية إلعدادن وّجهم اهليئة العملية القط2014ا من عام وبدءً  املناخ.
ألنواع املساااتزرعة لن يوفّر التقييم الشاااامل األول حلالة املوارد الوراثية املائية 2019الذ  نتشااار عام  . حتما أن هذا التقريرنالعام

 وأقارهبا ال ية.

ن حيث متثل هذ  ا قطرايً تقريرً  92ويسااااااااااااااتند التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العام على  -8
يف املائة من إنتاج مصاااااايد األمساك الطبيعية يف العام.  82يف املائة من إنتاج تربية األحياء املائية ونسااااابة  96البلدان نسااااابة 

ا شاااااااااااااااماًل يتناولن يف مجلة أمورن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة املسااااااااااااااتزرعةن يً ا عاملويتضاااااااااااااامن التقرير تقييمً 
واساااتخدامها وتبادهلان وعواملها احملرحتة واجتاهاهتان وجهود صاااوهنان وأصااايتاب املصاااليتة املعنيرب هبا وساااياسااااهتا وتشاااريعاهتان 

 .دويلن وأقارهبا ال ية رمن حدود الوالية الوطنية يتصل هبا من  و ن وتعليمن وتدري  وإرشادن وتعاون وما

ابحلاجة إىل احملافظة على الزخم نفساا  بعد  2019وأقّرت اهليئة يف دورهتا السااابعة عشاار  املنعقد  يف ف اير/شااباط  -9
ألهداف والبنية املنظمة اسااااااااااااااتعرا  ا وطلبم منإعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامن 
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اإلمجالية وقائمة أولوايت املتابعة االسااااااااارتاتي يةن حتما وردت يف الدور  الثانية جملموعة العمل احلكومية الدولية املعنية ابملوارد 
الوراثية املائيةن وإعداد مسااااااااااااااود  خطة عمل عاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة لكي تنظر فيها جمموعة العمل 

 يئة يف دوراهتما املقبلة.واهل

ا على راااارور  إعداد خطة العمل العاملية بعد التشاااااور مع األقاليم وابلتعاون مع  نة مصااااايد  -10 واتفقم اهليئة أيضااااً
ضاااااااااااااارور  أن تكون خطة العمل العاملية طوعية وتعاونية وأن  ر  ا بوأحاطم علمً  .األمساك وأجهزهتا الفرعية املختصااااااااااااااة

 احتياجات األعضاء وأولوايهتم.تنفيذها مبا يتماشى مع 

الل نة الفرعية وحظي إعداد خطة العمل العاملية مبصااااااااااادقة  نة مصااااااااااايد األمساك وأجهزهتا الفرعيةن وال ساااااااااايما  -11
جمموعة العمل االسااااااااااتشااااااااااارية املعنية ابملوارد الوراثية املائية املختصااااااااااة برتبية األحياء املائية التابعة لل نة مصااااااااااايد األمساك و 

 يات ذات الصلة التابعة لل نة مصايد األمساك )جمموعة العمل التابعة لل نة مصايد األمساك(.والتكنولوج

قائمة أولوايت املتابعة االسااااااااارتاتي ية من عالوً  على ذلخن قّدم األعضااااااااااء املدخالت بشاااااااااأن األهداف والبنية و  -12
ملدخالت املقدمة خالل مخ  خالل الردود على طل  خطي أترسااااااااااال إىل مجيع األعضااااااااااااء لليتصاااااااااااول على تعقيباهتمن وا

 حلقات عمل تشاورية إقليمية.

 طبيعة خطة العمل العاملية

 وينب ي عدم تفساااااااااااااةها أو تنفيذها بتناقض مع التشاااااااااااااريعات الوطنية نخطة العمل العاملية طوعية وغة ملزمةإن  -13
 .واالتفاقات الدولية القائمة حيثما ينطبق ذلخ

وتشااااااااااكل خطة العمل العاملية وثيقًة مت دد  ميكن اديثها مبا يتماشااااااااااى مع أ  متابعة تعت ها اهليئة راااااااااارورية.  -14
ومدهتا الزمنية األساسية هي عشر سنوات )مبا يتفق مع التنفيذ املتوقع للتقييمات العاملية(ن مع أحكام متصلة بصون املوارد 

 .ةوالعاملي ةواإلقليمي ةالوطني املستوايتيرها على الوراثية املائيةن واستخدامها املستدام وتطو 

وقد ختتلف األولوية النساااااابية لكل من األولوايت االساااااارتاتي ية واإلجراءات املرتبطة هبا بشااااااكل حتبة برب البلدان  -15
ج املعنيةن والقدرات واألقاليم املختلفة. وقد تعتمد األمهية النساااابية على املوارد الوراثية نفسااااهان والبيئة الطبيعية أو نظم اإلنتا 

 اإلدارية احلاليةن واملوارد املالية أو السياسات القائمة أصاًل إلدار  املوارد الوراثية املائية.

 املنطقي خلطة العمل العاملية املسوغ
وتقرتح أولوايت العمااال االساااااااااااااارتاتي ياااةن الوارد  يف خطاااة العمااال العااااملياااةن تااادابة  اااّدد  ملعاااا اااة االحتيااااجاااات  -16

والتيتدايت املتصااااالة بتعزيز صاااااون املوارد الوراثية املائيةن واساااااتخدامها املساااااتدام وتطويرها. وساااااوف يسااااااهم تنفيذ أولوايت 
العمل االساااااااارتاتي ية إىل حّد حتبة يف ا هود الدولية لتعزيز األمن ال ذائي والتنمية املسااااااااتدامةن والتخفيف من وطأ  الفقرن 

 مة والتزامات دولية أخرى.ا مع أهداف التنمية املستدامتشيً 

ا بكثة من زراعة احملاصيل واإلنتاج احليواين ويشكل استزراع األنواع املائية بصور  إمجالية قطاع إنتاج أحد  عهدً  -17
يف املائة من  97 تدجرب ان حيث أنيف الزراعة األررااااااااااااااية. حتما أن التدجرب يف تربية األحياء املائية حديث العهد نساااااااااااااابيً 

معظم األنواع احلالية املسااااتزرعة ال ختتلف فإّن بدأ يف القرن العشاااارين فيتساااا . ونتي ًة لذلخن قد املسااااتزرعة  األنواع املائية
ن ّا تدجرب من ذلخ على العك ال بل ا عن أقارهبا ال يةن وما زالم اافظ على مسااتوايت عالية من التنوّع الوراثي. حتثةً 
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آالف  10تية على السااااواء( املسااااتخدمة لألغذية والزراعة خالل فرت  تصاااال إىل العديد من األنواع األررااااية )احليوانية والنبا
ا من أسااااااالفها ال يةن وابلفعل فقدت البشاااااارية عددً  لدىا من التنوع الوراثي املوجود ا حتبةً ساااااانةن ويتعتقد أهنا خساااااارت جزءً 

للموارد الوراثية املائية املتصاااااااااالة ابملوارد  األقارب ال ية هلذ  األنواع. ويوّلد هذا االنقسااااااااااام برب القطاعات راااااااااارورات خمتلفة
 الوراثية للثرو  احليوانية واحملاصيل لدى النظر يف صوهنان واستخدامها املستدام وتنميتها.

الدور احلاسااام الذ  تكدي  املوارد الوراثية املائية على صاااعيد املساااامهة يف اقيق األمن ال ذائي العاملي وسااابل ورغم  -18
فعلى سااااابيل املثالن مشاااااتتة وغة مكتملة. يف األغل  املعلومات املتاحة عن املوارد الوراثية املائية  حتانم  العيش املساااااتدامةن

حتثةًا ما تكون سالالت األصناف املستزرعة لبعض أنواع تربية األحياء املائية مقتصرً  على عدد قليل من الشرحتات الت قد 
إراااااافًة إىل ذلخن إن غياب التساااااميات املوّحد  من أجل اديد و لة. تفر  قيوًدا على الوصاااااول إىل املعلومات ذات الصااااا

ا والتبليغ عنها يقّلص دقة البياانت املتاحة. وابلتايلن يشكل التقرير عن حالة التنوع ا قاطعً املعلومات عن هذ  املوارد اديدً 
يقة متماسااااكة ومتسااااقةن يف إبالغ املنظمة البيولوجي لألغذية والزراعة يف العام خطوً  أوىل وهامة حنو اليل الف واتن بطر 

والبلدان األعضااااااااااء عن بياانت تربية األحياء املائية ومصاااااااااايد األمساكن ويف اديد الف وات املعرفية املتعلقة ابملوارد الوراثية 
حالة التنوع  إمنا حىت املعلومات الوارد  يف التقرير عن .املائية لألغذية والزراعة عند مساااااااااااااتوايت أد  من مساااااااااااااتوى األنواع

البيولوجي لألغذية والزراعة يف العام تتأثر ابل ياب النسااااااايب للرصاااااااد ا ار  حلالة املوارد الوراثية املائية واالساااااااتخدام امللتب  
 وغة املتسق للتسميات من أجل وصف هذ  املوارد.

األحياء املائيةن  ة أدلّة على ا ملعظم األنواع املائية املسااااااااااتخدمة يف تربية وعلى الرغم من التدجرب احلديث نساااااااااابيً  -19
التدهور الوراثي هلذ  املواردن بفعل سااااااوء اإلدار  الوراثية وغياب تطبيق املبادئ الوراثية األساااااااساااااايةن يف بعض نظم إمدادات 

ويتم اسااااااااتزراع ا تراجع أداء اإلنتاج. البذور. ويزيد هذا األمر من خماطر قيام الرتبية الداخليةن وفقدان تنوع وراثي حتبة وأخةً 
نوع يف مواقع ليسااااام مواقعها األصااااالية. وتساااااتزرع تساااااعةأل من األنواع العشااااار  األحتثر اساااااتزراًعا يف بلدان ّا  200أحتثر من 

وميكن أن تصااااااابح هذ  األنواع غة احمللية  .إدخاهلا إليها أحتثر مما يتم اساااااااتزراعها يف البلدان الت تشاااااااكل موطنها األصااااااالي
 سليب على النظم اإليكولوجية احملليةن مبا يف ذلخ التنوع البيولوجي لألنواع األصلية. غازيةن وأن تكثر على حنو

ال تزال  ميع األنواع املسااااتزرعة أقارب برب املوارد الوراثية املائية املسااااتزرعة وأقارهبا ال ية. و  اويبقى رابطأل قو  قائمً  -20
احملرحّتة. ويف عد  حاالتن تبقى تربية األحياء املائية تعتمد  برية يف الطبيعةن رغم أن بعضااااها مهّدد بفعل جمموعة من القوى

على موارد األقارب ال ية حيث يسااااتمر مجع البذور للزراعة أو الرصاااايد البّيا  للمفارخ من النطا  ال ّ . وميكن أن تتأثر 
ط بفعل مجع البذور أو الرصاااااااااايد األقارب ال ية لألنواع املسااااااااااتزرعة )األرصااااااااااد  واجملموعات( برتبية األحياء املائيةن لي  فق

البّيا  إمنا أيًضا من خالل ت ية/فقدان املوائلن وإثر حاالت هروب أو دخول متعمدن ت ّة التفاعل برب األنواع املستزرعة 
 ا وأقارهبا ال ية.املت ة  وراثيً 

لصااون يف املوقع يف وعلى العك ن ميكن أن تشااكل أرصااد  مصااايد األمساك ااارااعة إلدار  جيد  آلياتت فعالة ل -21
ا العديد من برامج الصااااااااااااااون  املوقعن مثل بنوك ا ينات يف النظام احلّي أو يف خارج املناطق املائية احملمية. ويوجد أيضااااااااااااااً

برانمج للصااااااااون يف النظام احلّين  200األانبي . ويفيد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العام عن 
بنخ جيو يف األانبي ن وال سيما من زراعة الطيتال   300البيتريةن وحوايل  الدقيقةمعظمها لألمساك الزعنفية والطيتال  

 .ابلت يدالبيترية وجمموعات السائل املنو  احملفوظ  الدقيقة

على األنواع املائيةن يبقى مستوى االستفاد  ويف حرب طتّبقم عد  تكنولوجيات للتيتسرب الوراثي على حنو انجح  -22
ان وخباصاااة التكنولوجيا األسااااساااية املتصااالة ابلرتبية االنتقائيةن يف قطاع تربية األحياء ا نسااابيً من هذا التيتسااارب الوراثي متدنيً 
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أحتثر حياء املائية. ويتقّدر أن ا من األنواع املستزرعة الت مّتم تطويرها يف قطاع تربية األاملائية اليوم. ولذان يوجد القليل نسبيً 
نة من خالل برامج تربية خاراااااااااعة  10من قلياًل  يف املائة من إنتاج تربية األحياء املائية ينبثق من األنواع املساااااااااتزرعة احملساااااااااّ

يف املائة من  45ا اسااااااااااااااتزراع ا للتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامن يتم حاليً إلدار  جيد . ووفقً 
على إنتاج  يف قطاع تربية األحياء  مليتوظن التيتساااااارب الوراثي يكثر بشااااااكل  ا فقط بلدً  55 فاداألنواع حتأنواع برية فيما أ

ابلتايلن تتوفر فرصااااااة م يتم انتهازها لزايد  إنتاجية تربية األحياء املائية املسااااااتدامة بشااااااكل حتبة من خالل االعتماد و املائية. 
 املعّ ل للتيتسرب الوراثي يف القطاع. 

حتما أن السااااياسااااات واملكسااااسااااات الت تعاة املوارد الوراثية املائية عديد أل ومعقد  يف أغل  األحيان ألهنا تتصاااال  -23
ى األنواع وما ستو خاًصا مل اهتماًما عاد  ويلاملائية ال تتأثةات و فزات خمتلفة. فالسياسات الت تعاة املوارد الوراثية عادً  ب
ا ما تكون الساااياساااات وخطط اإلدار  ذات الصااالة مساااتوى األنواعن وابلتايل تعّر  إدار  هذ  املوارد إىل ااطر. وغالبً دون 

 غة فعالة لعددت من األسباب.

وهناك نقص يف الوعي بصااااااااااااااور  إمجالية بقيمة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف مصااااااااااااااايد األمساك وتربية  -24
األحياء املائيةن ويفتقر أصااايتاب املصاااليتة الرئيسااايون عامًة إىل القدر  على التصاااّد  بشاااكل حتامل للتعقيدات يف صاااوهنان 

ن ختتلف االحتياجات واألولوايت يف بناء القدرات ابختالف األقاليم. واسااااااتخدامها املسااااااتدام وتطويرها. عالوً  على ذلخ
صااة للموارد الوراثية املائية سااّ لم  احً  ا  هة بناء القدرات ا جزئيً و ة أدلة على أن الشاابكات اإلقليمية أو الدولية املخصااّ

 والتوعيةن غة أن  م يتم احلفاظ عليها يف أغل  األحيان.

ة بشاااااااأن حالة واجتاهات إدار  املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة إىل تساااااااهيل وراااااااع وسااااااايكد  اسااااااارب املعرف -25
املوائل والعشائر املائية وتدهورها وقد أفضى فقدان  .سياسات أمشل وخطط أفضلن وإىل اسرب إدار  هذ  املوارد األساسية

واالقتصاديةن وتقدم التكنولوجيات احليويةن يوفر التقرير عن حالة إىل اإلفقار الوراثي. ويف روء ذلخ وت ّة الظروف البيئية 
املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العام وإجراءات املتابعة املتصاااااااااااااالة ب  فرصااااااااااااااًة طال انتظارها لتيتديد األولوايت 

 .قيق األمن ال ذائي والتنمية الريفية املستدامةاالسرتاتي ية هبدف تعزيز مسامهة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف ا

  يف أربعة جماالت ذات األولوية:حاجة وادايً  37وحيّدد التقرير  -26
 
 التوصيف واحلصر والرصد 

  االستخدام املستدامو الصون 

 تنمية املوارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية 

 السياساتن واملكسساتن وبناء القدرات والتعاون 

 وبناًء على الزخم يف إطال  التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامن توفّر خطة العمل العاملية
وساااااااااوف يتسااااااااام التعاون  .إطارًا ملعا ة الفرص والف وات واالحتياجات الت ا اديدهان بطريقة اسااااااااارتاتي ية ومساااااااااتدامة

الصاالة  مهية أساااسااية لتلبية احتياجات البلدان النامية بصااور  خاصااة  هة  و اب املصااليتة ذوالتنساايق برب البلدان وأصاايت
 .هذ  القدراتن واالست ابة لالستنتاجات الت خلص إليها التقريرن ولتنفيذ خطة العمل العاملية

 أهداف واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية
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الوراثية املائيةن واساااااااتخدامها املساااااااتدام وتطويرها هبدف تقد  ترمي خطة العمل العاملية إىل معا ة صاااااااون املوارد  -27
 مسامهة حتبة  يف تعزيز األمن ال ذائي والتنمية املستدامةن والتخفيف من وطأ  الفقر.

