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 الدورة الثامنة والستون بعد املائة

 2021ديسمرب/كانون األول  3 -نوفمرب/تشرين الثاين  29

 تقرير الدورة العادية الثامنة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
 (2021أكتوبر/تشرين األول  1 -سبتمرب/ أيلول  27)

 

 املوجز
كّلف مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف دورته الثانية واألربعني "اجمللس يف دورته الثامنة والستتتتتتتتتتتتتتابني بع  املائة   لنظر يف 

وعل ت هيوة املوارد الورا ية  1املصتتتتتتتتتتتتتادقة على تلرير ال ورا العادية الثامنة عرتتتتتتتتتتتتترا ةيوة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة"
 كابوبرإترتتتتتتتترين  1ستتتتتتتتلابم إ  يلو       27ل غذية والزراعة )اةيوة( دورهتا العادية الثامنة عرتتتتتتتترا يف الدةا املماب ا من 

 بصورا افةاضية؛ ويرد تلرير ال ورا يف هذه الو يلة. 2021األو  
 

ية اخلاصتتتتتتتتتتتة  ملوارد الورا ية اريوانية وارريية والنلاتية واستتتتتتتتتتتابعرضتتتتتتتتتتت  اةيوة طال  هذه ال ورا تنديذ ط   عمل ا العامل
ا يف واررييةل غذية والزراعة  وحالة  ع اد تلارير الابلييم العاملية اجل ي ا عن املوارد الورا ية النلاتية  . ونظرت  يضتتتتتتتتتتتتتت 

ووافل  على مرتتتتتتتتروع ط ة العم  العاملية لصتتتتتتتتوة املوارد الورا ية املائية  الع ي  من املستتتتتتتتائ  املرتتتتتتتتةكة بني الل اعات.
 حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العاملل غذية والزراعة واستتتتتابا ام ا املستتتتتاب ا، وت ويرها  استتتتتاب ابة  لابلرير 

راعة واستتتابا امه املستتتاب ا، وا طار (  وصتتتادق  على مرتتتروع اللرار برتتتتة صتتتوة الابنوع الليولويز ل غذية والز 2019)
(. وصتتادق  اةيوة واو و دا  املرفلاة  بغرض اعابمادمها من يانب اجمللس )2020العاملز للابنوع الليولويز ملا بع  عا، 

 والزراعة حالة الابنوع الليولويز ل غذية يض ا على  طار العم  برتة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  اساب ابة  لابلرير 
 (.2019) يف العامل
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 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس
  ّة اجمللس م عّو    الليا، مبا يلز:

 اعابماد ط ة العم  العاملية لصوة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة واسابا ام ا املساب ا، وت ويرها  ( )
اعابماد اللرار برتتتتتتتة صتتتتتتوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واستتتتتتابا امه املستتتتتتاب ا، وا طار العاملز للابنوع  (ب)

 ؛2020الليولويز ملا بع  عا، 
واملصادقة على تلرير ال ورا العادية الثامنة عررا ةيوة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة  مبا يرم   طار العم   (ج)

 ز ل غذية والزراعة.برتة الابنوع الليولوي
 

 ميكن توييه  ي اسابدسارات برتة مضموة هذه الو يلة   :
  Irene Hoffmannالسي ا 

  مينة هيوة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة
 مكابب تغري املناخ والابنوع الليولويز والليوة

 CGRFA@fao.org; Irene.Hoffmann@fao.org ال ي  ا لكةوين:
 52796 06570 39+ اةاتف:
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 لألغذية والزراعة تقرير هيئة املوارد الوراثية
 
 
 

 عشرة الثامنةالدورة العادية 
 2021 تشرين األول/أكتوبر 1 –سبتمرب/أيلول  27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املتحدةمنظمة األغذية والزراعة لألمم 
 2021روما، 

  



 

 

 
 
 
 
 

 عررا الثامنةتاباح واثئق ال ورا العادية 
 :ا نةن ةيوة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة على العنواة الابايل على 

https://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/ar/c/1414751 

 
 وميكن  يضا ارصو  علي ا من:

The Secretary 

Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy 
  

 cgrfa@fao.orgال ي  ا لكةوين: 
 

 
 
 
 
 

ما يابعلق  لوضع  وصاف املسابا مة يف هذه الو يلة وطريلة عرض موضوعاهتا ال تع  عن  ي ر ى طاص ملنظمة األغذية والزراعة ل مم املابح ا يفاأل
 ما يابعلق بسل اهتا  و بابعيني ح ودها وختوم ا. من لة   و يفاللانوين ألي بل   و  قليم  و م ينة  و 

.
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 بيان احملتوايت
 

 الدلرات
 11-1 افاباباح ال ورا - وال  

 15-12 دور الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة يف حتليق األمن الغذائز والابغذية وصحة ا نساة -اثني ا

 21-16 املوارد الورا ية ل غذية والزراعة يف الاباديف من وطتا تغري املناخ والابكيف معهدور  -اثلث ا

 31-22 ارصو  على املوارد الورا ية ل غذية والزراعة وتلاسم منافع ا -رابع ا

 40-32 "معلومات الابسلس  الرقمية" برتة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة -طامس ا

العم  يف جما  الابكنولوييات الليولويية من  ي  صوة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة اسابعراض  -سادس ا
 46-41 واسابا ام ا على حنو مساب ا،

 54-47 الابنوع الليولويز -سابع ا

 59-55 املوارد الورا ية املائية -اثمن ا

 67-60 املوارد الورا ية ارريية -اتسع ا

 78-68 اريوانيةاملوارد الورا ية  -عاشر ا

 95-79 املوارد الورا ية من الكائنات ارّية ال قيلة والالفلارايت -حادي عرر

 110-96 املوارد الورا ية النلاتية -عرر اثين

 112-111 تنظيم العم  يف ما بني ال ورات يف املسابلل  -اثلث عرر

 115-113 الاب ورات يف املناب ايت األطرى -رابع عرر
 118-116 مع الصكوك واملنظمات ال ولية الابعاوة -طامس عرر
 119 ما يساب ّ  من  عما  -سادس عرر

 120 موع  ومكاة انعلاد ال ورا العادية الاباسعة عررا لل يوة -سابع عرر
 واألعضاء يف جمموعات العم  الدنية اركومية ال ولية انابااب الرئيس ونواب الرئيس وامللرر -عرر اثمن

 122-121 ومن ينوب عن م

 125-123 اللياانت اخلابامية -عرر اتسع
 

 املرفقات
 ةيوة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة العادية الثامنة عرراي و   عما  ال ورا  - لف
 (2029-2021)برانمج العم  املابع د السنوات للدةا مسار العم  املنّلح اخلاص بابغرّي املناخ  - ء
 الليولويز ل غذية والزراعةالابنوع  طار العم  برتة  -ييم
  ويرهال غذية والزراعة واسابا ام ا املساب ا، وت صوة املوارد الورا ية املائيةبرتة مرروع ط ة العم  العاملية  -دا 
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ل غذية و لابنوع الليولويز  منوذج اطابصاصات ي ات الابنسيق الوطنية املعنية  ملوارد الورا ية النلاتية واملائية وارريية -هاء
  والزراعة  واملنسلني الوطنيني للموارد الورا ية اريوانية ل غذية والزراعة

 – 2020صوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واسابا امه املساب ا، وا طار العاملز للابنوع الليولويز ملا بع  عا،  -واو
  قرارمرروع 

 الدنية اركومية ال ولية املنابالوة طال  ال ورا العادية األعضاء واألعضاء املناوبوة يف جمموعات العم  -زاي
 الثامنة عررا لل يوة

 لواثئقاقائمة   -حاء
  هيوة املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة األعضاء يف -طاء
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 افتتاح الدورة -ًل أو  
 انعلتتتتت ت التتتتت ورا العتتتتتاديتتتتتة الثتتتتتامنتتتتتة عرتتتتتتتتتتتتتترا ةيوتتتتتة املوارد الورا يتتتتتة ل غتتتتتذيتتتتتة والزراعتتتتتة )اةيوتتتتتة( طال  الدةا  -1

واملراقلني على املوقع . وميكن االطالع على قائمة املن وبني 2021 كابوبرإترتتتتتتتتتتتتتترين األو   1ستتتتتتتتتتتتتتلابم إ يلو      27من 
 2ا لكةوين لل يوة.

يف العامل والليود  19-يف ظّ  تدرتتتز يائحة كوفي   بصتتتورا استتتابثنائية  انعل ت هذه ال ورا برتتتك  افةاضتتتزق  و  -2
والرتتواغ  املابصتتلة  لصتتحة العامة  وياء ذلا علب املرتتاورات ال   يراها مكابب اةيوة برتتتة الةتيلات لعل  االيابماع 

 . الةتيلات على هذه  قل  ب ء م اوالهتا  اةيوة صادق اضز. وق  افة رك  ب

ووافل  على ت ليق الئحاب ا ال اطلية     دورا عادية رمسية لل يوة ت اةيوة  ة االيابماع االفةاضتتتتتتتز يرتتتتتتتكّ و كّ  -3
افةاضتتتتتتتتتتز رتتتتتتتتتتك  وما تعابم ه من ممارستتتتتتتتتتات على جمرايت هذه ال ورا وتعليق  ي مواد ق  تابعارض مع انعلاد االيابماع ب

ألغراض هذه ال ورا. كما اتّدل  على ت ليق  ي  يراءات طاصتتتتة  و  ستتتتاليب عم  معّ لة ق  تلابضتتتتي ا اراية لضتتتتماة 
 .كداءا جمرايت ال ورا

ثامنة وعمال  أبحكا، الالئحة ال اطلية  كان  اةيوة ق  انابال  رئيستتتتتتتتتتتت ا ونواب الرئيس وامللرر ل ورهتا العادية ال -4
 عرتتتتتتتتتتتتتترا ثتتتتامنتتتتة ر س التتتت ورا العتتتتاديتتتتة الوقتتتت  ت .2019، عرتتتتتتتتتتتتتترا يف عتتتتابعتتتتة العتتتتاديتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتتتا عرتتتتتتتتتتتتتترا طال  دورهتتتتتا

) وغن ا(  John Mulumbaمن الستتي   ناباب يف منصتتب نواب الرئيس ك ّ وا  . )ستتويستترا( François Pythoud الستتي 
 Thanawatكوك( والستتي   )يزر William Wigmoreوالستتي   )ال ازي ( Renata Negrelly Nogueiraوالستتي ا 

Tiensin ) اليمن( اجلرموزي  مح  علز معني والستتتتتتتتتتتتتي  )اتيلن(   والستتتتتتتتتتتتتيBenoît Girard )ناباب الستتتتتتتتتتتتتي  ا  و   .)كن ا
Tiensin لل ورا ملرر ا. 

 .ال ورا مرّحل ا  ملن وبني واملراقلني François Pythoudوافابابح السي   -5

ملن وبني  وره  ب ب  ورحّ شتتتتتتتتتتتتتو دونيو  الستتتتتتتتتتتتتي  )املنظمة( افابابح ال ورا امل ير العا، ملنظمة األغذية والزراعةكما  -6
ل من الغذائز والابنوع الغذائز  معاب  ا  ّة الابنوع الليولويز ميّث  تنوع "  ستتتتتاستتتتتز"ووصتتتتتف الابنوع الليولويز أبنه  .واملراقلني

يف نظمة و املهامة يف ت ح وث مستتاب  اابزامن مع يال ورا انعلاد هذه و شتتار     ة  .ارياا يف ك  من النظم ا يكولويية
الل اعات خمابلف لابعميم الابنوع الليولويز ع  نظمة استتتتتتتتتتتتةاتي ية املابعلق  لابنوع الليولويز  ترتتتتتتتتتتتتم  حماف  دولية  طرى ت

يف يوليوإمتوز   درت  ة املنظمة وضح و  .2021ال  اعابم ها اجمللس يف عا،   2023-2021للدةا  عمل اوط ة  الزراعية
العتتاملز طتتار ا  حوار عتتاملز حو  دور األغتتذيتتة والزراعتتة يف   علتت   مع  متتانتتة اتدتتاقيتتة الابنوع الليولويز    لابعتتاوة 2021

الوعز بعمليات  االرتلاء مبستتتتتتتتتتتتتتابوىمبا يف ذلا يزء رفيع املستتتتتتتتتتتتتتابوى ستتتتتتتتتتتتتتاع  على   2020لابنوع الليولويز ملا بع  عا، ل
. 2020ا طار العاملز للابنوع الليولويز ملا بع  عا، خيص ما   لابنوع الليولويز  وال ستتتتيما يفاملابعللة الستتتتياستتتتات ال ولية 

 قّيم ا عليه.ا يف  دارا الابنوع الليولويز و رئيسي  عامال   الزراعز والغذائز يف هذه النلاشاتل اع ال ة يكوة   مهيةد على وش ّ 
ا دور ا رادع ا  صتتالح النظم      ة دونيو و شتتو شتتار الستتي   .ا يكولوييةو ضتتاف  ّة الل اع الزراعز والغذائز يؤدي  يضتت 

حالة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  للابلرير عنات الستتتياستتتاستتتاب ابة على مستتتابوى ذه ال ورا يف طال  هستتتابنظر يوة اة
 . واطابابم2020 طار العاملز للابنوع الليولويز ملا بع  عا،  لنسلة    ا ارئيسي  ما من شتنه  ة يابيح  س ام ا  وهو  يف العامل

                                                   
2  1414751http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/ar/c/إ 
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وتغذية  فضتتت  وبيوة  فضتتت  ناباج من  لناء عامل مع ا من طال  ن ج عملية وشتتتاملة لالعم  اراية     لابرتتت ي  على كلمابه 
 .طلف الركب ح ي  دوة ترك  من  فض  وحياا  فض  لل ميع  

ملن وبني  ورها  الليولويز  ب  األمينة الابنديذية التداقية الابنوع Elizabeth Maruma Mremaل  السي ا ورحّ  -7
برتتتة اللضتتااي ال  تةاوح بني املوارد املائية والغا ت واملوارد الورا ية النلاتية واريوانية يوة ارت     ة عم  اة. و شتتواملراقلني

م مة بوستع ا رتّك   داا ومعلومات الابستلست  الرقمية  ي  اوتلاستم منافعصتو  على املوارد   وارليولوييةالابكنولوييات الو 
اعابماد ا طار العاملز للابنوع الليولويز ملا بع  كدالة الل اعات الزراعية و خمابلف الت ع  من الابحوّ كثري لمت ي  ال ريق ل

حالة الابنوع الليولويز  الستتتياستتتات للابلرير عنعلى مستتتابوى ستتتاب ابة اال ة وضتتتح  و برتتتك  انيح.  وتنديذه 2020عا، 
ع. مستتتامهة رئيستتتية يف  شتتتراك الل اعات الزراعية يف تنديذ ا طار اجل ي  على  رض الواقمث  ستتتابل غذية والزراعة يف العامل 

يكوة صتتتتتتحة واح ا    هنج انابلا  ابلين عملية  لن وض باتم ا ا لابز، الابزام  تكذلا  ة اتداقية الابنوع الليولويز وضتتتتتتح   و 
اخلامس عرر ملؤمتر األطراف يف اتداقية الابنوع  االيابماعطال  األطراف من قل  دها اعابماابوقع ي  للابنوع الليولويز   شامال  

ا بي  العم  اراية     لابرتت ي  على كلماب ا واطابابم   . الليولويز ا لعيش يف وائ، مع ال ليعة ت عم  يضت  لرؤية ل احتليل  ي  
 .الصحة والرفاه

م ى ة ل غذية والزراعة )املعاه ا(     مني املعاه ا ال ولية للموارد الورا ية النلاتيKent Nnadozieو برز السي   -8
ات. و ّك  جم د ا على  ة ومستتتتتائ  الستتتتتياستتتتتدنية ملستتتتتائ  الما يابعلق  املعاه ا يف اةيوة و  مهية استتتتتابمرار الابعاوة بني  مان  

ستتتتابن   و ي   و حت  رعاياب ايوة ةمن قل  ا ضتتتتع للمعاه ا يرتتتتري    مناب ات وقرارات وصتتتتكوك و  اجل از الرائستتتتز عم  
حالة الابنوع الليولويز ل غذية  للابلرير عن الستتتتتياستتتتتاتعلى مستتتتتابوى استتتتتاب ابة حو  بلورا شتتتتتات انلل ة اوضتتتتتح و  ا.  لي

ملعاه ا   لنستتتلة    ا اكلري  مهية   تكابستتتز حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العامل لابلرير عنوا والزراعة يف العامل
م مة  مكاانت من واملعاه ا يوة اةما تابمابع به د على ش ّ ال  سابالص  لي ا سابعرض على اجل از الرائسز. و  نابائجالو ة 

العاملز طار ا من األمهية يف  الابنوع الليولويز الزراعز النلايت على مستتتتتتتابوى عا    مبا يضتتتتتتتمن بلاءمزاايمها النستتتتتتتلية نرتتتتتتتر ل
 .2020لابنوع الليولويز ملا بع  عا، ل

 ستتتتتتتتلوب العم   و شتتتتتتتتارت     ةني.  ملن وبني واملراقل يوة    مينة اةIrene Hoffmannالستتتتتتتتي ا  ل رحّ كما  -9
ع د كلري من االيابماعات  ذ انعل  من زايدا ن اق تواصتتتتتتتتتل ا على الصتتتتتتتتتعي  العاملز  ةيوة ن امكّ برتتتتتتتتتك  افةاضتتتتتتتتتز ق  

الدنية ال ولية اركومية)جمموعات  العم جملموعات  املعابادا يابماعاتاال ضتتتتتتتتافة     ال وراتما بني فةا  واملرتتتتتتتتاورات يف
لك  من الابنوع للستتتياستتتات هذه ال ورا برتتتتة  طر ي ي ا  طال  مهية الابوصتتت     اتداق م ى دت على وشتتت ّ العم (. 

العاملز طار  اكلري يف تنديذ تستتتاهم على حنو   هذه األطر ة  مرتتتريا      ّة الليولويز ل غذية والزراعة واملوارد الورا ية املائي
عن  Hoffmannو عرب  الستتتتتتتتتتتتتتي ا  حتليق  ه اف الابنمية املستتتتتتتتتتتتتتاب امة. وكذلا يف  2020لابنوع الليولويز ملا بع  عا، ل

ل امج الل رية ا عم لواللنا ال ويل   الصتتن وق األطضتتر للمناخو مرفق الليوة العاملية  ا   مبا فياع ي  ات ماحنة جلشتتكرها 
 ملانيا وستتتتتتتويستتتتتتترا ك  من ال  ق ماب ا حكومات  املستتتتتتتامهات من طارج امليزانية و  ل غذية والزراعة ملوارد الورا ية اخلاصتتتتتتتة  

 .يوةوفرنسا وكن ا والنرويج وهولن ا لابنديذ برانمج عم  اة

ر ث ا عن نابائج اوقّ ، مويز  ات بني ال ور ما وعرض الرئيس األنرتتتتتتتتتتتتتت ة ال  اضتتتتتتتتتتتتتت لع  ا املكابب طال  فةا  -10
  الذي عل ته  مانة 2020الليولويز ل غذية والزراعة وا طار العاملز للابنوع الليولويز ملا بع  عا،  الابنوعاخلاص برتتتتتتتتتتتتتتة 

فرصتتة للمن وبني و صتتحاب املصتتلحة الستتابكرتتاف  ويه الاب زر   اتح هذا ار ثق  و . 2021 يلو  إستتلابم  21يف  يوةاة
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كوك اةيوة برتتتتتة صتتتتوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة اللائمة بني عم  املنظمة يف جما  تعميم الابنوع الليولويز  وصتتتت
كما  شتتتتتري     مهية تعلوة .  2020واستتتتتابا امه برتتتتتك  مستتتتتاب ا،  وا طار العاملز للابنوع الليولويز املستتتتتابلللز ملا بع  عا، 

اجل ود على ك  املستتتتتتتابوايت من  ي  قلب مستتتتتتتار فل اة الابنوع الليولويز   ضتتتتتتتافة    اراية    وضتتتتتتتع غاايت حمّ دا 
وصتتكوك برتتتة الستتياستتات لابعميم الابنوع الليولويز ع  ق اع األغذية  2020لإلطار العاملز للابنوع الليولويز ملا بع  عا، 

كات للابنديذ. ومت الابتكي  على  ة هذه ال ورا ستتتتتتتابكابستتتتتتتز  مهية حمورية من حيث مت ي  ال ريق للعل  الزراعية و قامة شتتتتتتترا 
 .والزراعة اللاد، من العم  يف جما  الابنوع الليولويز ل غذية

 .املرفق  لفواعابم ت اةيوة ي و  األعما  على النحو الوارد يف  -11

 حتقيق األمن الغذائي دور التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف -اثنًيا
 والتغذية وصحة اإلنسان

دور الابنوع الليولويز ل غتذيتة والزراعتة يف حتليق األمن الغتذائز والابغتذيتة وصتتتتتتتتتتتتتحتة نظرت اةيوتة يف الو يلتة بعنواة  -12
من  ي    نرتتت ة منظمة األغذية والزراعة يف جما  الابنوع الليولويز ل غذية والزراعةو طذت علم ا  لو يلة بعنواة  3 ا نستتتاة

. و حاط  علم ا باب ّور عم  املنظمة يف هذا اجملا   ال ستتتتتتتيما يف ما يابعلق بن ج 4األمن الغذائز والابغذية وصتتتتتتتحة ا نستتتتتتتاة
صحة واح ا"  يف سياق اجل ود العاملية الرامية    حتوي  النظم الغذائية مبا يابماشى مع  ه اف الابنمية املساب امة. وشّ دت "

يية يف عم  ستتتتتتتتائر األي زا والصتتتتتتتتكوك  مبا يف ذلا يف استتتتتتتتةاتي يات املنظمة وط   عمل ا. على ضتتتتتتتترورا ونب االزدوا
من املنظمة  ة تلو، برص  الاب ّورات ذات الصلة ال  ت ر  على الصلة بني الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  واألمن  وطلل 

 .ذا املوضوع    اةيوة  حبسب االقابضاءالغذائز والابغذية وصحة ا نساة يف حماف   طرى  ورفع تلارير عن ه

 2030من الن ج الراملة  لابحليق ط ة الابنمية املساب امة لعا، سواه و شارت اةيوة     مهية هنج صحة واح ا و  -13
 .و ه اف الابنمية املساب امة ذات الصلة

أبة تواصتتت  املنظمة الابعاوة مع شتتتركائ ا من  ي  ترتتت يع األمناة الغذائية الصتتتحية والابغذية املستتتابم ا  و وصتتت  -14
من النظم الغذائية املستتاب امة  وزايدا استتاب امة املمارستتات الزراعية  ومحاية ستتل  عيش املزارعني من م ريات األمراض النلاتية 

األمراض املع ية وملاومة مضتتتتتتتتتتتتادات امليكرو ت ومكافحاب ا  حبستتتتتتتتتتتتب واريوانية  وتعزيز ستتتتتتتتتتتتالمة األغذية  والوقاية من 
كذلا  ة تواصتتتت  املنظمة الابوعية والن وض  ملعارف املابصتتتتلة  ألدوار اةامة ال  ميكن للموارد الورا ية   وطلل االقابضتتتتاء. 

ية والابصتتتتتت ي للابح ايت املابصتتتتتتلة ل غذية والزراعة والابنوع الليولويز ل غذية والزراعة االضتتتتتت الع  ا لابحوي  النظم الغذائ
ا من املنظمة  وطلل  ألمن الغذائز والابغذية وصتتتتتحة ا نستتتتتاة.  يف مستتتتتامهة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة  ة تنظر  يضتتتتت 

 .والابنوع الليولويز ل غذية والزراعة يف الابغذية وهنج "صحة واح ا"  اسابناد ا    األدلّة العلمية وضمن والية املنظمة

اةيوة من املنظمة  ة تعزز دعم ا ل عضتتتاء  بناء  على طلل م  من  ي   دماج صتتتوة  طلل الوا  على ذلا  وع -15
املوارد الورا ية ل غذية والزراعة والابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واستتتابا ام ا على حنو مستتتاب ا،  يف ستتتياستتتاهتا وط   ا 

 .حةو نر اب ا املابعللة  ألمن الغذائز والابغذية والص
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 دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة -اثلثًا
 يف التخفيف من وطأة تغري املناخوالتكيف معه

 نرتتتتتتتت ة و طذت علم ا  لو يلة بعنواة  5تغري املناخ واملوارد الورا ية ل غذية والزراعةنظرت اةيوة يف الو يلة بعنواة  -16
ا   مكتتاانت ال  تابيح تتا املوارد الورا يتتة ل غتتذيتتة والزراعتتة . و حتتاطتت  6منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة يف جمتتا  تغري املنتتاخ علمتت 

للابكّيف مع تغري املناخ والاباديف من وطتته  مبا يرتتتتتم  حتستتتتتني ملاومة اافات واألمراض ذات الصتتتتتلة  وشتتتتتّ دت على 
 مهية ضترورا صتوهنا واستابا ام ا على حنو مستاب ا، الستابكرتاف هذه ا مكاانت على  كم  ويه. وشتّ دت كذلا على 

املوارد الورا ية ل غذية والزراعة والابنوع الليولويز ل غذية  توفري الابموي  والل را الكافيني ل عم اللحوث والابنمية يف جمايل
من املنظمة  ة تراعز املوارد الورا ية ل غذية والزراعة على  طلل وعالوا على ذلا  والزراعة  وال سيما يف اللل اة النامية. 

 .عمل ا يف جما  تغري املناخ  كم  ويه يف

دور املوارد الورا ية ل غذية والزراعة يف الابكيّف مع تغرّي املناخ و طذت اةيوة علم ا  ل راستتتتتتتتة االستتتتتتتتابرتتتتتتتترافية عن  -17
 .ودع  املنظمة    نررها جبميع اللغات الرمسية ل مم املابح ا  رهن ا بابوافر املوارد الالزمة 7والاباديف من وطتته

  وشتتتتتتتتتتتتتّ دت على املرفق  ء علم ا مبستتتتتتتتتتتتتار العم  املنّلح اخلاص بابغرّي املناخ  على النحو الوارد يف و طذت اةيوة -18
ضتتتتترورا  ة يستتتتتابن  عم  اةيوة املستتتتتابلللز برتتتتتتة تغرّي املناخ    العم  الراهن يف جما  املوارد الورا ية ل غذية والزراعة  و ة 

 .لةيكّم  عم  سائر املنظمات ال ولية والصكوك ذات الص

اةيوة  ة تلو، املنظمة  ستتتتتتتتتابعراض وتنليح مستتتتتتتتتودات األستتتتتتتتتولة برتتتتتتتتتتة تغرّي املناخ واملوارد الورا ية ل غذية  وطلل  -19
حستتب االقابضتتاء  وذلا   ف اطابلار األستتولة ويعل ا ملابضتتلة وبستتي ة  وتستت ي  عملية رفع الابلارير لكز تنظر  8والزراعة 

كذلا  ة تذكر املنظمة األستتتتتتتتتتولة   لصتتتتتتتتتتيغة ال  وطلل   ة )جمموعات العم (. في ا جمموعات العم  الدنية اركومية ال ولي
 .نّلحاب ا جمموعات العم   يف  شكا  تل مي الابلارير يف املسابلل  ال  تدي  اللل اة من طالةا عن تنديذ ط   العم  العاملية

ال وعية ل عم  دماج الابنوع الورا ز اخل وة الابويي ية اةيوة  ة تلو، جمموعات العم   ستتابعراض وتنليح  وطلل  -20
  حستتتتب االقابضتتتتاء  مع مراعاا اراية    معاجلة مواطن الضتتتتعف يف املوارد 9يف الابا ي  الوطين للابكيف مع تغرّي املناخ

 .الورا ية يف ويه تغرّي املناخ  مبا يابماشى مع االتداقات ال ولية ذات الصلة  لكز تنظر في ا اةيوة يف دورهتا امللللة

اةيوة من املنظمة أبة تعزز برامج بناء الل رات والاب ريب للابكّيف مع تغرّي املناخ والاباديف من وطتته  طلل و  -21
كذلا أبة تلحث املنظمة  بع  تلّلز الردود على األستتولة وطلل    لابعاوة مع األي زا اركومية ال ولية وال ولية اللائمة  

 تنظيم حللات عم   قليمية برتتتتتتتتتتتتتتة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة وتغرّي ووميع ا  ومع  طذ نابي اب ا يف ارستتتتتتتتتتتتتلاة  يف 
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املناخ جل ات الابنستتيق الوطنيةإ املنستتلني الوطنيني  اتحة الدرصتتة لابلاد  الاب ارب الل رية ومناقرتتة فرص الابعاوة املمكنة  
 .ية ل غذية والزراعة وتغرّي املناخفضال  عن تنظيم حللات عم  عاملية مابع دا  صحاب املصلحة برتة املوارد الورا 

 احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة -رابًعا
 وتقاسم منافعها

 
 تقرير الدورة اخلامسة لفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني

 بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها
واللانونيني املعين  رصتتتتتتتتتتتتتو  على املوارد وتلاستتتتتتتتتتتتتم تلرير ال ورا اخلامستتتتتتتتتتتتتة لدريق اخل اء الدنيني نظرت اةيوة يف  -22

وتوّي   اةيوة  لرتتتتكر     .الابلرير عرض  جملموعة العم  املرتتتتاركة الرئيستتتتة  SæetherNinaوتوّل  الستتتتي ا  10.منافع ا
 عضتتتتتتتتاء فريق اخل اء الدنيني واللانونيني املعين  رصتتتتتتتتو  على املوارد وتلاستتتتتتتتم منافع ا )فريق اخل اء(  على عمل م املماباز 

 .على الابلرير وصادق 

 األعمال السابقة واملقبلة بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 وتقاسم منافعها

ارصتتتتتتتتتتتتتو  على املوارد الورا ية ل غذية والزراعة وتلاستتتتتتتتتتتتتم منافع ا: االستتتتتتتتتتتتتابعراض اةيوة يف الو يلة بعنواة نظرت  -23
م طالت األعضتتتتتتتتتاء برتتتتتتتتتتة ارصتتتتتتتتتو  على املوارد الورا ية ل غذية والزراعة و حاط  علم ا  لو يلة بعنواة  11 والابوقعات

املوارد وتلاستتتم منافع ا ال  تستتتابوعب الستتتمات املميزا للموارد مبستتتح الاب ابري الل رية للحصتتتو  على و 12 وتلاستتتم منافع ا
 13 .الورا ية ل غذية والزراعة واملعارف الابللي ية املرتل ة  ا

واستتتتتتابعرضتتتتتت  اةيوة  عماةا الستتتتتتابلة برتتتتتتتة ارصتتتتتتو  على املوارد وتلاستتتتتتم منافع ا  وذّكرت أبمهية ال ور الذي  -24
تلّ ، يف العم  برتة ارصو  على املوارد الورا ية ل غذية والزراعة وتلاسم  اض لع  به طال  العل ين املاضيني يف  حراز

منافع ا. و طذت علم ا  لاب ورات ذات الصتتتتتتتتتتتتلة األطرى يف  طار اتداقات وصتتتتتتتتتتتتكوك دولية  طرى  مبا يف ذلا األعما  
ّنب االزدوايية يف العم    وشتتتتتتتتتتتّ دت على ضتتتتتتتتتتترورا و2020اجلارية لوضتتتتتتتتتتتع ا طار العاملز للابنوع الليولويز ملا بع  عا، 

 .وضماة اتساقه

مبسح الاب ابري الل رية للحصو  على املوارد وتلاسم منافع ا ال  تسابوعب السمات املميزا للموارد ورّحل  اةيوة  -25
  وتوّي تت   لرتتتتتتتتتتتتتتكر    جمموعتتات العمتت  وفريق اخل اء على الورا يتتة ل غتتذيتتة والزراعتتة واملعتتارف الابلليتت يتتة املرتل تتة  تتا

 .عليلات الواردا برتة مسّودا املسح السابلةالاب
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http://www.fao.org/3/cb6525en/cb6525en.pdf
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اةيوة من األمانة  ة ومع  ضتتتتمن و يلة مستتتتابلّلة   مثلة حمّ دا عن الاب ابري الل رية الابرتتتتريعية  و ا دارية  وطلل  -26
 و  و على مستتابوى الستتياستتات اللائمة حالي ا واملابصتتلة  رصتتو  على املوارد وتلاستتم منافع ا  ال  تابضتتّمن بصتتورا ملاشتترا 

 غري ملاشتتتتترا الستتتتتمات املميزا للموارد الورا ية ل غذية والزراعة واملعارف الابللي ية املرتل ة  ا  لكز تستتتتتابعرضتتتتت ا جمموعات
و  مكاة تضتتتمني عملية الاب ميع الاب ابري اخلاصتتتة  رصتتتو  على املوارد وتلاستتتم العم  وفريق اخل اء يف ال ورات امللللة. 