 يف ما يتعلق ابملوارد وتستند خطة العمل العاملية وأولوايهتا االسرتاتي ية على االفرتا   ن البلدان مرتابطة جوهرايً  -28
. ءالوراثية املائية لألغذية والزراعةن وأن التعاون الدويل ا وهر  ررور  لتيتقيق األهداف املذحتور  أدان  بشكل فعال وحتف

 وقد جرى إعداد خطة العمل العاملية رمن إطار اسرتاتي ي واسع يستند على االفرتارات واملبادئ التالية:
 
 لسااااياساااااتن وبصااااور  خاصااااةن مدونة الساااالوك للمنظمة بشااااأن املواءمة مع الصااااكوك واألدوات القائمة يف جمال ا

من أهداف التنمية املسااتدامة(ن وغةها من الصااكوك  14و 2الصاايد الرشاايدن وأهداف التنمية املسااتدامة )وخباصااة اهلدفان 
ات الدوليةن حس  احلاجة. ومن شأن األولوايت االسرتاتي ية أن تساعد البلدانن حس  االقتضاءن يف إدماج االحتياج

ا ويف أطر العمل على املساااتوايت املتصااالة بصاااون املوارد الوراثية املائية وإدارهتا يف الساااياساااات وال امج الوطنية األوساااع نطاقً 
 .الوطنية واإلقليمية والعاملية

  سااااااوف يضاااااامن تنوع املوارد الوراثية املائية قدر  قطاع تربية األحياء املائية على االساااااات ابة بشااااااكل مسااااااتدام لطلبات
ا والظروف البيئيةن مبا يف ذلخ ت ّة املناخ واآلفاتن والطفيليات واألمرا  املساااات د . ويطل  ألسااااوا  واجملتمع األوسااااع نطاقً ا

األخصاااائيون يف تربية األحياء املائية األصاااناف املساااتزرعة من األنواع املائية الت تليّب االحتياجات احملليةن وتدعم األمن ال ذائي 
سااااااااااتوى احمللي والوطو والعاملي وتوفّر فرص العملن مبا يف ذلخ راااااااااامن اجملتمعات احمللية الريفيةن والت تكون والت ذو  على امل

قادرً  على الصاااااااامود يف وج  جمموعة من العوامل احليوية والالحيويةن مبا يف ذلخ الظروف املناخية القصااااااااوىن واألمرا  ونظم 
 اإلنتاج املختلفة واملتطور .

 فل برب املواردن فإن صااااااااااااااون جمموعة متنوعة من املوارد الوراثياة املائياة يف البلادان يف العاام يقّلص ونظرًا إىل التكاا
 املخاطر يف وج  استمرار اإلنتاج واإلمداد على أساذ عاملين ويعّزز األمن ال ذائي العاملي.

  ًان و   النظر إليها بشااااكل مجاعي يف ا وثيقً وترتابط املوارد الوراثية املائية ال ية واملسااااتزرعة ببعضااااها البعض ارتباط
 ما خيّص صون املوارد الوراثية املائيةن واستخدامها املستدام وتطويرها.

  التوصاااايف واحلصاااار املرجعيان للموارد الوراثية املائيةن والرصااااد الروتيو لألرصااااد  ال ية واألنواع املسااااتزرعة لكشااااف
ساااارتاتي يات وبرامج التيتسااااربن يف برامج الصااااونن ويف ورااااع خطط االختالفاتن هي عوامل أساااااسااااية لادار  الوراثية وال
 الطوارئ من أجل محاية املوارد القّيمة املعّررة للخطر. 

  معرفة ورصااااااد حالة املوارد الوراثية املائية عامالن أساااااااساااااايان لتوجي  عملية بلور  السااااااياسااااااات وااطوط التوجيهية
ت الت يتخذها املنت ون بشااااااأن املوارد الوراثية املائية الواج  اسااااااتخدامها إلدار  هذ  املواردن  يث تساااااارتشااااااد هبما القرارا

 رمن نظم اإلنتاج.

  ً ان ويف حرب ينب ي إيالء األولوية لصاااااااون املوارد الرئيساااااااية لألقارب ا خمتلطً يتطّل  صاااااااون املوارد الوراثية املائية هن
اجملالن ومن املرجح أن يشااكل هذا املزج النهج الرئيسااي لصااون ال ية يف املوقعن يضااطلع الصااون خارج املوقع بدور يف هذا 

 األنواع املستزرعة.

  الصلةن  و إدراج مجيع أصيتاب املصليتة ذتعتمد اإلدار  الفعالة للموارد الوراثية املائية على املستوايت حتافة على
ة الرئيسيرب مثل مدراء املوارد ومن شأن أصيتاب املصليتة هكالءن مبا يف ذلخ أصيتاب املصليت .وعلى مشارحتتهم الطوعية
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احلكوميربن وصاااانعي الساااياسااااتن واألحتادمييرب والباحثرب ومنت ي ومرا األحياء املائيةن أن يضاااطلعوا بدورت على الصاااعيد 
الفرد  وا ماعي يف صاااااااااااااون املوارد الوراثية املائية وتطويرها. ومن املهم فهم ودعم أدوار أصااااااااااااايتاب املصاااااااااااااليتة املختلفرب 

  املوارد الوراثية املائيةن  يث يتقامسون املنافع الناشئة عن استخدام هذ  املوارد بعدل وإنصاف. ومصليتتهم يف

 األهداف الرئيسية اطة العمل العاملية هي التالية: -29
 
 اسرب اديد املوارد الوراثية املائية وتوصيفها ووصفها ورصدها؛ 

  ى العاملياملائية لألغذية والزراعةن وتبادهلا على املسااااااااتو وتشاااااااا يع الوصااااااااول إىل املعلومات بشااااااااأن املوارد الوراثية 
 اإلقليمي والوطو؛و 

  ورااااااااااااامان احلفاظ على التنوع اهلام للموارد الوراثية املائيةن يف األنواع املساااااااااااااتزرعة واألقارب ال ية لألجيال احلالية
 واملقبلة؛

 ن أجل اقيق األمن ال ذائي والتنمية وتشاااااااااا يع اسااااااااااتخدام املوارد الوراثية املائية وتطويرها بشااااااااااكل مسااااااااااتدامن م
 املستدامة لرتبية األحياء املائية ورفا  اإلنسان يف مجيع البلدان؛

  من أجل اقيق مكاساااااا  وراثية تدعم النمو وتع يل التيتساااااارب الوراثي املالئم للموارد الوراثية املائية املسااااااتزرعةن
 املستدام إلنتاج تربية األحياء املائية؛

  الصلةن  وو  بلور  برامج وطنية شاملة حول املوارد الوراثية املائية ينخرط فيها أصيتاب املصليتة ذوالتصّد  لضرور
مبا يف ذلخ صااااااااااااانعي السااااااااااااياساااااااااااااتن ومدراء املوارد احلكوميرب وغةهمن واألحتادمييرب والباحثربن ومنت ي األحياء املائيةن 

 والوحتاالت احلكومية الدولية وغة احلكومية؛

 دور اهلام الذ  تكدي  املرأ  يف اساااااتخدام املوارد الوراثية املائية وصاااااوهنان والدعو  إىل بذل جهود والتشاااااديد على ال
 لشمل املرأ  والتعاونيات النسائية يف برامج إدار  املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة؛خاصة 

 واسااااااااااااتخدامها وتنميتهان وتطوير املعلومات  وبناء القدرات يف جمال صااااااااااااون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة
ذات الصلة بشأن املوارد املالية واملوارد املتعلقة ابلبنية التيتتيةن والتدري  والتعليم للسماح لعدد أحت  من البلدان ابالستفاد  

 من املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام؛

  احلرجة ابلنساااااااااااااابة إىل حتافة مراحل تطوير املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةن وعك  محاية املوائل شاااااااااااااا يع تو
تراجع العديد من األقارب ال ية لألنواع املائية املساااااااااتزرعةن مبا يف ذلخ الرتاجع الذ  تساااااااااّبب  األنواع ال ريبة ال ازيةن وتعزيز 

لة لتعزيز اساااااااااااتخدام املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وإدارهتا النهج اإليكولوجية واإليكولوجية اإلقليمية حتوساااااااااااائل فعا
 على حنو مستدام؛

  وتشااااااا يع الوصاااااااول إىل املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة والتقاسااااااام العادل واملنصاااااااف للمنافع الناشااااااائة عن
 ا مع الصكوك الدولية ذات الصلةن حس  احلاجة؛استخدامهان متشيً 

  ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وزايد  املعارف املتعّلقة هبان من خالل إجراء دراسااااااااااات حالة مثاًل والتوعية
تبرّب حتيف ميكن اسااااااااتخدام التكنولوجيات الوراثية واملعارف املرتبطة هبا لتعزيز األمن ال ذائي والتنمية االقتصااااااااادية وصااااااااون 

  اعة؛املوارد الوراثية املائية لألغذية والزر 
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  ومساااعد  البلدان واملكسااسااات ذات الصاالة على ورااع األولوايت واالساارتاتي يات الوطنية وتنفيذها واسااتعرارااها
 بشكل منتظمن وحتذلخ األولوايت يف جمال استخدام املوارد الوراثية املائية على حنو مستدام وتطويرها وصوهنا؛

  البلدان النامية وتلخ الت متّر اقتصاااداهتا مبرحلة انتقالية ال ساايما يف –وتعزيز ال امج الوطنية والقدرات املكسااسااية 
وتطوير ال امج اإلقليمية والدولية ذات الصلة؛ وينب ي أن تشمل هذ  ال امج التعليم والبيتث والتدري  ملعا ة توصيف  –

 بشكل مستدام؛املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةن وحصرها ورصدها وصوهنا وتطويرها واستخدامها 

  واسااتعرا  السااياسااات وال امج واألولوايت الوطنية ذات الصاالة ب ية هتيئة بيئة مكاتية وتعبئة املوارد البشاارية واملالية
 الالزمة الستخدام املوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات املرتبطة هبان مثل الرتبية االنتقائيةن بشكل مستدامن وتبادهلا؛

 خطوط توجيهية طوعية وأطر لتعزيز إدار  املوارد الوراثية املائيةن على الصااااااااااااااعيدين الوطو  والدعو  إىل ورااااااااااااااع
 والدويل.

 هيكل خطة العمل العاملية وتنظيمها

يتّم جتميع األولوايت االسرتاتي ية يف خطة العمل العاملية رمن أربعة جماالت ذات األولوية تعك  تقسيم التيتدايت  -30
 يدها يف التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامن على النيتو التايل:واالحتياجات الت جرى اد

 التوصيفن واحلصر والرصد؛ (1)
 االستخدام املستدامو الصون  (2)

 تنمية املوارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية (3)

 السياساتن واملكسسات وبناء القدرات والتعاون (4)

ا ب ن ويعّدد جمموعة من األولوايت االساارتاتي ية. وراامن حتل أولوية ا طويل األجل مرتبطً األولوية هدفً   ذ وحيّدد حتل جمال
دد هااادف خااااص إىل جاااانااا  قاااائماااة من اإلجراءات لتيتقيق هاااذا اهلااادف. حتماااا أن بعض األولوايت  اساااااااااااااارتاتي ياااةن حيااات

ميكن أن تكون اإلجراءات املتوقعة ذات صلة  حتثر االسرتاتي ية متصلة ومرتابطة ببعضهان أو متداخلة مع بعضها وابلتايل 
 من أولوية اسرتاتي ية واحد .

حتما يّتسااااام رصاااااد تنفيذ خطة العمل العاملية  مهية حامسةن وساااااوف تتبذل ا هود لوراااااع املكشااااارات املالئمة هلذا  -31
ان يف حرب العاملية متاحة حاليً ال ر . ويف بعض احلاالتن فإن املكشااارات الت ميكن اساااتخدامها لرصاااد تنفيذ خطة العمل 

وعلى املكشاااارات املقرتحة أن تكون قابلة لاثباتن وساااايتم ورااااع مكشاااارات أخرى  ساااا  ينب ي ورااااع مكشاااارات أخرى. 
ا من نظام املعلومات عن املوارد الوراثية املائية الذ  تقوم منظمة األغذية ومن احملتمل وراااااااع املكشااااااارات انطالقً  .االقتضااااااااء

 ان مبا يف ذلخ الدراسات االستقصائية املستهدفة والقائمة  ّد ذاهتا.ر أخرى بورع  حاليً والزراعة أو مصاد

  



16  CGRFA-18/21/8.3 

 أولوايت العمل السرتاتيجية -اجلزء الثاين

 التوصيف والرصدو احلصر  -1جمال األولوية 

 وتقويتهاإنشاء نظم لتوصيف ورصد ومعلومات وطنية وعاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة 

 مقدمة

يّتساااااام رصااااااد حالة املوارد الوراثية املائية واإلبالغ عنها  مهية حامسة للسااااااماح بصااااااوهنان واسااااااتخدامها املسااااااتدام  -32
وتطويرها. ووفًقا للتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةن فإن مسااااتوى رصااااد هذ  املوارد واإلبالغ عنها غة 

عند مساتوايت دون مساتوى األنواع. ويف حرب تقوم البلدان برصاد إنتاج تربية األحياء املائية حس  حتافت حالًيان وخاصاة 
األنواع أو جمموعات األنواعن وترفع التقارير هبذا الشااأن إىل منظمة األغذية والزراعةن تشااوب تضااارابت نظم اإلبالغ هذ . 

الزراعة يف العام مثاًلن أييت العديد من التقارير القطرية على ذحتر ولدى اإلبالغ عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية و 
ونتي ًة  .اساااااااااتزراع أنواع غة مسااااااااا لة يف البياانت القطرية لانتاج الت تتبّلغ بشاااااااااكل دور  إىل املنظمة والعك  صااااااااايتيح

وقد تكون البياانت غة متوفر   يةناملائالوصول إىل املعلومات املوحد  واملوثو  هبا بشأن املوارد الوراثية  لذلخن من الصع 
 ابلكامل وال سيما يف ما خص املستوايت دون مستوى األنواع.

و ة مسااااتوى عالت من عدم االتسااااا  وااللتباذ يف اسااااتخدام املصااااطليتات لوصااااف األنواع املسااااتزرعة من املوارد  -33
لة املوارد الوراثية املائية ورفع التقارير املائية عند مساااااااتوايت دون مساااااااتوى األنواع. وهبدف إاتحة مجع البياانتن ورصاااااااد حا

 بشأهنان من الضرور  توفة املزيد من االتسا  والتوحيد لاجراءات واملصطليتات.

وحيافظ عددأل صااااااا ة من البلدان على نظم املعلومات عن املوارد الوراثية املائية رااااااامن واليتها القضاااااااائية؛ غة أن  -34
وتصااانيفها ال يّتبعان املعاية أو املبادئ ذاهتا. و ة حاجة مليّتة لوراااع نظام متساااق  اهليكل والنهج املعتمد يف مجع البياانت

ومتفق علي  لتسااااااااا يل املعلومات عن املوارد الوراثية املائية يتيح املقارنة برب املعلومات الت تقّدمها بلدان خمتلفةن ويضااااااااامن 
 ة على الصعيد العاملي.التش يل البيو لنظم املعلومات الت تكون قابلة للمقارنة ومتسق

نة من إىل ونظرًا  -35 أمهية األنواع غة احمللية يف اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية وتطوير األنواع املسااااااااااااتزرعة احملسااااااااااااّ
املوارد الوراثية املائية يف بعض البلدانن من الشااااااااائع أن اصاااااااال عمليات إدخال ونقل هذ  املوارد ع  احلدود الوطنية. ويف 

ا لتساااااااااااااا يل هذ  التبادالت للموارد الوراثية تسااااااااااااااّ ل بعض البلدان عمليات النقل هذ ن ال يوجد نظام موّحد عامليً حرب 
 24املائية.

 اهلدف الطويل األجل

إاتحة املعلومات عن املوارد الوراثية املائية لألعضاااااااء وأصاااااايتاب املصااااااليتة ومتكينهم من اسااااااتخدامها بواسااااااطة نظام عاملي 
 طابع مكسسي ومزّود ابملوارد على حنو مستدام يستخدم مصطليتات موّحد .   مفّصلن ذ

                                                           
 .ساااااااااااااااّ ل فقط عمليات اإلدخال األوىل لألنواعت يعلى حنو منتظمن وه ااافظ املنظمة على قاعد  بياانت إلدخال األنواع املائية إمنا ال يتم اديثه  24

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

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

 .تعزيز االستخدام املوحّد عامليًا للمصطليتات والتسميات والتوصيفات اااصة ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

 املنطقي املسوغ

الوراثية املائية لألغذية والزراعة غياب تساااااااميات موّحد  لوصاااااااف هذ  املوارد عند مساااااااتوايت حيّدد التقرير عن حالة املوارد 
دون مسااااااتوى األنواع حتأحد القيود احلرجة يف وج  تقاساااااام املعلومات عن األنواع املسااااااتزرعة وفهمها. وقد اقرتحم املنظمة 

 25لنظام معلومات منوذجي خاص ابملوارد الوراثية املائية.تسمية موّحد  لألنواع املستزرعة من املوارد الوراثية املائية حتمكّون 
وهناك العديد من العمليات الوراثية والتكنولوجيات الت ت ّة احلالة الوراثية لألنواع املائية يف ظل التدجربن مبا يف ذلخ: 

رتبيااة املختلطااة؛ والتاادخاال يف عاادد اختيااار التاادجرب؛ والرتبيااة الااداخليااة؛ وا نوح الوراثي؛ والرتبيااة االنتقااائيااة؛ والته رب وال
األزواج الصب ية؛ وإنشاء جمموعات أحادية ا ن . وتكد  هذ  العمليات والتكنولوجيات إىل العديد من األنواع املستزرعة 
 املختلفة إرااااااااااااااافًة إىل األنواع املسااااااااااااااتزرعة يف املواقع ال ية واملتمثلة ابألفراد الت يتم مجعها مباشاااااااااااااار  من الطبيعة ألغرا 
ر وتتعّزز عملية حصاااار احلالة واالجتاهات واملخاطر املرتبطة هبان وتوصاااايفها ورصاااادهان بفعل فهم  اسااااتزراعها. وسااااوف تتيسااااّ

 مشرتك للمواصفات املوّحد  هلذ  األنواع املستزرعة.

 اهلدف

املائية على  اقيق اتسااااااااااااا  أحت  يف املصااااااااااااطليتات املسااااااااااااتخدمة لوصااااااااااااف املوارد الوراثية املائية يف جمتمع تربية األحياء
 املستوايت حتافة.