 .14"معلومات الابسلس  الرقمية"الاب ابري على املسابوى الل ري تعاجل مستلة  منافع ا على اعابلار  ّة تلا

ا األعما  امللللة ال  من شتتتتتتتهنا توفري قرائن وريلية  عمق ضتتتتتترورية لد م  اثر الاب ابري اخلاصتتتتتتة  -27 و يّ ت اةيوة  يضتتتتتت 
 ة تعّ  األمانة  استتابناد ا    الردود على استتابلياة ق ري تابم وربابه يف وق   وطلل  رصتتو  على املوارد وتلاستتم منافع ا. 

مستتتتتتتتلق  تلرير ا عن الاب ليق العملز للاب ابري الل رية اخلاصتتتتتتتتة  رصتتتتتتتتو  على املوارد الورا ية وتلاستتتتتتتتم منافع ا على خمابلف 
رتل ة  ا  مبا يرتتتتتتتم  رصتتتتتتت  االمابثا  ةذه الاب ابري الل اعات الدرعية للموارد الورا ية ل غذية والزراعة واملعارف الابللي ية امل

وذلا   ف حت ي   اثرها على استتتتتتتتتتتتابا ا، وصتتتتتتتتتتتتوة خمابلف الل اعات الدرعية للموارد الورا ية ل غذية والزراعة واملعارف 
الردود على  اةيوة من األمانة  ة تعّ   استتتتتتتتتتتابناد ا    طلل الابللي ية املرتل ة  ا  وتلاستتتتتتتتتتتم املنافع. و  ضتتتتتتتتتتتافة    ذلا  

من  ي  وضتتع وتنديذ ت ابري ارصتتو   15االستتابلياة ندستته  تلييم ا عن فائ ا عناصتتر ارصتتو  على املوارد وتلاستتم منافع ا
 .على املوارد وتلاسم منافع ا    ف حت ي  الثغرات ونلاة الضعف يف هذه العناصر ومعاجلاب ا

ائر املنظمات ال ولية والصتتتتتتتتتتتكوك املعنية  مبا يف ذلا مع ستتتتتتتتتتت الو يق اةيوة من األمانة  ة تلو،   لابعاوة وطلل  -28
املعاه ا واتداقية الابنوع الليولويز  مبواصلة العم  على توعية  صحاب املصلحة الرئيسيني  مبا يرم  املرّبني  وتوفري برامج 

ال ستيما يف اللل اة النامية. للناء الل رات والاب ريب برتتة ارصتو  على املوارد الورا ية ل غذية والزراعة وتلاستم منافع ا  و 
  2020من األمني لد  عناية جمموعة العم  املدابوحة العضوية املعنية   طار العاملز للابنوع الليولويز ملا بع  عا،  وطلل 

 .   و يلة عناصر ارصو  على املوارد وتلاسم منافع ا مع املالحظات الابدسريية

اةيوة من األمانة الابعاوة مع  مان  املعاه ا واتداقية الابنوع الليولويز  حستتتتتتتتب امللابضتتتتتتتتى  حو  ستتتتتتتتل   طلل و  -29
وميع املعلومات ذات الصتتتتتتلة للياس ورصتتتتتت  عملية تلاستتتتتتم املنافع النل ية وغري النل ية  ك  ضتتتتتتمن ن اق والياب ا واألطر 

 .للنظر في ا اللائمة  ورفع تلرير عن النابائج    جمموعات العم  واةيوة

وشّ ع  اةيوة الوزارات املسؤولة عن خمابلف الل اعات الدرعية للموارد الورا ية ل غذية والزراعة على املراركة  -30
يف وضتتتتتتع الستتتتتتياستتتتتتات اخلاصتتتتتتة  رصتتتتتتو  على املوارد الورا ية ل غذية والزراعة وتلاستتتتتتم منافع ا  وتنديذها  وترتتتتتتارك 

املنظمة نديذ ت ابري ارصتتتتتتتتو  على املوارد وتلاستتتتتتتتم منافع ا؛ ودع   يضتتتتتتتت ا املعلومات برتتتتتتتتتة الاب ارب املكابستتتتتتتتلة من ت
الرتتتتلكات ا قليمية والرتتتتراكات الابعاونية    الابوعية  ملستتتتائ  املابصتتتتلة  رصتتتتو  على املوارد الورا ية وتلاستتتتم منافع ا و 

 .وتعزيز الل رات ملعاجلة هذه املسائ 

                                                   
املعابم  من مؤمتر األطراف يف اتداقية الابنوع الليولويز. "وق  ال يكوة املصتتتتتتتتتتتتتتت لح األكثر مالءمة  ولكنه  16إ13  طذ هذا املصتتتتتتتتتتتتتتت لح من امللرر   14

املعابم  من مؤمتر األطراف يف اتداقية الابنوع  20إ14يستتتتابا ، كمصتتتت لح انئب حت يابم االتداق على مصتتتت لح ب ي "  على النحو املرتتتتار  ليه يف امللرر 
برتتتتتتة  الليولويز  وهو خيضتتتتتع ملزي  من املناقرتتتتتات. وال خي  استتتتتابا ا، مصتتتتت لح معلومات الابستتتتتلستتتتت  الرقمية يف هذا الابوييه بنابائج املناقرتتتتتات اجلارية

 املص لح  و املص لحات املناسلة ال  يابعني اسابا ام ا.
عناصتتتتر ارصتتتتو  على املوارد وتلاستتتتم منافع ا. املذكرات الابدستتتتريية ال   ع ت لابكملة الو يلة املعنونة عناصتتتتر . 2019عة.   نظر منظمة األغذية والزرا  15

صتتتتتدحة.  84. روما. لابيستتتتتري الابنديذ اللز للحصتتتتتو  على املوارد وتلاستتتتتم منافع ا  لنستتتتتلة    خمابلف الل اعات الدرعية للموارد الورا ية ل غذية والزراعة
 (http://www.fao.org/3/ca5088ar/ca5088ar.pdf يض ا على الراب  الابايل: ) ماباحة
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اةيوة من األمانة مواصلة رص  الاب ورات ذات الصلة برتة ارصو  على املوارد الورا ية وتلاسم منافع ا  وطلل  -31
 .ال  تر  ها اتداقات وصكوك دولية  طرى  ورفع الابلارير    اةيوة  ذا الص د

 "معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية -خامًسا
 لألغذية والزراعة

معلومات الابستتتتلستتتت  الرقمية برتتتتتة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة: فرص االبابكار نظرت اةيوة يف الو يلة بعنواة  -32
و طذت اةيوة علم ا  لاب ليلات الدعلية والابملة ملعلومات الابستتتتتتتلستتتتتتت  الرقمية املابعللة بصتتتتتتتوة  16.والابح ايت والاب اعيات

من هذه الو يلة. و ذ  شارت اةيوة  2ابا ام ا املستتاب ا،  كما هو مرار  ليه يف اجل و  املوارد الورا ية ل غذية والزراعة واستت
    ة قواع  اللياانت ال ميكن  ة حتّ  حمّ  جمموعات املادا الورا ية  شتتتتتتتتتتّ دت على فرص االبابكار ال  توفّرها "معلومات 

غذية والزراعة  فضتتتتتال  عن الابح ايت ال  تواي  ا بل اة الابستتتتتلستتتتت  الرقمية" لللحث والاب وير املابصتتتتتلني  ملوارد الورا ية ل 
ع ي ا يف جما  تنمية الل رات الدنية واملؤستتتتستتتتاتية واللرتتتترية الضتتتترورية الستتتتابا ا، "معلومات الابستتتتلستتتت  الرقمية" ألغراض 

 .اللحث والاب وير
 ي مصتتتتت لح ب ي     و 17وشتتتتتّ دت اةيوة على اراية    تعريف مابدق عليه دولي ا ملعلومات الابستتتتتلستتتتت  الرقمية -33

و شتتتتارت     ّة العم  الذي تضتتتت لع به برتتتتتة "معلومات الابستتتتلستتتت  الرقمية" لن يكوة يف  ي حا  مبثابة حكم مستتتتلق 
 .على نابي ة املناقرات اجلارية يف سائر املناب ايت برتة معلومات الابسلس  الرقمية  مبا يف ذلا ن اق ا وتعريد ا

اةيوة من املنظمة  ة توفّر ال عم لللل اة  وال ستتتتتتتتتتيما اللل اة النامية واللل اة ال  متر اقابصتتتتتتتتتتاداهتا مبرحلة  وطلل  -34
انابلالية  من  ي  بناء الل رات الدنية واملؤستتتتستتتتاتية واللرتتتترية الضتتتترورية الستتتتابا ا، "معلومات الابستتتتلستتتت  الرقمية" لللحث 

 . والزراعةوالاب وير املابصلني  ملوارد الورا ية ل غذية 

اةيوة من األمني  ع اد و يلة تلنّي املمارستتات والاب ارب الرئيستتية حو  كيدية تولي  "معلومات الابستتلستت   وطلل  -35
الرقمية" وختزين ا وارصتتتتو  علي ا واستتتتابا ام ا يف اللحث والاب وير املابصتتتتلني  ملوارد الورا ية ل غذية والزراعة  مبا يف ذلا 

اية امللكية الدكرية  ليستتتتتابعرضتتتتت ا كّ  من جمموعات العم  وفريق اخل اء املعين  رصتتتتتو  املعلومات ذات الصتتتتتلة برتتتتتتة مح
 . على املوارد وتلاسم منافع ا يف دوراهتا امللللة

   اتداقية الابنوع الليولويز  CGRFA-18/21/5من الو يلة  2اةيوة من األمني تل مي مضتتتتموة اجل و   طلل و  -36
ية املستتتتتتتتتابلللية الابملة ملعلومات الابستتتتتتتتتلستتتتتتتتت  الرقمية من  ي  توصتتتتتتتتتيف املوارد الورا ية من  ي   ع اء معلومات عن األمه

ل غذية والزراعة وصتتتتوهنا واستتتتابا ام ا املستتتتاب ا، وتلاستتتتم منافع ا على حنو عاد  ومنصتتتتف  فضتتتتال  عن  مهياب ا وت اعياهتا 
 .الابملة على تلا املوارد

اةيوة كذلا من األمانة رصتتتتت  الاب ورات ذات الصتتتتتلة يف  طار اتداقية الابنوع الليولويز وستتتتتواها من حماف    وطلل  -37
  من حيث ارتلاط ا مبعلومات الابستتلستت  الرقمية عن 2020مبا يف ذلا يف ستتياق ا طار العاملز للابنوع الليولويز ملا بع  عا، 

يف حتلي  اخليارات  ومن ضتتمن ا االيات املابع دا األطراف للحصتتو  على املوارد املوارد الورا ية ل غذية والزراعة  ومبا يستتاهم 

                                                   
 .CGRFA-5/21/18الو يلة   16
 .13 لنسلة    مص لح "معلومات الابسلس  الرقمية"  يريى االطالع على اراشية   17
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وتلاسم منافع ا  وال  يرى حبث ا يف  طار اتداقية الابنوع الليولويز ورفع تلرير عن ت اعيات ذلا على املوارد الورا ية ل غذية 
اابلف اخليارات  لنستلة    العم  يف املستابلل  لكز تنظر والزراعة  مبا يرتم  الدرص والابح ايت والثغرات الابملة املابصتلة مب

 .في ا جمموعات العم  وفرق اخل اء املعين  رصو  على املوارد وتلاسم منافع ا واةيوة يف دوراهتا امللللة

اةيوة من األمانة عل  حللة عم  بني ال ورات   لابعاوة مع الصتتكوك واملنظمات املعنية  لابوعية  صتتحاب  وطلل  -38
املصتتتلحة املعنيني ب ور "معلومات الابستتتلستتت  الرقمية" يف صتتتوة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة واستتتابا ام ا املستتتاب ا، وتلاستتتم 
املنافع الناشوة عن ا  والاب ّرق    م ري ت ّور "معلومات الابسلس  الرقمية" على املوارد الورا ية  وعرض الاب اعيات الابملة ال  

لوييات ذات الصتتتتتتتتتلة على مستتتتتتتتتابوى اللحث والاب وير املابعللني  ملوارد الورا ية ل غذية والزراعة  واللحث يف ق  تةك ا الابكنو 
 .الصعو ت املابصلة  رصو  على "معلومات الابسلس  الرقمية" واسابا ام ا على  كم  ويه

ا من األمانة مواصتتتتتلة رصتتتتت  الاب ّورات يف جما  "معلومات الابستتتتتلستتتتت  الرقمية"  وطلل  -39 يف ستتتتتائر املناب ايت   يضتتتتت 
واللحث يف ت اعيات هذه الاب ّورات على ارصتتتتتتتتتتو  على املوارد الورا ية ل غذية والزراعة  واستتتتتتتتتتابا ام ا وتلاستتتتتتتتتتم املنافع 
الناشتتتتتتتتتتتتتتوة عن ا  للعم  على النحو املالئم على حت ي  اجلوانب الرئيستتتتتتتتتتتتتتية ال  عب مراعاهتا ل ى الاب ّرق    "معلومات 

اء بيوة متكينية للموارد الورا ية ل غذية والزراعة وتيستتتتري ارصتتتتو  علي ا  فضتتتتال  عن بناء الل رات الابستتتتلستتتت  الرقمية" و رستتتت
لابولي  اللياانت اخلاصتتتتتة بصتتتتتوة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة وتنمياب ا واستتتتتابا ام ا على حنو مستتتتتاب ا،  واستتتتتابا ا، هذه 

 اللياانت وتلامس ا وارصو  علي ا.
مانة  طالع الصتتتتتتتكوك واملنظمات ذات الصتتتتتتتلة على العم  الذي تضتتتتتتت لع به اةيوة برتتتتتتتتة اةيوة من األ وطلل  -40

"معلومات الابستتتتتتلستتتتتت  الرقمية"  مبا يف ذلا ال ور امل م الذي توليه اةيوة ملعلومات الابستتتتتتلستتتتتت  الرقمية يف توصتتتتتتيف املوارد 
 .الورا ية ل غذية والزراعة وصوهنا واسابا ام ا على حنو مساب ا،

 استعراض العمل يف جمال التكنولوجيات البيولوجية -سادًسا
 من أجل صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 واستخدامها على حنو مستدام
 الابكنولوييات الليولويية لصتتتتتتتتتتتتتتوة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة واستتتتتتتتتتتتتتابا ام ايف الو يلة بعنواة نظرت اةيوة  -41

 طر الاب ورات يف جما  الابكنولوييات الليولويية ذات الصتتتتتتلة بابوصتتتتتتيف املوارد بعنواة  و طذت علم ا  لو يلة 18املستتتتتتاب ا،
نه ينلغز النظر    جمموعة واستتتتعة من و حاط  اةيوة علم ا: أب 19.الورا ية اريوانية ل غذية والزراعة واستتتتابا ام ا املستتتتاب ا،

ج تكميلية ميكن  ة تستتتتتت م يف  الابكنولوييات الليولويية الزراعية والزراعة ا يكولويية وغريها من الن  ج امللابكرا على  هنا هن 
حتليق  ه اف الابنمية املستتتتتتتتتتتتاب امة والنظم الزراعية والغذائية املستتتتتتتتتتتتاب امة وحتستتتتتتتتتتتتني الابغذية؛ وجب وى حلوق امللكية الدكرية 

كنولوييات الليولويية و مكاانهتا و اثرها املابصتتتتتتتتتتتتتتلة  لابكنولوييات الليولويية الزراعية؛ وأبمهية  رفع مستتتتتتتتتتتتتتابوى الوعز  لاب
 .الزراعية وحتسني الابواص   ذا الرتة

                                                   
 .CGRFA-6/21/18الو يلة   18
 .1Inf./6/21/18-CGRFAالو يلة   19
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اةيوة من املنظمة مواصتتتتتتتلة استتتتتتتابعراض الابكنولوييات الليولويية الابللي ية وقي  الاب ور والناشتتتتتتتوة ألغراض  وطلل  -42
 .توصيف املوارد الورا ية وصوهنا واسابا ام ا على حنو مساب ا،

  منابظم  من طال  قواع  اللياانت والرتتتتتتتتتتتتلكات والرستتتتتتتتتتتتائ  املنظمة  ة تلادر برتتتتتتتتتتتتكاةيوة كذلا من  وطلل  -43
ا طلارية املويودا الابابعة ةا     وميع ونرتتتتتتر معلومات حم  ة مستتتتتتابن ا    الوقائع عن دور الابكنولوييات الليولويية يف 

 الابحابية والل رات توصتتتتتيف املوارد الورا ية ل غذية والزراعة وصتتتتتوهنا واستتتتتابا ام ا على حنو مستتتتتاب ا،  وعن ماب للات اللنية
 يف املنظمة استتتابكرتتتاف  ليات للابعاوةمن  طلل الالزمة الستتتابا ا، هذه الابكنولوييات الليولويية. و  ضتتتافة    ذلا  

املستتتتتتابلل  مع املنظمات ال ولية وا قليمية املعنية  مبا يف ذلا توطي   واصتتتتتتر الابعاوة بني بل اة الرتتتتتتما  واجلنوب  ويف ما 
والابعاوة الثال ز  لابرتتتت يع الابكنولوييات الليولويية املناستتتتلة ألغراض توصتتتتيف املوارد الورا ية ل غذية بني بل اة اجلنوب  

 .والزراعة وصوهنا واسابا ام ا على حنو مساب ا،
و شتتتتتتتتتارت اةيوة     ة اللل اة ق  ترغب يف  يراء حتليالت ايابماعية واقابصتتتتتتتتتادية لليمة الاب ليلات الابكنولويية  -44

ها الابملة قل  نرتتترها  حستتتب االقابضتتتاء ومبا يابماشتتتى مع االتداقات ال ولية ذات الصتتتلة  مع األطذ بعني الليولويية و اثر 
 .االعابلار  يض ا كيدية م ري اسابا ا، ت ليلات الابكنولوييات الليولويية على الرعوب األصلية واجملابمعات اللية

لللل اة النامية وتعزيزها  مبا يف ذلا من طال  تنظيم الل رات الوطنية وا قليمية  املنظمة بناء اةيوة من وطلل  -45
حللات عم  دولية و قليمية    ف ت وير الابكنولوييات الليولويية املناستتتتتتتتتتتتلة لابوصتتتتتتتتتتتتيف املوارد الورا ية ل غذية والزراعة 

لوانني واللوائح واستتتتتتتابا ام ا على حنو مستتتتتتتاب ا، و دارهتا وصتتتتتتتوهنا  وت ليل ا  مع مراعاا املنافع واملااطر ذات الصتتتتتتتلة  وال
 .الوطنية وا قليمية ذات الصلة والصكوك ال ولية  مبا يرم  تلا املابعللة بابلييم املااطر

ودع  اةيوة اللل اة    املضز ق م ا يف تعزيز نظم ا الابعليمية الوطنية وي ودها اةادفة    تنمية الل رات يف ما  -46
حستتتتتتتب االقابضتتتتتتتاء  كما دع  املنظمة    دعم اجل ود امللذولة على ذات الصتتتتتتتلة  الليولويية يابعلق جبميع الابكنولوييات 

 .الصعي  الوطين  بناء  على ال لب

 التنوع البيولوجي -سابًعا
 تقرير الجتماع الثاين جملموعة جهات التصال الوطنية

 املعنية ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
الثاين جملموعة ي ات االتصتتتتتتتتتا  الوطنية املعنية  لابنوع الليولويز تلرير اجلزء األو  من االيابماع نظرت اةيوة يف  -47

 تلرير اجلزء الثتتاين من االيابمتتاع الثتتاين جملموعتتة ي تتات االتصتتتتتتتتتتتتتتتا  الوطنيتتة املعنيتتة  لابنوع الليولويزو 20ل غتتذيتتة والزراعتتة
)الستتتتتتوي (  بصتتتتتتداب ما  Jens Weibull)كينيا( والستتتتتتي   Desterio Nyamongoوعرض الستتتتتتي   21.ل غذية والزراعة

 تلرير الرئيستتتتتني املرتتتتتاركني عن املرتتتتتاورات غري الرمسية برتتتتتتة الابنوعالرئيستتتتتني املرتتتتتاركني للم موعة  الابلريرين  كما ق ما 
وتوي   اةيوة  لرتتتتتتكر     عضتتتتتتاء  22.املرتتتتتتروع املنّلح لالحابيايات وا يراءات املمكنة - الليولويز ل غذية والزراعة

 .على الابلارير املل مة صادق و زوه من عم  مماباز اجملموعة على ما  جن
                                                   

 .CGRFA-1.1.7/21/18الو يلة   20
 .CGRFA-2.1.7/21/18الو يلة   21
 .1Inf./2.7/21/18-CGRFAالو يلة   22
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  حالة التنوع البيولوجيواإلجراءات املمكنة رًدا على لحتياجات ا
 لألغذية والزراعة يف العامل

املرتتتتتتتتتتتتتتروع املنلح لو يلة تل ير االحابيايات  –الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة نظرت اةيوة يف الو يلة بعنواة  -48
تلرير الرئيستتتتني املرتتتتاركني عن املرتتتتاورات و حاط  علم ا  لو يلة املعروضتتتتة لغرض ا حاطة بعنواة  23املمكنةوا يراءات 

 24.املرروع املنّلح لالحابيايات وا يراءات املمكنة –غري الرمسية برتة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة 
)الابلرير( و شتتتتتارت    االهابما،  ية والزراعة يف العاملحالة الابنوع الليولويز ل غذورّحل  اةيوة بنرتتتتتر الابلرير عن  -49

الذي حظز به على مستتتابوى العامل. ودع  كذلا اللل اة    مواصتتتلة نرتتتر الابلرير والرستتتائ  الرئيستتتية ال  يابضتتتمن ا على 
ضع السياسات املسابوى الوطين من  ي  االرتلاء مبسابوى الوعز  ذا املوضوع  و   النظر يف اسابا ا، نابائج الابلرير يف و 

 . وال امج واألنر ة املسابلللية  حسب االقابضاء ومبا يابماشى مع احابياياهتا وق راهتا
اةيوة من املنظمة  ة تواص  م  ي  العوة ل عضاء يف  نر ة الابوعية ويف تنديذ ورص  السياسات وال امج  وطلل  -50

 . مي  موا  من طارج امليزانية دعم ا ل عضاء يف هذا الرتةواألنر ة ذات الصلة بنابائج الابلرير  ودع  اجل ات املاحنة    تل
اةيوة على  صادق و لنظر    ضرورا ضماة مابابعة مناسلة من حيث الابوقي  ومرةكة بني الل اعات للابلرير   -51

يذ  طار العم  طوعّز . و ّة تند طار ا للعم  برتتتة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة عابلارها  املرفق ييمالو يلة الواردا يف 
 .ين وي على الابزامات منابظمة  لرص  وا بالغ وال
اةيوة    األمني  ة يلو،  بع  اعابماد االيابماع اخلامس عرر ملؤمتر األطراف يف اتداقية الابنوع الليولويز  وطلل  -52

طتتارج امليزانيتتة  بعلتت  ايابمتتاع مدابوح    ورهنتت ا بابوافر املوارد الالزمتتة من2020ا طتتار العتتاملز للابنوع الليولويز ملتتا بعتت  عتتا، 
 .العضوية جملموعة ي ات الابنسيق الوطنية املعنية  لابنوع الليولويز ل غذية والزراعة

اةيوة من االيابماع املدابوح العضتتتتتتتتوية جملموعة ي ات الابنستتتتتتتتيق الوطنية املعنية  لابنوع الليولويز ل غذية  وطلل  -53
  حينما تابم املوافلة عليه  والنظر 2020طار العاملز للابنوع الليولويز ملا بع  عا، والزراعة و   جمموعات العم  تلييم ا 

بع  عا،  يف م ى اراية     يراء تع يالت  و  ضافات على عم  اةيوة ملعاجلة تنديذ ا طار العاملز للابنوع الليولويز ملا
يولويز ل غذية والزراعة  و  دوات  طرى يف جما    مبا يرتتم  تلييم ضتترورا وضتتع ط ة عم  عاملية برتتتة الابنوع الل2020

الستياستات  ضتمن  طار الوالية املللاا على عاتق اةيوة وتدادي االزدوايية يف العم   ورفع توصتيات  ذا الرتتة    اةيوة 
م  برتتتتة الابنوع  طار العيف دورهتا العادية الاباستتتعة عرتتترا. ول ى معاجلة هذه املستتتتلة  ينلغز ةذه األي زا  ة تستتتابن     

 45و 44وط   العم  العاملية الل اعية  مع األطذ يف االعابلار الابوصتتتتيات الواردا يف الدلرتني الليولويز ل غذية والزراعة 
  وضتتتتتترورا املستتتتتتامهة يف تنديذ  ه اف الابنمية املستتتتتتاب امة وا طار العاملز  25العادية الستتتتتتابعة عرتتتتتترا لل يوةمن تلرير ال ورا 
 .2020ز ملا بع  عا، للابنوع الليولوي

                                                   
 .CGRFA-2.7/21/18الو يلة   23
 .1Inf./2.7/21/18-CGRFAالو يلة   24
 .Report/19/17-CGRFAالو يلة   25
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واستتةاتي ياب ا اخلاصتتة بابعميم  203126-2022وانشتت ت اةيوة املنظمة الليا،  ضتتمن  طارها االستتةاتي ز للدةا  -54
  بابعزيز ال عم الدين املل ،    األعضتتتتتتتتتتتتاء لابنديذ ط   العم  الل اعية 27الابنوع الليولويز ع  خمابلف الل اعات الزراعية

 العم  برتة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة. طار العاملية ومابابعة 

 املوارد الوراثية املائية -اثمًنا
 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملعرض 

ورّحل   28.النستتتتتتتتتتتتتتاة الن ائية رالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العاملنظرت اةيوة يف الو يلة بعنواة  -55
و طذت علم ا  لنابائج الرئيسية املنلثلة عنه  مبا يرم   29  حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العامل لابلرير عن 

من املنظمة مواصلة نرر الابلرير و يصا  رسائله الرئيسية على ن اق واسع   وطلل االحابيايات والابح ايت املرار  لي ا. 
كتتذلتتا من املنظمتتة  ة تابيح املصتتتتتتتتتتتتتت لحتتات   وطللتت طريق حللتتات العمتت  ا قليميتتة وا قليميتتة الدرعيتتة. مبتتا يف ذلتتا عن 

 الرئيستتتتتتتتتتتتتية الواردا يف الابلرير )كمستتتتتتتتتتتتترد مستتتتتتتتتتتتتابل ( و ة ت مج املصتتتتتتتتتتتتت لحات ذات الصتتتتتتتتتتتتتلة يف "بوابة املصتتتتتتتتتتتتت لحات"
(Term Portalالابابعة للمنظمة )30. 

 كومية الدوليةتقرير الدورة الثالثة جملموعة العمل الفنية احل
 املعنية ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

تلرير ال ورا الثالثة جملموعة العم  الدنية اركومية ال ولية املعنية  ملوارد الورا ية املائية ل غذية نظرت اةيوة يف  -56
رئيس جمموعة العم   عرض الابلرير. وتوّي   اةيوة  لرتتتتتتتتتتتتتتكر    )بنما(   Alexis Peñaوتوّ  الستتتتتتتتتتتتتتي   31.والزراعة

 .على الابلرير وصادق األعضاء يف جمموعة العم  على عمل م املماباز 

 مشروع خطة العمل العاملية بشأن صون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة
 واستخدامها املستدام وتطويرها

مرتتتتتتتتتروع ط ة العم  العاملية برتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتوة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة نظرت اةيوة يف الو يلة بعنواة  -57
 33و حاط  علم ا بسائر الواثئق ذات الصلة. 32 واسابا ام ا املساب ا، وت ويرها

                                                   
ا عتتتتتتلتتتتتتى التتتتتترابتتتتتت  التتتتتتابتتتتتتتتايل: 2031-2022ا طتتتتتتتتار االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتتتتتتتيتتتتتت تتتتتتز لتتتتتتلتتتتتتدتتتتتتةا . 2021متتتتتتنتتتتتتظتتتتتتمتتتتتتتتة األغتتتتتتتتذيتتتتتتتتة والتتتتتتزراعتتتتتتتتة.  26 . )متتتتتتابتتتتتتتتاح  يضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

https://www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf) 
ا على . . رومااستتتتتةاتي ية منظمة األغذية والزراعة لابعميم الابنوع الليولويز ع  خمابلف الل اعات الزراعية. 2020منظمة األغذية والزراعة.  27 )ماباح  يضتتتتت 

 (https://www.fao.org/3/ca7722ar/CA7722AR.pdfالراب  الابايل: 
 .CGRFA-1.8/21/18الو يلة   28
. تلييمات هيوة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة الابابعة ملنظمة حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.   29

 (.http://www.fao.org/3/ca5256en/CA5256EN.pdfاألغذية والزراعة. روما. )ماباح  يض ا على الراب  الابايل:  
30  https://www.fao.org/faoterm/arإ 
 .CGRFA-2.8/21/18الو يلة   31
 .CGRFA-3.8/21/18الو يلة   32
 .2Inf. /3.8/21/18-CGRFA–10الو يلة   33
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 مرتتتروع ط ة العم  العاملية برتتتتة صتتتوة املواردو حاط  اةيوة علم ا  لعملية الابحضتتتريية الرتتتاملة ووافل  على  -58
  ودع  امل ير العا،    املرفق دا   على النحو الوارد يف ملائية ل غذية والزراعة واستتتتتتتتابا ام ا املستتتتتتتتاب ا، وت ويرهاالورا ية ا

 .عرض ط ة العم  هذه على اجمللس يف دورته الثامنة والسابني بع  املائة بغرض اعابمادها

 دراج هذه  وطلل العاملية  وستتتّل   اةيوة الضتتتوء على ضتتترورا وضتتتع مؤشتتترات قابلة لللياس لرصتتت  ط ة العم  -59
من  طلل حستتتب االقابضتتتاء. وعالوا  على ذلا   34املؤشتتترات ضتتتمن نظا، املعلومات العاملز الذي تلو، املنظمة بوضتتتعه 

املنظمة مساع ا األعضاء يف تنديذ ط ة العم  العاملية  ال سيما من حيث املوارد املالية واملساع ا الدنية  ودع  اجل ات 
  موا  من طارج امليزانية ملستتتتاع ا األعضتتتتاء على تنديذ ط ة العم . و حاط  اةيوة علم ا  لصتتتتعو ت يف املاحنة    توفري

ارصتتتتتتتتتتتتتتو  على الليتتاانت من الل تتاع اخلتتاص و ويتته الابدتتاوت بني الللتت اة يف متتا يابعلق  ألنواع األيتت ى ةتتا من النتتاحيتتة 
 .االقابصادية وال  ق  تؤ ر يف تنديذ ط ة العم  العاملية

 املوارد الوراثية احلرجية -اتسًعا

 تقرير الدورة السادسة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية
 املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية

 35ال ورا الستتتتتتتتتتادستتتتتتتتتتة جلماعة العم  الدنية اركومية ال ولية املعنية  ملوارد الورا ية ارريية. تلريرنظرت اةيوة يف  -60
وتوي   اةيوة  لرتتتتتكر     عضتتتتتاء مجاعة  رئيس مجاعة العم .)الصتتتتتني(   Yongqi Zheng وق  عرض الابلرير الستتتتتي 

 .على الابلرير وصادق العم  على ما  جنزوه من عم  مماباز  
 تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية

 واستخدامها املستدام وتنميتها
 ط ة العم  العاملية لصتوة املوارد الورا ية ارريية واستابا ام ا املستاب ا،حالة تنديذ نظرت اةيوة يف الو يلة بعنواة  -61

و ضتتتتتتتتتتافة    . 37وضتتتتتتتتتتع نظا، عاملز ي ي  لإلعال، عن املوارد الورا ية اررييةو حاط  علم ا  لو يلة بعنواة  36.وتنمياب ا
 .م  العامليةذلا   طذت علم ا  ألنر ة املرار  لي ا و شادت مبا  حرز من تل ، يف تنديذ ط ة الع

اللل اة    تعزيز ي ودها لابنديذ ط ة العم  العاملية  واملستتتتتتتتتتتتتتامهة  من طال  ي ات االتصتتتتتتتتتتتتتتا  ودع  اةيوة  -62
الوطنية الابابعة ةا  يف ت وير النظا، العاملز اجل ي  لإلعال، عن املوارد الورا ية ارريية واطابلاره ومواصلة  اتحة اللياانت عن 

. و  ضتتافة    ذلا  شتتّ ع  اللل اة على مواصتتلة تعميم املوارد الورا ية ارريية يف  يراءات  كثر املوارد الورا ية ارريية
مشوال  و وستتتع ن اق ا لإلدارا املستتتاب امة للغا ت وت ابري الابكيف مع تغري املناخ والاباديف من م رياته اللائمة على الغا ت  

 .ارريية ية وحمّ دا برتة املوارد الورا ية وكذلا حت ي  االحابيايات الختاذ  يراءات اسةاتي

                                                   
 .1Inf. /3.8/21/18-CGRFAالو يلة   34
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اةيوة من املنظمة مواصتتتتتتلة تنستتتتتتيق ط ة العم  العاملية ودعم تنديذها   لابعاوة مع الرتتتتتتلكات ا قليمية  وطلل  -63
يف ستتتتلي   كذلا من املنظمة مواصتتتتلة بذ  ي ودهاوطلل   املعنية  ملوارد الورا ية ارريية واملنظمات ال ولية ذات الصتتتتلة. 

ورفع مستتتتتتابوى الوعز ال ويل ع ة العم   وضتتتتتتع نظا، عاملز ي ي  ستتتتتت   االستتتتتتابا ا، لإلعال، عن املوارد الورا ية ارريية
للموارد الورا يتتة  اخل وة الابويي يتتة ال وعيتتة  عتت اد استتتتتتتتتتتتتتةاتي يتتة وطنيتتة العتتامليتتة وأبمهيتتة املوارد الورا يتتة اررييتتة  و اتحتتة

 .املابح ا جبميع اللغات الرمسية ل مم 38ارريية
 .وشّ ع  اةيوة  يض ا اجل ات املاحنة على دعم تنديذ ط ة العم  العاملية واسةاتي ية الابموي  اخلاصة  ا -64

 التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملحالة إعداد 
حاط  و  39الورا ية ارريية يف العامل.حالة  ع اد الابلرير الثاين عن حالة املوارد نظرت اةيوة يف الو يلة بعنواة  -65

. ودع  اللل اة ال  مل تدع  ذلا بع     تعيني ي ة اتصتا  وطنية ومناوبني  حستب االقابضتاء. علم ا مبا  حرز من تل ،
كما حّث  اللل اة والرلكات ا قليمية واملنظمات ال ولية ذات الصلة ال  مل تل ، بع  تلاريرها    املنظمة    فع  ذلا 

 .  ذلا   و يف  قرب وق  ممكن بع2021 كابوبرإتررين األو   31حبلو  
اةيوة من املنظمة تتتتة تعرض مرروع الابلرير الثاين لكز تسابعرضه مجاعة العم  يف دورهتا السابعة  وتنظر  وطلل  -66

ا من املنظمة وطلل فيه اةيوة يف دورهتا العادية الاباستتعة عرتترا.  ضتتماة عملية شتتاملة اليابماعات اخل اء األربعة ال    يضتت 
 .املعلومات حو  املوارد الورا ية ارريية من األوساة العلمية لغرض  ع اد الابلرير الثاينسابعم  على اسابلاء املزي  من 

اةيوة من املنظمة  ة تسابكرف سل  ملابكرا وفعالة من حيث الكلدة لنرر وتوزيع الابلرير الثاين ونابائ ه  وطلل  -67
موقع ا ا لكةوين ودع  اجل ات املاحنة  الرئيستتتتتية. و ضتتتتتافة    ذلا  شتتتتتّ ع  املنظمة على  اتحة الابلارير الل رية على

 .   دعم الابلارير ال  ترفع ا اللل اة  طاصة  اللل اة النامية  وكذلا وضع الابلرير الثاين يف صيغابه الن ائية ونرره

 املوارد الوراثية احليوانية -عاشًرا

 تقرير الدورة احلادية عشرة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية
 ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعةاملعنية 

تلرير ال ورا ارادية عرتتتتتتتتتتتتتترا جلماعة العم  الدنية اركومية ال ولية املعنية  ملوارد نظرت اةيوة يف الو يلة بعنواة  -68
. )الصتتتتتتتتتتتتتتني(  رئيس مجاعة العمت  Hongjie Yang وتو  عرض الابلرير الستتتتتتتتتتتتتتيّت  40.الورا يتة اريوانيتة ل غذية والزراعة

 .على الابلرير وصادق وتوّي   اةيوة  لركر    األعضاء يف مجاعة العم  على عمل م املماباز 
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 تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
ا  41استتتتتتتتتتتتتتابعراض تنديذ ط ة العم  العاملية للموارد الورا ية اريوانية  نظرت اةيوة يف الو يلة بعنواة -69 و طذت علم 

ورّحل  اةيوة  لابل ، الذي  حرزته اللل اة يف تنديذ ط ة العم  العاملية و ل عم امللّ ،  42لومات ذات الصتتتتتتتتلة.بواثئق املع
 .من املنظمة وشركائ ا

( والنظر يف وضتتتتتتتتتتتع استتتتتتتتتتتةاتي يات وطنية 2(    مواصتتتتتتتتتتتلة تنديذ ط ة العم  العاملية  )1ودع  اةيوة اللل اة ) -70
مبا يرتتتتم  اجلوانب املابعللة  ملوارد الورا ية  على حنو مستتتتاب ا، ومراع  من الناحية الثلافية  و قليمية الستتتتابا ا، الثروا اريوانية

اريوانية ل غذية والزراعة    ف حتوي  النظم الغذائية ويعل ا  كثر استتتتتتتتتتتتتتاب امة وق را على الصتتتتتتتتتتتتتتمود ملواي ة الابح ايت 
ا    الةكيز برتتتتك  طاص على صتتتتوة امل ا من طال  األستتتتاليب داط  وارد الورا ية اريوانية  مّ امللللة. ودع  اللل اة  يضتتتت 

من املنظمة  ة تل ، دعم ا فني ا مكّمال   وطلل النظا، ارز  و من طال  األساليب طارج النظا، ارز  حسب االقابضاء  
 .ويف جما  السياسات

مؤشتتتتتترات  ه اف الابنمية  من 1-4-2اةيوة من مجاعة العم   ة تناقش يف دورهتا امللللة  تنديذ املؤشتتتتتتر  وطلل  -71
املساب امة )نسلة املساحة الزراعية املاصصة للزراعة املناب ة واملساب امة( ورص ه  وحت ي   ويه الاب زر ومناقرة اخليارات من 

 . ي  اسابا ا، هذا املؤشر برك  فعا  كتداا  ضافية لابلييم تنديذ ط ة العم  العاملية
ا من املنظمة ودع  اللل  وطلل  -72 اة    مواصتتتتتتتتتتتلة  الابوعية أبمهية املوارد الورا ية اريوانية و دوار مرّ  اةيوة  يضتتتتتتتتتتت 

اةيوة  طلل املاشية و نواع وسالالت الثروا اريوانية ونظم  ناباي ا يف توفري ط مات النظم ا يكولويية. و ضافة    ذلا  
 دعم اللل اة يف تنديذ ط ة العم  العاملية من املنظمة  ة تلو،   لرراكة مع  صحاب املصلحة واجل ات املاحنة  مبواصلة 

ا اللل اة النامية واللل اة ال  متر اقابصاداهتا مبرحلة انابلالية  مع مراعاا االحابيايات واألولوايت ا قليمية الّ دا؛  وطصوص 
ا يف وضتتع استتةاتي يات ودراستتات وطنية و قليمية وتنديذها.  ة ت عو اللل اة من املنظمة   وطلل ودعم هذه اللل اة  يضتت 

 .   رفع تلارير برتة املراريع ال  تساهم يف تنديذ ط ة العم  العاملية  لكز تسابعرض ا مجاعة العم  واةيوة
 .ودع  اةيوة  اجل ات املاحنة    املسامهة يف تنديذ ط ة العم  العاملية  مبا يف ذلا عن طريق اسةاتي ية الابموي  -73

 لابنديذ ط ة العم  العاملية للموارد الورا ية اريوانيةاخل وة الابويي ية الدنية 
 

ال لي  العملز برتة االبابكارات يف جما  حدظ املوارد الورا ية اريوانية  مرروع طذت اةيوة علم ا  لو يلة بعنواة  -74
من املنظمة  وطلل  44 ةال لي  العملز برتة الابوصيف الورا ز للموارد الورا ية اريواني مرروعوالو يلة بعنواة  43  لاب مي 

 ة تلو،  ستتابكماةما ونرتترمها وترتت يع اللل اة على االستتابدادا من ما على  كم  ويه  وفل ا الحابياياهتا الّ دا.  ضتتافة 
اةيوة من املنظمة  ة تواص  بلورا وحت يث األدلة العملية وسائر الواثئق الدنية وحت يث ا ل عم تنديذ ط ة  طلل    ذلا  
ملية   لابرتتتتتتتتتتتتتتاور مع اةيوة ومجاعة العم  الابابعة ةا  و ة تنظم  حللات عم  لالرتلاء مبستتتتتتتتتتتتتتابوى الوعز ودعم العم  العا

 .الرلكات ا قليمية وا قليمية والدرعية
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 حالة ت وير نظا، معلومات الابنوع الورا ز للحيواانت املسابتنسة
 

ادي وال عم الدين لصتتتيانة نظا، معلومات الابنوع اةيوة من املنظمة  ة تواصتتت  تل مي ال عم من ال انمج الع طلل  -75
الورا ز للحيواانت املسابتنسة )نظا، املعلومات( وت ويره بل ر  ك  وزايدا س ولة اسابعماله  طاصة يف ما يابعلق  ألدوات 

برتتتتتتتتتة تنوّع الالزمة لابح يث اللياانت برتتتتتتتتك  منابظم  و دراج  دوات يف نظا، املعلومات متّكن املعاجلة املرئية للمعلومات 
اةيوة  يض ا من املنظمة  ة تابحلق من  مكانية تضمني نظا، املعلومات حلو  بياانت  وطلل حن  العس  اخلاضع لإلدارا. 

تابصتتتتتتتتتت  مبا يلز: ط مات النظم ا يكولويية؛ وعناصتتتتتتتتتتر وصتتتتتتتتتتدّية لليوة ا ناباج؛ واملعلومات املاباحة للعمو، برتتتتتتتتتتتة املربني 
اةيوة كذلا  وطلل ينو، برتتتتة الابنوع الورا ز. واملناب ني واملنظمات املعنية  لةبية؛ وبياانت ومؤشتتترات ورا ية وطاصتتتة  جل

من املنظمة  ة تسابح ث  داا تسمح  لةمجة االية من اللغات ا نكليزية والدرنسية وا سلانية و لي ا  ملا يلّ مه املنّسلوة 
وى الةمجتتة بلغتتات األمم الوطنيوة املعنيوة إبدارا املوارد الورا يتتة اريوانيتتة من حمابوى يف نظتتا، املعلومتتات  والابحليق يف يتت 

 املابح ا الرمسية كافة .
اةيوة من املنظمة  ة وري  رهن ا بابوافر املوارد املالية  دراستتتتتتتتتتتتتتة ي وى عن توافر اللياانت اجلينومية وإ و  وطلل  -76

السابكما  ال ميوغرافية عن السالالت والوصو   لي ا واسابا ام ا على النحو األمث  لابل ير املعايري ال  ق  تكوة مالئمة 
 .اللياانت املابعللة حب م جمموعات السالالت  بوصد ا مؤشرات لرص  الابنوع الورا ز ضمن سالالت املاشية

ا من املنظمة  ة تواصتتتتتتتتتتت : ) وطلل  -77 ( تل مي ال عم الدين لللل اة يف جما  تل ير  ح ا، جمموعات 1اةيوة  يضتتتتتتتتتتت 
ع بياانت جمموعات الستتتتتتتتتتتالالت وتل يرها على حنو فعا  من ( و طالع اللل اة على املن  ية املاّبلعة جلم2الستتتتتتتتتتتالالت  )
 اةيوة من وطلل ( وتل مي املستتتاع ا    اللل اة يف ما خيص حت يث بياانهتا الوطنية يف نظا، املعلومات. 3حيث الكلدة  )

الالت املنظمة  ة تواصتتتتتت  دراستتتتتتة األستتتتتتاس املن لز الذي يكمن وراء عابلات ح م اجملموعات املستتتتتتابا مة لابح ي  الستتتتتت
 .امل  دا ع ر االنلراض  وعرض النابائج على ال ورا امللللة جلماعة العم 

وشتّ دت اةيوة على ضترورا  ة تعم  اللل اة بصتورا منابظمة    حت يث بياانهتا الوطنية يف نظا، املعلومات  و يف  -78
  مبا يف ذلا اللياانت برتتتتتتتتة تنوّع (EFABIS-net) الرتتتتتتتلكة األوروبية لن ظم معلومات الابنوع الليولويز ريواانت املزرعة

حن  العستتتتتتتت  اخلاضتتتتتتتتع لإلدارا واملعلومات عن صتتتتتتتتوة املوارد الورا ية اريوانية داط  املوقع ال ليعز وطاريه على الستتتتتتتتواء. 
وشتتتتتتّ دت كذلا على ضتتتتتترورا  ة يواصتتتتتت   صتتتتتتحاب قواع  اللياانت ااطروة  العم  مع منظمة األغذية والزراعة برتتتتتتتة 

ليين للواع  اللياانت الوطنية وا قليمية مع نظا، املعلومات  وذلا لضتتتتماة استتتتةشتتتتاد اللرارات املاباذا حتستتتتني الابرتتتتغي  ال
من ملاصتتتتتتتتتتتت   ه اف الابنمية املستتتتتتتتتتتتاب امة أبح ث اللياانت  5-2عصتتتتتتتتتتتتوص تنديذ ط ة العم  العاملية وحتليق امللصتتتتتتتتتتتت  

واملنظمة    االرتلاء مبستتتتابوى وعز الل نة ا حصتتتتائية  واملعلومات املاباحة. و شتتتتارت اةيوة    اراية     ة تعم  اللل اة
ب من مؤشتتترات  ه اف الابنمية املستتتاب امة ليرتتتم  مجيع الستتتالالت 1-5-2 ل مم املابح ا بضتتترورا توستتتيع ن اق املؤشتتتر

املنظمة     بالغ اةيوة املستتتتّ لة يف نظا، املعلومات  بغية مراعاا جمم  املوارد الورا ية اريوانية ل غذية والزراعة؛ و ة تعم  
 .ومجاعة العم  الابابعة ةا بنابائج االرتلاء مبسابوى الوعز
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 املوارد الوراثية من الكائنات احلي ة الدقيقة والالفقارايت -حادي عشر

 امللقحات، مبا يف ذلك حنل العسل
 45املساب ا،  مبا يف ذلا حن  العس صوة املللحات من الالفلارايت واسابا ام ا نظرت اةيوة يف الو يلة بعنواة  -79

 46.مبسودا ال راسة عن صوة املللحات من الالفلارايت واسابا ام ا املساب ا،  مبا يف ذلا حن  العس و طذت علم ا 

ورّحل  اةيوة مبستتتتتودا ال راستتتتتة و ب ت تل يرها لعم  اخل اء املؤلدني الذين ستتتتتامهوا يف  ع ادها. وشتتتتتّ دت على  -80
بناء على ذلا حذف علارا  وطلل  مهية النح  وستتتتتتتوى ذلا من مللحات من الالفلارايت  لنستتتتتتتلة    األمن الغذائز 

ة  ة تضتتتتع اللمستتتتات األطريا على ال راستتتتة و صتتتت ارها على من املنظم وطلل "حن  العستتتت " يف عنواة ال راستتتتة الن ائية. 
 . شك  دراسة معلومات  ساسية وتعميم ا على ن اق واسع

و شتتارت اةيوة    ضتترورا اختاذ  يراءات للمابابعة يف ضتتوء النابائج والابوصتتيات املنلثلة عن ال راستتة. ودع  اللل اة  -81
يف عمل م املابصتتتتت   ملللحات ول ى تنديذ امللادرا ال ولية لصتتتتتوة  من املنظمة  ة حترص  على مراعاا نابائج ال راستتتتتة وطلل 

املللحات واستتابا ام ا املستتاب ا، )امللادرا ال ولية برتتتة املللحات(   ضتتافة    ضتتماة مراعاا اخلصتتائص ا قليمية من حيث 
عني وسواهم من  صحاب املصلحة املللحات الرئيسية والاصي  الغذائية. ومن األنر ة املمكنة لذلا تعزيز بناء ق رات املزار 

املعنيني وت ريل م لابرتتتت يع املمارستتتتات الزراعية املواتية لإلدارا املستتتتاب امة لعملية الابلليح وإ و تلييم كيدية استتتتابا ا، املللحات 
ا من املنظمة  ة تواصتت  تل مي ال عم للملادرا ال ولية برتتتة املللحات و  وطلل لابرتت يع ا ناباج املستتاب ا،.  الابعاوة اةيوة  يضتت 

 . مع امللادرات والرلكات املعنية  ملللحات على غرار ملادرا "تر يع املللحات" وحدز املراركة الداعلة في ا
ودع  اةيوة اللل اة    ترتتتتتتتتتت يع اللحوث وتلاد  املعارف حو  املللحات والعوام  املستتتتتتتتتتللة ال داض ع دها  -82

للل اة    ترتتتتتتتتتت يع االستتتتتتتتتتابا ا، املستتتتتتتتتتاب ا، للمللحات من وم ريات ممارستتتتتتتتتتات ا دارا على املللحات. ودع  كذلا ا
الالفلارايت وصتوهنا واررص على  يالء العناية الوايلة يف الستياستات اللية والوطنية وا قليمية وال ولية ويف عمليات رسم 

، معلومات الابنوع الستتتتياستتتتات ورفع الابلارير عن اللياانت الوطنية برتتتتتة تنوع  نواع عستتتت  النح  اخلاضتتتتعة لإلدارا    نظا
 . الورا ز للحيواانت املسابتنسة

اةيوة من املنظمة  ة تلحث يف اراية    منصتتتتتتتتتتتتتة عاملية للمللحات وطرق تنديذ ذلا لابوفري اخل مات  وطلل  -83
اخلاصة  ملللحات وعملية الابلليح على املسابوى العاملز ورفع تلرير  ذا الرتة    اةيوة يف دورهتا امللللة. و شارت     ّة 

املسابوايت ال ولية وا قليمية والوطنية و ة ترّ ع بناء الل رات وت عم  هذه املنصة من شتهنا  ة تسّ   وتنّسق العم  على
ال راستتتتتتتات املريعية على املستتتتتتتابوايت ا قليمية والوطنية  فضتتتتتتتال  عن مجع وترتتتتتتتاطر املعلومات حو  صتتتتتتتوة املوارد الورا ية 

ى العاملز متاشي ا مع األنر ة للمللحات واسابا ام ا على حنو مساب ا، واالتداق على األنر ة املزمع تنديذها على املسابو 
وامللادرات اللائمة وعلى ستتتتتتتتلي  ال عم ةا  طاصتتتتتتتتة يف  طار امللادرا ال ولية برتتتتتتتتتة املللحات و ي عم   ضتتتتتتتتايف برتتتتتتتتتة 
املللحات ق  يضتت لع به املن  اركومز ال ويل للعلو، والستتياستتات يف جما  الابنوع الليولويز وط مات النظا، ا يكولويز 

 .يف املسابلل 
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 وامل املكافحة البيولوجية واملنش طات البيولوجيةع
االستتتتابا ا، املستتتتاب ا، لعوام  املكافحة الليولويية امليكروبية والالفلارية واملنرتتتتّ ات نظرت اةيوة يف الو يلة بعنواة  -84

املكافحة مرتتتروع دراستتتة برتتتتة االستتتابا ا، املستتتاب ا، لعوام    و طذت علم ا بو يلة املعلومات بعنواة 47الليولويية وصتتتوهنا
 .48الليولويية امليكروبية والالفلارية واملنّر ات الليولويية وصوهنا

و حاط  اةيوة علم ا أبنّه ميكن لإلدارا املستتتتتاب امة لعوام  املكافحة الليولويية واملنرتتتتتّ ات الليولويية  ة تستتتتتاع   -85
ائ ا على ستتتتتتتتتتتائر مكّوانت الابنوع يف تلليص اراية    استتتتتتتتتتتابا ا، ملي ات اافات وغريها من امل طالت  و ة تعود  لد

ا أبة تلاد  املعلومات على الصتتتتتتتتتتتتتتعي  ال ويل برتتتتتتتتتتتتتتتة عوام  املكافحة  الليولويز مث  املللّ حات. و حاط  كذلا علم 
 .الليولويية واافات الغازية يكابسز  مهية طاصة ال سيما و ّة هذه األنواع ال حتة، ار ود ال ولية

عرب  عن تل يرها للعم  الذي اضتتتتتت لع به املؤلدوة اخل اء الذين ستتتتتتامهوا يف ورّحل  اةيوة مبرتتتتتتروع ال راستتتتتتة و  -86
من املنظمة  ة تضتتتتتتتتتع ال راستتتتتتتتتة بصتتتتتتتتتيغاب ا الن ائية مع  طذ الابعليلات الواردا يف  وطلل   ع اد مرتتتتتتتتتروع ال راستتتتتتتتتة هذه.

 .ارسلاة  و ص ارها ونررها كو يلة معلومات  ساسية

اةيوة من املنظمة  ة تضتتتتتتتتتتتمن  طذ النابائج املنلثلة عن ال راستتتتتتتتتتتة يف االعابلار يف عمل ا املابصتتتتتتتتتتت  بعوام   وطلل  -87
املكافحة الليولويية واملنرتتتّ ات الليولويية  وال ستتتيما يف ما يابعلق  لليود املدروضتتتة على تلاد  عوام  املكافحة الليولويية 

لحوث  والابعليم  والاب ريب  والابموي   وا دارا  وبلورا الستتتتتتتياستتتتتتتات واألطر واملنرتتتتتتتّ ات الليولويية  والثغرات املعرفية  وال
اللانونية  دارا عوام  املكافحة الليولويية واملنرتتتتتّ ات الليولويية وتعزيزها  كما طلل  من ا ضتتتتتماة  طذ عم  الصتتتتتكوك 

 .ة ال ولية لوقاية النلااتت  يف االعابلاروامللادرات ال ولية ذات الصلة  مث  املنظمة ال ولية للرقابة الليولويية واالتداقي

و شارت اةيوة    الليمة الابملة لوضع قائمة يرد بعوام  املكافحة الليولويية واملنّر ات الليولويية املسابا مة  -88
 .يف مجيع  حناء العامل  مبا يرم  معلومات عن بل اة املنرت  وعن اللل اة والليوات ونظم ا ناباج ال  تسابا ، في ا

ودع  اةيوة اللل اة    تعزيز ا دارا املستتتتتتتتتاب امة لعوام  املكافحة الليولويية واملنرتتتتتتتتتّ ات الليولويية  وضتتتتتتتتتماة  -89
 . يالئ ا االعابلار الوايب يف السياسات وعمليات وضع السياسات اللية والوطنية وا قليمية وال ولية

 ة والالفقارايتاستعراض العمل بشأن املوارد الوراثية للكائنات احلية الدقيق
استتتتابعراض العم  برتتتتتة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة من الكائنات ارية ال قيلة نظرت اةيوة يف الو يلة بعنواة  -90

ا بو يل  املعلومات بعنواة  49والالفلارايت الابلرير املرحلز برتتتتتتتتتتتتتتتة تنديذ امللادرا ال ولية لصتتتتتتتتتتتتتتوة امللّلحات و طذت علم 
 51الابلرير املرحلز برتة تنديذ امللادرا ال ولية لصوة الابنوع الليولويز للةبة واسابا امه املساب ا،.و 50واسابا ام ا املساب ا،

                                                   
 .CGRFA-2.11/21/18الو يلة   47
 .1Inf./2.11/21/18-CGRFAالو يلة   48
 .CGRFA-3.11/21/18الو يلة   49
 .1Inf./3.11/21/18-CGRFAالو يلة   50
 .Inf.2-CGRFA/18/21/11.3 لو يلةا  51



18 CGRFA-18/21/Report 

 

ورّحل  اةيوة  لابل ، الرز يف تنديذ ط ة العم  برتتتتتتتتتتتتة املوارد الورا ية من الكائنات ارّية ال قيلة والالفلارايت  -91
   اةيوة برتتتتتتتتتتتة الابل ، الرز يف تنديذ امللادرات ال ولية ال  من املنظمة  ة تواصتتتتتتتتتت  رفع الابلارير  وطلل )ط ة العم (. 