 اإلجراءات

 نرتنم أو مكنز للمصاطليتات الرئيساية وراع ونشار يف صافوف أصايتاب املصاليتة الرئيسايرب مسارد قائم على اإل
ا لوصااااف املوارد الوراثية املائيةن مبا يف ذلخ أمثلة عن اسااااتخدامها بل اتت خمتلفةن من أجل الرتويج لالسااااتخدام املوّحد عامليً 

 للمصطليتات.

  نشاار تسااميات موّحد  يف صاافوف أصاايتاب املصااليتة الرئيساايرب من خالل تنفيذ اساارتاتي ية خاصااة ابالتصاااالتن
مبا يف ذلخ تقد  العرو  يف األحدا  الرئيسية لرتبية األحياء املائية )املكمترات وحلقات العمل(ن ونشر دليل أو مقالة بشأن 

دامها من خالل وساااااائل التواصااااال االجتماعي ومن جان  جهات التأثة اساااااتخدام املصاااااطليتاتن والتشااااا يع على اساااااتخ
 الرئيسية يف األوساط األحتادمييةن والصناعة واحلكومة. 

 وتعزيز فهارذ بوصاااف موّحد للموارد الوراثية املائية مبا يف ذلخ التوصااايفات الشاااكلية و/أو الوراثية للموارد أو  وراااع
 .أو ما دون الوراثية املائية عند مستوى األنواع و/

                                                           
 يتاح مفهوم األنواع املستزرعة والتعاريف اااصة هبا يف:  25

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

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

ملوارد اسرب وتنسيق إجراءات الرصد واإلبالغن وتوسيع نطا  نظم املعلومات القائمة املستند  إىل األنواع من أجل ت طية ا
 الت م يتم اإلبالغ عنها أو الت م يتم اإلبالغ عنها ابلشكل الكايف.الوراثية املائية 

 املنطقي املسوغ

 26ترحّتز النظم الوطنية لرفع التقارير بشاااااااااااأن إنتاج تربية األحياء املائيةن حيث تقوم املنظمة بتنسااااااااااايق عملية اإلبالغ العامليةن
على مستوى األنواع أو جمموعات األنواع ا ماعية فيتس . ونظرًا إىل التفاوت برب قوائم األنواع املقّدمة إىل املنظمة حت زء 

قوائم األنواع الوارد  يف التقااارير القطريااة املقاادمااة إلعااداد التقرير عن حااالااة املوارد الوراثيااة املااائيااة من اإلبالغ عن اإلنتاااجن و 
لألغذية والزراعةن ال يتوفّر اتسااااااا  برب التقارير. وتسااااااتند األنواع الت تترفع تقارير عن إنتاجها إىل املنظمة إىل قائمة األنواع 

ا من فرادى األنواع )مثاًلن ا حتبةً علوم املائية ومصااااااااااااااايد األمساكن والت تضااااااااااااااّم عددً الوارد  يف نظام املعلومات اااصااااااااااااااة ابل
ا من اهل ائن( الت ال تسمح بتيتديد املورد الوراثي ملستوى األنواعن ا ص ةً اجملموعات الرئيسية لألنواعن إمنا تضّم أيًضا عددً 

 وابلتايل ال ميكن استخدامها من أجل تصنيف األنواع املستزرعة.
ا من األنواع املنت ة وقد حّددت التقارير القطرية الت تساااهم يف التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة عددً 

ا يف قطاع تربية األحياء املائية الت ال تتّم اإلشاااااااار  إليها يف اإلبالغ عن بياانت اإلنتاج. وحتان العديد من هذ  األنواع أنواعً 
ة مثل أنواع الزينة والكائنات الدقيقة. ويف حرب ينب ي إيالء األولوية لألنواع ال ذائيةن ال    اسااااااااااااااتبعاد هذ  غة غذائي

ا لكساا  ساابل العيش ابلنساابة إىل ا هامً األنواع غة ال ذائية من نظم اإلبالغن ساايما أن اسااتزراع أمساك الزينة يشااكل خيارً 
ان هناك نظم زراعية تقليدية للنبااتت املائية العليا يف امليا  الريفيات. وأخةً اجملتمعات احمللية الريفيةن وخباصااااااااااااااة النساااااااااااااااء 

 يف بلدان عّد ن وخباصة يف آسيا. ويبقى ا زء األحت  من هذا اإلنتاج غة مسّ ل.  العذبة

 اهلدف

ساااا اّلت اااصااااة ابملوارد توفة املوارد يف األجل الطويل واعتماد معاية عاملية للبياانت الضااااخمة من أجل تيسااااة تبادل ال
 الوراثية املائيةن أقّل  على مستوى األنواعن برب نظم املعلومات.

 اإلجراءات

  وراااع إجراءات وخطوط توجيهية موّحد  خاصاااة برفع التقارير )مبا يف ذلخ األنواع املّوحد  واألمساء الشاااائعة(  مع
 اإلبالغن والتيتفيز على استخدامها. البياانت وإبرازهان مبا يف ذلخ أدوات التس يل الرقمي ومناذج

  دراسات جتريبية وتنفيذها بشأن تطوير عمليات حصر املوارد الوراثية املائية على املستوى الوطوورع. 

 . بناء القدرات يف املكسسات الوطنية واإلقليمية بشأن إجراءات ونظم اإلبالغ املوّحد 

  املعلومات على الصعيد الوطون واإلقليمي والدويل.رمان موارد التمويل يف األجل الطويل لنظم 

                                                           
لدان وتتييتها املنظمة من خالل نظام املعلومات اااص  حصائيات األمساك الذ  يتّم اديث  حتل نصف يتّم مجع البياانت عن اإلنتاج الت توّفرها الب  26

  .(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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  إنتاج ونشااااااااااااار تقارير وطنيةن وإقليمية وعاملية عن حالة املوارد الوراثية املائية من خالل أدوات االتصااااااااااااااالت
 القائمة.

 :3-1األولوية السرتاتيجية 

إنشااااااااء و/أو وراااااااع نظم معلومات موحّد  وطنية وإقليمية وعاملية وتعزيزها ومنيتها طابعًا مكساااااااسااااااايًا من أجل مجع املوارد 
 واإلبالغ عنها )أ  التنوّع الوراثي لألنواع واألرصد  املستزرعة(.ورصدها الوراثية املائية ما دون مستوى النوع والتثبم منها 

 املنطقي املسوغ

وطنية قليلة جًدا للتنوع البيولوجي املائين فإن نظم املعلومات القائمة ال تساااااااااّ ل املعلومات بشاااااااااأن املوارد ابساااااااااتثناء نظم 
الوراثية املائية دون مسااااتوى األنواع. حتما أن نقص البياانت عن هذ  املوارد  عل من الصااااع  جًدا إعداد االساااارتاتي يات 

ا أن  غالًبا ما ال تتوفّر لدى املنت رب والساااااياساااااات لصاااااون هذ  املواردن واساااااتخدامها املساااااتدا م وتطويرها. وهذا يعو أيضاااااً
 معلومات مستقلة عن األنواع املستزرعة املتاحة للزراعةن مبا فيها املعلومات عن خصائصها النسبية واتريخ إدارهتا الوراثية.

لوراثية املائية لألغذية والزراعة على حتذلخن يعو هذا النقص يف املعلومات أن  من املساااااااااااتيتيل تقييم ورصاااااااااااد حالة املوارد ا
 الصااااعيد الوطون واإلقليمي والعاملي بشااااكل حتاملن وخباصااااة عند مسااااتوايت دون مسااااتوى األنواعن مثاًل يف ساااايا  اهلدف

من أهداف التنمية املسااااااااااااااتدامة ت...احلفاظ على تنوّع البذورن والنبااتت املزروعةن واحليواانت املسااااااااااااااتزرعة واملدّجنة  2-5
هباا ال ياة ذات الصاااااااااااااالاة...تن ونتي اًة لاذلاخ غاالبًاا ماا يتم إمهاال املوارد الوراثياة املاائياة يف اإلجراءات املتخاذ  لتيتقيق وأقاار 

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

 اهلدف

 د الوراثية املائية واحلفاظ علي .أتمرب التمويل الطويل األجل لورع نظام معلومات مالئم للموار 

 اإلجراءات

  ًا على تساااااا يل وتوليد املعلومات تواصاااااال املنظمة إنشاااااااء وتعزيز نظام معلومات للموارد الوراثية املائية يكون قادر
 على الصعيد العاملين واإلقليمي والوطون وتدري  أصيتاب املصليتة الرئيسيرب على استخدام .

 املعلومات العاملي وتبيتث عن موارد متويل طويلة األجل. تستكمل املنظمة تنفيذ نظام 

  إعداد وتنفيذ اسااارتاتي ية لنقل ونشااار الرساااائل الرئيساااية حول قيمة نظام املعلومات اااص ابألنواع املساااتزرعة من
اك ومستزرعي الصلةن مبا فيهم احلكوماتن وصياد  األمس و املوارد الوراثية املائية وفوائد  ابلنسبة إىل أصيتاب املصليتة ذ

 الصلة. و األمساك وغةهم من أصيتاب املصليتة ذ

  املعلومات على املسااتوى الوطو واإلقليمي للموارد الوراثية املائية )مثاًلن من خالل برامج التعاون رصااد تعزيز نظم
 الفو(.

  معلومااات منظمااة األغااذيااة اااديااد نظم املعلومااات الوطنيااة املعنيااة ابملوارد الوراثيااة املااائيااة وتعزيز تكاااملهااا مع نظم
 .والزراعة املعنية ابملوارد الوراثية املائية

  توعية أصيتاب املصليتة  مهية إنشاء نظام معلومات معو ابملوارد الوراثية املائية هبدف تيسة مشارحتتهمتوعية. 
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 املستدام هااستخدامملوارد الوراثية املائية و صون ا -2جمال األولوية 

 الوراثية املائية املستزرعة وأقارهبا الربية واستخدامها املستدام ملواردا لصونالرتويج 

 مقدمة

ا ملعظم األنواع املساااااااااااتخدمة يف تربية األحياء املائيةن ما زال ا زء األحت  من نظرًا إىل التدجرب احلديث العهد نسااااااااااابيً  -36
ال يةن وميكنها ابلتايل اقيق مكاساا  حتبة  يف الساامات األنواع املسااتزرعة احلالية حيتفظ مبعظم التنوع الوراثي املوجود يف أقارهبا 

 من خالل الرتبية االنتقائية. وهذا يوفّر فرصااااًة لليتفاظ على التنوع الوراثي يف املسااااتقبلن مبا يضاااامن إمكانية اقيق املهمة جتارايً 
 املستزرعة املّدجنة وتطويرها. املكاس  الوراثية الطويلة األجلن من خالل اإلدار  الفعالة للتنوّع الوراثي يف األنواع

وما زالم األقارب ال ية قائمة  ميع األنواع يف تربية األحياء املائيةن رغم أن بعضااااااااااااااها مهّدد. وأتيت التهديدات  -37
من ت ية املوائل وفقداهنان والت ّة البيئي مبا يف ذلخ ت ّة املناخن والصاااااااااايد ا ائرن وانتشااااااااااار األمرا ن والطفيليات واألنواع 

 من تربية األحياء املائيةن مبا يف ذلخ من خالل اإلطال  الطوعي )مثاًل لتعزيز مصايد األمساك الت ارية ال ازية وحىت أحياانً 
 ا من أنواع تربية األحياء املائية يف الطبيعة. وميثل ت ّة املناخ ادايً والرتفيهية( أو العرراااااااااااي ألنواع مساااااااااااتزرعة ومتيتّولة جينيً 

يف ظّل األحدا  القصاااااوى واملتزايد  التواتر مثل العواصاااااف وموجات احلّر البيتريةن القادر  على القضااااااء  ان وخباصاااااةمتناميً 
على جمموعات ساااااااااااااكانية بكاملهان وحتذلخ من خالل تعديل التوزيع النسااااااااااااايب لألنواع. حتذلخن ميكن أن ميثل ت ّة املناخ 

 حيث م تكن ممكنة يف السابق.ا يف مواقع ان مثاًل من خالل جعل استزراع األنواع ممكنً فرصً 

ن يرد ما يصااااال 2021وغالًبا ما ال تتوفر املعلومات عن حالة صاااااون أرصاااااد  األقارب ال ية. وحىت أبريل/نيساااااان  -38
ابتفاقية الت ار  الدولية يف األنواع املعررة للخطرن  اتيف املائة من األنواع املائية املستخدمة يف األغذية يف املرفق 5.4حىت 

ا راااعيفة يف املائة من األنواع املساااتزرعة الت يشاااة إليها االااد الدويل حلفظ الطبيعة مصاااّنفة ابعتبارها أنواعً  10.5حتما أن 
أو معّرراااااااة اطر أحت . وتشاااااااكل األقارب ال ية لألنواع املساااااااتزرعة خزّاانتت أسااااااااساااااااية للتنوّع الوراثي لألنواع املوجود  يف 

 ع املستزرعةن وابلتايل ينب ي احلفاظ عليها. الطبيعةن وللتنمية املستقبلية لألنوا 

ويف سااااااايا  املوارد الوراثية املائيةن يرحّتز الصاااااااون على احلفاظ على التنوع الوراثي املوجود يف مساااااااتودعات ا ينات  -39
ملساااتزرعة الت ّا تطويرها ا من األنواع اا قلياًل نسااابيً الوطنية واإلقليمية والعاملية ألنواع املوارد الوراثية املائية. ونظرًا إىل أن عددً 

)مثاًل السااالالت واألصااناف( مهّددأل وينب ي صااوهنان    أن ترحّتز جهود الصااون احلالية بصااور  رئيسااية على املوارد الوراثية 
ة لألقارب لألقارب ال ية. لذان ابلنساابة إىل املوارد الوراثية املائيةن تتمثل األولوية احلالية للصااون يف احلفاظ على املوارد الوراثي

 ال ية ابعتبارها اازّاانت الرئيسااية للتنوّع الوراثي من أجل التطوير املسااتقبلي لألنواع املسااتزرعة من األنواع املائيةن مع الرتحتيز
 على األنواع األحتثر عررًة للتهديد على الصعيدين احمللي والعاملي.

ع املائية املستزرعة ااارعة للتدجربن ومن املهم ويف هذا السيا ن يتصل االستخدام املستدام بشكل أوثق ابألنوا  -40
اإلقرار بفرصاااااة إدارهتا على حنو فعال وابلتايل اساااااتخدام هذ  املوارد بشاااااكل مساااااتدام واحلفاظ على هذا التنوّع الوراثي قبل 

 فقدان التنوع الوراثي فقدان . حتما أن غياب االهتمام  دار  التنوّع الوراثي يف األنواع املساااااتزرعة املدّجنة ميكن أن يكد  إىل
ا إىل  والرتبية الداخليةن وهناك عد  حاالت موثّقة عن حصااااااااااااااول هذا األمر. وميكن أن يكد  الته رب غة املراق  أيضااااااااااااااً
دخول األنواعن مبا يفضااااي إىل فقدان أنواع منفصاااالة. وتكد  هذ  املمارسااااات يف سااااوء اإلدار  الوراثية إىل االسااااتخدام غة 

 وراثية.املستدام للموارد ال
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ويف سااايا  املوارد الوراثية املائيةن ينطبق االساااتخدام املساااتدام على اإلدار  الوراثية الفعالة لألنواع املساااتزرعة خالل  -41
 عملية التدجرب وبعدها. غة أن احلالة الوراثية ملعظم األنواع املستزرعة املّدجنة غة معروفة وغة مرصود .

شاائع يف تربية األحياء املائيةن وغالًبا ما اصال عملية إدخال للموارد الوراثية  حتما أن اساتخدام األنواع غة احمللية -42
وتبادهلا )احمللية وغة احمللية( برب البلدان. فإن إدخال أنواع غة  لية أو حىت أنواع مسااااااااااااااتزرعة ينطو  على خماطر  تملة 

 األصلي.ابلتأثة على النظام اإليكولوجي والتلّو  الوراثي للتنوّع الوراثي 

 اهلدف الطويل األجل

فظ املوارد الوراثية املائيةن مبا فيها األنواع احمللية وغة احملليةن وأنواعها املسااااااااااااااتزرعة وأقارهبا ال يةن وتتسااااااااااااااتخدم على حنو  ات
 ارية مساااااتدام ملا يف هو يف مصاااااليتة تربية األحياء املائيةن ومصاااااايد األمساك القائمة على االساااااتزراعن ومصاااااايد األمساك الت

 والرتفيهية والنظم اإليكولوجية املستدامة.

 :1-2األولوية السرتاتيجية 

اديد األقارب ال ية للموارد الوراثية املائية األحتثر عررااااااااااااااةً للخطرن واحلرص على إدارهتا بطريقة مسااااااااااااااتدامة وعلى تنفيذ 
 .إجراءات الصون املالئمة عند الضرور ن على الصعيدين الوطو واإلقليمي

 املنطقي املسوغ

ن متثل املوارد الوراثية لألقارب ال ية اازّان الرئيسي للتنوّع الوراثي ملعظم أنواع تربية األحياء املائيةن وبعضها مهّدد وابلتايل
املسااتزرعةن ينب ي صااوهنا. وبفعل ال ياب النساايب للمعلومات عن املوارد الوراثية املائيةن وخباصااة حالة هتديد أغلبية األنواع 

من املهم إقامة نظم رصدن مثاًل من خالل دمج البياانت عن مستوايت ااطر يف نظام املعلومات املتصل ابملوارد الوراثية 
 املائية.