 . نرتها مؤمتر األطراف يف اتداقية الابنوع الليولويز  لصوة امللّلحات والابنوع الليولويز للةبة  واسابا ام ا املساب ا،

 لنستتتلة    عملية اةضتتتم ل ى وقّررت اةيوة  نّه ينلغز معاجلة مستتتتلة العم  برتتتتة الكائنات ارّية ال قيلة اةامة  -92
 اجملةات حبلو  التت ورا امللللتتة جملموعتتة العمتت  املعنيتتة  ملوارد الورا يتتة اريوانيتتة  و لابتتايل فتتةّة اجملموعتتة الوظيديتتة الوحيتت ا ال 

ارايت ينلغز معاجلاب ا يف  طار ط ة العم  طال  ال ورا العادية الاباستتتتتتتتعة عرتتتتتتتترا ستتتتتتتتابكوة الكائنات ارية ال قيلة والالفل
 .املويودا يف الةبة  مع الةكيز على العالج الليولويز والكائنات ارية ال  تلو، باب وير املغّذايت

اةيوة من األمانة  ة تابعاوة  ستتتتتتتتتتتتتتعي ا من ا    اردام على الزطم يف معاجلة خمابلف اجملموعات الوظيدية  وطلل  -93
 .ذات الصلة لصياغة الابوصيات لكز تواص  اةيوة النظر في اللكائنات ارية ال قيلة والالفلارايت  مع فرق اخل اء 

اةيوة من املنظمة ودع  ستتتتتتتتتتتتتتائر املنظمات ال ولية املعنية     تعزيز ال عم الدين امللّ ،    اللل اة  وال  وطلل  -94
ارّية ال قيلة والالفلارايت ستتتتتتتتتتتيما    اللل اة النامية  يف ما يابعلق  جل ود ال  تلذةا لابح ي  املوارد الورا ية من الكائنات 

 .وتوصيد ا وصوهنا واسابا ام ا برك  مساب ا،. ودع  اجل ات املاحنة    املسامهة يف تنديذ ط ة العم 

كما  شارت اةيوة     ّة جمموعات الكائنات ارية ال قيلة والالفلارايت وغريها من جمموعات الابنوع الليولويز   -95
 .   متوي  مسابلروما يابص   ا من بياانت  حتاباج 

 املوارد الوراثية النباتية -اثين عشر

 تقرير الدورة العاشرة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية النباتية
 لألغذية والزراعة

الورا ية النلاتية ل غذية تلرير ال ورا العاشتتتتتتترا جلماعة العم  الدنية اركومية ال ولية املعنية  ملوارد نظرت اةيوة يف  -96
)زامليا(  رئيس ال ورا العاشتتتترا جلماعة العم  عرض الابلرير. وتوّي   اةيوة  Godfrey Mwilaوتوّ  الستتتتي   52.والزراعة

 .على الابلرير وصادق  لركر    األعضاء يف مجاعة العم  على عمل م املماباز 

 النباتية لألغذية والزراعة تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية

 نرتتتتتتتتتتتتتت ة منظمة األغذية والزراعة ل عم تنديذ ط ة العم  العاملية الثانية للموارد نظرت اةيوة يف الو يلة بعنواة  -97
 .54  و طذت علم ا بواثئق  طرى ذات صلة53الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة
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 موقع ا ال ليعز و دارهتا يف املزرعةصوة املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة يف 
 

الن وا ال ولية األو    ن  اةيوة على املنظمة لعل ها   لابعاوة مع الصتتتتتن وق العاملز لابنوع الاصتتتتتي  واملعاه ا   -98
ال  رّكزت على صتتوة املوارد الورا ية النلاتية ل غذية  املابع دا  صتتحاب املصتتلحة عن املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة

  وال  ع لتت ت قلتت  التت ورا العتتاشتتتتتتتتتتتتتترا جلمتتاعتتة العمتت  يف متتارسإ  ذار 55والزراعتتة يف موقع تتا ال ليعز و دارهتتتا يف املزرعتتة
 وطلل ستتتتع. اةيوة من املنظمة وضتتتتع وقائع الن وا يف صتتتتيغاب ا الن ائية وبنرتتتترها وتوزيع ا على ن اق وا وطلل  2021.56

ا من املنظمة  ة تعم   رهن ا بابوافر املوارد الالزمة من طارج امليزانية     تنظيم ن وات على فةات منابظمة )ميكن   يضتتتتتتتتتتتتتت 
عل ها بصتتتتتتتتتورا افةاضتتتتتتتتتية(  برتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتوة املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة يف موقع ا ال ليعز و دارهتا يف املزرعة  

للموارد ا وستتتتتتتتتائر املنظمات والصتتتتتتتتتكوك ال ولية ذات الصتتتتتتتتتلة  دعم ا لابنديذ ط ة العم  العاملية الثانية  لابعاوة مع املعاه 
 .واملواد ذات الصلة يف املعاه ا (ط ة العم  العاملية الثانيةالورا ية النلاتية ل غذية والزراعة )

ل  تابمابع ع ا ذات صتتتتتتلة  ال عم    اةيوة من املنظمة  ة تلّ ،   لابعاوة مع ستتتتتتائر املنظمات ال ولية ا وطلل  -99
اللل اة  وال ستتيما    اللل اة النامية  يف وضتتع  و مرايعة ط   ا الوطنية برتتتة صتتوة األصتتناف إ الستتالالت األصتتلية 

 ية للمزارعني واألقارب ال يّة للمحاصتتي  والنلااتت الغذائية ال يّة  واستتابا ام ا املستتاب ا،  مع مراعاا و يل  اخل وة الابويي
كذلا من املنظمة  ة تلو، باب ميع  مثلة على استتتتتتتتتابا ا، و يل    وطلل  الصتتتتتتتتتادرتني عن اةيوة. 57ال وعية ذات الصتتتتتتتتتلة

كذلا من املنظمة دعم اللل اة  بناء  على   وطلل اخل وة الابويي ية   ف حتسني ي وامها وتوسيع ن اق اسابا ام ما. 
للمحاصتي  والنلااتت الغذائية ال ية ال  ت صتاة يف موقع ا  واألصتنافإ ية طلل ا  يف وضتع قوائم اجلرد الوطنية ل قارب ال  

كذلا من املنظمة  ودع  اجل ات املاحنة    مواصتتتتتتلة دعم اللل اة يف   وطلل  الستتتتتتالالت للمزارعني ال  ت  ار يف املزعة.
ي ودها الرامية    صتتتتتتتتتتتتوة املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة يف موقع ا ال ليعز ويف املزرعة  وتعزيز الرواب  والابكام  

 .بني عملي  الصوة يف املوقع وطاريه

 ة والزراعة طارج املوقعصوة املوارد الورا ية النلاتية ل غذي
 

اةيوة من املنظمة  ة تواصتتتتتتتتتتتت  تل مي ال عم    اللل اة  مبا يرتتتتتتتتتتتتم  تنمية الل رات  يف  طار اجل ود ال   طلل  -100
تلذةا للمحافظة على بنوك اجلينات  مبا يف ذلا بنوك اللذور اجملابمعية  بغرض مواصتتتتتتتتتتتتلة مجع املادا الورا ية للمحاصتتتتتتتتتتتتي  

مبرتتتاريع األدلّة العملية لاب ليق معايري وصتتتوهنا وتوصتتتيد ا وتلييم ا وتوزيع ا. و طذت اةيوة علم ا واملعلومات ذات الصتتتلة  
  بصتتيغاب ا املنّلحة يف ضتتوء الابعليلات الواردا علب ال ورا العاشتترا 58بنوك اجلينات للموارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة

العملية يف صتتتتتتتتتتتتتتيغاب ا الن ائية وتوزيع ا جبميع اللغات الرمسية ل مم  من املنظمة  ة تضتتتتتتتتتتتتتتع األدّلة وطلل  جلماعة العم .
ا من املنظمة  ة  وطلل  املابح ا  على صتتتتتانعز اللرارات واملمارستتتتتني وغريهم من  صتتتتتحاب املصتتتتتلحة املعنيني. اةيوة  يضتتتتت 
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روما. )ماباحة على  اخل وة الابويي ية ال وعية لصتتوة األنواعإالستتالالت األصتتلية للمزارعني واستتابا ام ا املستتاب ا،.. 2019منظمة األغذية والزراعة.   57

اخل وة الابويي ية ال وعية من  ي  صتتتتتتتتتتتتتتتوة  .2017(. منظمة األغذية والزراعة. /ar.pdf5601ar/CA5601ca/3http://www.fao.orgالراب  الابايل: 
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ك يينات اللذور املسابعصية تواص  بلورا  دلّة عملّية  ضافية  ال سيما برتة صوة اللذور ال  ال تابحّم  الاب ديف يف بنو 
والصتتتتوة  لاب ي    لابعاوة مع الرتتتتركاء املعنيني على املستتتتابويني ال ويل والوطين  مبا يرتتتتم  اجلماعة االستتتتابرتتتتارية لللحوث 

 .الزراعية ال ولّية والصن وق العاملز لابنوّع الاصي 

ّهلة واملعنية    النظر يف استتتتابا ا، ودع  اةيوة األعضتتتتاء واملؤستتتتستتتتات ال ولية واألي زا واملنظمات األطرى املؤ  -101
 .قلو سداللارد العاملز لللذور لابازين املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة على امل ى ال وي 

 االسابا ا، املساب ا،
 

اةيوة من املنظمة  ة تواصتت  تل مي ال عم    اللل اة من  ي  تعزيز نظم اللذور الوطنية  مبا يرتتم  تربية  وطلل  -102
من  وطلل  النلااتت    ف توفري بذور ومواد زراعية عالية اجلودا  طاصتتتتتتتتة لابللية احابيايات صتتتتتتتتغار املزارعني و ولوايهتم.

على طلل ا  و لابعاوة مع املعاه ا  لابعزيز ق راهتا يف جما  حتسني الاصي   املنظمة مواصلة تل مي ال عم    اللل اة  بناء  
 .من املعاه ا 6مبا يرم   نر ة ما قل  الةبية  دعم ا لابنديذ ط ة العم  العاملية الثانية واملادا 

 بناء الل رات املؤسسية واللررية املساب امة
 

عم الللتت اة  بنتتاء  على طلل تتا  يف تنديتتذ ط تتة العمتت  العتتامليتتة دعتت  اةيوتتة    توفري  موا  من طتتارج امليزانيتتة لتت  -103
الثانية  مبا يف ذلا من طال  وضع اسةاتي يات وطنية طاصة  ملوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة وتنديذها   لابعاوة 

 الو يق مع املعاه ا واسةاتي ية الابموي  اخلاصة  ا.

من  ه اف  2من ملاصتتتتتت  اة ف  5صتتتتتت  رفع الابلارير عن حالة تنديذ امللصتتتتتت  اةيوة من املنظمة  ة توا وطلل  -104
الابنمية املساب امة على  ساس سنوي  وبابراطر النابائج مع مجاعة العم  واةيوة؛ ورّحل   لابلرير الذي يوضح دور كّ  من 

   ي النظا، العاملز للمعلومات وا نذار امللكر نظم املعلومات العاملية الثال ة اخلاصة  ملوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة
 Genesys  59 برتتتتتتتتتتتتتتتة املوارد الورا ية النلاتية  والنظا، العاملز لإلعال، عن املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة  ونظا،

 ة تواصتتتتتتت  ت وير بوابة النظا، العاملز للمعلومات وا نذار امللكر وتلستتتتتتتي  ا مبوازاا توطي  الابعاوة مع  من املنظمة وطلل 
 .سائر نظم املعلومات من  ي  وّنب االزدوايية يف اجل ود وتيسري عملية ا بالغ من يانب اللل اة

 حالة السياسات اخلاصة ابلبذور واجتاهاهتا
  و حاط  علم ا  ل راستتتتتة 60 اثر الستتتتتياستتتتتات واللوانني واللوائح اخلاصتتتتتة  للذورة نظرت اةيوة يف الو يلة بعنوا -105

من املنظمة  وطلل  61.م ري تنديذ الابرتتتتتتتتتتتتريعات اخلاصتتتتتتتتتتتتة  للذور على تنوع املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعةبعنواة 
مواصتتتتتتتتلة تل مي ال عم    اللل اة   لابعاوة مع املنظمات ال ولية املعنية  لوضتتتتتتتتع ستتتتتتتتياستتتتتتتتاهتا الوطنية اخلاصتتتتتتتتة  للذور  و 

 62ال لي  ال وعز لصتتياغة الستتياستتات الوطنية برتتتة اللذورتنليح ا حستتب االقابضتتاء ووفل ا لظروف ا اخلاصتتة  مع مراعاا 

                                                   
 .CGRFA-2.12/21/18الو يلة   59
 .CGRFA-3.12/21/18الو يلة   60
 .CGRFA18/21/12.3/Inf.1 الو يلة  61
ا على العنواة الابايل:  ال لي  ال وعز لصتتياغة الستتياستتات الوطنية برتتتة اللذور. 2015منظمة األغذية والزراعة.   62 ) للغة ا نكليزية( روما. )ماباح  يضتت 

http://www.fao.org/3/a-i5008e.pdf) 
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نظمة  ة تلو،   لابعاوة مع املعاه ا  إبيراء مزي  من اللحوث برتتتتتة  اثر الستتتتياستتتتات من امل وطلل الصتتتتادر عن اةيوة. 
ن  على ق را املزارعني على  واللوانني واللوائح اخلاصتتتتة  للذور  مع مراعاا تنوّع العوام  ال  ق  تؤ ّر  ومن الابم   ة حتستتتتّ

ة من  صتتتتناف مابنوعة ومكّيدة حملي ا  مبا يرتتتتم  األصتتتتناف إ ارصتتتتو  على اللذور الكافية وامليستتتتورا الكلدة  واملواد الزراعي
اةيوة من املنظمة  ة تاّبلع هن  ا من األستتتتتتتد     األعلى ملني ا  طلل الستتتتتتتالالت األصتتتتتتتلية للمزارعني. وعالوا  على ذلا  

ا من األمانة   وطللعلى ال لب  لابحليق  من اللذور وترتت يع مرتتاركة املزارعني يف  نرتت ة املنظمة املابصتتلة  للذور.   يضتت 
الذي  63االرتلاء مبسابوى الابوعية جبرد الاب ابري الوطنية و فض  املمارسات وال روس املسابالصة من  عما  حلوق املزارعني

 .يابضمن الع ي  من الواثئق املابعللة بسياسات اللذور والابرريعات ذات الصلة

 ية لألغذية والزراعة يف العاملحالة املوارد الوراثية النبات التقرير الثالث عنحالة إعداد 
 64. ع اد الابلرير الثالث عن حالة املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة يف العاملنظرت اةيوة يف الو يلة بعنواة  -106

واتدل  اةيوة على مت ي  امل لة الزمنية  ع اد الابلارير الل رية عن حالة املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة  -107
ي ات الابنسيق الوطنية ال  مل ترفع بع  تلاريرها عن تنديذ ط ة العم  العاملية وحّث   .2021حت ديسم إكانوة األو  

للمعلومات وا نذار امللكر على الليا، بذلا  و ة تلّ ، مويز ا ستتترداي  عن الابل ، الرز بويه الثانية بواستتت ة النظا، العاملز 
 عا، يف صوة املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة واسابا ام ا املساب ا،  فضال  عن الثغرات والليود ال  ما زال  قائمة.

 .   اللل اة يف رفع تلاريرها  ع اد الابلرير الثالث اةيوة من املنظمة  ة تواص  تل مي املساع ا وطلل 

 ع اد الابلرير الثالث  لو يلة بعنواة  املرفق األو ونظرت اةيوة يف قائمة ال راسات املواضيعية األساسية الواردا يف  -108
ير  رهن ا بابوافر املوارد من طارج و يّ ت اةيوة  ع اد هذا الابلر  65عن حالة املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة يف العامل.

 .املنظمة  السابدادا من ال راسات اللائمة واجلارية يف الاف  األطرى ال  تابناو  مواضيع مما لة و وص امليزانية  

اةيوة من املنظمة  ة تلو، اسابناد ا    نابائج الابلرير الثالث  وبع   يراء مراورات  قليمية   سابعراض  وطلل  -109
العاملية الثانية وتنليح ا  حسب االقابضاء والضرورا  لكز تنظر في ا مجاعة العم  يف دورهتا الثانية عررا   ط ة العم 

اةيوة من املنظمة تل مي اقةاح لابنليح  داا رفع الابلارير يف النظا، العاملز  وطلل وبع ها اةيوة يف دورهتا العادية العررين. 
ة واملؤشرات ذات األولوية ال  ينلغز  ة ترمل ا تلارير اللل اة  وتلسي  ا برك  للمعلومات وا نذار امللكر  واألنر 

 ك  من  ي  زايدا مراركة  صحاب املصلحة الوطنيني  وذلا بع  االناب اء من  ع اد الابلرير الثالث واسابعراض ط ة 
 . العم  العاملية الثانية  لكز تنظر مجاعة العم  واةيوة يف هذا االقةاح

اةيوة اجل ات املاحنة    مواصلة توفري املوارد من طارج امليزانية لوضع الابلرير الثالث يف صيغابه الن ائية ودع   -110
 .و ص اره  ولابنديذ عملية اسابعراض ط ة العم  العاملية الثانية

  

                                                   
63  inventory/ar-rights/overiew-work/farmers-of-treaty/areas-https://www.fao.org/plantإ 
 .CGRFA-4.12/21/18الو يلة   64
 .CGRFA-4.12/21/18الو يلة   65
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 تنظيم العمل يف ما بني الدورات يف املستقبل -اثلث عشر
منوذج  و قّرت 66. عادا تنظيم عم  اةيوة يف املستتتتتتتابلل  يف ما بني ال ورات مكانية نظرت اةيوة يف الو يلة بعنواة  -111

  وشتتتتتتتّ ع  اللل اة على مراعاهتا ل ى  ع اد ومرايعة اطابصتتتتتتتاصتتتتتتتات ي ات املرفق هاءاالطابصتتتتتتتاصتتتتتتتات الوارد ضتتتتتتتمن 
ن  ال لب  يف االتصا  الوطنيةإاملنسلني ل ي ا. وشّ ع  كذلا املكاتب الل رية للمنظمة على دعم األنر ة الوطنية  ع

جما  صتتتتتتوة املوارد الورا ية واستتتتتتابا ام ا املستتتتتتاب ا،. ورّحل  اةيوة إبمكانية عل  ن وات  عالمية  و مرتتتتتتاورات  و حللات 
عم   قليمية افةاضتتية وخمابل ة مع مراعاا اراية    الرتتمولية واملرتتاركة العادلة ومع ا شتتارا    الليود ال  يدرضتت ا عل  

 .ةاضيةااليابماعات بصورا اف
( وضتتتع  كا وا  و   معايري لابلييم 1وكّلد  اةيوة مكابل ا عل  مرتتتاورات غري رمسية مدابوحة العضتتتوية بغرض ) -112

( والعم   حستتتتتتتتتب امللابضتتتتتتتتتى  على استتتتتتتتتابعراض 2خمابلف اخليارات املاباحة  عادا تنظيم عم  اةيوة يف ما بني ال ورات؛ )
وبلورا طيارات ي ي ا  ذا اقابضتت  اراية للابوصتت     جمموعة  CGRFA-18/21/13 وتنليح اخليارات الواردا يف الو يلة

( وتلييم جمموعة 3من اخليارات ال  تعكس  راء األعضتتتتتاء وجمموعات العم  كافة يف ما يابعلق إبعادا تنظيم عم  اةيوة؛ )
تنظيم عم  اةيوة يف ما بني ال ورات  اخليارات جمابمعة ملارنة  ملعايري املاابارا ألي  االتداق على توصتتتتتتيات برتتتتتتتة  عادا

 .لكز تنظر في ا اةيوة يف دورهتا الاباسعة عررا العادية

 التطورات يف املنتدايت األخرى  -رابع عشر
رواب  اةيوة مع استتتتةاتي ية منظمة األغذية والزراعة برتتتتتة تعميم الابنوع الليولويز نظرت اةيوة يف الو يلة بعنواة  -113

والحظ  الابكام  والاب زر اللائمني  2020.67الزراعية وا طار العاملز للابنوع الليولويز ملا بع  عا، ع  خمابلف الل اعات 
استتتتتتتتتتةاتي ية املنظمة لابعميم بني ط   العم  العاملية لل يوة برتتتتتتتتتتتة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة يف خمابلف الل اعات و

 اجلاري 2020ومستتتتتتتتتتتتتتودا ا طار العاملز للابنوع الليولويز ملا بع  عا،  68الابنوع الليولويز ع  خمابلف الل اعات الزراعية
حالي ا العم  على وضتتتتتتتتتتتتتتعه يف  طار اتداقية الابنوع الليولويز. ونّوه  مع الابل ير مبستتتتتتتتتتتتتتابوى اخل ا الرفيعة ل ى جمموعات 

 . عمل ا ال  توّيه عملية ت ليق ط   العم  العاملية

لابعميم الابنوع الليولويز ع  خمابلف الل اعات الزراعية وط ة العم  للدةا  ستتتتتتتتتتتتتتةاتي ية املنظمة ورّحل  اةيوة  -114
 عابلارمها وسيلة لابوطي  الابنسيق والابعاوة ضمن املنظمة. وش دت على ضرورا اررص على  ة  69لابنديذها 2021-2023

ذلا ط   العم  العاملية لل يوة.  يراعز ال عم الذي تل مه املنظمة لللل اة االعابلارات املابصتتتتتتتتتلة  لابنوع الليولويز  مبا يف
ا حبالة الابحضتتتتتتتتتتتريات لإلطار العاملز للابنوع الليولويز ملا بع  عا،  ورّحل   لابعاوة الو يق بني  2020و طذت علم ا  يضتتتتتتتتتتت 

 . املنظمة واتداقية الابنوع الليولويز

                                                   
 .CGRFA-13/21/18الو يلة   66
 .CGRFA-14/21/18الو يلة   67
ا على استتةاتي ية منظمة األغذية والزراعة لابعميم الابنوع الليولويز ع  خمابلف الل اعات الزراعية. 2020منظمة األغذية والزراعة.   68 . روما. )ماباح  يضتت 

 .http://www.fao.org/3/ca7722ar/CA7722AR.pdf)الراب  الابايل: 
 لابنديذ استتتتتتتتتتتتتتتةاتي ية منظمة األغذية والزراعة برتتتتتتتتتتتتتتتتة تعميم الابنوع الليولويز ع  2023-2021ط ة العم  للدةا . 2021األغذية والزراعة.  منظمة  69

 .(https://www.fao.org/publications/card/ar/c/CB5515AR. )ماباح  يض ا على الراب  الابايل: الل اعات الزراعية
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اللرار    عناية اجمللس لغرض ودع  امل ير العا،    رفع هذا  املرفق واواةيوة مرتتتتتتتتتتتتتتروع اللرار الوارد يف  و قّرت -115
 . اعابماده

 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية -خامس عشر
و طذت علم ا بواثئق املعلومات ذات  70الابعاوة مع الصتتتتتتتتتتتكوك واملنظمات ال وليةنظرت اةيوة يف الو يلة بعنواة  -116

وتوي    لرتكر    الصتكوك واملنظمات ال ولية  اتحاب ا معلومات عن ستياستاهتا وبراجم ا و نرت اب ا املابصتلة  71الصتلة.
 .  ملواضيع ال   سن ت  لي ا األولوية طال  هذه ال ورا

اةيوة من األمني  ة يواصتتتتتت   الستتتتتتعز    مجع م طالت الصتتتتتتكوك واملنظمات ال ولية برتتتتتتتة مواضتتتتتتيع  وطلل  -117
كذلا من األمني  ة يواصتتتتتتتتتتتتتت   اتحة املعلومات   وطلل   ستتتتتتتتتتتتتتن ت  لي ا األولوية و اتحاب ا لل يوة لإلحاطة. ال ورا ال  

ل طراف يف اتداقية الابنوع الليولويز برتتتتتتتتة عم  اةيوة واملستتتتتتتامهة ال  ميكن م تل مي ا لإلطار العاملز للابنوع الليولويز ملا 
 . 2020بع  عا، 

ورّحل  كذلا  ألنرتت ة املرتتةكة  72الصتتادر عن اجل از الرائستتز للمعاه ا؛ 1920إ9 للرار رقم  ةورّحل  اةيو -118
وطلل  بني  مان  املعاه ا واةيوة برتتتة املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة طال  الدةا الستتابلة الداصتتلة بني ال ورات 

تعزيز االتستتتتتتتتتتتتتتاق و ويه الاب زر مبوازاا وّنب من األمني  ة يواصتتتتتتتتتتتتتت  توطي  الابعاوة والابنستتتتتتتتتتتتتتيق مع  مني املعاه ا بغرض 
 : االزدوايية  من  ي  وضع وتنديذ برامج عم  ك  من اجل ازين  مبا يرم 

 ع اد الابلرير الثالث  واستتتتتتتتتتابعراض ط ة العم  العاملية الثانية مع  مكانية حت يث ا ومرايعة نظا، رفع الابلارير يف  (1)
 ؛ رتة املوارد الورا ية النلاتيةالنظا، العاملز للمعلومات وا نذار امللكر ب

 ؛ وعل  ن وات حو  صوة املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة يف موقع ا ال ليعز و دارهتا داط  املزرعة (2)
 ؛وم ريات السياسات واللوانني واألنظمة اخلاصة  للذور (3)
تيّسر تنديذها على غرار املعايري اخلاصة بلنوك وتنديذ ورص  اخل ة العاملية الثانية  مبا يرم  الصكوك الدنية ال   (4)

اجلينات للموارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة  والعم  يف جما  االستتتتتتتتابا ا، املستتتتتتتتاب ا، للموارد الورا ية النلاتية 
 ؛ ل غذية والزراعة

 ؛ ة النلاتية ل غذية والزراعةوارصو  على املوارد وتلاسم منافع ا ومعلومات الابسلس  الرقمية برتة املوارد الورا ي (5)
واجل ود املرتتتتتتتةكة لل عوا    النظر يف األه اف والعم  والستتتتتتتياستتتتتتتات ذات الصتتتتتتتلة املنلثلة عن اةيوة واجل از  (6)

الرائستتتتتز للمعاه ا  لنستتتتتلة    االستتتتتةاتي يات واألطر العاملية  على غرار استتتتتةاتي ية منظمة األغذية والزراعة 
  2020ع  خمابلف الل تتاعتتات الزراعيتتة وا طتتار العتتاملز للابنوع الليولويز ملتتا بعتت  عتتا، لابعميم الابنوع الليولويز 

 ضتتافة     طالع  عضتتاء املنظمة على معلومات حمّ  ة عن الابل ، الرز يف تنديذ تدويضتتات ك  من ما وبرامج 
 ؛ عمل ما  مثال  من طال  عل  يلسات  حاطة للممثلني ال ائمني

                                                   
 .CGRFA-15/21/18الو يلة   70
 1Inf./15/21/18-CGRFA–6الواثئق   71
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ال، عن املوارد الورا يتة النلتاتيتة ل غتذيتة والزراعتة والنظتا، العتاملز للمعلومتات وا نتذار امللكر والنظتا، العتاملز لإلع (7)
 . برتة املوارد الورا ية النلاتية والغاايت واملؤشرات

 ما يستجد  من أعمال -سادس عشر
اةيوة من مكابل ا مرايعة األستتتتتتتتتتتتتتلوب الذي تابلعه اةيوة لعملياهتا   ناء ال ورات مبا يف ذلا  ع اد تلرير  طلل  -119

االيابماع    ف حتستتتتتتتتينه قل  انعلاد دورهتا العادية الاباستتتتتتتتعة عرتتتتتتتترا مع مراعاا  ستتتتتتتتاليب العم  املابلعة يف  ي زا منظمة 
 األغذية والزراعة األطرى.

 د الدورة العادية التاسعة عشرة للهيئةموعد ومكان انعقا -سابع عشر
  يف حا  مسح  األوضاع 2023وافل  اةيوة على انعلاد دورهتا العادية الاباسعة عررا يف روما   ي اليا يف عا،  -120

كموع  مل ئز النعلاد   2023يوليوإمتوز  28    24الصتتتتحية بذلا. ومع مراعاا ما تلّ ،  اقةح األمني الدةا املماب ا من 
 امللللة. ال ورا

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر واألعضاء -اثمن عشر
 يف جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية ومن ينوب عنهم

ا ل ورهتا العادية الاباستتتتعة عرتتتترا ونوابه. وق  انابال  الستتتتي ا  -121  Deidre A. Januarieانابال  اةيوة رئيستتتت 
 )ال ازي ( والسي ا نيدني عل  الداباح حسن Mariana Marshall Parra)انميليا( رئيسة. واناباب ك  من السي ا 

)هولن ا( والسي   Kim van Seeters)يزر كوك( والسي ا  William Wigmore)مج ورية مصر العربية( والسي  
Benoît Girard   كن ا( والستتتتتي(Yang Hongjie  نوا   للرئيستتتتتة. ومت انابااب الستتتتتي ا )الصتتتتتني(van Seeters 

 را لل ورا.ملر 

  وطلل  من املرفق زايوانابال  اةيوة األعضتتتاء ونواب األعضتتتاء يف جمموعات عمل ا على النحو الوارد ضتتتمن  -122
 جمموعات العم  عل  ايابماع ةا قل  ال ورا العادية امللللة لل يوة.

 لبياانت اخلتاميةا -اتسع عشر
الرئيس واملكابب واملن وبني واألمانة ومجيع املوظدني  مبن تناو  املمثلوة ا قليميوة الكلمة ليابوّي وا  لرتتتتتتتتكر     -123

في م  ولوا الذين يعملوة طلف الكواليس  مبا يرتتتتتتتتتتتتتتم  املةمجني الابحريريني والدوريني. و عربوا عن رضتتتتتتتتتتتتتتاهم عن نابائج 
 االيابماع. وتوّي وا  يض ا  لركر    اركومات ال  قّ م  املساع ات املالية  جناز  عما  اةيوة.

 لرتتتتتتتتتتتتتكر    الرئيس على قيادته طال  هذه ال ورا وعلى دعمه طال  الدةا  Hoffmannتوّي   الستتتتتتتتتتتتتي ا و  -124
ا  لرتتتتتتتتتكر    نواب الرئيس واملكابب و عضتتتتتتتتتاء األي زا الدرعية الابابعة لل يوة على  الداصتتتتتتتتتلة بني ال ورات. وتوّي    يضتتتتتتتتت 

ها جلميع املن وبني واملراقلني على حضتتتتتتتورهم وتداني م  مستتتتتتتامهاهتم اللّيمة يف جناح هذا االيابماع. و عرب  كذلا عن شتتتتتتتكر 
ذت  وال ستتتتتتتتيما  وملوظدز ال عم جل ودهم ال ؤوبة لضتتتتتتتتماة جناح االيابماع. وستتتتتتتتّل   الضتتتتتتتتوء على اللرارات اةامة ال  اخت 

لابنوع الليولويز ل غذية االتداق على ط ة العم  العاملية للموارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة  و قرار  طار العم  برتتتتتتتتتتتة ا
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والزراعة  مرتتتريا      ّة الابنديذ على املستتتابوى الوطين ستتتيرتتتّك  األرضتتتية الطابلار الستتتياستتتات العاملية يف املستتتابلل   واستتتابمرار 
 اراية     ة يعم  مجيع  صحاب املصلحة مع ا لابحليق األمن الغذائز العاملز والابنمية املساب امة ألييا  اليو، واملسابلل .

    نه مت حتليق نابي ة  عابية رغم الابح ايت الناشوة عن عل  ال ورا بصورا افةاضية.  Pythoudشار السي  و  -125
ه  لرتتتتتتتتتتتتتتكر    ا دارات الدنيتتة يف املنظمتتة و    متتانتتة اةيوتتة  واملةمجني الدوريني  وعلى غرار املابحتت  ني الستتتتتتتتتتتتتتتابلني  تويتتّ

كر    نواب الرئيس وامللرر و عرب عن  طيب الابمنيات للرئيس العابي  والابحريريني  وستتتتتتتتتتائر موظدز ال عم. وتوّيه  لرتتتتتتتتتت
واألعضتتتتتتتتتتتتاء اجل د يف املكابب. وتوّيه  طري ا  لرتتتتتتتتتتتتكر    املن وبني على عمل م الرتتتتتتتتتتتتاق  وروح م ال يلة  ووضتتتتتتتتتتتتوح م 

 واسابع ادهم للابوّص     حلو  توفيلية.
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 املرفق ألف
 هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة العادية الثامنة عشرةجدول أعمال الدورة 

 
 اعابماد ي و  األعما  واجل و  الزمين -1

 املسائل القطاعية املشرتكة
 دور الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة يف حتليق األمن الغذائز والابغذية وصحة ا نساة  -2
 دور املوارد الورا ية ل غذية والزراعة يف الاباديف من وطتا تغري املناخ والابكيف معه -3
 ارصو  على املوارد الورا ية ل غذية والزراعة وتلاسم منافع ا -4

 تلرير ال ورا اخلامسة لدريق اخل اء الدنيني واللانونيني برتة ارصو  على املوارد وتلاسم منافع ا 4-1
 األعما  السابلة وامللللة برتة ارصو  على املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة وتلاسم منافع ا 4-2

 زراعة"معلومات الابسلس  الرقمية" برتة املوارد الورا ية ل غذية وال -5
اسابعراض العم  يف جما  الابكنولوييات الليولويية من  ي  صوة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة واسابا ام ا على  -6

 حنو مساب ا، 

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 الابنوع الليولويز -7

 ل غذية والزراعةتلرير االيابماع الثاين جملموعة ي ات االتصا  الوطنية املعنية  لابنوع الليولويز  7-1
 حالة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة يف العاملاالحابيايات وا يراءات املمكنة رد ا على  7-2

 املوارد الورا ية املائية -8
 حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العاملعرض  8-1
 تلرير ال ورا الثالثة جملموعة العم  الدنية اركومية ال ولية املعنية  ملوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة  8-2
 مرروع ط ة العم  العاملية برتة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة  8-3

 املوارد الورا ية ارريية -9
 ة اركومية ال ولية املعنية  ملوارد الورا ية اررييةتلرير ال ورا السادسة جلماعة العم  الدني 9-1
 تنديذ ط ة العم  العاملية لصوة املوارد الورا ية ارريية واسابا ام ا املساب ا، وتنمياب ا 9-2
 الابلرير الثاين عن حالة املوارد الورا ية ارريية يف العاملحالة  ع اد  9-3

 املوارد الورا ية اريوانية -10
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ال ورا ارادية عرتتتتتتتتتتتتتترا جلماعة العم  الدنية اركومية ال ولية املعنية  ملوارد الورا ية اريوانية ل غذية تلرير  10-1
 والزراعة

 تنديذ ط ة العم  العاملية للموارد الورا ية اريوانية 10-2
 املوارد الورا ية من الكائنات ارّية ال قيلة والالفلارايت -11

 عس  املللحات  مبا يف ذلا حن  ال 11-1
 عوام  املكافحة الليولويية واملنر ات الليولويية  11-2
 اسابعراض العم  برتة املوارد الورا ية للكائنات ارية ال قيلة والالفلارايت 11-3

 املوارد الورا ية النلاتية -12
 ية ل غذية والزراعةتلرير ال ورا العاشرا جلماعة العم  الدنية اركومية ال ولية املعنية  ملوارد الورا ية النلات 12-1
 تنديذ ط ة العم  العاملية الثانية للموارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة 12-2
 م ريات السياسات واللوانني واألنظمة اخلاصة  للذور 12-3
 الابلرير الثالث عن حالة املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة يف العاملحالة  ع اد  12-4

 أسلوب عمل اهليئة 
 تنظيم العم  يف ما بني ال ورات يف املسابلل  -13

 التطورات يف املنتدايت األخرى والتعاون 
 لاب ورات يف املناب ايت األطرى ا -14
 الابعاوة مع الصكوك واملنظمات ال ولية -15

 املسائل األخرى
 ما يساب   من  عما  -16
 موع  ومكاة انعلاد ال ورا العادية الاباسعة عررا لل يوة -17
 ب الرئيس ونواب الرئيس وامللرراناباا -18
 اعابماد الابلرير -19
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 املرفق ابء
 مسار العمل املنق ح اخلاص بتغري  املناخ 

 (2029-2021)برانمج العمل املتعدد السنوات للفرتة 
 

 
 

الدورة الثامنة 
 عشرة
2021 

الدورة التاسعة 
 عشرة
2023 

 الدورة العشرون 
2025 

الدورة احلادية 
 والعشرون

2027 

الدورة الثانية 
 والعشرون

2029 

استتتتتتتتتتتتتتابعراض العمتتتت   تغري  املناخ
تغرّي املنتتاخ برتتتتتتتتتتتتتتتتة 

واملتتتتتتتوارد التتتتتتتورا تتتتتتتيتتتتتتتة 
 ل غذية والزراعة

استتابعراض مستتودات 
األستتتولة برتتتتة تغرّي 
املناخ واملوارد الورا ية 

 ل غذية والزراعة

استتتتتتتتابعراض اخل وة 
الابويي يتتتتة ال وعيتتتتة 

 املنلحة

 
 

استتابعراض العم  
برتة تغرّي املناخ 
واملوارد الورا يتتتتتتتة 
 ل غذية والزراعة
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 املرفق جيم
 بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةإطار العمل 

 مقدمة - أوًل 
ي عتت  الابنوع الليولويز ل غتتذيتتة والزراعتتة     يتتانتتب طتت متتات النظتتا، ا يكولويز ال  يتت عم تتا   مر ا ضتتتتتتتتتتتتتتروراي  -1

واالقابصتتتتادية الستتتتاب امة النظم الزراعية والغذائية. وهو ميّكن  نظمة ا ناباج وستتتتل  املعيرتتتتة للابكيف مع الظروف االيابماعية 
والليوية املابغريا والاب ور مع ا  ويعاب  مورد ا رئيسي ا يف اجل ود الرامية    ضماة األمن الغذائز والابغذية وارّ  يف الوق  ندسه 
ا يف محاية الليوة و عادهتا    هيواب ا األصتتلية واستتابا ا، مواردها  من اااثر الستتللية على الليوة  و ختديد ا  وهو يستتاهم  يضتت 

 لى حنو مساب ا،.ع
وطال  العلود األطريا  اكابستتتتتتتتتتتتتل   مهية الابنوع الليولويز وط مات النظا، ا يكولويز ل من الغذائز والابغذية   -2

وستتتتتتل  العيش الريدية والستتتتتتاحلية  ورفاه ا نستتتتتتاة والابنمية املستتتتتتاب امة برتتتتتتك  عا،  ت رعي ا املزي  من االعةاف يف ي او  
الابلييمات العاملية ال   يرهتا هيوة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة )اةيوة(    اعابماد ط   عم  األعما  ال ولية. و ّدت 

وترتتتم   ه اف  73عاملية لل اعات طاصتتتة )ويرتتتار  لي ا يف  طار العم  هذا على  هنا "ط   العم  الل اعية العاملية"(.
  ع د ا من امللاصتتتتتتتتتتتتتت  املابعللة بصتتتتتتتتتتتتتتوة الابنوع الليولويز 2015 الابنمية املستتتتتتتتتتتتتتاب امة  ال  اعابم هتا األمم املابح ا يف عا،

واستتتتتتابا امه املستتتتتتاب ا، يف ستتتتتتياق األغذية والزراعة. وق  زادت الابلييمات العاملية األطرى  مث  تلا ال  اضتتتتتت لع  ا املن  
ا بالغ من يانب  اركومز ال ويل للعلو، والسياسات يف جما  الابنوع الليولويز وط مات النظا، ا يكولويز  وعمليات

اللل اة عن تنديذ استتتتتتتتتةاتي ياهتا وط   عمل ا الوطنية يف ستتتتتتتتتياق األطر العاملية للابنوع الليولويز املاضتتتتتتتتتية واللائمة حالي ا 
 مبويب اتداقية الابنوع الليولويز  من مسابوى الوعز برتة الابنوع الليولويز ومسامهاته يف سل  العيش ورفاه ا نساة.

استتتتتتتتتتتتتتابناد ا     2019يف ف ايرإشتتتتتتتتتتتتتتلاة  حالة الابنوع الليولويز يف العامل ل غذية والزراعةن وق  ن رتتتتتتتتتتتتتتر الابلرير ع -3
وا يراءات املمكنة لصتتتتتتتتوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واستتتتتتتتابا امه  االحابيايات. وتستتتتتتتتابن  74مستتتتتتتتامهات اللل اة

 املساب ا، ال دا يف  طار العم     نابائج املراورات ا قليمية والعاملية.
وا يراءات املمكنة للابنوع الليولويز  االحابياياتوحي د  طار العم  برتتتتتتتتتتتتتتتة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  -4

راعة  مث  "تنوع اريواانت والنلااتت والكائنات ال قيلة وتلاين ا على املستتتتتتتتابوى الورا ز وعلى مستتتتتتتتابوى األنواع ل غذية والز 
وحوةا  وال  توفر الغذاء والنظا، ا يكولويز ال  حتافظ على هياك  النظا، ا يكولويز ووظائده وعملياته يف نظم ا ناباج 

اب   ة "نظم ا ناباج" ترتتتتم  ق اعات الاصتتتتي  والثروا اريوانية والغا ت واألمساك وتربية ويع 75واملناب ات الزراعية غري الغذائية".

                                                   
حالة املوارد الورا ية النلاتية . 2007منظمة األغذية والزراعة. ؛ . روماحالة املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة يف العامل. 1996منظمة األغذية والزراعة.   73

منظمة األغذية ؛ . روماط ة العم  العاملية برتتتتتتتتتتتتتتتتة املوارد الورا ية اريوانية و عالة  نةالكن. 2007منظمة األغذية والزراعة.  ؛ل غذية والزراعة يف العامل. روما
ط ة العم  العاملية الثانية برتتتتتتتة املوارد . 2011منظمة األغذية والزراعة.  . روما؛حالة املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعةالابلرير الثاين عن . 2010والزراعة. 

. 2014منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة. ؛ . رومتتاحتتالتتة املوارد الورا يتتة اررييتتة يف العتتامل. 2014منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة. ؛ . رومتتاالورا يتتة النلتتاتيتتة ل غتتذيتتة والزراعتتة
الابلرير الثاين عن حالة املوارد . 2015منظمة األغذية والزراعة. ؛ . روماالعم  العاملية برتتتتتتة صتتتتتوة املوارد الورا ية ارريية واستتتتتابا ام ا املستتتتتاب ا، وتنمياب ا ط ة

 . روما.حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العامل. 2019غذية والزراعة. منظمة األ؛ . روماالورا ية اريوانية ل غذية والزراعة يف العامل
 . روما.حالة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.   74
 . روما.حالة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.   75

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/015/w7324e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1250a.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1250a.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/sow/sow2/ar/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/sow/sow2/ar/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/sow/sow2/ar/
http://www.fao.org/3/i2624e/i2624e00.htm
http://www.fao.org/3/i2624e/i2624e00.htm
http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3849a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3849a.pdf
http://www.fao.org/publications/sowangr/ar/
http://www.fao.org/publications/sowangr/ar/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca5256en/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/


Appendix C, page 2 CGRFA-18/21/Report 

 

األحياء املائية. ووفل ا لابعريف منظمة األغذية والزراعة  ترتتتتتتتتتتم  الزراعة الغا ت ومصتتتتتتتتتتاي  األمساك وتربية األحياء املائية. ويرد يف 
 وصف مدص  للمداهيم املسابا مة يف  طار العم . 1امللحق 

 األساس املنطقي
ي ع  الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة   ي الابنوع الليولويز الذي يستتتتتتتتتاهم برتتتتتتتتتك   و تطر يف الزراعة وا ناباج  -5

ي  من ط مات النظا، الغذائز   مر ا ال غىن عنه من  ي  األمن الغذائز والابغذية والصتتتتتتتحة والابنمية املستتتتتتتاب امة و م اد الع 
جمموعة من املوارد الورا ية النلاتية واريوانية وارريية  لصتتتتتتتتتتتوةا يكولويز اريوية. وق  اختذت الع ي  من اللل اة  يراءات 

واملائية واستتابا ام ا برتتك  مستتاب ا،  من طال  استتةاتي يات خمابلدة. وق  ق م  اةيوة  وال تزا  تل ،  الابويي ات برتتتة 
لابنوع الليولويز ل غذية والزراعة املابع دا واسابا ام ا برك  مساب ا،  من طال   دوات وقرارات مابع دا صوة مكوانت ا

وطاصتتتتتة بل اعات حم دا  مبا يف ذلا ط   العم  الل اعية العاملية. وترصتتتتت  املنظمة تنديذ هذه الصتتتتتكوك وترفع الابلارير 
الصتتتتتتتتتتتتتتلة  ملوارد الورا ية ل غذية والزراعة. ومع ذلا  لل  كان     اةيوة عن حالة تنديذها وحالة الل اعات املعنية ذات 

الابوي يات املابعللة إبدارا مكوانت الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة غري املرتتتتتتتتتتتمولة ع   العم  الل اعية العاملية حم ودا 
عتتة ب ريلتتة  كثر من  يتتة وتكتتامال   حت ااة. وهنتتاك حتتايتتة     دارا املكوانت املاابلدتتة للابنوع الليولويز ل غتتذيتتة والزرا

وخت ز االستتتتتتتةاتي يات اخلاصتتتتتتتة بل اعات معينة. وياب لب عكس اخلستتتتتتتارا املستتتتتتتابمرا للابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  
وضتتماة صتتونه وحتستتني استتابا امه برتتك  مستتاب ا،  اتلاع هنج شتتاملة ومابع دا الل اعات ترتتم   يراءات على املستتابوى 

ا وال ب   ع والنظا، ا يكولويز.الورا ز ومستتتتتتابوى األنوا   ة مطذ هذه الن ج يف االعابلار  ة نظم ا ناباج الزراعز تنابج  يضتتتتتت 
 ط مات النظم ا يكولويية ذات الصلة بابحسني بيواتنا ورفاهنا  وال  ق  تكوة  عابية لابحليق هذه الغاية.

   ما يلز:غذية والزراعة يف العاملالليولويز ل  الابنوعحبالة وترم  النابائج الرئيسية للابلرير املابعلق  -6
 التنوع البيولوجي ضروري  لألغذية والزراعة

  ترتتتتتتتتتتتتتتّك  مكوانت ع ي ا للابنوع الليولويز ل غذية والزراعة على املستتتتتتتتتتتتتتابوى الورا ز ومستتتتتتتتتتتتتتابوى األنواع والنظم
 املسابلل .ا يكولويية  عوام   ساسية  نابايية الل اعات الزراعية كافة يف الوق  الراهن ويف 

  وتابستتتتتتتتتتتتتتم املوارد الورا ية النلاتية واريوانية واملائية واملوارد الورا ية من الكائنات ارية ال قيلة والالفلارايت ل غذية
وتنوّع ا على مسابوى األنواع  وداط  األنواع )النوع  والصنف  والساللة  وما  –والزراعة  واملوارد الورا ية ارريية 

وية  نابايية ق اعات الاصتتتتتتتتتتتتتتي  والثروا اريوانية والغا ت وتربية األحياء املائية ومصتتتتتتتتتتتتتتاي     ذلا(  أبمهية حي
األمساك  وق رهتا على الصتتتمود يف الوق  الراهن ويف املستتتابلل . وتابمابع األقارب ال ية ل نواع املستتتابتنستتتة إبمكانية 

 اسابوناس ا  وتوفر جمموعة من املوارد الورا ية للاب  ني واالطابيار.
  ،ويعاب  الابنوع الليولويز املرافق املويود يف نظم ا نابتتتتاج وحوةتتتتا ضتتتتتتتتتتتتتتروراي  لابوفري العتتتت يتتتت  من طتتتت متتتتات النظتتتتا

ا يكولويز ال  يستتتتتتتتتتتتتتابنتت   لي تتا  نابتتاج الزراعتة واألغتذيتة  مبتا يف ذلتا الابلليح  ومكتتافحتتة اافتات  واردتتام على 
 طصوبة الةبة  وعز  الكربوة  وتنظيم  م ادات املياه.

  وهز تضتتتتتتتتتتتتتم جمموعة واستتتتتتتتتتتتتعة من الد رايت والنلااتت واريواانت  مبا يف ذلا الالفلارايت  – األغذية ال ية وتعاب– 
ا  م مة ل من الغذائز والابغذية يف الع ي  من اللل اة. وغالل ا ما يابم حصتتادها واستتاب الك ا حملي ا  ولكن يابم ت اوةا  يضتت 

  ليعية  فةهنا ترك   ساس ق اع رئيسز من األغذية والزراعة.على مسافات طويلة. ويف حالة مصاي  األمساك ال
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 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة آخذ يف الرتاجع
  ،ة الع ي  من املكوانت الرئيسية للابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  على املسابوى الورا ز ومسابوى األنواع والنظا 

 ا يكولويز   طذ يف الةايع.
 برتتتتتتتتتتتتتتتة حالة الابنوع الليولويز املرافق  وط مات النظا، ا يكولويز واألغذية ال ية بني  قليم  وختابلف املعارف

و طر  وغتتاللتتا  متتا تكوة غري مكابملتتة. وهنتتاك العتت يتت  من الالفلتتارايت والكتتائنتتات اريتتة التت قيلتتة  وكتتذلتتا بع  
ابم تستتتتتتتتت يل ا  و وصتتتتتتتتتد ا  كما  ة وظائد ا األنواع النلاتية واريوانية األطرى املويودا يف نظم ا ناباج وحوةا  مل ي

 ضمن النظم ا يكولويية تللى غري مد ومة برك  يي .
  و ة ارالة غري املابل مة برتتتتتتتتتتتتتتك  كاف ل امج رصتتتتتتتتتتتتتت  الابنوع الليولويز املرافق واألغذية ال ية  تعين  ة اللياانت

امللابلة مؤشتتتتتتتتتتتتتر ا عن حالة الدوات الدردية املابعللة حبالاب ا واواهاهتا غري مكابملة. وتوفر مستتتتتتتتتتتتتوح األع اد والاب ابري 
للابنوع الليولويز املرافق على املستتتتتتتتتتتتتتابوايت اللية  و الوطنية  و ا قليمية. وتع ز اللياانت من هذا النوع صتتتتتتتتتتتتتتورا  

 خمابل ة   منا هناك  سلاب ع ي ا ت عو    الللق برتة ترايع املكّوانت الرئيسية للابنوّع الليولويز املرافق.
 علومات عن حالة واواهات املوارد الورا ية النلاتية واريوانية واملائية ل غذية والزراعة  واملوارد الورا ية ارريية  وتعاب  امل

  كثر اكابماال . ومع ذلا  ال يزا  هناك الع ي  من الد وات يف املعارف  وال سيما يف املناطق النامية من العامل.
 واملتفاعلة يف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةتؤثر دوافع التغيري املتعددة 

  غالل ا ما يابت ر الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة وط مات النظا، ا يكولويز ال  يل م ا مب موعة مابنوعة من
ذية ال وافع تةاوح بني املستتتابوى اللز والعاملز  وبني الاب ورات يف الابكنولوييا وممارستتتات ا دارا ضتتتمن ق اع األغ

والزراعة والعوام  الليوية واالقابصتتتتتتادية وااليابماعية والثلافية والستتتتتتياستتتتتتية األوستتتتتتع ن اق ا. وق  تؤدي االواهات يف 
األستتتتتتتتتتتتواق وال ميوغرافيا     ظ ور دوافع لدل اة الابنوع الليولويز مث  تغري املناخ وتغيري استتتتتتتتتتتتابا ا، األراضتتتتتتتتتتتتز  

ا فراة يف حصتتتتتتتاد املوارد ال ليعية  وانابرتتتتتتتار األنواع الغازية. واالستتتتتتتابا ا، غري املناستتتتتتتب للم طالت اخلاريية  و 
وكان  الابغيريات يف اسابا ا، األراضز واملياه و دارهتا  ال وافع ال  ذكرها  ك  ع د من اللل اة املسامهة يف تلرير 

غذية والزراعة. ويف   على  ة ةا  اثر ا ستتتتتتتتتتتتتتللية على الابنوع الليولويز ل حالة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة
امللاب   مال  اللل اة ال  شتتتتتارك     النظر    ت ابري الستتتتتياستتتتتات العامة والابل ، يف العلو، والابكنولوييا  على 
 هنا دوافع  عابية توفر طرق ا للحّ  من اااثر الستتتتتتتتتتتتتتللية لل وافع األطرى ال  تؤ ر على الابنوع الليولويز ل غذية 

الدواباة نلاة دطو  حمابملة للاب طالت ال  ت عم صتتتتتتتتتتوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة والزراعة. وتوفر هااتة 
 واسابا امه املساب ا،.

 76تشري التقديرات إىل تزايد استخدام العديد من املمارسات املراعية للتنوع البيولوجي
 وال ستتتتتتتتتتيما الابنوع الليولويز مت  ا فادا على ن اق واستتتتتتتتتتع عن ي ود  دارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  

 املرافق    ف تعزيز عملية توفري ط مات منظمة وداعمة يف النظا، ا يكولويز.

                                                   
العم  هذا    ا ناباج واملمارستتتتتتات ال  ويرتتتتتتري يف  طار حالة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة " من تلرير املراعية للابنوع الليولويز  طذ مصتتتتتت لح "  76

 ترّ ع صوة الابنوع الليولويز واسابا امه على حنو مساب ا،.
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  و  في  عن تزاي  استتتتتتابا ا، جمموعة من ممارستتتتتتات ا دارا والن ج ال  ت عاب  مواتية لصتتتتتتوة الابنوع الليولويز ل غذية
ومع ذلا  ال يزا  يابعني حتسني معرفة كيدية م ري هذه املمارسات على  77والزراعة واسابا امه على حنو مساب ا،.
 حالة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة.

 تكوة مستتتتتتابوايت  ورغم تزاي  اجل ود امللذولة لصتتتتتتوة الابنوّع الليولويز ل غذية والزراعة يف املوقع وطاريه  غالل ا ما
 .يز الابكام  يف ما بني هذه الن ج  وال بّ  من تعز الابغ ية واردام غري مالئمة

 ل تزال األطر التمكينية غري كافية لضمان صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام
   ،وضع  معظم اللل اة  طر ا سياساتية وقانونية تساب  ف صوة الابنوع الليولويز كّك  واسابا امه على حنو مساب ا

وارد ورا ية ل غذية والزراعة حم دا   و  هنا ق  ت مج املوارد الورا ية ل غذية والزراعة مع وغالل ا ما تكمل ا ستتتياستتتات مل
ستتياستتات لل اعات حم دا من األغذية والزراعة  واألغذية والزراعة برتتك  عا،   و الابنمية الريدية. والستتياستتات ال  

ج النظا، ا يكولويز  واملرتتتتتتتتتتاه  ال ليعية  تابناو   دارا نظم ا ناباج الغذائية والزراعية تستتتتتتتتتتابن  برتتتتتتتتتتك  مابزاي     هن 
واملراه  اللحرية. ومع ذلا  غالل ا ما تدابلر األطر اللانونية والسياساتية    تركيز حم د على الابنوع الليولويز املرافق 

اع الستتتتتتتتتمكية  و  و األغذية ال ية. ويف حني  ة االتداقات الوطنية وال ولية قائمة للحّ  من االستتتتتتتتتابغال  املدرة ل نو 
الغا ت  فةة الاب ابري اللانونية والستتتتتتتياستتتتتتتاتية ال  تستتتتتتتاب  ف برتتتتتتتك  صتتتتتتتريح األغذية ال ية  و املكوانت يف الابنوع 

 الليولويز املرافق و دوارها يف توفري ط مات النظا، ا يكولويز ليس  منابررا على ن اق واسع.
  والزراعة وتعزيز دوره يف تل مي ط مات النظا، ا يكولويز تعاوان  وتاب لب ا دارا املستتتتتتاب امة للابنوع الليولويز ل غذية

مابع د األطراف ع  ق اعز األغذية والزراعة  وبني ق اع األغذية والزراعة وق اع صتتتتتتتتتتتتتوة الليوةإ ال ليعة والل اعات 
وع الليولويز ل غذية األطرى ذات الصتتتتتتتلة  على املستتتتتتتابوايت اللية والوطنية وا قليمية والعاملية. ويع  استتتتتتتابا ا، الابن

والزراعة ار ود ال ولية وار ود الابللي ية بني الل اعات. و ة  طر الابعاوة على املستتتتتتابوايت الوطنية وا قليمية وال ولية 
 ق اعات األغذية والزراعة.ك  من   يف  دارا املوارد الورا ية ل غذية والزراعة ماب ورا نسلي ا يف

 وتنديذ  دوات سياساتية فعالة تابناو  صوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  ويلي  ع د من اروايز عملية وضع
واستتتتتابا امه برتتتتتك  مستتتتتاب ا،  والابنوع الليولويز املرافق برتتتتتك  طاص. ويوايه الابنديذ  حياان  العوائق بدع  ع ، 

دا الستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتية توفر املوارد اللرتتتتتتتتتتترية واملالية  وغياب الوعز واملعرفة من يانب  صتتتتتتتتتتتحاب الرتتتتتتتتتتتتة وغياب ا را
 اروكمة وغياب الابعاوة بني الوكاالت ذات الصلة. وإ و

وال ميكن  دارا الابنوع يوايه صتتتتوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واستتتتابا امه برتتتتك  مستتتتاب ا، ع ا حت ايت. و -7
   اتلاع هنج نظمز من الليولويز ل غذية والزراعة بدعالية  ذا مت النظر يف مكوانته مبعز  عن بعضتتتتتتتتتتتتت ا اللع . و ة حاية 

 ي  االستتتتتابدادا على  كم  ويه من الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة من حيث تعزيز الابحو  حنو نظم زراعية وغذائية  كثر 
استتتاب امة وق را على الصتتتمود. و لابايل  تعاب   ليات الابعاوة بني الل اعات واملابع دا  صتتتحاب املصتتتلحة ال  تعاجل مكوانت 

 وع الليولويز ل غذية والزراعة  حيوية.مابع دا للابن

                                                   
روما. للحصتتو  على وصتتف للحالة  .يف العاملحالة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة . 2019تلرير منظمة األغذية والزراعة لعا،   من 5انظر الدصتت    77

 من هذه املمارسات والن ج. 20واالواهات يف اعابماد  كثر من 

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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وحت د ط   العم  الل اعية العاملية لل يوة األولوايت االستتتتتتتتتتةاتي ية لالستتتتتتتتتتابا ا، املستتتتتتتتتتاب ا، للموارد الورا ية ل غذية  -8
 لابعاوة والابموي  والابنديذ. وتويه اةيوة تنديذ ط   العم  الل اعية  املابعللةوالزراعة وتنمياب ا وصتتتتتتتتتتتتتوهنا  فضتتتتتتتتتتتتتال  عن األحكا، 

 العاملية  وت عم ا وترص ها  كما تلّيم على فةات منابظمة حالة تنديذها ومكوانت املوارد الورا ية ل غذية والزراعة اخلاصة  ا.
ت واالستتتتتتتتتتتتتتاب تتا ت الابملتتة ةتتا وتعكس االحابيتتايتتات وا يراءات املمكنتتة الواردا يف  طتتار العمتت  هتتذا الابحتت اي -9

. والسابكما  ط   العم  الل اعية حالة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة يف العامل تلريرح دهتا اللل اة   ناء  ع اد  ال 
 العاملية  ينصتتتتتتتتتتتتب الةكيز بلوا على ا يراءات ال  تستتتتتتتتتتتتعى    زايدا حتستتتتتتتتتتتتني املعرفة  لابنوع الليولويز ل غذية والزراعة 

ستتتتتتتتتتتيما الابنوع الليولويز املرافق واألغذية ال ية وط مات النظم ا يكولويية مبا يرتتتتتتتتتتتم  تلا املابعللة بنظم ا ناباج ال   وال
زال  مابالدة يف هذا اجملا   و اثر ممارستتتتتات ا دارا وهن  ا املابعللة  لابنوع الليولويز ل غذية والزراعة. كما مت الابتكي   ما

ج و يراءات عملية لابحستتتني  دارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة. ومت  يالء املزي  من االهابما، على اراية    تنديذ  هن 
 ألمهية الابعاوة  على مجيع املسابوايت  يف صوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واسابا امه على حنو مساب ا،.