ة للخطرن ينب ي ورااع تدابة الصااون املالئمة على املسااتوى الوطو واإلقليمين أو حىت على  وحاملا يتم اديد املوارد املعررااّ
املي مع إيالء األولوية للصااااون يف املوقع عند اإلمكان. وميكن أن تضااااّم تدابة الصااااون يف املوقع اإلدار  الفعالة املسااااتوى الع

 ملصايد األمساك )لألرصد  السمكية(ن واملناطق البيترية احملميةن والتقسيم إىل مناطقن ومحاية/استعاد  املوائل.
الكثة  االراال واحلفاظ على اختالف األنواع من خالل احلفاظ على و ة راااااااااااااارور  لليتفاظ على املوارد الوراثية لألنواع 

 .موائلها
وميكن أن يتكمَّل الصااون يف املوقعن أو يف احلاالت القصااوىن أن يتسااتبدل ابلصااون خارج املوقع بشااكل بنوك جينات حّية 

 )يف بعض األنواع(. ابلت يدأو األجّنة  األمشاجمثل حفظ  يف املخت اتأو بنوك ا ينات 

 اهلدف
 حفظ املوارد الوراثية لألقارب ال ية ابعتبارها خزّاانت للتنوّع الوراثي ومنع االنقرا  احمللي/العاملي ألنواع األقارب ال ية.

 اإلجراءات
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 رصد  تعزيز وتطوير وتطبيق العمليات التشارحتية لتيتديد حالة خطر أرصد  أنواع األقارب ال ية وإعداد قائمة ابأل
 املعّررة للخطر.

  الرتويج للصاااون الفعال يف املوقع حلماية األقارب ال ية املهّدد  للموارد الوراثية املائيةن على أن تتساااتكمل ابلصاااون
 خارج املوقع عند الضرور .

 .إقامة نظم رصد لتقييم وفر  أرصد  األقارب ال ية املعّررة للخطر وحالتها الوراثية 

 2-2ة األولوية السرتاتيجي

ترّق  اآلاثر الراهنة واملسااااااااااااااتقبلية املرتتبة عن الت ةات البيئيةن مبا يف ذلخ ت ّة املناخن على املوارد الوراثية املائية لألغذية 
 والزراعة واالست ابة وفًقا لذلخ.

 املنطقي املسوغ

مهم للت يةات السااااااااااالبية بشاااااااااااكل  ميتركت ّة املناخ حتملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العام احيّدد التقرير عن حالة 
أساااسااين إمنا لي  بشااكل حصاار ن يف املوارد الوراثية املائية املسااتزرعة وأقارهبا ال ية على السااواءن وخاصااة حيث يكون قد 

املسااات يبة إىل أن  يف املائة من البلدان 50ّا اساااتزراع األنواع أصااااًل إىل حّد قدرهتا القصاااوى على اّمل احلرار . وقد أشاااار 
ن هذ  ت ةر املناخ ساايكثر أتثةًا ساالبًيا أو أتثةًا ساالبًيا قواًي على املوارد الوراثية لألنواع املسااتزرعةن حتما يعّدد التقرير ساالساالًة م

 اآلاثر احملتملة. وأشار التقرير أيًضا إىل بعض اآلاثر اإل ابية.
  ل البشاااااااااااااارية املنشااااااااااااااأ والبيئية املكثر  على النتظم اإليكولوجية املائية.و ة حاجة إىل توساااااااااااااايع نطا  عمليات تقييم العوام

و   أن ترحتز جهود معا ة آاثر ت ةر املناخ على مصااااااااااااااايد األمساك وتربية األحياء املائية ترحتيزًا قواًي على قدر  عمليات 
 م اإلدار  الفعالة والتكيرفية.الصيد وتربية األحياء املائية على الصمود إيكولوجًيا واقتصاداًي يف تطوير نتظ

ا ابلنتظم اإليكولوجية األررااااااااية والنتظم اإليكولوجية للميا  العذبة والبيئات الساااااااااحليةن وحتان الكثة من اآلاثر احملدد  متعلقً 
مشلم أيًضا نتظم وارتبطم اآلاثر عموًما ابلتأثةات الواقعة على األقارب ال يةن ولكنها  يقابلها عددأل أقل من النتظم البيترية.

وتكثر الت يةات العامة يف النتظم اإليكولوجية على توافر امليا  والنتظم  االسااااااااااااااتزراع )األنواع املسااااااااااااااتزرعة( يف بعض احلاالت.
 وهذا يكثر بطر  متنوعة على املوارد الوراثية املائيةن وخباصة على األقارب ال ية. اهليدرولوجية واملوائلن

تعّرف إىل هاااذ  الت يةات وإىل التهاااديااادات الت تطرحهاااا على املوارد الوراثياااة املاااائياااةن وورااااااااااااااع ومن املهم التمكن من ال
 االست اابت املالئمة مبا فيها برامج الصون املستهدفة.

 اهلدف
رصاااااد آاثر الت ية البيئي على املوارد الوراثية املائية واألقارب ال ية بشاااااكل فعال وتنفيذ تدابة الصاااااون والتخفيف من 

 هذ  اآلاثر.

 اإلجراءات

  رصاااااااااااد وترّق  اآلاثر الراهنة واملساااااااااااتقبلية املرتتبة عن الت ةات البيئيةن مبا يف ذلخ ت ة املناخن على املوارد الوراثية
 املائية لألغذية والزراعة واالست ابة وفًقا لذلخ.
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 فيها  على األنواع املسااااتزرعةن مبا ورااااع ساااايناريوهات ت ّة املناخ للموائل الرئيسااااية )مبا يف ذلخ التيتّمض( وآاثرها
 األقارب ال ية.

  توسااااااااايع نطا  البيتو  والتنمية  يث يشااااااااامل آاثر ت ة املناخ وتدابة التخفيف منها يف ما خيّص املوارد الوراثية
 املائيةن مبا يف ذلخ القاعد  الوراثية للقدر  على الصمود يف وج  البيئة املت ّة  والتكيف معها.

 الصون املالئمة للموارد الوراثية املائية األحتثر عررّة آلاثر الت ّة البيئي.تنفيذ تدابة  

  اديد اجملاالت الت ميكن أن يكد  فيها حتّل من اإلدار  الوراثية والتيتساااااااااااااارب الوراثي دورًا يف التخفيف من آاثر
 الت ّة البيئي )مثاًلن اختيار مسات قدر  التيتّمل للتكّيف مع البيئة(.

 3-2األولوية السرتاتيجية 

دمج صون املوارد الوراثية املائية يف املوقع على حنوت انشط يف تنمية إدار  مصايد األمساك وخطط اإلدار  القائمة على النظام 
 اإليكولوجين وخباصة ابلنسبة إىل األنواع املهّدد .

 املنطقي املسوغ

مية حيّدد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العام مصايد األمساك ااارعة لادار  واملناطق املائية احمل
ألنواع الساااااااامكية املسااااااااتزرعة. ويف ظّل بعض الظروفن ميكن اعتبار لحتمكوانت مهمة يف صااااااااون أرصااااااااد  األقارب ال ية 

حتشااااكل من أشااااكال الصااااون يف املوقع حرب يكون اهلدف من خطة إدار  مصااااايد األمساك مصااااايد األمساك حساااانة اإلدار   
 احملافظة على العشائر الطبيعية والنظام اإليكولوجي الذ  يدعمها.

وينطو  هنج النظم اإليكولوجية يف مصااايد األمساك على نظر  واسااعة إىل إدار  مصااايد األمساك؛ ويقوم مدراء مصااايد األمساك 
وينب ي أن تتبربَّ األهداف املرجو  من خطة معيّنة إلدار  مصاااااااااااايد األمساك ام ابعتماد هذا النهج والنتهج املماثلة. من حول الع

أو منطقة مائية  ميةن بطريقة واراااايتة وأن تشااااة إىل ما إذا حتانم تتعت  صااااواًن يف املوقع الطبيعي. وعالوً  على ذلخن ينب ي 
 يف ذلخ احلفاظ على تنوّع وراثي وحيد وإدارت ن ابلنسبة إىل تربية األحياء املائية. اإلقرار  مهية أ  هدف للصونن مبا

حتما ينب ي أن تنظر عملية إعاد  تكوين األرصاااااد  أو اساااااينهان لدعم مصاااااايد األمساك الت ارية والرتفيهية )الت ميكنها أن 
يف املخاطر املرتبطة  طال  هذ  األرصد ن إمنا أيًضا  توفّر منافع اقتصادية للم تمعات احمللية الساحلية( على سبيل املثالن

 يف الفرص الت تتييتها لتيتقيق أهداف الصون. 

 اهلدف

ارتفاع نساابة خطط إدار  مصااايد األمساك )مبا يف ذلخ برامج اساارب األرصااد ( وخطط إدار  املناطق املائية احملمية الت تقّر 
ان يف صاااااااون هذ  املواردن مبا يف ذلخ ألنواع األقارب ال يةن وحيثما يكون ذاك مناسااااااابً بدورها يف إدار  املوارد الوراثية املائية 

 ا لرتبية األحياء املائية.ابعتبارها موردً 

 اإلجراءات

  اعتماد هنج النظم اإليكولوجية يف مصااااااااااااااايد األمساك واإلدار  القائمة على النظام اإليكولوجي ملعا ة األنواع الت
 يف تربية األحياء املائية(ن وحتذلخ األنواع ذات الصلة غة املستهدفة. يتم صيدها )املستخدمة
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 .تعزيز التعاون برب مدراء مصايد األمساكن ومدراء تربية األحياء املائية والقّيمرب على الصون 

  ًثي ان مع مراعا  التنوّع الورادمج الصون يف أهداف إدار  مصايد األمساك وتعزيز األرصد  حيثما حتان ذلخ مناسب
 وح م األرصد  الفعلي.

 .تعزيز استخدام األدوات الوراثية يف تقييم أرصد  مصايد األمساك وإدارهتا 

 4-2األولوية السرتاتيجية 

 .لصون املوارد الوراثية املائية خارج املوقع مبا يف ذلخ أقارهبا ال ية واألنواع املهدد الرتويج 

 املنطقي املسوغ

ل لصااااون األنواع  يف حرب    أن يشااااكل الصااااون يف املوقع )مبا يف ذلخ صااااون املوارد يف موقعها يف املزرعة( النهج املفضااااّ
فظ األقارب ا أو بدياًل هامً املوقع مسااااعدً  خارجوالتنوع الوراثي للموارد الوراثية املائيةن ميكن أن يكون الصاااون  ا حيث ال ات

فظ بصاااااو  ر  فعالة يف املوقع. و   دمج الصاااااون خارج املوقع يف أ  جهود إلدار  املوارد يف املوقعن ال ية أو ال ميكن أن ات
 حتما ينب ي النظر يف مستقبل احلالة الوراثية لألقارب ال ية واملوارد املستزرعة.

ارذ عامًة الصااااااااااااااون  إمنا يتطّل  موارد  داخل النظام احلي خارج املوقع يف بنوك ا ينات احلية ويف مراحتز تربية األمساكنوميت
حتبة  يف حال األنواع الكبة  وااصااابة مثل العديد من األمساك الزعنفية والقشااارايتن رغم أن  ميكن أن يكون أحتثر جدوى 

 وفعالية من حيث الكلفة للكائنات الدقيقة.

الذحترية  األمشاجالكائنات الدقيقة و وقد يكون الصون يف النظام احلي فعااًل ابلنسبة إىل موارد وراثية مائية معينةن وال سيما 
( وبعض املراحل املبكر  من حيا  الرخوايتن ولكن تطبيق   دود حالًيا على ابلت يد)مثاًل بنوك السااااااااااااااائل املنو  احملفوظ 

 .للبيو  ولألجنة ابلت يدعد  أنواع من املوارد الوراثية املائية بسب  الصعوابت يف جمال التخزين 
ف من الصاااون خارج املوقع احملافظة على تنوّع املوارد الوراثية احملفوظة وساااالمتهان مبا يتيح احلّد األد  و   أن يكون اهلد

من الت ية الوراثي مثل االحنراف الوراثي أو الرتبية الداخليةن مثاًل من خالل مراقبة ح م العشاااااااااااااائر الفعلي ومكافيتة قوى 
 االختيار والتقليل منها. 

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

 اإلجراءات

  خارج املوقعن مبا  املخت اتداخل إعداد وتعزيز ااطوط التوجيهية وأفضاااال املمارسااااات للصااااون يف النظام احلّي و
 كل فعال.يضمن احلفاظ على التنوّع الوراثي بش

  للبيو  ولألجنة. ابلت يدخارج املوقعن مبا يف ذلخ التخزين  املخت اتورع املنه يات للصون داخل 

 .اديد املوارد الوراثية املائية األحتثر عررًة للخطر الت ال ميكن حفظها بفعالية يف املوقع 

  خارج املوقعن حس  املقتضى.للصون إنشاء برامج 
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 وقع والصون يف املوقع يف ما خيّص األنواع املهدد  واهلامة.الربط برب الصون خارج امل 

 .دعم إقامة شبكة من بنوك ا ينات القائمة داخل األقاليم وعلى الصعيد العاملي 

 .مراعا  دور تربية األحياء املائيةن وخباصة املفارخن يف صون املوارد الوراثية خارج املوقع 

 5-2األولوية السرتاتيجية 

 االستخدام املستدام لألنواع املستزرعة املدجّنة من خالل اسرب إدار  التنوّع الوراثي.اسرب 

 املنطقي املسوغ

يف قطاع تربية األحياء املائيةن ميثل االسااااااااااااااتخدام املسااااااااااااااتدام للموارد الوراثية املائية إدار  املوارد الوراثية املدّجنة يف نظم تربية 
احلفاظ على التنوّع الوراثي والسااالمة الوراثية لألنواع واألنواع املسااتزرعة راامن نظم إمدادات األحياء املائية مع الرتحتيز على 

البذور. وحيتفظ العديد من املوارد الوراثية املائية املدّجنة مبسااااااااااتوايت عالية نساااااااااابًيا من التنوّع الوراثي الذ  ورثت  من أقارهبا 
حالًيان من دون إدار  متأنية للتنوّع الوراثين مثاًل من خالل رصااااااااااااااد ح م ال يةن إمنا ميكن فقدان هذا التنوعن وهو يتفقد 

 العشائر الفعلي والرتبية الداخلية.
 برب حتما أن الته رب املتعمد والعرراي شاائع نسابًيا يف تربية األحياء املائية نظرًا إىل سااهولة التزاوج برب األنواع وحىت أحياانً 

ملهّ نة خصااابة. ويف حرب قد تنشاااأ املنافع عن عملية الته رب من خالل قو  اهل رب يف األجناذن وغالًبا ما تكون األنواع ا
جمموعات  ّدد  من السمات املطلوبةن ميكن أن يكد  التطبيق العشوائي وغة املقصود للته رب إىل دخول أنواع وخسار  

األقارب ال يةن يف حالة إعاد  إطال  األنواع املساااتزرعة الساااالمة الوراثية لألنواع يف بيئة تربية األحياء املائيةن ورمبا يف موارد 
 ا أو هروهبا.مائيً 

وينب ي اعتبار استزراع األنواع إلطالقها يف البيئة الطبيعية )مثاًل لدعم مصايد األمساك الت ارية والرتفيهية أو للصون( حتيتالة 
وراثي لألرصاااااااد  ال ية والتخفيف من آاثر  يف هذ  خاصاااااااةن حتما    النظر يف التنوع الوراثي وااطر الذ  يهدد التنوع ال

 ال امج.

 اهلدف

اسااااااااارب اإلنتاجية من خالل احلفاظ على التنوع الوراثين والساااااااااالمة الوراثية لألنواع واألصاااااااااناف املساااااااااتزرعة يف نظم 
 إمدادات البذور.

 اإلجراءات

  البذورن مبا يف ذلخ من خالل تطبيق تعزيز تطبيق املبادئ األساسية إلدار  الرصيد البيا  رمن نظم إمدادات
 أح ام العشائر الفعلية الدنيان والوقاية من الدخول غة املخطط برب األصناف/األنواع املستزرعة.

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

 لوراثية للموارد املستزرعة من أجل إطالقها يف البيئة الطبيعية.إعداد توصيات وخطوط توجيهية لادار  ا 
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 6-2األولوية السرتاتيجية 

إدار  ومراقبة اساااااااتخدام وتبادل املوارد الوراثية املائية على حنو آمن مع األخذ يف االعتبار الصاااااااكوك الوطنية والدوليةن 
 حس  احلاجة.

 املنطقي املسوغ

ا واألنواع املسااااااااااااتزرعة املعّدلةن بعمليات إدخال األنواعن وخباصااااااااااااة األنواع غة احمللية واملت ّة  وراثيً نظرًا إىل املخاطر املرتبطة 
والتواتر العايل لعمليات التبادل والنقل الت اصاااااااااااااال يف قطاع تربية األحياء املائيةن من املهّم أن تتم إدار  وتنظيم عمليات 

ائية لرتبية األحياء املائية )مبا يف ذلخ ألغرا  غة غذائية مثل أنواع الزينة( بصاااور  اإلدخال والتبادل هلذ  للموارد الوراثية امل
فعالةن وأن تستند على اليل مالئم للمخاطر واملنافع. حتما أن مدّوانت السلوك القائمة ال تتطّر  إىل منت ات العديد من 

ولية لالساااتخدام الرشااايد لألنواع غة احمللية واألنواع التكنولوجيات اااصاااة ابلتيتسااارب الوراثين وال توجد خطوط توجيهية د
 املستزرعة املت ّة  وراثًيا ومراقبتها.

 اهلدف
 تبادل واستخدام األنواع املستزرعة على حنوت آمن.