 والزراعةطبيعة إطار العمل بشأن التنوع البيولوجي لألغذية  –اثنًيا 
ا ألمهية ونب االزدوايية  ي  ف  طار العم      توفري  طار شتتتتتتتتتتتتتتام   دارا الابنوع الليولويز ل غذية  -10  دراك 

حتسني صوة الابنوع الليولويز  –وبرك   وسع  –ع  مجيع ق اعات األغذية والزراعة  املنسقوالزراعة كّك  وتعزيز العم  
لى املسابوى الورا ز ومسابوى األنواع والنظا، ا يكولويز. وهز طوعية وغري ملزمة. ل غذية والزراعة واسابا امه املساب ا، ع

وليس امللصتود من ا  ة تستابل    و تكرر ط   العم  الل اعية العاملية للموارد الورا ية ل غذية والزراعة اخلاصتة  ةيوة   و 
قابضتتتتتتتاء. وعب حت يث ا عن  االقابضتتتتتتتاء. وينلغز  ة غريها من االتداقات ال ولية  ب   ة تعزز تنديذها املابناغم  حستتتتتتتب اال

 تاباذ اللل اة ا يراءات الالزمة وفل ا ألولوايهتا الوطنية والابزاماهتا ال ولية  حسب االقابضاء.
 األهداف –اثلثًا 

 ي  ف  طار العم  برتة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة    ما يلز: -11
 استتق خل   العم  الل اعية العاملية ارالية لل يوة  وصتتوة الابنوع الليولويز وضتتع  طار ستتياقز للابنديذ املابستتق واملابن

واستتابا امه على حنو مستتاب ا، مبا يرتتم  الابنوع الليولويز املرافق واألغذية ال ية  كتستتاس ل من الغذائز  والابغذية 
 والصحة  واألغذية والزراعة املساب امابني  وارّ  من الدلر وتوفري سل  العيش؛

 الابحّو  حنو نظم زراعية وغذائية  كثر اساب امة؛  وتر يع 
  ،؛78 2020واملسامهة يف حتليق  ه اف الابنمية املساب امة وتنديذ  طار الابنوع الليولويز العاملز ملا بع  عا 
   وزايدا الوعز برتتتتتتتتتتتتة  مهية الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة مبا يرتتتتتتتتتتتم  الابنوع الليولويز املرافق واألغذية ال ية

وط مات النظا، ا يكولويز ال  يوفرها جلميع  صتتتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتتتلحة  من املناب ني    املستتتتتتتتتتاب لكني وصتتتتتتتتتتانعز 
 السياسات؛

  وتعزيز صتتتتتتتوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واستتتتتتتابا امه املستتتتتتتاب ا، مبا يرتتتتتتتم  الابنوع الليولويز املرافق واألغذية
كولويية األرضتتتتتية واملائية ذات الصتتتتتلة  كتستتتتتاس خل مات النظا، ال ية  داط  نظم ا ناباج وغري ذلا من النظم ا ي

                                                   
 و ضع يف  طار اتداقية الابنوع الليولويز.  78
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ا يكولويز والل را على الصتتتتتتتتمود  من  ي  تعزيز الابنمية االقابصتتتتتتتتادية املستتتتتتتتاب امة وارّ  من الدلر وضتتتتتتتتماة األمن 
  اثره؛الغذائز والابغذية  طاصة يف اللل اة النامية  فضال  عن توفري طيارات للابكيف مع تغري املناخ والاباديف من 

  ووضتتتتتتع األستتتتتتاس املداهيمز وا طار الالز، لوضتتتتتتع واعابماد ستتتتتتياستتتتتتات وترتتتتتتريعات وبرامج وطنية لصتتتتتتوة الابنوع
 الليولويز ل غذية والزراعة واسابا امه برك  مساب ا،؛

  وزايدا الابعتتاوة وتلتتاد  املعلومتتات ونلتت  الابكنولوييتتا على املستتتتتتتتتتتتتابوايت الوطنيتتة وا قليميتتة والتت وليتتة  وتعزيز اللتت رات
ملؤستتستتية  مبا يف ذلا جماالت اللحث والابعليم والاب ريب برتتتة صتتوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واستتابا امه ا

 برك  مساب ا،؛
  وحتستتني مجع اللياانت ووضتتع ملاييس ومؤشتترات للياس   ر ممارستتات ا دارا وهن  ا على صتتوة الابنوع الليولويز

 النظا، ا يكولويز؛وعلى مسابوى األنواع و  على املسابوى الورا زل غذية والزراعة واسابا امه برك  مساب ا، 
 يف ي ودها لابعزيز صوة  بناء على طلل ا  وتل مي الابوييه لعم  منظمة األغذية والزراعة برتة توفري ال عم لللل اة

الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واستتتتابا امه املستتتتاب ا،  مبا يف ذلا يف ستتتتياق استتتتةاتي ياب ا برتتتتتة تعميم الابنوع 
 .79الليولويز ع  الل اعات الزراعية

يراعز  وينلغز  ة يؤطذ يف االعابلار  نه ينلغز تنديذ ا يراءات يف جمموعة واسعة من الظروف املاابلدة. وعب  ة -12
ا ناباج ومكوانت الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  واحابيايات املناب ني و صتتتتتتتحاب   نظمةالابنديذ الابلاين يف طصتتتتتتتائص 

ا     نه يف حني  ة بع  ا يراءات ق  تكوة قابلة  املصتتتتلحة ااطرين والل رات واملوارد املاباحة. كما و ر ا شتتتتارا  يضتتتت 
 ءات  طرى املزي  من الوق .للابحليق بسرعة  فل  تاب لب  يرا

 املبادئ التشغيلية –رابًعا 
ا يراءات املمكنة الواردا يف  طار العم  هذا  يف مجيع جماالت األولوايت االسةاتي ية   تنديذينلغز  ة يسةش   -13

  مللادئ الابرغيلية الابالية:
   الرتتتتتتتتعوب  ينلغز  ة تؤطذ معارفينلغز  ة يستتتتتتتتابن  تنديذ ا يراءات     دلة علمية ستتتتتتتتليمة. وعن  االقابضتتتتتتتتاء

ج اللحث الابرتتتتتتاركز  األصتتتتتتلية واملعارف واملمارستتتتتتات الابللي ية واللية يف االعابلار. وعب استتتتتتابا ا، وترتتتتتت يع هن 
 والرام  والن ج امللابكرا  حسب االقابضاء.

 يع مج واةتت ف من ا يراءات هو تنديتتذهتتا  حستتتتتتتتتتتتتتتب االقابضتتتتتتتتتتتتتتتاء  يف مجيع  نواع نظم ا نابتتاج ويف الللتت اة على
 وعب  يالء اهابما، طاص الحابيايات صغار املناب ني   حيثما كاة ذلا مناسل ا.مسابوايت الابنمية. 

  وينلغز  ة يرتتتتتتتّ ع تنديذ ا يراءات مرتتتتتتتاركة مجيع مناب ز األغذية مع  يالء اهابما، طاص الحابيايات  نرتتتتتتت ة
ر والصتتتتتتتغريا الن اق  ومع  يالء اهابما، الزراعة وارراية ومصتتتتتتتاي  األمساك وتربية األحياء املائية اللائمة على األستتتتتتت

 طاص الحابيايات اللل اة النامية.
  وينلغز  ة أيطذ تنديذ ا يراءات يف االعابلار دور املر ا  عن  االقابضتتتاء  بوصتتتد ا م يرا للابنوع الليولويز ل غذية

 املراركة الدعالة للمر ا.  ىوالزراعة وحاملة معرفة تابعلق  لابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  وينلغز  ة ين وي عل

                                                   
 . 1Rev. 11/163CLالو يلة   79
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CGRFA-18/21/Report  Appendix C, page 7 

 

  االقابضاء  بوصد م  وينلغز  ة أيطذ تنديذ ا يراءات يف االعابلار  دوار الرعوب األصلية واجملابمعات اللية  عن
متت راء للابنوع الليولويز ل غتتذيتتة والزراعتتة وحتتاملز معرفتتة تابعلق  لابنوع الليولويز ل غتتذيتتة والزراعتتة  وينلغز  ة 

 الدعالة للرعوب األصلية واجملابمعات اللية. ين وي على املراركة
  وينلغز لابنديذ ا يراءات  ة يرتتتّ ع وي عم تنديذ ط   العم  الل اعية العاملية  و ة يضتتتمن ق ر ا مكاة تعزيز

ا   ويه الاب زر وتدادي ازدوايية اجل ود. وينلغز لابنديذ ا يراءات يف هذا الصتتتتتتت د  ة يضتتتتتتتمن ق ر ا مكاة  يضتتتتتتت 
 الابداع  ذات الصلة بني الل اعات.مراعاا  ويه 

 اهليكل والتنظيم –خامًسا 
من ا يراءات املمكنة املابكاملة واملةاب ة  جمموعةيعرض  طار العم  برتتتتتتتتتتتتتتتة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  -14

لصتتتتتتوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واستتتتتتابا امه برتتتتتتك  مستتتتتتاب ا،  مت تنظيم ا يف  ال ة جماالت  ولوية استتتتتتةاتي ية. 
 ويابص  الع ي  من هذه ا يراءات أبكثر من جما  ذي  ولوية اسةاتي ية. 

 الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة وتلييمه ورص ه: توصيف 1جما  األولوية االسةاتي ية 
 :  دارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة2جما  األولوية االسةاتي ية 
 : األطر املؤسسية للابنوع الليولويز ل غذية والزراعة3جما  األولوية االسةاتي ية 

جما  عم  واجل او  الزمنية املرتل ة ق  ختابلف  وال ترد ا يراءات بةتيب األولوية  ألة األستتتتتتتتتتللية النستتتتتتتتتتلية لك  -15
. وق  تعابم  األولوية النستتتتتتتتتلية على مكوانت الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة ندستتتتتتتتت ا  واملناطقاطابالف ا كلري ا بني اللل اة 

دارا الابنوع الليولويز ل غذية الليوة ال ليعية  و نظم ا ناباج املعنية   و الل رات ارالية   و املوارد املالية   و ستتتتياستتتتات    و
والزراعة. وعن ما ت عرض قائمة  ملمارستتتتتتات  و الن ج يف  طار  يراء ما  ي لصتتتتتت   ا  ة تكوة غري  لزامية وغري شتتتتتتاملة.  ذ 

 يوي  ح  واح  يناسب اجلميع   وهناك حاية     يراء حتليالت لك  حالة على ح ا. ال
تي ية  تعرض مل مة االحابيايات ال دا على  ستتتتتتتتتتتتتاس الابلارير الل رية ولك  جما  من جماالت األولوية االستتتتتتتتتتتتتةا -16
والعمليات االستتتتتتتابرتتتتتتتارية املرتتتتتتتار  لي ا حالة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة يف العامل مت  ع ادها كمستتتتتتتامهات يف تلرير  ال 

  ولوية من  ساس من لز وجمموعة من ا يراءات الدردية. ك  عاله. مث يابم عرض ع د من األولوايت ال دا. وتابكوة 
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 جمالت األولوايت السرتاتيجية لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 واستخدامه املستدام

 : توصيف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتقييمه ورصده1جمال األولوية السرتاتيجية 

 املابعللة  لابنوع الليولويز ل غذية والزراعة وارصو  علي احتسني توافر املعلومات  1-1
 : إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 2جمال األولوية السرتاتيجية 

 تعزيز االسابا ا، املساب ا، للابنوع الليولويز ل غذية والزراعة والن ج املابكاملة  دارته 2-1
 والزراعة واسابعادتهحتسني صوة الابنوع الليولويز ل غذية  2-2

 : األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة3جمال األولوية السرتاتيجية 
 بناء الل رات من طال  الابوعية واللحوث والابعليم والاب ريب 3-1
 تعزيز األطر اللانونية والسياساتية والابحديزية 3-2
 حتسني الابعاوة والابموي  3-3
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 : توصيف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتقييمه ورصده1جمال األولوية السرتاتيجية 
 مقدمة

ي عاب  توصتتيف الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة وتلييمه ورصتت ه من األمور الضتترورية لصتتونه واستتابا امه برتتك  مستتاب ا،. 
ل غذية والزراعة و دارته على املستتتتتتتتتتتتابوايت الوطنية وا قليمية و ة عمليات تلييم ورصتتتتتتتتتتتت  حالة واواهات الابنوع الليولويز 

والعتامليتة غري مابستتتتتتتتتتتتتتتاويتة  وغتاللت ا متا تكوة حمت ودا ويزئيتة. كمتا خيابلف مت ى وطتابع ف وات املعرفتة ارتاليتة اطابالفت ا كلري ا 
 خمابلف فوات الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة. بني

واألنواع ال  يابم حصتتتتتتتتتادها على ن اق  –الورا ية اريوانية واملائية ل غذية والزراعة  ويف حالة النلااتت املستتتتتتتتتابتنستتتتتتتتتة واملوارد
 –واستتتع من ال ية )مث  األشتتت ار ارريية واألنواع النلاتية اخلرتتتلية األطرى واألنواع املستتتاب  فة من قل  املصتتتاي  ال ليعية( 

 املناطق يف العامل وع  ق اعات األغذية والزراعة. توي  قوائم يرد ومعلومات  طرى  على الرغم من تداوت درياهتا ع 
وعلى املسابوى العاملز  مت ت وير  نظمة رص  للموارد الورا ية ل غذية والزراعة  على سلي  املثا   النظا، العاملز للمعلومات 

ورا ز للحيواانت املستتابتنستتة  والنظا، وا نذار امللكر برتتتة املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة  ونظا، معلومات الابنوع ال
 العاملز للمعلومات عن املوارد الورا ية ارريية الابابع للمنظمة.

وعري رصتتتتتتتتتت  النظم ا يكولويية الرئيستتتتتتتتتتية ذات األمهية ل غذية والزراعة  على ستتتتتتتتتتلي  املثا  األراضتتتتتتتتتتز الرطلة ال اطلية  
للحرية  والغا ت  واملراعز  على املستتابوايت الوطنية وا قليمية والرتتعب املريانية  وغا ت املنغروف  وطللات األعرتتاب ا

 والعاملية  و ة كان  مبسابوايت خمابلدة من الرمولية.
ويف امللتابت   مل يابم حتت يت   و تو يق العت يت  من  نواع الابنوع الليولويز املرافق ال  تلت ، طت متات تنظيميتة وداعمتة  وال ستتتتتتتتتتتتتيمتا 

والالفلارايت. وت عرف اواهات األع اد برك  يي  نسلي ا للع  اجملموعات الابصنيدية )مث  بع  الدلارايت( الكائنات ال قيلة 
ولكن   لنستتتتتتلة    اجملموعات األطرى  تكاد املعرفة  ة تكوة غري مويودا. ويف كثري من اراالت  يصتتتتتتعب توصتتتتتتيف وتنظيم 

ة وغريها من تلنيات تداع  اجلينو، لابح ي  الاب معات. و ة حاية    فرادى األنواع  وميكن استتتتتتتتابا ا، األستتتتتتتتاليب امليابايينومي
 معاجلة الثغرات الكلريا اللائمة يف الل رات الابصنيدية لابلييم الابنوع الليولويز.

ا الع ي  من الد وات يف املعرفة حو  طصتتتتتائص األنواع ال  تعاب  مصتتتتتادر ل غذية ال ية  وحالاب ا واواهاهتا   وهناك  يضتتتتت 
 يرم  املااطر املابصلة باب اعيات األمراض اريوانية املص ر وغري ذلا من مسللات األمراض. مبا

ويف العتت يتت  من ارتتاالت  تكوة مستتتتتتتتتتتتتتتامهتتات مكوانت من الابنوع الليولويز ل غتتذيتتة والزراعتتة يف توفري طتت متتات النظتتا، 
ينة على  ح ا، األع اد وتوزيع ا  ا يكولويز غري مد ومة برتتتتتتتتتتتتتتك  يي   كما هو ارا   لنستتتتتتتتتتتتتتلة     اثر دوافع مع

 العالقات ا يكولويية ال  ت عم توفري ط مات النظا، ا يكولويز.  وعلى
ويف ضوء ما سلق  هناك حاية عامة لابحسني توافر اللياانت واملعلومات. وترم  االحابيايات األكثر حت ي  ا حتسني من  يات 

لا اللياانت املكانية( برتتتتتتتتتتتتتتة الابغريات يف وفرا األنواع والنظم ا يكولويية تستتتتتتتتتتتتت ي  وختزين وتلاد  وحتلي  اللياانت )مبا يف ذ
 وتوزيع ا  وحتسني الل را على الرص  والابلييم  على سلي  املثا  من طال  زايدا ع د ط اء الابصنيف املاهرين.
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 ية والزراعة واحلصول عليها: حتسني توافر املعلومات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذ1-1األولوية السرتاتيجية 
 األساس املنطقي

تابضتتتتتتتتتمن ط   العم  الل اعية العاملية  حكام ا لابلييم فوات معينة من املوارد الورا ية ل غذية والزراعة ورصتتتتتتتتت ها. ومع ذلا  
الليولويز هناك حاية لابحستتتتتتتتتتتتتني معرفة املكوانت األطرى من الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  على ستتتتتتتتتتتتتلي  املثا  الابنوع 

املرافق واألغذية ال ية  على املستتتتتتتتابوى الورا ز ومستتتتتتتتابوى األنواع والنظا، ا يكولويز  حستتتتتتتتب االقابضتتتتتتتتاء  و دوارها يف توفري 
طت متات النظتا، ا يكولويز   الستتتتتتتتتتتتتابنتاد    الليتاانت املويودا حيثمتا  مكن ذلتا. و لنظر     ة كت  بلت  لت يته جمموعتة 

رات  يابعني حتتتتت يتتتت  األنواع ذات األولويتتتتة  والنظم ا يكولوييتتتتة   و طتتتت متتتتات النظتتتتا، الظروف واالحابيتتتتايتتتتات واللتتتت  من
ا يكولويز  للابلييم والرصت  على املستابوى الوطين. وحيثما كاة ذلا ممكن ا  عب بذ  اجل ود لابعزيز الاب زر يف  نرت ة الابلييم 

 ا تلا ال  تغ ي ا ط   العم  الل اعية العاملية.والرص  ملاابلف مكوانت الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  مبا يف ذل
وتوي  جمموعة واسعة من املمارسات والن ج ا دارية ال  تسابدي  من مكوانت الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة ب ريلة 

ا ناباج وترم  هذه املمارسات والن ج تلا املسابا مة على مسابوى  80مساب امة  و لابايل ي عاب   هنا تساهم يف صوهنا.
)مثت  الزراعتة ارتافظتة للموارد  واملمتارستتتتتتتتتتتتتتتات املواتيتة للملحلتاتوالزراعتة الت ائمتة والزراعتة العضتتتتتتتتتتتتتتويتة  وا دارا املابكتاملتة 
لآلفات(  واستتتتتتتابا ا، نظم ا ناباج املاابل ة )مث  ارراية الزراعية  والنظم املابكاملة للمحاصتتتتتتتي  والثروا اريوانية والنظم 

ابعادا  والن ج املابكاملة على مستتتتابوى النظا، ا يكولويز )مث  هنج النظم ا يكولويية ملصتتتتاي  املائية(  وممارستتتتات االستتتت
األمساك وتربية األحياء املائية وا دارا املستتتتاب امة للغا ت والزراعة ا يكولويية(. ويصتتتتعب يف معظم اراالت تلييم م ى 

ت املابضتتتتمنة وغياب اللياانت ذات الصتتتتلة. ومع  ّة استتتتابا ا، هذه املمارستتتتات والن ج  بستتتتلب تنوع امللاييس والستتتتياقا
الابت ريات على الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة ت عاب   عابية  فمن الواضتتتتتتتتتتح  ة هناك حاية  يراء املزي  من اللحوث 

 وت وير  ساليب تلييم مناسلة يف هذا الص د.

 اإلجراءات
حتستتتتتتتتتني قائمة يرد الابنوع الليولويز املرافق واألغذية ال ية ورصتتتتتتتتت ها وتوصتتتتتتتتتيد ا مبا يف ذلا على مستتتتتتتتتابوى  1-1-1

 األع اد  حبسب االقابضاء. 
حتستتتتتتتتتني تلييم كيف تابم  دارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  مبا يرتتتتتتتتتم  الابنوع الليولويز املرافق واألغذية  1-1-2

القابضتتتتتاء  رصتتتتت  م ى اعابماد ممارستتتتتات وهنج ا دارا ال  تستتتتت م يف الصتتتتتوة واالستتتتتابا ا، ال ية  مبا يف ذلا  وحبستتتتتب ا
  حستتتتتب االقابضتتتتتاء  وطصتتتتتائص نظم ا ناباج لية املستتتتتاب ا،  مع مراعاا املعارف اللية ومعارف جمابمعات الرتتتتتعوب األصتتتتت

 اللية. 
  الزراعة  ورص ها  حبسب االقابضاء.حتسني تلييم دوافع الابغيري و اثرها على الابنوع الليولويز ل غذية و  1-1-3
اختاذ ا يراءات لابلليص الد وات املعرفية برتتتتتتتتتتتتتتتة  دوار الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة يف توفري ط مات  1-1-4

 .يكولويز  مبا يف ذلا كيدية م ّر هذه األدوار مبمارسات ا دارا يف ق اع األغذية والزراعةالنظا، ا 

                                                   
للحصتتو  على وصتتف للحالة  . روما.حالة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة يف العامل. 2019تلرير منظمة األغذية والزراعة لعا،   من 5انظر الدصتت    80

 من هذه املمارسات والن ج. 20واالواهات يف اعابماد  كثر من 

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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 لنستتلة    مجيع مكوانت الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  اختاذ ا يراءات لابللي  الد وات املعرفية برتتتة  1-1-5
حمابوايهتا الغذائية و مهياب ا الابملة يف اجل ود امللذولة لابحستتتتتتتتتتتتتتني األمن الغذائز والابغذية والصتتتتتتتتتتتتتتحة  مبا يف ذلا الد وات 

 االيابماعية السابا ام ا. املعرفة املابعللة  جلوانب الثلافية و  يف
حت ي  األنواع ذات األولوية والنظم ا يكولويية  و ط مات النظا، ا يكولويز للابلييم والرصتتت  على املستتتابوى  1-1-6

 الوطين  حسب االقابضاء.
حستتتتتب االقابضتتتتتاء  –بابعزيز وتعميم برامج تلييم الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة ورصتتتتت ه  استتتتتابا ا، ودمج  1-1-7

نظم الابلييم والرصتت  اللائمة )مث  تلا ال  وضتتع  أله اف الابنمية املستتاب امة   و اتداقية الابنوع  –  قصتتى حّ  ممكن و  
الليولويز   و ةيوتة املوارد الورا يتة ل غتذيتة والزراعتة لت ى منظمتة األغتذيتة والزراعتة(  والليتاانت واملؤشتتتتتتتتتتتتتترات ارتاليتة  على 

 عاملية  واسابكراف  مكانية املؤشرات ال  خت ،  غراض ا مابع دا.املسابوايت الوطنية وا قليمية وال
األدوات واملعايري وال وتوكوالت  مع مراعاا امللادرات ذات الصتتتتتتلة واألدوات واألستتتتتتاليب واألطر اللائمة  تعزيز 1-1-8

 دولية طوعيةاللائمة جلرد الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة وتلييمه ورص ه ودعم  ع اد  طر مريعية 
 دعم حتسني نظم املعلومات العاملية وا قليمية والوطنية واللية اخلاصة  لابنوع الليولويز ل غذية والزراعة. 1-1-9
 لنستتلة    يوانب تلييم الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة ورصتت ه  تعزيز دور علماء علم اجلميع  والرتتعوب  1-1-10

 اللية  و صحاب املصلحة يف اللحوث الابراركية  حسب االقابضاء.األصلية واجملابمعات 
 

 : اإلدارة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 2جمال األولوية السرتاتيجية 
 مقدمة

ي عاب  هنا  ة  دارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة ترتتتتتتتتم  األنرتتتتتتتت ة املاابلدة ال  ين وي علي ا استتتتتتتتابا امه املستتتتتتتتاب ا،  
 املوقع ال ليعز وطارج املوقع  واسابعادته. يف وصونه

يرتتتتتم  استتتتتابا ا، الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة زراعة  و تربية األنواع املستتتتتابتنستتتتتة  وتنديذ  نرتتتتت ة حتستتتتتني ورا ية رمسية 
لابنوع الليولويز غري رمسية  واستتتابوناس  نواع برية  ضتتتافية  و دطا   نواع مستتتابتنستتتة  و برية يف نظم  ناباج ي ي ا  و دارا ا  و

املرافق ةا يف نظم ا ناباج وحوةا لابعزيز تل مي ط مات النظا، ا يكولويز  وحصتتتتتتتتتتتتتتاد املواد الغذائية وغريها من املناب ات 
ال ية. وتستتتتاهم بع  هذه املمارستتتتات والن ج يف صتتتتوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  يف حني يرتتتتك  اللع  ااطر 

انه  مبا يف ذلا عن طريق الابغيريات الضتتتتتتتتتتتتارا يف استتتتتتتتتتتتابا ا، األراضتتتتتتتتتتتتز واملياه و دارهتا  والابلوث  ال وافع الرئيستتتتتتتتتتتتية لدل 
واالستتتتابا ا، غري املستتتتاب ا، للم طالت اخلاريية  واالستتتتابغال  وارصتتتتاد غري املستتتتاب امني. وي لصتتتت   الستتتتابا ا، املستتتتاب ا، 

هور طوي  األي  للابنوع الليولويز  وحيافظاة استتتتتتتابا ا، عناصتتتتتتتر الابنوع الليولويز أبستتتتتتتلوب ومع   ال يؤداية فيه    ت 
  لابايل على  مكانية تللية االحابيايات والاب لعات ألييا  اراضر واملسلل .

ويرتتتتتتتتتتم  صتتتتتتتتتتوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة يف املوقع ال ليعز الاب ابري املاباذا لابعزيز اردام على الابنوع الليولويز 
يره  ستتتتتتتتتابمرار داط  نظم  ناباج الاصتتتتتتتتتي  واريواانت واألمساك والغا ت  ونظم ا ناباج ومحايابه واستتتتتتتتتابعادته ومواصتتتتتتتتتلة ت و 

ا يف ي ود الصتتتتتتوة يف املوقع. ويرتتتتتتم  الصتتتتتتوة طارج املوقع ال ليعز صتتتتتتوة  املاابل ة  وحوةا. وتستتتتتتاهم االستتتتتتابعادا  يضتتتتتت 
ناباج وحوةا. وق  يرتتتتتتتتتتتتتتم  ذلا خمازة مكوانت الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة طارج موائل ا ال ليعية داط  نظم ا 

اللذور   و الللاح   و األنستتتتتتت ة النلاتية   و املواد الافظ علي ا  لاب مي   مث  الستتتتتتتائ  املنوي اريواين  و األينة يف بنوك 
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ارللية   و اجلينات   ضتتتتتتتتتافة    صتتتتتتتتتوة الكائنات ارية يف املواقع مث  ار ائق النلاتية     و األكواريو،   و بنوك اجلينات 
 ح ائق اريواة  و مزارع اريواانت النادرا.

ودوافع فل اة الابنوع وتاب لب  دارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة ب ريلة  كثر اساب امة بذ  اجل ود ملواي ة الاب  ي ات 
 املابداعلة للابغيري. واللناء على الدرص املرتل ة مب موعة واسعة من ال وافع الليولويز وت هور النظا، ا يكولويز

وتابضتتتتمن ط   العم  الل اعية العاملية  ولوايت لصتتتتوة عناصتتتتر املوارد الورا ية ل غذية والزراعة ذات الصتتتتلة واستتتتابا ام ا 
برتتتتتك  مستتتتتاب ا،. وق  شتتتتت  ت ااونة األطريا  برتتتتتك  عا،  تل م ا يف جما  تعزيز الصتتتتتوة طارج املوقع ال ليعز يف مجيع 

 وكاة تعزيز الصوة واالسابا ا، املساب ا، داط  املوقع ويف املزرعة  كثر صعوبة. ق اعات األغذية والزراعة.
 ة  دارا الابنوع الليولويز ل غتتذيتتة والزراعتتة مليتت ا بد وات يف املعرفتتة  تابدتتاقم يف بع  األمتتاكن بستتتتتتتتتتتتتتلتتب فلتت اة املعرفتتة 

ليلة  ة ك  مكوة من مكوانت الابنوع الابللي ية برتتتتتتتتة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة. وترتتتتتتتم  الابح ايت األطرى ح
الليولويز ل غذية والزراعة يعابم  على املكوانت األطرى ويابداع  مع ا ع  جمموعة من امللاييس  مبا يف ذلا على ن اق 
 املنتتاظر ال ليعيتتة  و املنتتاظر ال ليعيتتة اللحريتتة. ولتتذلتتا  تاب لتتب ا دراا الدعتتالتتة يف كثري من األحيتتاة  الابعتتاوة بني جمموعتتة

 مابنوعة من  صحاب املصلحة املاابلدني  داط  وطارج ق اعات األغذية والزراعة.
ويعاب  الابموي  غري الكايف  والنلص يف املوظدني امل ربني )مبا يف ذلا يف الابصنيف واملن  يات(  والنلص يف املوارد الابلنية  
من الليود الواستتتتتتعة الن اق  مما عع  من الصتتتتتتعب يف كثري من األحياة ستتتتتت  الد وات املعرفية وتنديذ برامج ا دارا و نداذ 

  محاية الابنوع الليولويز. وغالل ا ما يعيق ع ، ويود تعاوة مابع د الاباصتتتتصتتتتات اللحث يف اللوائح والستتتتياستتتتات الرامية  
 ستتتتاليب واستتتتةاتي يات ا دارا. وينلغز تعزيز  نرتتتت ة الابعليم والاب ريب والابوعية املابعللة  لابنوع الليولويز ل غذية والزراعة 

ا معاجلة نلاة الضتتعف يفعلى مجيع املستتابوايت من املناب ني    واضتتعز الستتياستتات. ومن ا األطر اللانونية  لضتتروري  يضتت 
 (.3والسياساتية وا دارية )انظر جما  األولوية االسةاتي ية 
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 : تعزيز السةةةةةةةةةةةتخةةةةةةدام املسةةةةةةةةةةةتةةةةةةدام للتنوع البيولوجي لألغةةةةةةذيةةةةةةة والزراعةةةةةةة1-2 السةةةةةةةةةةةرتاتيجيةةةةةةةاألولويةةةةةةة 
 والنهج املتكاملة إلدارته 

 األساس املنطقي
ج  دارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة من املناظر ال ليعية  و املناظر ال ليعية اللحرية     يةاوح ن اق ممارستتتتتتتتتتتتتتات وهن 
ج املنتتتاظر ال ليعيتتتة واملنتتتاظر ال ليعيتتتة اللحريتتتة  نظتتتا، ا نابتتتاج  و ق عتتتة األرض الدرديتتتة. وقتتت  اعابمتتت  العتتت يتتت  من الللتتت اة هن 

ا يف الع ي  من اللل اة ت ليق ا دارا  والابا ي  املابكام  الستتتتابا ا، األراضتتتتز واملياه  على األق     ح  ما. وعري  يضتتتت 
املستتتتتتتتتتاب امة للغا ت وهنج النظا، ا يكولويز  زاء مصتتتتتتتتتتاي  األمساك وتربية األحياء املائية والزراعة ا يكولويية وممارستتتتتتتتتتات 

اج  ق  تعزز املمارستتتتتتتتتتتتات ال دا املابعللة بابنويع  نظمة استتتتتتتتتتتتابعادا املوارد  يف مجلة  مور  طرى. وعلى مستتتتتتتتتتتتابوى نظا، ا ناب
ج ا ناباج  صتتتتتوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واستتتتتابا امه برتتتتتك  مستتتتتاب ا،. وينلغز  ا ناباج  وممارستتتتتات ا دارا وهن 

واملوارد وإ و  والل رات ت ليق هذه الن  ج واملمارستتتات على ن اق  وستتتع. ومع ذلا  غالل ا ما يعيق نلص اللحوث واملعرفة
 األطر اللانونية والسياساتية وا دارية املناسلة  اعابمادها وتنديذها.