 اإلجراءات

  الرتويج على نطا  أوساااااااااع ملدوانت السااااااااالوك وااطوط التوجيهية القائمة اااصاااااااااة  دخال ونقل األنواع املائية
 واألنواع املستزرعة.

  مراجعة أو وراااااع اطوط توجيهية بشاااااأن أفضااااال املمارساااااات القائمة على املخاطر واساااااتخدام أنواع مساااااتزرعة
خمتلفة من املوارد الوراثية املائية والرتويج هلان مع دمج العناصاااااااااار الرئيسااااااااااية يف مدوانت الساااااااااالوك القائمة )مثاًلن 

 (.28اهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخليةو  27ر اجملل  الدويل الستكشاف سبل التعاون البيت

  الرتويج لتطوير واساااتخدام اتفاقيات نقل املوارد لضااامان االساااتخدام املساااكول للموارد الوراثية املائيةن والوقاية من
املساااااااااااااتزرعة املعّدلةن أو املخاطر املرتبطة بعمليات اإلدخالن وخباصاااااااااااااة األنواع غة احمللية واملت ة  وراثًيا واألنواع 

 التخفيف من هذ  املخاطر.

 .تعزيز تقييم ورصد خصائص األنواع املستزرعة للموارد الوراثية املائية 

 .زايد  الوعي العام والقطاعي واالتصاالت بشأن خماطر ومنافع تكنولوجيات التيتسرب الوراثي 

  

                                                           
 ICES Code of Practice on the Introductions and Transfers of Marine. 2005اجملل  الدويل الساااااااتكشااااااااف سااااااابل التعاون البيتر ن   27

.pp 30. 2005 Organisms  ًمتاح أيض( ا على املوقعpractice.pdf-of-code-banis.org/globalassets/iceshttps://www.no) 
28  Codes of practice and manual of procedures for consideration of introductions and transfers of marine . 1988Turner, G.E. 

.and freshwater organisms  الداخلية/فريق العمل املخصاااااااص املعو  فا  الساااااااو  لهيئة االساااااااتشاااااااارية األوروبية للمصاااااااايد ل 23عدد غة دور  رقم
)مااااتاااااااااح عاااالااااى املااااوقااااع صااااااااااااااااااافاااايتااااااااة  الاااانساااااااااااااااااااخااااااااة اإلنااااكاااالااااياااازيااااااااة   44ن ملاااانااااتاااا ااااااااات تاااارباااايااااااااة األحااااياااااااااء املااااااااائاااايااااااااة يف املاااايااااااااا  الااااعااااااااذبااااااااة يف أورواب

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

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

تعجيل تطوير التحسنينينينينير الوراثي لألنواع املسنينينينينيتزرعة ح تربية األحياء املائية والسنينينينينيتكادة من  مس الرتكيز عل  توسنينينينينييس 
 .ةنطاق برامج الرتبية النتقائي

 مقدمة

 راثية املائية. هناك إمكانية حتبة  ملواصاااالة اساااارب إنتاج تربية األحياء املائية من خالل التيتساااارب الوراثي للموارد الو  -43

ورغم تعدد التكنولوجيات الوراثية الرامية إىل اساارب حتفاء  اإلنتاج ور يت  يف تربية األحياء املائيةن إال أن حسااناهتا وساايئاهتا 
ليسم مفهومة جًيدا يف مجيع األوقات وحتثةًا ما ينقصها تقييم مالئم للمخاطر واملنافع. حتما أن  من الشائع سوء فهم أدوار 
التكنولوجيات املختلفة وخماطرهان وسااااااوء التواصاااااال بشااااااأهنا. لذان ينب ي اعتبار تقييم املخاطر واملنافع ابالسااااااتناد إىل وقائع 

 علمية  ميع التكنولوجيات املستخدمة يف تربية األحياء املائية جمااًل عايل األولوية.

الوراثية املائية وإدارهتان حتما أن البلدان عاجز   وتفتقر معظم األنواع املائية املسااااااااتزرعة إىل خطط لتطوير املوارد -44
حتما أن البطء يف اعتماد برامج التيتسااااااااااارب عن اقيق منافع التطبيق الفعال واملناسااااااااااا  لادار  والتيتسااااااااااارب الوراثيرب.  

يف جمال تربية  الوراثي حيّد من آاثرها على اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائيةن حىت ابلنساااابة إىل بعض األنواع الرئيسااااية
 األحياء املائية.

رغم أهنا تتعت  النهج الرئيسي الضرور  ليستند إلي  التقدم يف  اما زال اعتماد الرتبية االنتقائية التقليدية  دودً  -45
التيتساااااااااااااارب الوراثي. وقد يكون اسااااااااااااااتهالل هذا النوع من ال امج مكلًفان وغالًبا ما تتعت  من اختصاااااااااااااااص الوحتاالت 

ة الت ارية قد احلكومية. ولكن تشااة األدلة إىل أن الشااراحتات برب القطاعرب العام واااصن والتعاونيات وشاارحتات الرتبي
تكون فعالة يف بناء برامج التيتسرب الوراثي على املدى البعيد وإدامتها. وحتما يف احملاصيل واإلنتاج احليواينن لقد أثبتم 

فعالة يف جمموعة من األنواع املائية يف أصاااااااانافت خمتلفةن وأظهرت أهنا اقق عوائد حتبة  على أهنا برامج الرتبية االنتقائية 
 االستثمارات.

حتذلخن ميكن تطبيق هنج أخرى للتيتساااااااااااااارب الوراثي مثل الته ربن والرتبية املختلطةن والتدخل يف عدد األزواج  -46
ة على حنو أحت . ويف حرب فدهالصااااااب يةن واإلنتاج األحاد  ا ن  والنقل الوراثي لتعزيز اإلنتاج واساااااارب الساااااامات املساااااات

ا يف معظم احلاالت يف  ال امج القائمة  ّد ذاهتان غة أهنا تندمج بشاااااااكل أفضااااااال مع برامج ميكن تطبيق هذ  النهج أيضاااااااً
الرتبية االنتقائية من أجل إراااااااافة القيمة إىل التيتساااااااينات الرتاحتمية يف السااااااامات الكميةن مع احملافظة يف الوقم ذات  على 

دام والطويل األجل الذ  يرحّتز على اإلدار  الفعالة للتنوّع الوراثي. وحيقق هذا النهج املختلط بفعالية أحت  التيتساااااارب املساااااات
 توسيع قائمة السمات احملّدد  واهلامة.

إمنا يعاين التيتسااااااااااااارب الوراثي ألغلبية األنواع املائية من أتّخر حتبة مقارنًة مبا هو علي  يف الزراعة األرراااااااااااااية ألنواع  -47
ا من ا حتبةً نساااااابًيا. إمنا نظرًا إىل أن جزءً احملاصاااااايل والثرو  احليوانيةن ويتعزى هذا األمر بشااااااكل رئيسااااااي إىل تدجينها احلديث 

التنوع الوراثي املوجود يف أرصااااااااد  األقارب ال ية يبقى داخل هذ  األنواع املسااااااااتزرعة املدّجنةن تتوفّر فرصااااااااة حتبة ن إن مّتم 
يف املائة  10إدارهتا بشكل جيدن لتيتقيق مكاس  هائلة من خالل الرتبية االنتقائية. ابلفعلن ميكن اقيق مكاس  بقدر 

  يف جمموعة من األنواع ع  أصناف خمتلفة.لكل جيل يف السمات املهمة جتارايً 

 اهلدف الطويل األجل
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اعتماد متزايد ل امج التيتسرب الوراثي القائم على الطل  مبا يعّزز حتفاء  إنتاج تربية األحياء املائية واستدامت ن وحيّقق املنافع 
 بيئة.للمستهلكربن واجملتمع األوسع وال

 1-3األولوية السرتاتيجية 

اساااااااااااااارب فهم خصااااااااااااااائص تكنولوجيات التيتساااااااااااااارب الوراثين وفوائدها وخماطرها احملتملة )واآلليات الفعالة للتخفيف من 
 املخاطر(ن وتطبيقاهتا على املوارد الوراثية املائية.

 املنطقي املسوغ

ومتطلباهتا يقيد اعتمادهان أو ميكن أن يكد  إىل تطبيق غة إن غياب الوعي للمنافع احملتملة ل امج الرتبيةن وملخاطرها 
مالئم لتكنولوجيات التيتساااااااارب الوراثي. ويف تطوير أ  قطاع لرتبية األحياء املائيةن ساااااااايأيت يوم يقتضااااااااي بورااااااااع برامج 

نتاجن ومساااااتوى للتيتسااااارب الوراثي ابالساااااتناد إىل عدد من العواملن مبا فيها ح م اإلنتاج وقيمت ن والكياانت املعنية ابإل
نضاااااج القطاع ومدى الطل  لتيتسااااارب السااااامات الرئيساااااية يف األنواع املساااااتزرعة الت يتم إنتاجها. ومن املهم معرفة مىت 
يكون من املناسااااااااا  إطال  برامج التيتسااااااااارب الوراثين وما هي التكنولوجيا الوراثية وما هو هنج برانمج الرتبية الذ  من 

أفضل وج . على سبيل املثالن ميكن أن يكون الته رب سهل التطبيق وفعااًل من  احملتمل أن يست ي  إىل الطل  على
حيث الكلفةن وميكن أن حيقٌّق اساااينات يف السااامات الت ارية من خالل قو  اهل رب أو مزيج  ّدد من السااامات. غة 

ا أو غة مراقبة وخسار  حيقق مكاسا  تراحتمية على مّر األجيال وينطو  على خماطر دخول أنواع غة مرغوب هب أن  ال
 نقاء األنواع.

حتذلخن ميكن أن يكد  غياب الوعي يف صاااااافوف صااااااانعي القرارات إىل ورااااااع سااااااياسااااااات غة مالئمة ترعى اسااااااتخدام 
تكنولوجيات التيتسااااااارب الوراثي. فتيتسااااااارب الوعي إزاء خصاااااااائص تكنولوجيات خمتلفة للتيتسااااااارب الوراثين مبا فيها الطر  

ن يوفّر الثقة ابحلكومة ومبسااتثمر  القطاع اااص للتخطيط للتطبيقات املالئمة للتيتساارب الوراثي ومتطلبات املواردن ميكن أ
ودعمها. وهلذا الساااااب ن من األمهية مبكان فهم املخاطر ذات الصااااالة الت توّلدها الت يةات الوراثية والنامجة عن التيتسااااارب 

 والتكاليف مقابل املنافع.

حالًيا بدور راائيل جًدا يف إنتاج تربية األحياء املائيةن قد يكون للتطورات األخة ن مثل  ويف حرب أن النقل الوراثي يضااطلع
التعديل الوراثين إمكانية حتبة  يف املسامهة يف مكاس  اإلنتاجن ويف بعض احلاالتن يف تقليص خماطر تربية األحياء املائية. 

نولوجيا الناشئة ومنافعها. لذان من الضرور  إجراء اقيق واسعن إمنا م يتكّون فهم جيد بعد عن املخاطر النسبية هلذ  التك
أجل توفة الثقة ودعم التطبيقات الرشاايد   الرشاايد  منومسااتقل ومشاارتك برب التخصااصااات يف عمليات البيتث واالبتكار 

 هلذ  التكنولوجيات للتيتسرب الوراثي.

 اهلدف

املوارد الوراثية املائية للقضااااااااااي ذات الصاااااااالة واهلامةن توساااااااايع الفهم يف صاااااااافوف أصاااااااايتاب املصااااااااليتة الرئيساااااااايرب يف جمال 
 واالحتياجات والتيتدايت الت اول دون االستفاد  من التطوير املالئم واملكثر للموارد املائية يف قطاع تربية األحياء املائية.

 اإلجراءات



29  CGRFA-18/21/8.3 

  مبا يف ذلخ خماطرها ورااااااع وتوزيع خطوط توجيهية بشااااااأن التطبيق املناساااااا  لتكنولوجيات التيتساااااارب الوراثين
ومنافعهان  يث تتسااتخدم حتأدا  لدعم القرارات يف إعداد اساارتاتي يات التيتساارب الوراثي على املسااتويرب الوطو 

 واإلقليمي.

  لتقييم خماطر التيتسرب الوراثي والتخفيف منها.وبرامج تطوير ونشر أدوات 

 تيتسرب الوراثي األساسي يف أنواع تربية األحياء نرتنم( وندوات إلكرتونية حول الإعداد وتنظيم دورات )على اإل
 املائية جملموعات مستهدفة خمتلفة )مثاًلن املزارعربن واملرّبرب واملوظفرب احلكوميرب(.

  إجراء مشاااااورات وطنية و/أو إقليمية مع أصاااايتاب املصااااليتة بشااااأن االساااارتاتي يات املناساااابة للتيتساااارب الوراثي
 لألنواع الرئيسية.

  اساااااااارتاتي يات االتصااااااااال اإلعالمي بشااااااااأن املنافع واملخاطر ابلنساااااااابة إىل املنت رب واملسااااااااتهلكرب إعداد وتنفيذ
 )التوعية(.

  اسااااتعرا  واديد الدروذ املسااااتفاد  من اساااارتاتي يات التيتساااارب الوراثي واالتصاااااالت ذات الصاااالة يف الزراعة
 ا يف ذلخ أمهية القياذ الدقيق للسمات.األررية واتريخ االسرتاتي يات واالتصاالت يف قطاع الرتبية املائيةن مب

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

  تشاااااااااااا يع املناقشااااااااااااة برب أصاااااااااااايتاب املصااااااااااااليتة واا اء يف جمموعة من املنتدايت من أجل تعميق الفهم حول
حللول العملية واملساااتدامة املثلى جملموعة من املساااائل املتصااالة برتبية تكنولوجيات التيتسااارب الوراثي هبدف إ اد ا

 األحياء املائية.

 2-3األولوية السرتاتيجية 

زايد  اعتماد برامج الرتبية االنتقائية الطويلة األجل واملدار  بطريقة جيد  ابعتبارها تكنولوجيا اسااااااارب وراثي أسااااااااساااااااية مع 
 .املائية الرئيسيةالرتحتيز على أنواع تربية األحياء 

 املنطقي املسوغ

ا برب مساتت حتمّية هامة من الناحية الت ارية واإلدار  الفعالة للتنوع الوراثين وتتعت  جتمع برامج الرتبية االنتقائية املدار  جيدً 
نساااااابًيا والنمو تكنولوجيا أساااااااسااااااية للتيتساااااارب الوراثي يف تربية األحياء املائية. ورغم ذلخن تبقى معدالت االعتماد متدنية 

ان وخباصاااة ابلنسااابة إىل األنواع الرئيساااية يف تربية األحياء املائية يف البلدان النامية اهلامة لألمن ال ذائي )مثاًلن الشااابوط بطيئً 
 الكبة اهلند  والصيو(.

سااااااباب االعتماد البطيء ومن الضاااااارور  معا ة القيود العتماد الرتبية االنتقائية والرتويج لالسااااااتفاد  الواسااااااعة منها. حتما أن أ
ا إمنا من احملتمل أن تضااااااااّم: غياب عمليات نساااااااابًيا للتيتساااااااارب الوراثي يف قطاع تربية األحياء املائية معقد  وغة مفهومة جيدً 

البيتث واالبتكار املساااااااكولة؛ وغياب تقدير ح م املنافع الت قد تنشاااااااأ؛ وعدم توفر االساااااااتثمارات اااصاااااااة والدعم العام يف 
؛ والتصاااااّور بوجوب أن تكون ال امج واساااااعة النطا ن وابلتايل حتثيفة االساااااتخدام للموارد؛ والرتحتيز احملدود على األجل الطويل

برامج القطاع العام القصاة  األجل وابلتايلن غياب اخنراط القطاع اااص )وخباصاة ابلنسابة إىل األنواع األد  قيمة يف البلدان 
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تائج برامج التيتسااارب؛ والشاااواغل بشاااأن اآلاثر الوراثية السااالبية لألمساك اهلاربة من املزارع النامية(؛ والتيتدايت يف جمال محاية ن
 ااارعة للرتبية االنتقائية على أقارهبا ال ية؛ وعدم توفر املوارد البشرية وقدرات البنية التيتتية لتنفيذ برامج الرتبية.

 اهلدف

ا مبا يكد  إىل مضاعفة مسامهة األنواع املستزرعة احملّسنة يف إنتاج املدار  جيدً هتيئة بيئة متكينية لتع يل اعتماد برامج الرتبية 
 تربية األحياء املائية يف السنوات العشر  املقبلة. 

 اإلجراءات

  تطوير حزم التدري  املطبقة على الصااااااااااااااعيد اإلقليمي للمرّبرب/املنت رب حول منافع وخماطر التيتساااااااااااااارب الوراثي
 الوطو واإلقليمي.لتنفيذها على الصعيدين 

  تعزيز ورع اقرتاحات القيمة )مثاًلن من خالل حلقات عمل مع جهات اتصال وطنية( للتيتسرب الوراثي يف ما
 خيّص األمن ال ذائين والتنمية االقتصادية وسبل العيش.

 و/أو  اديد وإطالع أصاااااايتاب املصااااااليتة الرئيساااااايرب على دراسااااااات احلالة بشااااااأن برامج الرتبية احملليةن والوطنية
 ان والناجيتة واملكثر  الت اّدد أدوار الوحتاالت العامة واااصة.اإلقليمية املدار  جيدً 

 مبااا يف ذلااخ مع مجعيااات املزارعرب يف إعااداد برامج الرتبيااة يف األجاال  نتعزيز التعاااون برب القطاااعرب العااام واااااص
ائمة على املعرفة )على الصاااااعيد احمللين والوطون الطويل مبا يف ذلخ توفة األدوات لدعم إدار  الرصااااايد البّيا  الق

 .واإلقليمي والعاملي(

  إعداد خطوط توجيهية لتيتديد العالمات القياسية الوطنية و/أو اإلقليمية اصائص أداء )مبا يف ذلخ مكشرات
 التنوع الوراثي( األنواع املستزرعة احمللية وغة احمللية املتاحة والرتويج لتطبيقها.

  ( احلصااااااااااول الفعال على 1البيتو  العلمية لتسااااااااااتند إليها عملية إعداد السااااااااااياسااااااااااات املالئمة بشااااااااااأن: )دعم
( املخاطر 2التكنولوجيات ا زيئيةن مثل االنتقاء الوراثي وخدمات الرتحتي  الوراثين يف برامج الرتبية االنتقائية؛ )

نة وراثًيا على البيئة؛ ) اسااااااااااارتاتي يات التخفيف من آاثر ت ة املناخ و ( 3الت تطرحها األنواع املساااااااااااتزرعة احملساااااااااااّ
 القائمة على العلم الوراثي ورصدها.

  تعزيز التعاون وإقامة الشااااااابكات على املساااااااتويرب الدويل واإلقليمي على التيتسااااااارب الوراثي للموارد الوراثية املائية
عن املوارد الوراثية املائية ملصايد  العابر  لليتدودن مبا يف ذلخ تبادل البياانت واملعلومات برب املكسسات املسكولة
 األمساك وتربية األحياء املائيةن ووحتاالت التنمية واملنظمات الدولية ذات الصلة.

 3-3األولوية السرتاتيجية 

إعداد اسااااارتاتي يات وبرامج إمنائية وطنية و/أو إقليمية لألنواع واألصاااااناف املساااااتزرعةن تراعي احتياجات الساااااو  واجملتمعن 
 .إطال  حتامل إمكاانت املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ية ب
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 املنطقي املسوغ

لدى عدد قليل نسااااااااابًيا من البلدان اسااااااااارتاتي يات وطنية تويل األولوية لألنواع والسااااااااامات لتنمية األنواع املساااااااااتزرعة لرتبية 
األحياء املائية الت توفر إطارًا ألولوايت البيتثن وتنمية البنية التيتتيةن وإدار  املخاطر والتخفيف منها واالسااااتثمار. واتاج 

منها إىل معلومات أسااااااااساااااااية عن املوارد الوراثية املتاحةن الت قد يوّلدها نظام املعلومات عن هذ  االسااااااارتاتي يات يف جزء 
ا أن تساااااارتشااااااد االساااااارتاتي يات 1املوارد الوراثية املائية )حتما هو مقرتح يف جمال األولوية  (. وساااااايكون من الضاااااارور  أيضااااااً

ئية حتالت ميكن أن تنشااااأ عن ت ّة املناخ. حتذلخن     ولوايت مسااااتقبلية مثل الت يةات يف طل  السااااو ن والت يةات البي
والنظر يف الدور املالئم ألصاايتاب املصااليتة يف  29أن تضااع البلدان املتطلبات الدنيا لادار  املسااتدامة للموارد الوراثية املائية

 القطاعرب العام واااص وإدار  مسائل امللكية الفكرية.
متكينية لدعم أصاااايتاب املصااااليتة يف نظم إمدادات البذور من أجل إدار  مواردها ويتوج  على االساااارتاتي يات هتيئة بيئة 

الوراثية على حنو مسااتدامن واملبادر  إىل التيتساارب الوراثي عندما حيرب الوقم املالئم لذلخن واسااتخدام التكنولوجيا األنساا  
 لتيتقيق املنافع القصوى يف قطاع معرّب.

ياسات واألطر القانونية املرتبطة هبا ابلصكوك الدولية ذات الصلةن حسبما ينطبقن حتما    أن تلتزم االسرتاتي يات والس
مثل اتفاقية التنوّع البيولوجين وبروتوحتول قرطاجنة للسااالمة األحيائية وبروتوحتول انغواي بشااأن احلصااول وتقاساام املنافعن وأن 

 تكون متسقة مع السياسة الوطنية.
ا يف تقييمن ورصااد وتساا يل األنواع املسااتزرعة ا ديد  الناشاائة من برامج وينب ي أن تنظر االساارتاتي يات والساا ياسااات أيضااً

 التيتسرب الوراثي. 

 اهلدف

تقوم البلدان واملنظمات احلكومية الدولية بورااااع وتنفيذ االساااارتاتي يات لتنمية املوارد الوراثية املائية الرئيسااااية ابالسااااتناد إىل 
 ومنافعها.فهمت ملخاطر النهج املختلفة 

 اإلجراءات

  إجراء اساااتشاااراف واليل للساااو ن وإشاااراك خمتلف أصااايتاب املصاااليتة )مثاًلن املساااتهلكربن والبائعرب ابلت زئةن
واملزارعربن واملنظمات غة احلكومية والعلماء( لتيتديد األهداف ذات األولوية للتيتسااارب الوراثين ووراااع مناذج 

 عم القرارات.اليل املنافع والكلفة ابعتبارها أدوات لد

  هتيئة بيئية متكينية للتيتسااااارب الوراثي يف قطاعات إمدادات البذور من خالل اديد ومعا ة الشاااااواغل الرئيساااااية
 لدى أصيتاب املصليتةن ومن خالل بلور  وتنفيذ االسرتاتي يات والسياسات الداعمة.

  الفنية( للسااااااماح بتنفيذ برامج بلور  وتنفيذ االساااااارتاتي يات والسااااااياسااااااات )بدعم من بناء القدرات واملدخالت
الرتبية احملليةن والوطنية واإلقليمية. وهذ  قد تشاااامل التكامل املالئم مع مبادرات الصااااونن ومن شااااأهنا أن تدمج 

 رصد وتقييم آاثر هذ  االسرتاتي يات والسياسات.

                                                           
 Aquaculture resources: A framework of essential criteriaDevelopment of aquatic genetic .. 2018منظماة األغاذياة والزراعاةن   29
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 نة من األصااناف احمللية تعزيز تطوير وتنفيذ برامج الرتبية احملليةن والوطنية واإلقليمية لتنمية األنواع امل سااتزرعة احملسااّ
 وغة احمللية املناسبة للظروف واألسوا  احملليةن مبا يف ذلخ تسليم أنواع مستزرعة  ّسنة لألسوا .

  تشااااااااا يع الكياانت العامة و/أو اااصاااااااااة ووحتاالت التمويل اإلقليمية على دعم التيتسااااااااارب الوراثي ألنواع الرتبية
 قتصادية.املائية املهمة من الناحية اال

  اسااااتعرا  األطر القانونيةن الت تسااااتند إليها عملية اختيار األنواع وتنمية األصااااناف املسااااتزرعةن مبا يتماشااااى مع
الصاااااكوك الدولية ذات الصااااالة مثل اتفاقية التنوّع البيولوجين وبروتوحتول قرطاجنة للساااااالمة األحيائية وبروتوحتول 

 انغواي بشأن احلصول وتقاسم املنافع.

  النظم لتقييم األنواع املستزرعة احملّسنة وتس يلها.إقامة 

  راامان التوازن املالئم برب تطوير الرتبية املائية لألنواع ا ديد  )احمللية وغة احمللية( وتطوير أصااناف مسااتزرعة من
 .األنواع املوجود  الت تتم تربيتها

 4-3األولوية السرتاتيجية 

 يف تربية األحياء املائية لتطوير األنواع املستزرعة احملسّنة.رفع قدرات أصيتاب املصليتة الرئيسيرب 

 املنطقي املسوغ

من الضااااارور  توفة دراية وخ   حتبةترب لتنفيذ برامج تربية شااااااملة ومدار  جيًدا قادر  على اقيق املكاسااااا  الوراثية املثلىن 
وتشااااااااااامل هذ  اا   علم الوراثة الكمية وإدار   وتفاد  الرتبية الداخلية واآلاثر السااااااااااالبية على صااااااااااايتة الكائنات ورفاهها.

البياانت واا   يف التيتليلن ويف بعض احلاالت اا   يف علم األحياء ا زيئين إراااااافًة إىل فهم تربية األحياء املائيةن وتربية 
   الوراثية الكمية.احليواانت وتربية األنواع املستهدفة. وغالًبا ما تكون هذ  اا   مفقود ن وخباصة يف جمال اا  

وميكن أن متثل األنواع املساااتزرعة موارد عابر  لليتدود  هة عشاااائر املصااادر األصااالي ويف تطوير األنواع املساااتزرعة احملسااانة. 
ويف هذ  احلاالتن ميكن أن تنشااااأ فرص ورااااع هنج تعاونية إزاء التيتساااارب الوراثي من خالل برامج الرتبية اإلقليميةن وحىت 

ا من اا اء للمسااااعد  يف تصاااميم ملية قد تكون ممكنة. وميكن أن تساااتخدم هكذا برامج شااابكًة أوساااع نطاقً أن ال امج العا
 وتش يل برامج التيتسرب الوراثي.

 اهلدف

م تعد املوارد البشاااااارية تقّيد التنفيذ املالئم للتيتساااااارب الوراثي واعتماد أنواع مسااااااتزرعة  ساااااانة يف قطاع تربية األحياء املائية. 
 برامج تنمية القدرات توفّر القدرات يف األجل الطويلن مبا يف ذلخ ختطيط التعاق  على الوظيفة.وتضمن 

 اإلجراءات

  ات أو شااااااراحتات )أو دجمها يف الشاااااابكات إقامة شاااااابكات وطنية و/أو إقليمية ألصاااااايتاب املصااااااليتةن أو منصااااااّ
ات تعاونية يف جمال التيتساارب الوراثي القائمة(ن مبا يف ذلخ دليل  مساء اا اء يف اإلقليمن من أجل ورااع إجراء

 وعلم الوراثة الكمية. ودعو  ا هات املاحنة إىل دعم هذ  املنصات.
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  إشااااراك الشاااارحتاء الذين يتمتعون ابا   يف تطوير املوارد الوراثية وإدارهتان واملكسااااسااااات العلمية املتقدمة يف إعداد
 وجيات التيتسرب الوراثي.مواد تدريبية وورع قائمة ابا اء للتدري  على تكنول

  إقامة حلقات عمل/مكمترات وطنية و/أو إقليمية )بشااكل مسااتقل أو راامن جلسااات يف املكمترات اااصااة برتبية
األحياء املائية( ملناقشاااااااااااة وتوفة آخر املعلومات عن التكنولوجيات ا ديد  يف جمال تطوير املوارد الوراثية املائية. 

حتياجات التدري  على الصااااااااااااااعيدين الوطو واإلقليمي ب ية احلرص على أن وإجراء عمليات تقييم منتظمة ال
 الحتياجات املستقبلية للقطاع.لا يكون بناء القدرات مالئمً 

  تشااا يع وحتاالت التمويل على دعم بناء القدرات يف اجملاالت احملدد  )مثاًلن علم الوراثية الكّمية( الت تفتقر إىل
 املوارد البشرية الضرورية.

 قيف وتدري  أصااااايتاب املصاااااليتة الرئيسااااايرب على التيتسااااارب الوراثي واسااااارب تربية احليواانت واألمن احليو  تث
للرتبية االنتقائية من خالل توفة التدري  والدعم الفو ألنشااااااطة الرتبية راااااامن اجملتمعات احمللية الزراعيةن ودمج 

 املوارد الوراثية املائية.املمارسات احملّسنة يف جمال تربية احليواانت يف برامج تطوير 
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 السياسات، واملؤسسات وبناء القدرات -4جمال األولوية 

تعزيز وضنينينيس السنينينيياسنينينيات املتصنينينيلة ثملوارد الوراثية املائية، ودعم تنمية مؤسنينينيسنينينيات أصنينينيحات املصنينينيلحة وبناء القدرات 
 لدعم إدارة املوارد الوراثية املائية.

 مقدمة

الوراثية املائية لألغذية والزراعة إىل وجود العديد من السياسات واملكسسات الت تعاة يشة التقرير عن حالة املوارد  -48
املوارد الوراثية املائيةن وإىل وجوب أن تتعامل مع قوى  رحتة متعدد  وجمموعة متنوعة من أصيتاب املصليتة يف البيئة 

يةن إن على املسااتوى الوطو أو الدويلن غالًبا املائية. وحرب توجد سااياسااات وخطط إدار  خاصااة ابملوارد الوراثية املائ
تكون غة فعالة بفعل غياب التوعية وعدم توفر املوارد البشاااااارية واملالية الضاااااارورية للتنفيذن والرصااااااد واإلنفاذ على  ما

 حنو مناس . 

جمموعة  ويف معا ة املوارد الوراثية املائيةن يواج  حتّل من صااااااانعي السااااااياسااااااات واملكسااااااسااااااات التيتّد   ن ت طي -49
واسااااااااااااعة من املوائلن واحلاالت االقتصااااااااااااادية والبيئات االجتماعية والثقافيةن والعديد من أصاااااااااااايتاب املصااااااااااااليتة 

حياء املائية مع عد  قطاعات اقتصااااادية أخرىن مثل مصااااايد ومسااااتخدمي املوارد الوراثية املائية. وتتناف  تربية األ
 ئل واملوارد ذاهتا.األمساكن والزراعةن والسياحة وصناعات أخرى على املوا

ا االسااتخدام الكثيف لألنواع ونظرًا إىل تواتر الواردات والصااادرات اااصااة ابملوارد الوراثية املائية الت يوّجهها جزئيً  -50
غة احمللية يف تربية األحياء املائيةن    أن تنظر السياسات الت تعاة هذ  املوارد يف البعد العابر لليتدود إلدار  

ا يف احلصاااول على املوارد وتقاسااام منافعهان واسااارتاتي يات املوارد الو  راثية املائية. و   أن تنظر الساااياساااات أيضاااً
التنمية الطويلة األجل لرتبية األحياء املائيةن والصااااااااااااااونن وتعزيز األرصااااااااااااااد ن وت ّة املناخن ودور اإلعاانت املالية 

ئية بصاااور  غة مباشااار  ابلساااياساااات والتشاااريعات خارج واالساااتخدامات غة ال ذائية. حتما تتأثر تربية األحياء املا
 تلخ الت تكثر مباشرً  على الزراعة ومصايد األمساك.

وقااد أفضااااااااااااااى هااذا التعقياادن املالزم لتنظيم تربيااة األحياااء املااائيااةن إىل ظهور مواطن عاادم اتساااااااااااااااا  وف وات يف  -51
ة على إدخال األنواع املائية غة السااياسااات الوطنية. على ساابيل املثالن قد تكون سااياسااات الصااون غة مشاا ع

احمللية الت يرّوج هلا قطاع تربية األحياء املائية أو قد اظّر إدخاهلا. وغالًبا ما ال يتوفر الوعي بقيمة املوارد الوراثية 
املائية وابحتياجات األشااااااااااااااخاص الذين يعتمدون عليهان يرافق  غياب للوعي ابملخاطر املرتبطة بعمليات إدخال 

 وارد وحتيفية تعديلها.هذ  امل

ويف حرب أن صااون املوارد الوراثية املائية واسااتخدامها املسااتدام وإدارهتا يندرج راامن نطا  صااكوك دولية متنوعةن  -52
وأن الصكوك القانونية غة امللزمة يتناول  بشكل صريحن مثل مدونة سلوك منظمة األغذية والزراعة بشأن الصيد 

  الدويل الستكشاف البيتار بشأن إدخال ونقل الكائنات البيتريةن غالًبا ما الرشيدن ومدونة املمارسات للم ل
ال تتوفّر السااااااياسااااااات أو االساااااارتاتي يات الوطنية الشاااااااملةن انهيخ عن التدابة القانونية الت تعاة صااااااون املوارد 

 الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتطويرها على الصعيد الوطو.

ريعيةن واإلدارية والسياساتية الت تعاة مسألة احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع الناشئة وأما التدابة التش -53
ا يف البيتو  حول املوارد الوراثية املائية وتنميتها. غة أن تدابة عن اسااااااااااااااتخدامهان فيمكن أن تكد  دورًا متزايدً 
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ملمّيز  للموارد الوراثية املائية اندر . وميكن أن تضاااطلع احلصاااول على املوارد وتقاسااام منافعها الت تراعي السااامات ا
 حقو  امللكية الفكرية بشكل متزايد بدور هام يف تنمية هذ  املوارد.

مقدمي اإلرشاااادن ويفتقر عامًة أصااايتاب املصاااليتة الرئيسااايونن مبا يف ذلخ املكساااسااااتن وصاااانعي الساااياسااااتن و  -54
ن إىل القدر  على املعا ة الكاملة لتعقيدات صااااون املوارد الوراثية ومدراء املواردن وصااااياد  األمساك ومرّا األمساك

املائية واساااااااتخدامها املساااااااتدام وتطويرها رااااااامن قطاعات مصاااااااايد األمساك وتربية األحياء املائية. حتذلخن ختتلف 
ياء املائية االحتياجات واألولوايت املتعلقة ببناء القدرات ابختالف األقاليم و سااااااا  حالة تنمية قطاع تربية األح

واألوراع االقتصادية للبلدان. وهناك بصور  عامة قلة وعي بقيمة املوارد الوراثية املائية يف املصايد ويف جمال تربية 
األحياء املائيةن وابلتايل  ة حاجة إىل تعزيز الوعي والقدرات يف جماالت البيتو  والتنمية والتثقيف والتدري ن 

ن املوارد الوراثية املائية واساااااتخدامها املساااااتدام وتطويرها إىل أسااااااذ علمي من أجل احلرص على أن يساااااتند صاااااو 
 .سليم وإىل إدار  فعالة للموارد الطبيعية

ن ختتلف أولوايت التدري  وبناء القدرات يف العام ووفًقا للتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة -55
إمجالية املعرفة األساااسااية اااصااة هبذ  املوارد وبناء القدرات يف جمال توصاايف ابختالف البلدانن إمنا اّدد بصااور  

املوارد الوراثية املائية واساااينها الوراثي ابعتبارها أولوايت. حتذلخن ختتلف أولوايت البيتث  سااا  حالة البيتو  
 والتنمية يف جمال تربية األحياء املائية يف البلدان.