و ة الع ي  من املمارستتتتتتتتتتتتات والن ج ا دارية ال  تستتتتتتتتتتتتابا ، مكوانت خمابلدة من الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة معل ا 
ا لةكيلة األنواع يف النظا، ا يكولويز ال لز  ووظائف هذه األنواع داط  النظا، ا يكولويز  نستتتتتتتتتتتتلي ا وتاب لب ف ما  يي  

والعالقات الابغذوية يف ما بين ا  وتداعالهتا مع  ستتتتتتتتتتتتتتد  الستتتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتتلة والنظم ا يكولويية املةاب ة األطرى. وميكن ملث  
امل ى  املمارستتتتتتتات والن  ج  ة تكوة كثيدة املعرفة  وطاصتتتتتتتة  لستتتتتتتياق  و ة توفر فوائ  على امل ى ال وي  وليس على هذه

اللصتتتري. وهناك حاية    دعم فين وستتتياستتتز  فضتتتال  عن ت وير الل رات  للابغلب على هذه الابح ايت وترتتت يع الابنديذ 
 ن اق  وسع. على

 اإلجراءات
حتتت يتت  ومراعتتاا دوافع الابغيري ال  تؤ ر على الابنوع الليولويز ل غتتذيتتة والزراعتتة وطتت متتات النظتتا، ا يكولويز  2-1-1

 عن  وضع  و تنديذ هنج  دارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة.املرتل ة  ا  
ج ا دارا املابكاملة على مسابوى نظا،  2-1-2 ج ا ناباج الغذائز والزراعز املساب امة  مبا يف ذلا هن  وتعزيز ممارسات وهن 

ل  تستتتابا ، الابنوع الليولويز ل غذية   واواملناظر ال ليعية  و املناظر ال ليعية اللحرية ا ناباج ومستتتابوى النظا، ا يكولويز
ن ستتتتتل  العيش وت عم األداء االقابصتتتتتادي  والنظم  والزراعة على حنو مستتتتتاب ا،  وتصتتتتتونه وتستتتتتابعي ه  ويف ندس الوق  حتستتتتتّ

 ا يكولويية الصحية  وتوفر ط مات النظا، ا يكولويز.
املةتلتتة على الابنوع الليولويز ل غتتذيتتة والزراعتتة يراء تعزيز الابتت ابري الراميتتة    ارتت  من املاتتاطر والابتتت ريات و  2-1-3

 اسابا ا، ملي ات اافات الكيميائية واألدوية اللي رية على حنو غري مالئم واالسابا ا، املدرة ل مس ا.
وتعزيز الاب ابري الرامية    ار  من خماطر وم ريات الرعز املدرة وتعزيز وترتتتتتت يع  فضتتتتتت  املمارستتتتتتات يف جما   2-1-4
 دارا املراعز. 
وحت ي  وت وير املن  يات ال  تستتابن      فضتت  املمارستتات )مبا يف ذلا تلا اللائمة على معارف الرتتعوب  2-1-5

األصتتتتتلية واملعارف اللية( ال  تستتتتت م يف صتتتتتوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واستتتتتابا امه املستتتتتاب ا،  وت وير األدوات 
 حسب االقابضاء.والابوي يات لابس ي  تنديذها  
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والةويج عن  االقابضتتتتتتاء للم طالت واملمارستتتتتتات الزراعية اللائمة على استتتتتتابا ا، الابنوع الليولويز ل غذية  2-1-6
 والزراعة  وال سيما الابنوع الليولويز املرافق  من  ي  مكافحة اافات و دارا املغّذايت.

الابنوع الليولويز للةبة وضتتتتتتتتماة صتتتتتتتتحة الةبة وضتتتتتتتتع وتنديذ استتتتتتتتةاتي يات وط   عم  و يراءات  دارا  2-1-7
 وطصوباب ا.

ا مابع دا  مبا يف ذلا من  ي  صتتتتتتتتتتوة الابنوع الليولويز  2-1-8 والةويج  عن  االقابضتتتتتتتتتتاء  لنظم  ناباج خت ،  غراضتتتتتتتتتت 
النظا،  ل غذية والزراعة واستتتابعادته واستتتابا امه املستتتاب ا،  ولابوفري األغذية وغريها من املناب ات وتوفري جمموعة من ط مات

 ا يكولويز األطرى.
وحتستتتتتتتتتتني  حستتتتتتتتتتب االقابضتتتتتتتتتتاء  هيك  املناظر ال ليعية  والةاب  على ويه اخلصتتتتتتتتتتوص  لابوفري املوائ  للابنوع  2-1-9

 الليولويز املرافق و نواع األغذية ال ية.
 

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  واستعادةحتسني صون : 2-2 السرتاتيجيةاألولوية 
 املنطقياألساس 

حت د ط   العم  الل اعية العاملية  ولوايت العم  لابعزيز صتتوة مكوانت الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة. وق  مت وضتتع 
برامج للصتتتتتوة  ولكن تغ ياب ا وفعالياب ا حباية    حتستتتتتني  طاصتتتتتة يف بع  مناطق العامل. وهناك الع ي  من العوام  ال  

ا يف ذلا االفابلار    املعلومات الكافية عن  ستتتتتاليب واستتتتتةاتي يات الصتتتتتوة ذات تلي  صتتتتتوة الابنوع الليولويز املرافق  مب
الصلة. ويف ما يابعلق  لصوة طارج املوقع على ويه اخلصوص  ال تزا  هناك عوائق بيولويية وفنية حتو  دوة صوة بع  

لويز املرافق من  ي  برامج الصتتوة. األنواع على امل ى ال وي . ومن العللات األطرى صتتعوبة استتاب  اف  نواع الابنوع الليو 
ج الصتتتوة ال  تستتتاب  ف النظم ا يكولويية  كثر كداءا من  ويف الع ي  من اراالت  ق  يكوة  ستتتناد األولوية  لق رق وهن 

ج الصوة يف املوقع وطاريه.تلا ال  تساب  ف فرادى األنواع.وال بّ  من تعزيز الابكام    سناد األولوية     بني هن 
لد وات يف املعرفة األستتتتاستتتتية والليود على املوارد وضتتتتعف الستتتتياستتتتات  برامج الصتتتتوة برتتتتك  كلري. وينلغز اختاذ وتعيق ا

(. ويف ما يابعلق أبنرتت ة واستتةاتي يات الصتتوة حب  3و 1 يراءات ملعاجلة هذه الليود )انظر جمايل األولوايت االستتةاتي ية 
، الصتتتتتوة يف املوقع ال ليعز من طال  ممارستتتتتات ا دارا املراعية للابنوع ذاهتا  ينلغز  ع اء األولوية لابوستتتتتيع ن اق استتتتتابا ا

الليولويز يف ق اعات  ناباج الاصتتتتتتتتتتتتتتي  والثروا اريوانية والغا ت ومصتتتتتتتتتتتتتتاي  األمساك وتربية األحياء املائية  مبا يرتتتتتتتتتتتتتتم  
. ومن امل م يف هذا الستتتتياق حتستتتتني بنية االقابضتتتتاء املمارستتتتات ا دارية الابللي ية املرتل ة  جملابمعات اللية  و األصتتتتلية عن 

املناظر ال ليعية لابوفري املوائ  ألنواع الابنوع الليولويز املرافق. وق  يرتتتتم  ذلا  على ستتتتلي  املثا   اردام على مناطق من 
ضتتتتتتتترورا املوائ  ال ليعية  و شتتتتتتتتله ال ليعية داط  نظم ا ناباج وحوةا  مبا يف ذلا النظم ال  ت ار برتتتتتتتتك  مكثف  وعن  ال

 عادا توصتتتي  املوائ  املاب زئة. وعن ما تكوة النظم ا يكولويية ماب هورا  ق  يلز،  يراء  نرتتت ة االستتتابعادا  وت عو اراية 
   ضتتتتماة  يالء األولوية ةذه األنرتتتت ة يف استتتتةاتي يات  دارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  مبا يف ذلا يف ما خيص 

وضع السياسات. وينلغز الابص ي للاب  ي ات املا لة  ما، الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  مبا اللحوث وختصيص املوارد و 
يف ذلا املمارستتتات الضتتتارا  لابنوع الليولويز يف  ناباج الاصتتتي  والثروا اريوانية والغا ت ومصتتتاي  األمساك وتربية األحياء 

من طال  العم  على مجيع املستتتتتابوايت ذات الصتتتتتلة. وينلغز تعزيز نل  املائية  واالستتتتتابغال  غري املستتتتتاب ا، ل غذية ال ية  
املعارف وامل ارات ال  متكن مواصتتلة صتتوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واستتابعادته واستتابا امه برتتك  مستتاب ا،  بني 

 اجملابمعات اللية ويف داطل ا  وبني األييا .
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 اإلجراءات
األولوية  والنظم ا يكولويية وط مات النظم ا يكولويية لصتتتتتتتتتوهنا واستتتتتتتتتابعادهتا  ووضتتتتتتتتتع حت ي  األنواع ذات  2-2-1

 غاايت  و  ه اف ذات صلة  ذه األولوايت على املسابوى الوطين.
تعزيز برامج الصتتوة  وال ستتيما الصتتوة يف املوقع ويف املزرعة  ال  ترّكز علقتنواع الابنوع الليولويز املرافق واألغذية و 2-2-2

ج الصوة يف املوقع وطاريه  عن  االقابضاء.  ال ية  والسعز    حتليق الابكام  األمث  بني هن 
و نراء  و تعزيز اللنية الابحابية الدعالة  مبا يف ذلا على املسابوى اللز  من  ي  صوة الابنوع الليولويز طارج  2-2-3

ومكوانت الابنوع الليولويز املرافق األطرى واألغتتذيتتة ال يتتة  املوقع  مبتتا يف ذلتتا الكتتائنتتات اريتتة التت قيلتتة والالفلتتارايت  
 وحتسني الابو يق واسابعراض اجملموعات داط  اللل اة.

لالحتاد ال ويل ردظ  6و 5وصتتوة  و ت وير  و توستتيع مناطق معينة  مث  املناطق المية )مبا يف ذلا الدوات  2-2-4
الاب ابري الدعالة لصتتتتتتتتتتوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة يف موقع ا  ال ليعة(  ذات الصتتتتتتتتتتلة مبواقع اليونستتتتتتتتتتكو وغريها من

 وط مات النظا، ا يكولويز ذات الصلة  وكذلا نظم الةاث الزراعز ذات األمهية العاملية.
 

 : األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة3جمال األولوية السرتاتيجية 
 مقدمة

مبا يف ذلا الستتتياستتتات والابرتتتريعات املالئمة  وااليات الدعالة لابنديذها  وااليات الدعالة  –املناستتتلة تع  األطر املؤستتتستتتية 
 مر ا حيواي  لصتتتتتوة الابنوع الليولويز ل غذية  –لزايدا الوعز و شتتتتتراك  صتتتتتحاب املصتتتتتلحة وتعزيز الابعاوة وتلاد  املعلومات 

 توفري ط مات النظا، ا يكولويز.والزراعة واسابا امه املساب ا،  وللحدام على دوره يف 
وغالل ا ما تكوة األطر املؤستتستتية  دارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  وطاصتتة الابنوع الليولويز املرافق واألغذية ال ية  
غري كافية. وعلى ستتتتتتتتتلي  املثا   غالل ا ما يابم دمج الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة برتتتتتتتتتك  غري كاف  يف الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات 

ية والزراعة  و طاريه. وعادا ما تويل  طر الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات العامة املابعللة  لابنوع الليولويز الل اعية  ستتتتتتتتتواء يف ق اع األغذ
اهابمام ا حم ود ا  لرواب  بني الابنوع الليولويز واألغذية والزراعة. وحيثما توي  ستتتتياستتتتات وقوانني ذات صتتتتلة  فةة تنديذها 

  يع  انع ا، الابعاوة والابنستتتتتتتتتيق بني  صتتتتتتتتتحاب 2ي ية يكوة يف الغالب غري كاف. وكما لوحظ يف جما  األولوية االستتتتتتتتتةات
املصتتلحة عائلا  واستتع االنابرتتار  ما، حتستتني  دارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة. وغالل ا ما تابضتتمن الثغرات امل مة ع ، 

لحة ويود رواب  كافية بني الوزارات  وبني اللاحثني وصتتتتتتانعز الستتتتتتياستتتتتتات  وبني صتتتتتتانعز الستتتتتتياستتتتتتات و صتتتتتتحاب املصتتتتتت
 مسابوى ا ناباج ومسابوى اجملابمعات اللية. على

واستتتتتتتابلعادهم عن  –مبن في م النستتتتتتتاء  –وغالل ا ما يابم هتميش املناب ني على ن اق صتتتتتتتغري واملناب ني من الستتتتتتتكاة الليني 
 عمليات صتتتتتتتتتتتتتتنع اللرار ال  تؤ ر على نظم ا ناباج اخلاصتتتتتتتتتتتتتتة  م. وعلى الرغم ذلا  تلعب الع ي  من منظمات املناب ني
اب امة للابنوع الليولويز ل غذية والزراعة ويف ال عوا  ا يف تل مي ال عم العملز لإلدارا املستتتتتتتتتتتتتت واملنظمات اجملابمعية دور ا هام 

ا للابنوع الليولويز ل غذية والزراعة.     ستتتتتياستتتتتات واستتتتتةاتي يات تستتتتتويلية ت عم  دوار صتتتتتغار املناب ني بصتتتتتداب م حراستتتتت 
مبا يف ذلا عن طريق محاية  –ة واالقابصتتتتادية    ضتتتتماة املستتتتاواا لستتتتكاة الريف  ة هت ف الستتتتياستتتتات االيابماعي وعب

لكز يابمكنوا من بناء ق راهتم  –وضتتتتماة الوصتتتتو  العاد     املوارد اجملابمعية ال  يعابم  علي ا الع ي  من صتتتتغار املناب ني 
 ا نابايية برك  مساب ا،.
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ديذ ستتتتتياستتتتتات لصتتتتتوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واستتتتتابا امه ويابمث   ح  الليود الرئيستتتتتية  ما، ت وير واعابماد وتن
برتتتك  مستتتاب ا، يف االفابلار الكلري لللياانت املابعللة عصتتتائص النظم ا يكولويية والد م ال ود لوظائف وط مات النظا، 

ظر جمتتتا  األولويتتتة ا يكولويز  وعلى ويتتته الابحتتت يتتت   دوار الابنوع الليولويز ل غتتتذيتتتة والزراعتتتة يف هتتتذا الستتتتتتتتتتتتتتيتتتاق )ان
 ولذا عب تعزيز اللحث يف هذه اجملاالت. لالطالع على ا يراءات ال  تعاجل هذه الد وات(.1 االسةاتي ية 

وهناك الع ي  من ط مات النظا، ا يكولويز الابنظيمية والليوية والثلافية ال  يل م ا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة 
األسواق  و لابايل ال يابم تس ي  قيم ا يف ا حصاءات االقابصادية. وق  يس م ذلا يف واهل ا عن  ال  ال يابم ت اوةا يف 

صتتنع الستتياستتات. وميكن للابحلي  االقابصتتادي  مبا يف ذلا الابلييم االقابصتتادي   ة يستتاع  يف يع  املنافع املادية للابنوع 
وح ا  وزايدا الوعز  راية    صتتونه واستتابا امه املستتاب ا،  الليولويز والابكاليف اخلدية لدل اة الابنوع الليولويز  كثر وضتت

وحتديز ستتتتياستتتتات  كثر فعالية لصتتتتوة الابنوع الليولويز واستتتتابا امه املستتتتاب ا،. وحياباج الابا ي  الوطين    ضتتتتماة ا م اد 
  يكولويز.طوي  األي  للسلع العامة املرتل ة بصوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة وتوفري ط مات النظا، ا

وميكن  ة تاباذ اروافز لابعزيز صوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واسابا امه املساب ا،  وغريها من األدوات االقابصادية  
جمموعة من األشتتتتتتتتتتتتكا  و ة تنلع من ال امج العامة   و استتتتتتتتتتتتابثمارات الل اع اخلاص   و ملادرات اجملابمع امل ين.  ما اروافز  

ا عاانت  ال  تلحق الضتتتتتتتتتترر  لابنوع الليولويز فال تزا  قائمة  وال بّ  من اللضتتتتتتتتتتاء علي ا  و  لغائ ا ت رعيا  و يرتتتتتتتتتتم   مبا
 صتتتتتالح ا لاب ّنب اااثر الستتتتتللية. وال تزا  ت ابري الابحديز ا عابية  لنستتتتتلة    الابنوع الليولويز غائلة يف كثري من األحياة  

نديتتذهتتا يعيق الن تتاح يف كثري من األحيتتاة. ويف العتت يتت  من الللتت اة  ميكن لستتتتتتتتتتتتتوق وحيتتث تويتت   لدعتت  هنتتاك نلص يف ت
ع  ة توفر الدرص لابعزيز ا نابتتاج املراعز للابنوع الليولويز. وال بتتّ  من  املناب تتات املمابثلتتة للمعتتايري الليويتتة وااطتتذا يف الابوستتتتتتتتتتتتتّ

 االلابزامات ال ولية. الةويج للحوافز وسائر األدوات االقابصادية ب ريلة تابوافق متام ا مع
وبرك  عا،  حتاباج  دارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة    ال مج برك  صحيح يف السياسات اللصريا وال ويلة األي  
لاب وير ق اع األغذية والزراعة  لابعاوة مع الل اعات املعنية بصتتتتتوة املوارد ال ليعية و دارهتا  ويف  طر الابا ي  الرتتتتتاملة لع ا 

 ات لابحليق  ه اف الابنمية املساب امة.ق اع
 

 : بناء القدرات من خالل التوعية والبحوث والتعليم والتدريب1-3 السرتاتيجيةاألولوية 
 األساس املنطقي

من املعةف به على ن اق واستتتتع  ة الابوعية واللحوث والابعليم والاب ريب على مجيع املستتتتابوايت ت عاب  الوستتتتائ  الرئيستتتتية لابعزيز 
  على الرغم 2و 1ا دارا املستتتتتتتتاب امة للابنوع الليولويز ل غذية والزراعة. وكما هو موضتتتتتتتتح يف جمايل األولوايت االستتتتتتتتةاتي ية 

ق اعز األغذية والزراعة  فةنه ينلغز حتستتتتتتتتتتني املعرفة مبكوانت الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  مستتتتتتتتتتامهاهتما اريوية يف  من
 وط مات النظا، ا يكولويز ال  تل م ا  وكذلا كيدية م رها  ملمارسات والن ج ا دارية  وغريها من دوافع الابغيري.

ئيستتتتية  ما، اجل ود لابحستتتتني  دارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة وميث  النلص يف الل رات اللرتتتترية واملوارد املالية عللة ر 
يف الع ي  من اللل اة النامية على ويه اخلصتتتتتتتتتوص. وستتتتتتتتتيحاباج الع ي  من اللل اة     يالء اهابما، طاص إبنرتتتتتتتتتاء وبناء 

ا  الابصتتنيف ومن طال  مؤستتستتات اللحوث والابعليم والاب ريب  وبناء قاع ا قوية ومابنوعة من امل ارات  مبا يف ذلا يف جم
 81علم اجلميع.

                                                   
 .هنا    جمموعة من اللياانت املابعللة  لابنوع الليولويز من قل  اجلم ور العا، يرري علم اجلميع  81
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 وينلغز تعزيز اللحوث على الصتتتتتتتتتتتتتتعيتتتت ين الوطين والتتتت ويل يف مجيع يوانتتتتب  دارا الابنوع الليولويز ل غتتتتذيتتتتة والزراعتتتتة  
مبا يف ذلا من طال  دعم نظم اللحوث الزراعية الوطنية  و نرتتتتتتتتتتتتاء شتتتتتتتتتتتتلكات اللحوث املابعللة  لابنوع الليولويز املرافق  

 .تعزيزها  و

 اإلجراءات
الابوعيتة  على مجيع املستتتتتتتتتتتتتابوايت  أبمهيتة الابنوع الليولويز ل غتذيتة والزراعتة  وطت متات النظتا، ا يكولويز ال   3-1-1

يوفرها  واراية الستتابا امه املستتاب ا، وصتتونه واستتابعادته  مبا يف ذلا من طال  دعم محالت الابوعية على املستتابويني ا قليمز 
املل ، من اركومات واملؤستتتتستتتتات و صتتتتحاب املصتتتتلحة ااطرين ذوي الصتتتتلة. وت وير الل رات  وال ويل    ف تعزيز ال عم

 االقابضاء. ذات الصلة ل عم هذه اجل ود  حسب
وحتسني الل را على  يراء اللحوث برتة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  وال سيما برتة الابنوع الليولويز  3-1-2

الليولويز املرافق  واألغذية ال ية  وط مات النظا، ا يكولويز  مبا يف ذلا من طال  ترتتتتتتتتتتتتتتكي  للةبة وغريه من الابنوع 
فرق حبث مابع د الاباصصات  وتعزيز  ليات الابعاوة وتلاد  املعلومات بني العلماء واملناب ني و صحاب املصلحة ااطرين 

ق ملابكرا للنتتاء اللتت رات  على ستتتتتتتتتتتتتتليتت  املثتتا   من طال  املعنيني يف  دارا الابنوع الليولويز ل غتتذيتتة والزراعتتة. وتعزيز طر 
اسابا ا، تكنولوييات املعلومات واالتصاالت  ومن طال  الن ج الابراركية ال  ترم   يف مجلة  مور  اجملابمعات األصلية 

 واللية ألصحاب املعارف الابللي ية.
ذية والزراعة  والابرتتتتت يع على اعابم ها وحتستتتتتني ا بالغ عن نابائج اللحوث برتتتتتتة الابنوع الليولويز ل غ 3-1-3

 واسابا ام ا من قل  املناب ني وواضعز السياسات.
وتلييم الد وات وتعزيز الابعليم يف مجيع اجملتتاالت املعرفيتتتة ذات الصتتتتتتتتتتتتتتلتتتة املرتل تتتة  لابنوع الليولويز ل غتتذيتتة  3-1-4

اللذين يستتتتاب  فاة خمابلف  صتتتتحاب املصتتتتلحة  مبا يف والزراعة يف اجلامعات وامل ارس  والابعليم والاب ريب امل ين وغري الرمسز 
 وتعزيز امل ارات مابع دا الاباصصات.، ذلا علماء علم اجلميع

وتعزيز فرص الاب ريب والابعليم املسابمر للمزارعني  وصيادي األمساك  وحراس الثروا اريوانية  وسكاة الغا ت   3-1-5
برامج ا رشتتتتتتتتتتتتتتاد جملموعات املناب ني   و املنظمتات اجملابمعيتة  لابعزيز مبا يف ذلا عن طريق امل ارس ارلليتة للمزارعني   و 

 صوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واسابا امه و دارته املساب امني وط مات النظا، ا يكولويز ال  ي عم ا.
دعم  نر ة اللحوث وتعزيز  طر السياسات املابعللة  للحوث برتة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة لضماة  3-1-6

 طويلة األي   وزايدا توافر املوارد اللررية واملادية واملالية ةذا الغرض.
وتعزيز الابعليم واللحوث يف جما  الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  من طال  وستتتتتتتتتائ  خمابلدة )مث  االعةاف  3-1-7

 لابحابية املالئمة مث  املااب ات وال عم اللويس (.املابزاي  به  مبا يف ذلا من طال  األير الكايف  وتوفري اللىن ا
تعزيز الل را على استتتتتتتتتتتتتابا ا، نظم الابلييم والرصتتتتتتتتتتتتت   مبا يف ذلا عن طريق حتستتتتتتتتتتتتتني نرتتتتتتتتتتتتتر املعلومات على و 3-1-8

 املسابا مني.
والزراعة  مبا يف تعزيز الوعز وتلاد  املعلومات برتتتتتتتتتة ممارستتتتتتتتات وهنج ا دارا املراعية للابنوع الليولويز ل غذية و 3-1-9

ذلا من طال  استتتتتابا ا، الابلنيات الابرتتتتتاركية )على ستتتتتلي  املثا   ما تناب ه اجملابمعات من ملاطع في يو  وصتتتتتور  وقصتتتتتص 
 مصورا  ورسو، بيانية(.
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وتر يع اللحوث  مبا يف ذلا اللحوث الابراركية واملابع دا الاباصصات وع  الثلافات  برتة الابنوع الليولويز  3-1-10
والزراعة و دواره يف النظم الزراعية والغذائية  وممارستتتتات وهنج ا دارا ال  تستتتت م  و حيابم   هنا تستتتت م يف صتتتتوة الابنوع ل غذية 

 الليولويز ل غذية والزراعة واسابعادته واسابا امه املساب ا،.
 

 : تعزيز األطر القانونية والسياساتية والتحفيزية2-3 السرتاتيجيةاألولوية 
 األساس املنطقي

تعاب  األطر اللانونية والستتياستتاتية املناستتلة ضتترورية لإلدارا الدعالة للابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  ولكن ا غالل ا ما تكوة 
غري انمية  و ضتتتتتعيدة الابنديذ. ويع  حتستتتتتني هذه األطر حت اي   ال ستتتتتيما يف ضتتتتتوء  صتتتتتحاب املصتتتتتلحة املابع دين واملصتتتتتا  

صتتتاحب اللضتتتااي الناشتتتوة يف  دارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة. وكثري ا ما يابم الابغاضتتتز املرتتتةكة واراية     حكا، ت
عن اللوانني والستتتتتتتتياستتتتتتتتات ال  تاب اوز جما   دارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة تاثر غري ملاشتتتتتتتترا  و غري ملصتتتتتتتتودا 

 لابنوع الليولويز املرافق وطتت متتات النظتتا، ا يكولويز على ويتته ويف متتا يابعلق  الابنوع الليولويز ل غتتذيتتة والزراعتتة. على
اخلصتتتتتتوص  فةة االفابلار    الابنستتتتتتيق الكايف بني ق اعات صتتتتتتوة األغذية والزراعة و دارا املوارد ال ليعية وصتتتتتتوهنا  والد م 

لسياسات  يركالة قيود ا رئيسية ال ود ةذه اجلوانب من الابنوع الليولويز و مهياب ا  لنسلة ل غذية والزراعة بني صانعز ا
  ما، ت وير اللوانني والسياسات املناسلة.

وي عةف أبمهية تلييم الابنوع الليولويز وط مات النظا، ا يكولويز على ن اق واستتتتتتتتتتتع كما ي عةف بضتتتتتتتتتتترورا تعميم الابنوع 
ية  مبا يف ذلا دراسات الابلييم  الليولويز يف مجيع السياسات ذات الصلة. ومع ذلا  فةة دمج نابائج الابحالي  االقابصاد

يف نظم الاستتتتتتتتتتلة الوطنية  و يف الاب ابري األوستتتتتتتتتتع للرعاية االيابماعية حم ود  وال تزا  هناك ف وات كلريا يف املعرفة  مبا يف 
لي  االقابصادية ذلا يف ما يابعلق  ملوارد الورا ية امليكروبية  واملللحات ال ية  والنلااتت ال لية ال ية. وميكن  ة تلعب الابحا

وبياانت تلييم ط مات النظا، ا يكولويز دور ا  كثر بروز ا  يف  دارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  يف مجلة  مور  يف 
 ت وير اسةاتي يات الصوة وبرامج اللحوث.

اابلدة لإلدارا املستتتتتتاب امة الابنوع وغالل ا ما تستتتتتتابا ، اللل اة برامج الابحديز واألدوات االقابصتتتتتتادية األطرى لابعزيز اجلوانب امل
الليولويز ل غذية والزراعة. ومع ذلا  غالل ا ما تستتتتتتتتتتتتابا ، هذه األدوات برتتتتتتتتتتتتك  منعز  ومن دوة تنستتتتتتتتتتتتيق فيما بين ا. 