رت الشااااابكات وتتوفر فرص التعاون يف جمال إ -56 دار  املوارد الوراثية املائيةن وخباصاااااة املوارد العابر  لليتدود. وقد يساااااّ
اإلقليمية والعاملية يف املارااااااي بناء القدرات واالتصاااااااالت/التعاون بشااااااأن إدار  املوارد الوراثية املائية إمنا م تسااااااتمر 

 هذ  اآلليات بشكل عام.

 اهلدف الطويل األجل

لتنفيذ املساااتدام والكفك لساااياساااة املوارد الوراثية املائية الت تراعي األبعاد البيئية واالقتصااااديةن من تعزيز القدرات على دعم ا
 خالل مكسسات متخصصة.

 1-4األولوية السرتاتيجية 

 تطوير أو مراجعة االساارتاتي يات والسااياسااات بشااأن صااون املوارد الوراثية املائية واسااتخدامها املسااتدام وتطويرهان وتنفيذها
 الصلة. و ورصدها ابلتعاون مع أصيتاب املصليتة ذ

 املنطقي املسوغ

من األمهية مبكان بلور  ساااااياساااااات واسااااارتاتي يات وطنية متخصاااااصاااااة لصاااااون املوارد الوراثية املائية واساااااتخدامها املساااااتدام 
املهم أن يتم اساااااتعرا  الساااااياساااااات وتطويرها. ونظرًا إىل أمهية هذ  املوارد والقيمة املرتبطة  دارهتا الفعالة واملساااااتدامةن من 

الصاااالة. حتما ينب ي  و واالساااارتاتي يات ذات الصاااالة أو ورااااعهان حساااابما هو مالئمن ابلتعاون مع أصاااايتاب املصااااليتة ذ
اديد ومعا ة مواطن عدم االتسا  برب صكوك خمتلفة متصلة ابلسياسات )مثاًل الصكوك الت ترعى أنواع األغذية املائية 

 وأنواع الزينة(.
 نب ي رصد تنفيذ السياسات واالسرتاتي يات الوطنية لضمان أن اّقق النتائج املستهدفة.وي
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 اهلدف

تنفيذ السياسات أو االسرتاتي يات الوطنية املتخصصة الت تعاة صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتطويرها 
 ورصد التنفيذ.

 اإلجراءات

  صانعي القرارات وتعزيز قدراهتم لدعم إدار  املوارد الوراثية املائية من خالل برامج رفع مستوى الوعي يف صفوف
 التدري  وتقاسم املعرفة بشأن املوارد الوراثية املائية.

  الرتويج الساااااتعرا  أو بلور  ساااااياساااااات/اسااااارتاتي يات وطنيةن حسااااابما هو مالئمن لصاااااون املوارد الوراثية املائية
 الصلة. و يرها ابلتشاور مع أصيتاب املصليتة ذواستخدامها املستدام وتطو 

  دعم تنفيذ االساارتاتي يات الوطنية واإلقليمية لصااون املوارد الوراثية املائية واسااتخدامها املسااتدام وتطويرهان مبا يف
 ذلخ املوارد العابر  لليتدود.

 املساااااااااتويرب الوطو  إقامة ودعم شااااااااابكات بنوك ا ينات اااصاااااااااة/العامة )يف ا سااااااااام احلي ويف األانبي ( على
 واإلقليمي لدعم صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام.

 2-4األولوية السرتاتيجية 

اساااارب تبادل املعلومات وأنشااااطة الشاااابكات املعنية ابملوارد الوراثية املائية على املسااااتوى العاملين واإلقليمي والوطو وتوعية 
مبا يف ذلخ األدوار الت تضاااااااطلع هبا الشاااااااعوب األصااااااالية واجملتمعات احملليةن  املواردنأصااااااايتاب املصاااااااليتة على أمهية هذ  

 .والشباب والنساءن يف صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتطويرها

 املنطقي املسوغ

القطاعيرب مبا فيهم النساااااااااءن والشااااااااباب تعو تربية األحياء املائية وصاااااااايد أنواع األقارب ال ية العديد من أصاااااااايتاب املصااااااااليتة 
تعزيز فهم املنظمرب وصاااانعي الساااياساااات  دوار مجيع أصااايتاب املصاااليتة . لذا من املهم واجملتمعات احمللية والساااكان األصاااليرب

فيهم السااكان األصااليرب واجملتمعات احمللية والنساااء والشاابابن وتطوير الوسااائل السااتقطاب أصاايتاب املصااليتة  ومصاااحلهمن مبا
 .كالء بشكل فعاله

 يف راااااااااااااامان مسااااااااااااااتقبل إمدادات األغذية البيتريةن ويف متكرب حتما تكد  اإلدار  الفعالة للموارد الوراثية املائية دورًا حيوايً 
التوسااع املتواصاال واملسااتدام لانتاج يف قطاع تربية األحياء املائية مبا حيّقق بدور  املنافع االجتماعية واالقتصااادية الناشاائة عن 
القطاع. غة أن هذا الدور للموارد الوراثية املائية غة مفهوم جيًدان وال يتّم إطالع أصاااااااااااااايتاب املصااااااااااااااليتة يف قطاع تربية 

 األحياء املائية علي  بشكل فعالن مبا يف ذلخ مستهلكي األغذية املائية.
ور املوارد الوراثية املائية يف إمدادات وتنفيذها الفعلي بدور هام يف تعزيز الوعي  مهية دهذ  وتضااااااااطلع خطة العمل العاملية 

 األغذية املائية.
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 اهلدف

إطالع أصيتاب املصليتة وا مهور على حنوت أفضل على تربية األحياء املائيةن والدور اهلام الذ  تكدي  إدار  املوارد الوراثية 
واملخاطر املرتبطة ابلتيتساااارب الوراثي  يف راااامان التوافر املسااااتقبلي لألغذية املائية الت يتم إنتاجها بشااااكل مسااااتدام والفرص

 للموارد الوراثية املائية.

 اإلجراءات

  إطال  محالت ومناذج تواصاااال للتوعية بدور إدار  املوارد الوراثية املائيةن مبا يف ذلخ النساااااء والسااااكان األصااااليرب
 واجملتمعات احمللية والشباب.

  يث تتسااتخدم يف األحدا  الرئيسااية لرتبية األحياء املائية ورااع مواد والرتويج هلان مبا يف ذلخ ابلل ات احملليةن 
من أجل التوعية إزاء تربية األحياء املائية ورفع مستوى إشراك جمموعات مستهدفة  دد  يف صون املوارد الوراثية 

 املائية واستخدامها املستدام وتطويرها.

 ة املائيةن مبا يف ذلخ تنفيذ خطة العمل العاملية.عقد اجتماعات منتظمة لتقاسم املعلومات بشأن املوارد الوراثي 

 3-4األولوية السرتاتيجية 

دعم اإلدخال املسااااااااااااااكول للموارد الوراثية املائية وتبادهلا واسااااااااااااااتخدامهان مبا يف ذلخ من خالل عمليات التقييم املالئمة 
 .للمخاطرن والسياسات املناسبة وتنفيذها الفعال

 املنطقي املسوغ

األمهية املسااااااااااتمر  لألنواع غة احمللية يف تربية األحياء املائية واملنافع االقتصااااااااااادية الت ميكن أن اققهان من األمهية نظرًا إىل 
مبكان النظر يف املخاطر الت ميكن أن تطرحها على املوارد الوراثية احملليةن والبيئة بصااااااااااااااور  عامة. حتذلخن    املبادر  إىل 

ائية غة احمللية وتبادهلا واسااتبداهلا على حنوت مسااكول وتنظيم هذ  العملية من خالل تشااريعات لدمج إدخال املوارد الوراثية امل
التقييم املالئم وإدار  املخاطر  يث تتراعى إىل جان  املنافع احملتملة. وميكن ألدوات مصااااااااااااااّممة جيًدا لدعم القرارات أن 

 تساند هذ  العملية.
واع املسااااااااااااتزرعةن مثاًل من خالل االسااااااااااااتفاد  املعّ لة من الرتبية االنتقائيةن سااااااااااااوف تت ّة وفيما يتقدم التطوير الوراثي لألن

ا املخاطر الت ينطو  عليها اسااتخدامها. ولذا من املهم النظر بعناية يف  خصااائص األنواع املسااتزرعة وابلتايلن قد تت ة أيضااً
 ذلخ األنواع احملليةن لدى بلور  التشريعات الوطنية واإلقليمية يف املخاطر املرتبطة ابألنواع املستزرعة الت يتم تطويرهان مبا يف

 ما يتعلق  دخاهلان وتبادهلا واستخدامها يف قطاع تربية األحياء املائية.
وسااااوف يتطّل  اإلدخال املسااااكول لألنواع غة احمللية وتبادهلا واسااااتخدامها واألنواع املسااااتزرعة الت يتم تطويرها نظم مراقبة 

 تّبع هذ  املوارد الوراثية املائية على املستوى الدويل.تتيح ت
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 اهلدف

 دمج االستخدام املسكول للموارد الوراثية املائية يف التشريعات الوطنية.

 اإلجراءات

  وراااااااع التدابةن مبا فيها ااطوط التوجيهيةن لضااااااامان اإلدخال املساااااااكول للموارد الوراثية املائية وتبادهلا يف قطاع
ء املائية ابالساااتناد إىل مدونة املمارساااات للم ل  الدويل الساااتكشااااف البيتار بشاااأن إدخال ونقل تربية األحيا

 الكائنات البيترية وغةها من صكوك السياسات ذات الصلة.

  إعداد وتنفيذ التشاااااريعات الوطنية واإلقليمية بشاااااكل فّعال من أجل االساااااتخدام املساااااكول للموارد الوراثية املائية
 متشًيا مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة حتذلخوتبادهلان 

  دمج املساااااااااائل اااصاااااااااة ابملوارد الوراثية املائية يف عمليات تقييم املخاطر لتيتسااااااااارب نظم املراقبة يف التتّبع الدويل
  يث تشمل األصناف واألنواع املستزرعة.

 يضاااامن  رد الوراثية املائية ونقلهان مباالنظر يف إمكانية إنشاااااء أو توساااايع نطا  نظم املعلومات بشااااأن إدخال املوا
التبليغ يف الوقم املناسااااااااا  عن الواردات املليتة من املوارد الوراثية املائية الت قد تطرح خماطر على املوارد الوراثية 

 احمللية للبلدان والبيئة عامًة.

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

 املنطقي املسوغ

هناك جمموعة من االتفاقيات الدولية املتصلة بصون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتطويرهان مثل اتفاقية التنوع 
ثية البيولوجي واتفاقية الت ار  الدولية  نواع احليواانت والنبااتت ال ية املهّدد  ابالنقرا . ويبرّب التقرير عن حالة املوارد الورا

أن التوعية بدور هذ  االتفاقيات لادار  الطويلة األجل للموارد الوراثية املائية  دود  يف يف العام ة لألغذية والزراعة املائي
الصااااااالة. وابلتايلن  ة حاجة للتوعية إزاء األحكام احملدد  وااللتزامات الوارد  يف هذ   و صااااااافوف أصااااااايتاب املصاااااااليتة ذ

 املائية.الصكوك يف ما خيص املوارد الوراثية 

 اهلدف
 تنفيذ االتفاقيات الدولية واإلقليمية ابلكامل يف ما يتصل ابملوارد الوراثية املائية مع مراعا  االحتياجات احملدد  للقطاع. 

 اإلجراءات

  التوعية على االتفاقيات الدولية القائمة ذات الصلة بصون املوارد الوراثية املائيةن واستخدامها املستدام وتطويرهان
نفيذهان مع راامان يف الوقم ذات  أن تساات ي  السااياسااات الوطنية واألطر التنظيمية لاللتزامات الدولية وأن وت

تعك  أمهية املوارد الوراثية املائية ابلنساااااااااااااابة إىل األمن ال ذائي؛ والساااااااااااااامات املميز  هلذ  املوارد؛ وأمهية العلوم 
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ف خمتلف االتفاقيات؛ ومصاااااااااااااااب األقاليمن والبلدان واالبتكار؛ واحلاجة إىل إحقا  التوازن برب غاايت وأهدا
 وأصيتاب املصليتة )مبا يف ذلخ صّياد  األمساك واملزارعرب(.

 5-4األولوية السرتاتيجية 

إقامة أو تعزيز املكسااااااسااااااات الوطنيةن مبا يف ذلخ جهات التنساااااايق الوطنيةن لتخطيط التدابة اااصااااااة ابملوارد الوراثية املائية 
 والزراعة وتنفيذها من أجل تنمية قطاع تربية األحياء املائية ومصايد األمساك.لألغذية 

 املنطقي املسوغ

ارتفع عدد جهات االتصاااال الوطنية املعنية ابملوارد الوراثية املائية بشاااكل حتبة منذ أن قّدمم منظمة األغذية والزراعة طل  
يتوا جهات اتصاااال وطنية للموارد  67.5ن حتان 2021الرتشاااييتات األول. ويف أبريل/نيساااان  يف املائة من أعضااااء اهليئة رشاااّ

ا من األعضاء م يرّشح بعد جهات اتصال وطنية. وميكن أن تشكل هذ  ا هات  ّفزات ا حتبةً الوراثية املائية. غة أن عددً 
ذل ا هود لتعزيز العمل معهم وبرب هامة لتيتساااااارب إدار  املوارد الوراثية املائية يف بلداهنا وعلى الصااااااعيد اإلقليمين وينب ي ب

بعضهم وبناء قدراهتم. وميكن أن تنشئ جهات االتصال الوطنية املنصات للمكسسات ذات الصلةن وأصيتاب املصليتةن 
والقطاعرب اااص والعامن إلعداد خطط عمل متسااقة وتبادل املعلومات ذات الصاالةن من خالل التقارير الوطنية عن حالة 

 املائية على سبيل املثال.املوارد الوراثية 
ن يوجد يف مجيع البلدان تقريًبا مكساااااااساااااااة واحد  على يف العام ووفًقا للتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

أو /املائية واألقلن خمصاااصاااة بشاااكل  دد للموارد الوراثية املائية. فاملكساااساااات الوطنية واإلقليمية املخصاااصاااة لرتبية األحياء 
ا يف بناء القدرات والتوعية ابالحتياجات الوراثية هامة وقد متثل  ّفزات للت ية. وميكن أن تكد  دورًا رئيساااااااااااااايً إدار  املوارد 
وإقامة  أحتثر إشااااراك القطاع على حنو اسااااتباقيو  حشااااد املوارد من أجلإدار  املوارد الوراثية املائيةن على صااااعيد  والتيتدايت
 .والتنسيق نالتعاو  وطيدالروابط وت

 اهلدف
 إنشاء أو تعزيز املكسسات الوطنيةن مبا يف ذلخ جهات االتصال الوطنية.

 اإلجراءات

  ترشااااااايح جهات االتصاااااااال الوطنية للموارد الوراثية املائية وبناء قدراهتا من خالل دورات تدريبية منتظمةن وتبادل
 البيتو .املعلوماتن وإقامة شبكات إقليمية واملشارحتة يف الدعوات إىل 

  حشااااد املوارد الوطنية والدولية ل امج التنمية املكسااااساااااتية للموارد الوراثية املائيةن ودعم جهات االتصااااال الوطنية
 .واملكسسات للمشارحتة يف بلور  االسرتاتي يات الوطنية للموارد الوراثية املائية

 تنفيذ السااياسااة اااصااة ابلتكنولوجيا  إقامة روابط أفضاال وآليات لتعزيز التنساايق والتعاون برب املكسااسااات بشااأن
 وتقاسم املعلومات.
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 6-4األولوية السرتاتيجية 

إقامة أو تعزيز مكسسات وطنية وإقليمية لتوصيف املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وحصرها ورصد اجتاهاهتا واملخاطر 
القطاعات إلدارهتان مبا يف ذلخ تقييمها االقتصاد  وتوصيفها املرتبطة هبا من أجل التثقيف والبيتث بشأهنان والتنسيق برب 

 .واسينها الوراثي

 املنطقي املسوغ

ن توجد يف مجيع البلدان تقريًبا مكسااسااة واحد  أو أحتثر يف العام وفًقا للتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة
املتصاااااال ابملوارد الوراثية املائيةن إمنا أفاد العديد من البلدان عن احلاجة إىل بناء تشااااااارك يف البيتث و/أو التثقيف والتدري  

ا املعرفة األسااااااساااااية بشاااااأن املوارد الوراثية املائيةن وتوصااااايفها ورصااااادهان  القدرات يف هذ  املكساااااساااااات. وحيّدد التقرير أيضاااااً
ت البيتو . وجرى أيًضا اديد االحتياجات  هة والتيتسرب الوراثي هلذ  املوارد حتاحتياجات رئيسية لبناء قدرات مكسسا

 بناء القدرات يف مكسسات التعليم والتدري  الت رّمم إدار  املوارد الوراثية وصوهنا وتوصيفها ورصدها.
و ة حاجة حتبة  لبناء قدرات هذ  املكساااسااااتن وخباصاااة يف البلدان الناميةن ولتعزيز الشااابكات الوطنيةن واإلقليمية والدولية 

ذ  املكساااااساااااات مبا يتيح تقاسااااام اا ات واملعرفةن والرتويج للتعاون. و   أن تضاااااطلع املنظمات احلكومية الدولية بدورت هل
 وارح يف إعداد وتقاسم مواد املوارد الرئيسية.

 اهلدف

 إقامة أو تعزيز مكسسات للتعليم والبيتو  وتوطيد التعاون برب القطاعات.

 اإلجراءات

  الشاااااااااابكات الوطنيةن واإلقليمية والدولية القائمة الت سااااااااااوف تتبادل املعلوماتن والت ارب دعم إنشاااااااااااء وتعزيز
 واملعرفة النظرية حول املوارد الوراثية املائية وإدارهتا.

  إقامةن وتعزيز الدورات الوطنية والدوليةن واملشااريع النموذجية وبرامج التدري  حول موارايع  دد  بشاأن املوارد
نرتنم واساااتخدام شااابكات ية على مساااتوى تعليمي أعلىن والرتويج هلان مبا يف ذلخ التدري  ع  اإلالوراثية املائ

 البيتث الدوليةن بشأن املوارد الوراثية املائيةن وتوفة الشهادات للمزارعرب احملليرب.

  تباادل اا اء بنااء القادرات من خالل إقااماة برامج تادريا  من املادارذ لل اامعااتن والزايرات امليادانياة وبرامج
حلصااارها ورصاااد اجتاهاهتا واملخاطر املرتبطة هبا من أجل صاااوهنا واساااتخدامها بصاااور  مساااتدامة وتطويرهان مبا يف 

 .ذلخ تقييمها االقتصاد  وتوصيفها واسينها الوراثي

 اسرب مجع البياانتن مبا يف ذلخ األدوات واملنه يات من خالل إنشاء س ل ابملكسسات. 

 ذية والزراعة ومنظمات حكومية دولية أخرى املواد اااصااااااااة ابملوارد ذات الصاااااااالة للمدّرسااااااااربن تتيح منظمة األغ
 واملدرّبرب والباحثرب.
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 7-4األولوية السرتاتيجية 
 تيسة احلصول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

 املنطقي املسوغ

 ة حاجة لضمان احلصول املالئم على املوارد الوراثية املائية واملعرفة التقليدية املرتبطة هبا ألغرا  البيتث والتنميةن والتقاسم 
ملوارد الوراثية املائية صااااااااااااون االعادل واملنصااااااااااااف للمنافع الناشاااااااااااائة عن اسااااااااااااتخدامها واملعرفة التقليدية املرتبطة هبا ألغرا  

املسااااتدام. و   أن تكون البلدان الت تقّرر اعتماد تدابة احلصااااول على املوارد وتقاساااام منافعها على إدراك  هااسااااتخدامو 
 ابلسمات املمّيز  للموارد الوراثية املائية وابلدور اااص الذ  تكدي  يف األمن ال ذائي.

منافعها واملعرفة التقليدية املرتبطة هبان أو هي يف  وقد اعتمدت عد  بلدان تدابة احلصول على املوارد الوراثية املائية وتقاسم
طور اعتمادهان إمنا هناك اختالف واسااااااااع يف هذ  التدابة وغياب للمعرفة بشااااااااأن حتيفية أتثة هذ  التدابة وحقو  امللكية 

 الفكرية على البيتو  والتنمية يف جمال املوارد الوراثية املائية.

يتة  هة احلصاااااول على املوارد وتقاسااااام منافعها ومحاية حقو  امللكية الفكرية وينب ي اسااااارب وعي وفهم أصااااايتاب املصااااال
العمل راااامن هذ  البيئة القانونية على املسااااتوى الوطون واإلقليمي والعاملي. ولدى  ى)مثل براءات االخرتاع(ن وقدراهتم عل

مراعا  الساااامات املميز  للموارد الوراثية  تكييف تدابة احلصااااول على املوارد وتقاساااام منافعهان أو تطويرها أو تنفيذهان   
املائية واملعرفة التقليدية املرتبطة هبان والدور اااص هلذ  املوارد واملعرفة التقليدية املرتبطة هبا لتيتقيق األمن ال ذائي. ومن 

احلصول أساسي إلحراز تقدم  املهم احلفاظ على الوصول املالئم إىل هذ  املوارد واملعرفة التقليدية املرتبطة هبا سيما أن هذا
 على صعيد البيتو  والتنمية ولتيتقيق األمن ال ذائي.

 اهلدف

تطوير السياسات والتدابة املالئمة أو تكييفها وتنفيذهان مبا يعك  السمات املميز  للموارد الوراثية املائية واملعرفة التقليدية 
 التقليدية املرتبطة هبا لتيتقيق األمن ال ذائي.املرتبطة هبان والدور اااص هلذ  املوارد واملعرفة 

 اإلجراءات

  النظر يف وراااااع تدابة احلصاااااول على املوارد الوراثية وتقاسااااام منافعها أو تكييفها أو تنفيذهان ملراعا  أمهية املوارد
ا املميِّّز ن واالمتثال يف الوراثية املائية واملعرفة التقليدية املرتبطة هبان ودورها اااص يف اقيق األمن ال ذائين ومساهت

 الوقم نفس ن حس  االقتضاءن للصكوك الدولية.

  تعزيز الفهمن من خالل مبادرات بناء القدراتن يف صااااافوف أصااااايتاب املصاااااليتة املعنيرب ابملوارد الوراثية املائيةن
 استخدام املواد وتبادهلا. لتدابة احلصول على املوارد وتقاسم منافعها للموارد الوراثية املائية وأمهيتها ابلنسبة إىل

  دعم احلكوماتن مبا يف ذلخ صااااانعي السااااياساااااتن  يث تعك  الساااامات املمّيز  للموارد الوراثية املائية والدور
اااص للموارد الوراثية املائية يف اقيق األمن ال ذائين يف ورااااااااع تدابة احلصااااااااول على املوارد وتقاساااااااام منافعها 

 يذها.وتدابة أخرى وتكييفها أو تنف

  ورااااع وتبادل دراسااااات احلالة الوطنية واإلقليمية عن الدروذ املسااااتفاد  من أمثلة تقاساااام املنافع اااصااااة بقطاع
 تربية األحياء املائية.
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  دعم صااانعي السااياسااات املعنيرب ابحلصااول على املوارد وتقاساام منافعها للنظر يف الرتتيبات اإلقليمية أو اااصااة
ر تبادل املوارد الوراثية املائية للبيتو  والتنمية رااامن إقليم  دد  لليتصاااول على املوارد وتقاسااام منافعها الت تيساااّ

املتصااالة بتقاسااام  تان مبا يف ذلخ االختصااااصااااأو جمموعة من البلدان مبوج  اختصااااصاااات متفق عليها مسااابقً 
 املنافع.

 قليمي والدويل حول البيتو  النظر يف الدور اهلام للبيتو  األحتادمييةن ومنظمات البيتث الدولية والتعاون اإل
 والتنمية بشأن املوارد الوراثية املائية.

  تش يع الشبكات اإلقليمية على دعم التبادل املسكول للموارد الوراثية املائية برب األعضاء ودعم ورع الصكوك
ةن حساااااابما ا مع الصااااااكوك الدوليلتنظيم عمليات النقل والتبادلن مبا يف ذلخ ورااااااع اتفاقيات نقل املوادن متشاااااايً 

 ينطبق.

 8-4األولوية السرتاتيجية 

 .تعبئة املواردن مبا يف ذلخ املالية منهان لصون املوارد الوراثية املائية واستخدامها وتطويرها بطريقة مستدامة

 املنطقي املسوغ

وتطويرها تعاين من نقص يف تفيد معظم البلدان يف تقاريرها أن عملية صااااااون املوارد الوراثية املائيةن واسااااااتخدامها املسااااااتدام 
ا للت يةن ولدعم التيتساااارب الكبة يف املواردن وأن  من الصااااع  اديد مصااااادر التمويل. ولكي تكون خطة العمل هذ   فزً 

إدارهتا للموارد الوراثية املائية يف جماالت األولوية األربعةن من الضااااااارور  تعزيز ا هود بشاااااااكل حتبة على املساااااااتوى الوطون 
ي والدويلن من أجل توفة موارد أفضااااال للمبادرات الرئيساااااية األحتثر صااااالة ابحتياجات فرادى األعضااااااء واألقاليمن واإلقليم

 ومتويل هذ  املبادرات.

 اهلدف

 حشد مزيد من املوارد.

 اإلجراءات

 : ورع اسرتاتي ية متويل لتنفيذ خطة العمل العاملية والعناصر الرئيسية فيهان مع مراعا 

o  من وحتاالت التمويل الوطنية؛الدعم املقّدم 

o الدعم املقدم من األجهز  اإلقليمية؛ 

o املسامهة واهلبات العامة ل امج الصون؛ 

o ورع اقرتاح )اقرتاحات( مفّصل للقيمة؛ 

o .والتعاون مع القطاع اااص 

  برب بلدان ا نوب تعزيز تبادل املوارد برب البلدان واألقاليمن مبا يف ذلخ نقل التكنولوجيان من خالل التعاون يف ما
  ا بيد ملنظمة األغذية والزراعة.ومبادر  العمل يدً 
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جدول موجز ثألولوايت السنينينينينينينينينينينيرتاتيجية خلطة العمل العاملية بشنينينينينينينينينينينيأن صنينينينينينينينينينينيون املوارد الوراثية املائية لألغذية 
 والزراعة، واستخدامها املستدام وتطويرها

 

ملوارد الوراثية املائية صون ا التوصيف والرصداحلصر و 
 املستدام هااستخدامو 

تطوير املوارد الوراثية املائية 
 األحياء املائية لقطاع تربية

السياسات واملؤسسات 
 وبناء القدرات

تااعاازيااز االساااااااااااااااتااخااااااادام  1-1
املوّحد عاملًيا للمصااااااااااااااطليتات 
والتسااااااااااااااميات والتوصاااااااااااااايفات 
اااصاااااااااااة ابملوارد الوراثية املائية 

 لألغذية والزراعة

اااديااد األقااارب ال يااة  2-1
للموارد الوراثياااة املاااائياااة األحتثر 
عررااااااااااااااااااااًة للخطر )مثاًل من 
خالل نظااام معلومااات خاااص 
ابملاااوارد الاااوراثاااياااااااة املاااااااائاااياااااااة(ن 
واحلرص على إدارهتااااا بطريقااااة 
مسااااااااااااااتاااااااداماااااااة وعلى تنفياااااااذ 
إجراءات الصاااون املالئمة عند 
الضاااااااااااارور ن على الصااااااااااااعيدين 

 الوطو واإلقليمي

اسرب فهم خصائص  3-1
تاكاناولاوجاياااااااات الاتايتسااااااااااااااارب 
الوراثين وفوائااادهاااا وخمااااطرهاااا 
احملتملااااة )واآلليااااات الفعااااالااااة 
لاالااتااخاافاايااف ماان املااخااااااااطار(ن 
وتطبيقاهتا على املوارد الوراثية 

 املائية

تااااطااااوياااار أو مااااراجااااعاااااااة  4-1
االساااااارتاتي يات والسااااااياسااااااات 
بشااااااااااااأن صااااااااااااون املوارد الوراثية 
املائية واسااااااااتخدامها املسااااااااتدام 
وتطويرهان وتنفيذها ورصاااااااااادها 

املصليتة  ابلتعاون مع أصيتاب
 الصلة و ذ

اسااااااااااااااارب وتاانسااااااااااااااايااق  1-2
إجراءات الرصااااااااااااااااد واإلبالغن 
وتوسااااايع نطا  نظم املعلومات 
القائمة املسااااااااااااااتند  إىل األنواع 

ملوارد الوراثيااة من أجاال ت طيااة ا
الت م يتم اإلبالغ عنها املائية 

أو الت م يتم اإلبالغ عنهاااااااا 
 ابلشكل الكايف. 

ترقااااااّ  اآلاثر الراهنااااااة  2-2
تقبلياااااااة املرتتباااااااة عن  واملساااااااااااااا
الت ةات البيئياااةن مباااا يف ذلاااخ 
ت ّة املناخن على املوارد الوراثية 
املااااااائيااااااة لألغااااااذيااااااة والزراعااااااة 

 .واالست ابة وفًقا لذلخ

زايد  اعتمااااااااد برامج  3-2
الرتبيااااااة االنتقااااااائيااااااة الطويلااااااة 
األجال واملادار  بطريقاة جياد  
ابعتبارها تكنولوجيا اساااااااااارب 

لرتحتيز وراثي أسااااااااااااساااااااااااية مع ا
على أنواع تربياااااااة األحيااااااااء 

 .املائية الرئيسية

اسرب تبادل املعلومات  4-2
وأنشاااااااااااااطاة الشااااااااااااابكاات املعنياة 
ابملوارد الوراثياااااااة املاااااااائياااااااة على 
املساااااااااااااتوى العااااااملين واإلقليمي 
والوطو وتوعياااااااة أصااااااااااااايتااااااااب 

 املواردناملصليتة على أمهية هذ  
مبا يف ذلخ األدوار الت تضطلع 
هباااااااا الشااااااااااااااعااوب األصاااااااااااااالااياااااااة 
واجملتمعات احملليةن والشاااااااااااااباب 
والنساءن يف صون املوارد الوراثية 
املائية واسااااااااااتخدامها املسااااااااااتدام 

 .وتطويرها
إنشاااء و/أو ورااع نظم  1-3

د  وطاناياااااااة  ماعالاوماااااااات ماوحاااااااّ
وإقليميااااااة وعااااااامليااااااة وتعزيزهااااااا 
ومنيتها طابًعا مكسااااااااسااااااااًيا من 

وارد الوراثية املائية أجل مجع امل
ما دون مسااتوى النوع والتثبم 
ماانااهاااااااا واإلبااالغ عاانااهاااااااا )أ  
الااااااتاااااانااااااوّع الااااااوراثااااااي لااااااألنااااااواع 

 واألرصد  املستزرعة(.
 

دمااج صاااااااااااااااون املااوارد  2-3
الوراثياااة املاااائياااة يف املوقع على 
حنوت انشااااااااااااااط يف تنميااااة إدار  
مصاااااااااااااااااااياااااد األمسااااااك وخطط 
اإلدار  القاااااائماااااة على النظاااااام 

صااة ابلنساابة اإليكولوجين وخبا
 .إىل األنواع املهّدد 

إعداد اسااااااااااااارتاتي يات  3-3
وبرامج إمنااااااائيااااااة وطنيااااااة و/أو 
إقليميااة لألنواع واألصااااااااااااااناااف 
املساااااااتزرعةن تراعي احتياجات 

 ية إطال  الساااااو  واجملتمعن ب
حتامل إمكاانت املوارد الوراثية 

 .املائية لألغذية والزراعة

دعم اإلدخال املسااااكول  4-3
املااائيااة وتبااادهلااا للموارد الوراثيااة 

واسااااااتخدامهان مبا يف ذلخ من 
خالل عمليات التقييم املالئمة 
للمخاطرن والسياسات املناسبة 

 .وتنفيذها الفعال
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الرتويج لصااااااااااااون املوارد  2-4 
الوراثيااة املااائيااة خااارج املوقع مبااا 
يف ذلااخ أقااارهبااا ال يااة واألنواع 

 .املهدد 

رفع قدرات أصاااااايتاب  3-4
يف تربية املصااااااااليتة الرئيساااااااايرب 

األحياااء املااائيااة لتطوير األنواع 
 املستزرعة احملّسنة.

تنفياااااااذ االتفااااااااقياااااااات  4-4
والصااااااااااااااكوك الاادوليااة القااائمااة 
ذات الصاااااااااااالة بصااااااااااااون املوارد 
الوراثية املائية واسااااااااااااااتخدامها 

 املستدام وتطويرها
اساااااااااارب االسااااااااااتخدام  2-5 

املسااااااااااتدام لألنواع املسااااااااااتزرعة 
املاادّجنااة من خالل اساااااااااااااارب 

  وّع الوراثيإدار  التن

إقااااااااامااااااااة أو تااااااااعاااااااازيااااااااز  4-5 
املكسااااااااااااسااااااااااااات الوطنيةن مبا يف 
ذلخ جهات التنسااايق الوطنيةن 
لتخطيط التااااادابة ااااااااصااااااااااااااااااة 
ابملوارد الوراثيااة املااائيااة لألغااذيااة 
والزراعااااة وتنفيااااذهااااا من أجاااال 
تنمية قطاع تربية األحياء املائية 

 ومصايد األمساك
إدار  ومراقبة اساااتخدام  2-6 

الوراثياااة املاااائياااة  وتباااادل املوارد
على حنو آمن مع األخااااذ يف 
االعتباااار الصااااااااااااااكوك الوطنياااة 

 .والدوليةن حس  احلاجة

إقااااااااامااااااااة أو تااااااااعاااااااازيااااااااز  4-6 
مكساااااااااااااسااااااااااااااات وطنية وإقليمية 
لتوصااااااااااااايف املوارد الوراثية املائية 
لألغاااذياااة والزراعاااة وحصااااااااااااارهاااا 
ورصااااااااااااااااد اجتااااهااااهتاااا واملخااااطر 
املرتبطاااة هباااا من أجااال التثقيف 

تنسااايق برب والبيتث بشاااأهنان وال
القطاعات إلدارهتان مبا يف ذلخ 
تقييمها االقتصاااااد  وتوصاااايفها 

 .واسينها الوراثي
تيساااااااة احلصاااااااول على  4-7   

املوارد الوراثيااة املااائيااة لألغااذيااة 
والزراعااااة والتقاااااساااااااااااااام العااااادل 
واملنصااف للمنافع الناشاائة عن 

 .استخدامها
تعبئاااااااة املواردن مباااااااا يف  4-8   

لصون املوارد ذلخ املالية منهان 
الوراثيااة املااائيااة واسااااااااااااااتخاادامهااا 

 .وتطويرها بطريقة مستدامة
 