حني  ة ال امج العامة الدردية  و استتتتتتتتتتتتتتابثمارات الل اع اخلاص  و ملادرات اجملابمع امل ين ق  تل ، حوافز ذات صتتتتتتتتتتتتتتلة  ويف
صتتتتة  ميكن جملموعة من الاب ابري االقابصتتتتادية املنستتتتلة  ة ختلق م ري ا  ك  بكثري من حيث حتستتتتني نابائج الابنوع أبه اف ا اخلا

الليولويز ل غذية والزراعة. وترتتتتتتتتم  الابح ايت املا لة  ما،  نرتتتتتتتتاء برامج مابع دا اروافز اراية    بيوة متكينية مناستتتتتتتتلة 
ملؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتات وع  الن اقات )ال ولية والوطنية ودوة الوطنية(  واراية ل عم املستتتتتتتتتتتتتابوى الرفيع للابنستتتتتتتتتتتتتيق امل لوب بني ا

اال راة مع الل اع اخلاص وترتتت يع االستتتابثمار املستتتؤو   واراية    حوار شتتتام  للل اعات   ي بني ا ناباج الليوز    
ا    حتستتتتتني تو يق األدوات االقابصتتتتتادية املستتتتتابا مة   والغذائز والزراعز والل اعات األطرى. وعموم ا  هناك حاية  يضتتتتت 

وينلغز ترتتتتتتتتتت يع  ال  ميكن استتتتتتتتتتابا ام ا  والابا ي  ةا  لابعزيز ا دارا املستتتتتتتتتتاب امة للابنوع الليولويز ل غذية والزراعة.  و
اروافز وستتتتائر األدوات االقابصتتتتادية ب ريلة تابوافق متام ا مع االتداقات وااللابزامات ال ولية ذات الصتتتتلة  جلملة  غراض من ا 

 ابري سياساتية تروه امللادالت الاب ارية.ونب ت 
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 اإلجراءات
ويرد ومرايعة األطر الابرتتتتتتتريعية وا دارية والستتتتتتتياستتتتتتتاتية اللائمة املابعللة  ستتتتتتتابا ا، الابنوع الليولويز ل غذية  3-2-1

عن  والزراعة على حنو مستتتتتتتتتاب ا، وصتتتتتتتتتونه واستتتتتتتتتابعادته.   ف حت ي  الثغرات  و نلاة الضتتتتتتتتتعف  و ع ، الكداءا والليا،  
استتتتتابعراض األطر الابرتتتتتريعية وا دارية والستتتتتياستتتتتاتية  دارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  وحت يث ا حستتتتتب االقابضتتتتتاء  
 لنظر يف اخليارات لابعميم مجيع مكوانت الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة برتتتتتتتتتتتك  كاف وضتتتتتتتتتتتماة معاجلة دوافع الابغيري 

 واالعابلارات الراملة للل اعات.
والابتك  عن  مرايعة األطر الابرتتتتريعية وا دارية والستتتتياستتتتية  دارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  وحت يث ا  3-2-2

حستتتتب االقابضتتتتاء  من  هنا تابوافق  ق ر ا مكاة  مع  طار  ه اف الابنمية املستتتتاب امة  وتعزيز مستتتتامهات الابنوع الليولويز 
 يق  ه اف الابنمية املساب امة.ل غذية والزراعة و دارته يف اجل ود لابحل

حستتتتتتب االقابضتتتتتتاء ومبا يابدق مع  –وترتتتتتت يع األي زا الرائستتتتتتية للمنظمات ال ولية ذات الصتتتتتتلة  على النظر  3-2-3
يف  مهية الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة وط مات النظا، ا يكولويز ال  يل م ا  عن  مرايعة االتداقات  –والايهتا 

 ع الليولويز  و ناباج الاصي  والثروا اريوانية والغا ت ومصاي  األمساك وتربية األحياء املائية.العاملية برتة الابنو 
وترتت يع تنديذ ال راستتات  مبا يف ذلا الابلييمات املرتتةكة  ال  حت د قيم استتابا ا،  و ع ، استتابا ا، الابنوع  3-2-4

 –والابحليالت االقابصتتتتتتادية األطرى ذات الصتتتتتتلة  –يل م ا الليولويز ل غذية والزراعة وط مات النظا، ا يكولويز ال  
مبا يف ذلا عن طريق وضتتتع املن  يات واألدوات االقابصتتتادية وتوحي ها. وينلغز  ة تستتتابن  هذه ال راستتتات    املعلومات 

 والابلييمات ارالية ق ر ا مكاة.
يم  يف استتتتتتتتتتةاتي يات صتتتتتتتتتتوة الابنوع وتعزيز دمج نابائج الابحليالت االقابصتتتتتتتتتتادية  مبا يف ذلا دراستتتتتتتتتتات الابلي 3-2-5

 الليولويز ل غذية والزراعة وغريها من يوانب  دارته.
وتو يق ط   الابحديز اللائمة وغريها من األدوات االقابصادية املابعللة إبدارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  3-2-6

ووضتتتتتتع طري ة ةا. وحيثما يابم حت ي   غرات  و نلاة  ع  ق اعات الليوة واألغذية والزراعة والعا، وغري اركومز واخلاص 
ضتتتتتتتتعف  و ع ، كداءا  تكوة معاجلاب ا عن طريق ت وير  دوات ي ي ا  و تعزيز  و تنستتتتتتتتيق الصتتتتتتتتكوك ارالية  حستتتتتتتتب 

 االقابضاء  وب ريلة تابسق متام ا مع االتداقات وااللابزامات ال ولية ذات الصلة.
الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة وتستتتتتتتتابا مه برتتتتتتتتك  مستتتتتتتتاب ا،  وحتديزها  وتعزيز نظم ا ناباج ال  تصتتتتتتتتوة  3-2-7

وستتتتياستتتتات الابوري  املستتتتاب امة   مبا يرتتتتم  األستتتتواق  ب ريلة تابماشتتتى متام ا مع االتداقات وااللابزامات ال ولية ذات الصتتتلة
 وسالس  الليمة  للمناب ات من نظم ا ناباج ال  ت عم صوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واسابا امه املساب ا،. 

و لغاء اروافز الضتتتتتتتتتتتارا  لابنوع الليولويز  و الابالص الاب رعز من ا  و  صتتتتتتتتتتتالح ا  ب ريلة تابستتتتتتتتتتتق متام ا مع  3-2-8
 مراعاا الظروف االيابماعية واالقابصادية الوطنية.االتداقات وااللابزامات ال ولية ذات الصلة  مع 

وتكييف الستتتتتتياستتتتتتات وقرارات االستتتتتتابثمار يف خمابلف ق اعات األغذية والزراعة ب ريلة حتّ  من ت هور النظا،  3-2-9
 ا يكولويز وترّ ع ا دارا املساب امة للابنوع الليولويز ونظم ا ناباج املساب امة.

وا ناباج املستتتتتتتاب امني  مبا يف ذلا عن طريق ت ليق هنج االقابصتتتتتتتاد ال ائري وستتتتتتتائر وت ليق  مناة االستتتتتتتاب الك  3-2-10
الن ج ذات الصتتتتتتتتتتتلة من  ي  حتليق كداءا استتتتتتتتتتتابا ا، املوارد ل عم صتتتتتتتتتتتوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واستتتتتتتتتتتابعادته 

 واسابا امه املساب ا،.
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ذية والزراعة وتلاستتتتتم منافع ا  حستتتتتب االقابضتتتتتاء  ترتتتتت يع تنديذ ت ابري ارصتتتتتو  على املوارد الورا ية ل غو 3-2-11
كوسيلة لابحسني االسابا ا، املساب ا، ةذه املوارد  وزايدا الوعز أبدوارها وقيم ا  وبناء الل رات لابعزيز اللحوث والابعليم 

الورا ية والاب ريب من  ي  صوهنا واسابا ام ا برك  مساب ا،  مع االعةاف  ل ليعة اخلاصة واملميزات اخلاصة للموارد 
 ل غذية والزراعة.

ستتتتتتتتتتتتتيما الابنوع الليولويز املرافق   وتعزيز األطر الوطنية لابلييم الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة ورصتتتتتتتتتتتتت ه  وال 3-2-12
 واألغذية ال ية من طال   شراك اةيوات الوطنية  وتعزيز الابنسيق بني الوكاالت.

الليولويز ل غذية والزراعة ومراعاا هذه األدوار  عن  االقابضتتتتتتتتتتتتاء  يف مرحلت والابوعية أبدوار عناصتتتتتتتتتتتتر الابنوع  3-2-13
 الابا ي  والابنديذ املابعللابني  ملناطق املعينة  مث  املناطق المية وغريها من ت ابري الصوة الدعالة اللائمة على املناطق.

واستتتتتتابا امه املستتتتتتاب ا، يف ستتتتتتالستتتتتت  الليمة ودعم تعميم صتتتتتتوة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واستتتتتتابعادته  3-2-14
 الغذائية.

 
 : حتسني التعاون والتمويل3-3 السرتاتيجيةاألولوية 

 األساس املنطقي
تغ ز  دارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة ار ود الابللي ية بني ق اعات األغذية والزراعة وتلا بني األغذية والزراعة 

ما ياب لب تعزيز صتتتتتوة الابنوع الليولويز واستتتتتابا امه برتتتتتك  مستتتتتاب ا،  يراءات على ن اق واردام على ال ليعة. وغالل ا 
يغرايف واستتتتتتتع )على ستتتتتتتلي  املثا   ع  مستتتتتتتاب معات املياه  و على طو  مستتتتتتتارات اة را( و شتتتتتتتراك جمموعة من خمابلف 

صتتتوص عابرا للح ود الوطنية.  صتتتحاب املصتتتلحة. وغالل ا ما تكوة الن اقات املوزعة ألنواع الابنوع الليولويز على ويه اخل
و لابايل  فةة الابعاوة مع  صتتتتتتتحاب املصتتتتتتتلحة املابع دين وبني الل اعات وعلى املستتتتتتتابوى ال ويل يف جما  الابنوع الليولويز 

وهناك حاية    الابعاوة داط  اللل اة ويف ما بين ا من  ي  ت وير  ل غذية والزراعة ورصتتتتتتتتتتتتتت ه و دارته  هو  مر حيوي.
ة وا قليمية. وتعاب  الرتتتلكات م مة يف رب   صتتتحاب املصتتتلحة ويف دعم اللحث ونل  املعارف والاب وير الرتتتلكات الوطني

 املؤسسز وبناء الل رات. 
وتستتتتتتتتتتتاب  ف الع ي  من امللادرات الابعاونية ا قليمية الدرعية وا قليمية وال ولية صتتتتتتتتتتتوة املوارد الورا ية الصتتتتتتتتتتتولية واريوانية 

واستتتتتتتتتتابا ام ا برتتتتتتتتتتك  مستتتتتتتتتتاب ا،. وهناك عموم ا ع د  ق  بكثري من هذه اجل ود ال  تستتتتتتتتتتاب  ف الابنوع وارريية واملائية 
الليولويز املرافق ودوره يف تل مي ط مات النظا، ا يكولويز ل غذية والزراعة  على الرغم من  ة ع د ا من امللادرات على 

املرافق  مبا يف ذلا من طال  املرتتتتتاريع ال  تستتتتتاب  ف هذه املستتتتتابوايت يستتتتت م يف  دارا مكوانت حم دا للابنوع الليولويز 
 املللحات  و عوام  املكافحة الليولويية  و اجملموعات طارج املوقع ال ليعز.

و   يانب االفابلار    ا رادا السياسية وإ و اروكمة  والل رات  والوعز واملعرفة والابعاوة  فةة االفابلار    املوارد املالية 
يود الرئيستتية  ما، الابنديذ الدعا  جلميع ا يراءات امل رية يف مجيع جماالت األولوية االستتةاتي ية الثال ة يف يرتتك   ح  الل

 . طار العم 
  



CGRFA-18/21/Report  Appendix C, page 21 

 

 اإلجراءات
يرد ووصتتتتف املؤستتتتستتتتات الوطنية وا قليمية ال  ل ي ا والايت تابعلق إبدارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  3-3-1

 لابمكني  نراء  و تعزيز  ليات الابنسيق ذات الصلة. 
املناب ني وحتستتتتتني الابعاوة يف جما  الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة بني  صتتتتتحاب املصتتتتتلحة املعنيني مبا يرتتتتتم   3-3-2

واللاحثني واملستتتاب لكني وصتتتانعز الستتتياستتتات  داط  ق اعات األغذية والزراعة و دارا املوارد ال ليعية وعلى ن اق  وستتتع  من 
  ي  تس ي  وضع سياسات  كثر صلة وفعالية للابنوع الليولويز ل غذية والزراعة ودعم االبابكار الابراركز ونل  املعارف.

ة وإ و  نرتتتتتتتاء شتتتتتتتلكات ي ي ا ترب  بني املستتتتتتتابا مني واجملابمعات ال  ت ير الابنوع وتعزيز الرتتتتتتتلكات اللائم 3-3-3
الليولويز املرافق وط مات النظا، ا يكولويز يف املزارع واملواقع ال ليعية  ومعاه  اللحوث  والعلماء  و صتتحاب املصتتلحة 

 انت و فض  املمارسات  من بني  مور  طرى.ااطرين  مبا يف ذلا على املسابويني الوطين وا قليمز  لابس ي  تلاد  الليا
ومواصتتتتتتتتتتتتتتلتتتة ت وير وتعزيز الابعتتتاوة التتت ويل لابعميم الابنوع الليولويز ل غتتتذيتتتة والزراعتتتة يف الل تتتاعتتتات الزراعيتتتة  3-3-4

 وطاري ا. ونرر  مثلة عن الابعاوة النايح.
والابعاوة يف ما بني بل اة اجلنوب  لابعزيز بناء مواصتتتلة ت وير وتعزيز الابعاوة ال ويل  مبا يف ذلا الابعاوة الثال ز و 3-3-5

 الل رات  واملساع ا الابلنية ونل  الابكنولوييا املابعللة إبدارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  طاصة يف اللل اة النامية.
استتابا ام ا من طال  وترتت يع تيستتري الوصتتو     املوارد الورا ية ل غذية والزراعة وتلاستتم املنافع الناشتتوة عن  3-3-6

الصتتتتتتتتتتكوك ال ولية  وإ  و ستتتتتتتتتتائر االيات الابنظيمية الوطنية  مع مراعاا  مهية املنافع النل ية وغري النل ية هذه املوارد املالية 
لصتتتتوة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة واستتتتابا ام ا املستتتتاب ا،  طاصتتتتة يف اللل اة النامية  وال ليعة اخلاصتتتتة للموارد الورا ية 

  غذية والزراعة وطصائص ا املميزا.ل
استتتتتابكرتتتتتاف فرص زايدا ال عم  مبا يف ذلا ال عم املايل  من  ي  األنرتتتتت ة املابعللة  لابنوع الليولويز ل غذية  3-3-7

 والزراعة  مبا يف ذلا اللحوث واالبابكار والرص  والابلييم والصوة واالسابا ا، املساب امني والابوعية والاب ريب وبناء الل رات.
وحت ي  فرص لالستتابا ا، الدعا  للموارد  على ستتلي  املثا  من طال  تعزيز الاب زر والابعاوة بني املرتتاريع على  3-3-8

 املسابويني الوطين وا قليمز.
ودعم استتتتتتتتتتتتتتةاتي يات الابموي  خل   العم  الل اعية العاملية ةيوة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة ل ى منظمة  3-3-9

 راعة وتنديذ برانمج عمل ا املابع د السنوات.األغذية والز 
 املسامهة يف تنديذ امللادرات ال ولية لصوة الابنوع الليولويز للةبة واملللحات واسابا ام ا على حنو مساب ا،. 3-3-10
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 1امللحق 

 املداهيم املسابا مة يف  طار العم  برتة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة -1اجلدول 

الابلتتتتتاين بني من اتدتتتتتاقيتتتتتة الابنوع الليولويز على  نتتتتته " 2ي عرف الابنوع الليولويز يف املتتتتتادا  الليولويزالابنوع 
الكائنات ارية من مجيع املصتتتتتتتتتتتتتتادر مبا في ا  ضتتتتتتتتتتتتتتمن  مور  طرى  النظم ا يكولويية ال ية 

داط  األنواع واللحرية واملائية واملرّكلات ا يكولويية ال  تع  يزء ا من ا: وهذا يرتتتتم  الابنوع 
 82وبين ا وتنوّع النظم ا يكولويية".

التتابتتنتتوع التتلتتيتتولتتويتتز 
 ل غذية والزراعة

الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة هو فوة فرعية من الابنوع الليولويز  وهو يابضتتتتتتتتتتتتتمن ألغراض تلرير 
والكتتائنتتات التت قيلتتتة "تنوع اريواانت والنلتتااتت حتتالتتة الابنوع الليولويز ل غتتذيتتة والزراعتتة يف العتتامل 

وتلاين ا على املستتتتتتتتتابوى الورا ز وعلى مستتتتتتتتتابوى األنواع والنظم ا يكولويية ال  ت عم هياك  النظا، 
ا يكولويز ووظتتائدتته وعمليتتاتتته داطتت  نظم ا نابتتاج وحوةتتا  وتوفر املناب تتات الزراعيتتة الغتتذائيتتة وغري 

 83الغذائية".
 ناباج الاصتتي  والثروا اريوانية والغا ت ومصتتاي  األمساك وتربية  يعاب   ّة "نظم ا ناباج" ترتتم  نظم نظم ا ناباج

حبستتتتتتتتتتتتب تعريف منظمة األغذية والزراعة  ترتتتتتتتتتتتتم  الزراعة الغا ت ومصتتتتتتتتتتتتاي  و  األحياء املائية.
 األمساك وتربية األحياء املائية.

املتتتتتتوارد التتتتتتورا تتتتتتيتتتتتتتة 
النلتتتتاتيتتتتة ل غتتتتذيتتتتة 

 والزراعة

ية ل غذية والزراعة    " ي مادا ورا ية من  صتتتتت  نلايت ال  مصتتتتت لح املوارد الورا ية النلاتيرتتتتتري 
ويرتتتتتتتتتتتتتتمتت  ذلتتا األنواع ال  يستتتتتتتتتتتتتتاباتت م تتا  84ةتتا قيمتتة فعليتتة  و حمابملتتة ل غتتذيتتة والزراعتتة."

املزارعوةإالستتالالت األصتتلية ال  يابم االحابدام  ا يف املزارع  واألصتتناف الستتنة  ومواد الةبية 
يف برامج حتستتتتتتتتتتني الاصتتتتتتتتتتي   وعينات بنوك اجلينات ) ي اجملموعات طارج املوقع(  واألقارب 

 ية.ال ية للمحاصي   والنلااتت ال ية الصودا ل غذ
املتتتتتتوارد التتتتتتورا تتتتتتيتتتتتتتة 
اريوانيتتتة ل غتتتذيتتتة 

 والزراعة

املوارد الورا ية اريوانية ل غذية والزراعة هز املوارد الورا ية ذات  صتتت  حيواين ال  "تستتتابا ،  و 
ومش  ن اق الابلييمات العاملية ال   يرهتا منظمة  85حيابم  استتتتتتتتتتتتتتابا ام ا ل غذية والزراعة."

الورا ية اريوانية ل غذية والزراعة املوارد الورا ية ل نواع املستتتتتتتابتنستتتتتتتة األغذية والزراعة على املوارد 
 86من ال يور والث ييات املسابا مة يف األغذية والزراعة.
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 .روما .حالة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.   83
 .. رومااملعاه ا ال ولية برتة املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة. 2009منظمة األغذية والزراعة.   84
ط ة العم  العاملية . 2007 منظمة األغذية والزراعة.روما؛ حالة املوارد الورا ية اريوانية ل غذية والزراعة يف العامل. . 2007منظمة األغذية والزراعة.   85

 .روماللموارد الورا ية اريوانية و عالة  نةالكن. 
الابلرير الثاين عن حالة  .2015 منظمة األغذية والزراعة.روما؛ حالة املوارد الورا ية اريوانية ل غذية والزراعة يف العامل. . 2007منظمة األغذية والزراعة.   86

 .رومااملوارد الورا ية اريوانية ل غذية والزراعة يف العامل. 

https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02#:~:text=%22Biological%20diversity%22%20means%20the%20variability,between%20species%20and%20of%20ecosystems.
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
http://www.fao.org/3/a-i0510a.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1250a.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1250a.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1250e.pdf
http://www.fao.org/publications/sowangr/en
http://www.fao.org/publications/sowangr/en
http://www.fao.org/publications/sowangr/en
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املتتتتتتوارد التتتتتتورا تتتتتتيتتتتتتتة 
اررييتتتتة ل غتتتتذيتتتتة 

 والزراعة

واع املواد املورو ة الابدظ  ا داط  األشتتتتتتتتتتتتتت ار و ناملوارد الورا ية ارريية ل غذية والزراعة هز "
النلااتت اخلرلية األطرى ذات الليمة االقابصادية  و الليوية  و العلمية  و االيابماعية الدعلية  و 

  87."الابملة ويف ما بني تلا األش ار والنلااتت
املوارد الورا ية املائية 

 ل غذية والزراعة
والكروموستتتتتتتتتتتتتتومات ترتتتتتتتتتتتتتتم  املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة "ارم  النووي واجلينات 

واألنستتتتتتتتت ة واخلالاي الابناستتتتتتتتتلية واألينة وغريها من مراح  ارياا امللكرا  واألفراد والستتتتتتتتتالالت 
 88األغذية والزراعة." واألرصتتت ا ومجاعات الكائنات ذات الليمة الدعلية  و املمكنة  لنستتتلة   

األنواع ية ل غذية والزراعة  رالة املوارد الورا ية املائوق  مش  ن اق الابلييم العاملز الذي  يري 
 املائية املسابزرعة و قار ا ال ية ضمن الوالية الوطنية.

املتتتتتتوارد التتتتتتورا تتتتتتيتتتتتتتة 
ل غتتتتذيتتتتة والزراعتتتتة 
من الكائنات ارية 
التتتتتتتتتتتتت قتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتة 

 والالفلارايت

تع  املوارد الورا ية ل غذية والزراعة من الكائنات ارية ال قيلة والالفلارايت عنصتتتتتتر ا رئيستتتتتتيا  يف 
الابنوع الليولويز املرافق. وترتتتتتتتتتتتتتتم  اجملموعات امل مة املللحات  وال ستتتتتتتتتتتتتتيما حن  العستتتتتتتتتتتتتت   
لة    عملية اةضتتتتتتتتتتتتتتم ل ى اجملةات  وو يز األغذية  والكائنات ارية ال قيلة امل مة  لنستتتتتتتتتتتتتت
والعمليتتتات الزراعيتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتنتتتاعيتتتة  وعوامتتت  املكتتتافحتتتة الليولوييتتتة  والكتتتائنتتتات اريتتتة التتت قيلتتتة 

 89يف الةبة. والالفلارايت
التتابتتنتتوع التتلتتيتتولتتويتتز 

 املرافق 
"يرتتتتتتتتتتتتتم  الابنوع الليولويز املرافق  تلا األنواع ذات األمهية لوظيدة النظا، ا يكولويز  وذلا 
مثال   عن طريق الابلليح  ومكافحة اافات النلاتية  واريوانية  واملائية  وتكوين الةبة والصتتتتتتتتتتتتتحة  

 : ويابضمن ذلا ع ا  مور من بين اوتوفري املياه ويودهتا     غري ذلا  
الكائنات ال قيلة )وترتتتتتتتتتتتتتتم  اللكابرياي  والدريوستتتتتتتتتتتتتتات  واألوليات( والد رايت املويودا   ()

داط  وحو  ن ظم ا ناباج ذات األمهية الستتتتتتتتتتتتتتابا ا، و ناباج الد ور اجلذرية  وميكرو ت الةبة  
 وامليكرو ت العاللة وميكرو ت املع ا ل ى اريواانت اجملةا؛

والالفلارايت  وترم  ارررات  والعناكب  وال ي اة  وسائر الالفلارايت األطرى ذات  )ب(
األمهية  ناباج الاصتتتتي   واريواانت  واألمساك  والغا ت  بع ا طرق من بين ا عوام  الابحل   

 واافات  واللواقح  واملدةسات داط  وحو  ن م ا ناباج؛
ت  والزواحف وال يور والثتت ييتتات ال يتتة )غري املتت ينتتة(  الدلتتارايت  وترتتتتتتتتتتتتتمتت  ال متتائيتتاو )ج(

وترتتم  األقارب ال ية  ذات األمهية يف  ناباج الاصتتي  واريواانت واألمساك والغا ت  كاافات  
 واملدةسات  واللواقح   و من انحية  طرى  يف نظم ا ناباج وحوةا؛

 الاصتتتتي  واألقارب ال ية للمحاصتتتتي   يف  والنلااتت ال ية واملزروعة األرضتتتتية واملائية غري )د(
وحو  املستتتاحات ا نابايية مث  نلااتت الستتتيايات  واألعرتتتاب الضتتتارا  واأليناس املابواي ا 
يف املمرات الرتتتتتتاطوية  واألهنار  واللحريات  واملياه اللحرية الستتتتتتاحلية ال  تستتتتتت م برتتتتتتك  غري 

 90ملاشر يف ا ناباج.

                                                   
  .روماحالة املوارد الورا ية ارريية ل غذية والزراعة يف العامل. . 2014منظمة األغذية والزراعة.   87
 .روماحالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العامل. . 2019منظمة األغذية والزراعة.   88
 ./1Report Rev./17/16CGRFAالو يلة من  79الدلرا   89
 روما.اخل وة الابويي ية  ع اد الابلارير الل رية عن حالة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة يف العامل. . 2013منظمة األغذية والزراعة.   90
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ال ية هز مناب ات غذائية مت ارصو  علي ا من  نواع غري مسابتنسة. وق  يابم حصادها "األغذية  األغذية ال ية
)وميع تتا  و اصتتتتتتتتتتتتت يتتادهتتا( من داطتت  نظم ا نابتتاج الغتتذائز والزراعز  و من النظم ا يكولوييتتة 
األطرى. وتاب اط  األنواع ال  تزود األغذية ال ية ب ريات مابداوتة مع فوات األنواع "الل اعية" 

رد الورا ية والابنوع الليولويز املرافق ةا. وعلى ستتتتلي  املثا   رمبا تكوة املصتتتتاي  ال ليعية  ك  للموا
مثا  مندرد على االستتابا ا، اللرتتري ل غذية ال ية  وتستتابا ، الع ي  من منرتت ت تربية األحياء 

 91املائية خمزوان  براي  ألمساك الابدريخ  و تربية الريقات.
طتتتتت متتتتتات النظتتتتتا، 

 ا يكولويز
وق   92ط مات النظا، ا يكولويز هز "املنافع ال  يستتتابم ها ا نستتتاة من النظم ا يكولويية".

حتتت د تلييم األلديتتتة للنظتتتا، ا يكولويز  ربع فوتتتات من طتتت متتتات النظتتتا، ا يكولويز  وهز: 
طت متات الابزويت   وطت متات الابنظيم  وطت متات الت عم  واخلت متات الثلتافيتة. "طت متات الابزويت " 

ز "املناب ات ال  يابم ارصتتتتتتتتتتتتتو  علي ا من النظم ا يكولويية"   ي املواد الغذائية واملواد اخلا، ه
مباابلف  نواع ا  مبا يف ذلا مناب ات النظم الزراعية والغذائية. و"ط مات الابنظيم" هز "املنافع 

ناخ  ونوعية ال  يابم ارصتتتتتتتو  علي ا من تنظيم عمليات النظا، الليوز". وترتتتتتتتم  األمثلة تنظيم امل
املياه واةواء  واألمراض  والكوارث ال ليعية. و"اخل مات الثلافية" هز "فوائ  غري مادية حيصتتتتتتتتتتتتت  
علي ا الناس من النظم ا يكولويية من طال  ا  راء الروحز  وتنمية املعرفة  والابدكري  والةفيه  

يع ط مات النظتا، واخل ات اجلمتاليتة". و"ط مات ال عم" هز ط مات "ضتتتتتتتتتتتتترورية  نابتاج مج
ا يكولويز األطرى". وترم  األمثلة الابمثي  الضوئز وت وير املغذايت. والسمة املميزا خل مات 

 ال عم هز  ة ةا م ري  ق  ملاشرا على رفاهية ا نساة.
 دارا التتتتتتتتتتابتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتوع 
الليولويز ل غذية 

 والزراعة

برتتتتتتتتتتتتتتة الابنوع الليولويز ل غذية   دارا الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة يف  طار العم تؤطذ 
والزراعة على  هنا ترم  األنر ة املابع دا املرمولة يف اسابعادته واسابا امه املساب ا، وصونه يف 

 املوقع ال ليعز وطارج املوقع.
يرتتتتتتتتتتتتتم  صتتتتتتتتتتتتتوة الابنوع الليولويز مجيع ا يراءات املندذا   ف منع فل اة الابنوع الليولويز يف  الصوة

 93.والنظم ا يكولويية ال  ترتتتتتتتتتتتتتك  هذه اجملموعة الدرعية من الابنوع الليولويز األع اد واألنواع
 94"صتتتتتيانة عناصتتتتتر الابنوع الليولويز طارج حمي اهتا ال ليعية".ويعين الصتتتتتوة طارج املوقع ال ليعز 

ويعين الصتتتتتتتتتتتوة يف املوقع ال ليعز "صتتتتتتتتتتتيانة النظم ا يكولويية واملوائ  ال ليعية  وصتتتتتتتتتتتيانة و نعا  
األنواع ال  تابوافر ةتتا ملومتتات الللتتاء يف حمي تتاهتتتا ال ليعيتتة  ويف حتتالتتة األنواع املتت ينتتة  جمموعتتات

 ويرم  ذلا الصوة يف املزارع. 95واملسابنلابة  يف الي ات ال  ت ور في ا طصائص ا املميزا".

                                                   
 .. رومايف العاملحالة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة . 2019منظمة األغذية والزراعة.   91
 .Island Pressواشن ن العاصمة  م لعة  النظم الليوية ورفاهية ا نساة: توليف.. 2005. تلييم األلدية للنظا، ا يكولويز  92
 .. روماحالة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.   93
 الليولويز.. اتداقية الابنوع الليولويز مونةاي  كن ا.  مانة االتداقية ال ولية التداقية الابنوع 1992اتداقية الابنوع الليولويز.   94
 . اتداقية الابنوع الليولويز مونةاي  كن ا.  مانة االتداقية ال ولية التداقية الابنوع الليولويز.1992اتداقية الابنوع الليولويز.   95
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االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتتاتتتتتتتت ا، 
 املساب ا،

ومع   ال يؤداية على استتتتتابا ا، عناصتتتتتر الابنوع الليولويز أبستتتتتلوب يعين االستتتتتابا ا، املستتتتتاب ا، "
امل ى اللعي     تناقص هذا الابنوع  ومن مث صتتتتتيانة ق رته على تللية احابيايات وت لعات األييا  

 96امللللة".
يرتتتتتري مصتتتتت لح االستتتتتابعادا    " ّي نرتتتتتاة ملصتتتتتود يرتتتتترع يف تعايف نظا،  يكولويز من حالابه  االسابعادا

ستتتتابعادا الدعالة جمموعة من الاب طالت اللرتتتترية املاب هورا  و يستتتترّع وتريا هذا الابعايف. وترتتتتم  اال
اةادفة    الابت ري على العمليات الابعاقلية الستتتتتتتتابعادا توفر ط مات النظا، ا يكولويز  وتستتتتتتتتريع 

 97هذه العمليات."
 

 

                                                   
 ولويز.. اتداقية الابنوع الليولويز مونةاي  كن ا.  مانة االتداقية ال ولية التداقية الابنوع اللي1992اتداقية الابنوع الليولويز.   96
97 Summary for policymakers of the assessment report on land degradation and restoration of the . 2018IPBES.  

Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. R. Scholes, L. Montanarella, A. Brainich, 
N. Barger, B. ten Brink, M. Cantele, B. Erasmus, J. Fisher, T. Gardner, T. G. Holland, F. Kohler, J. S. Kotiaho, G. Von Maltitz, 
G. Nangendo, R. Pandit, J. Parrotta, M. D. Potts, S. Prince, M. Sankaran & L. Willemen, eds. IPBES secretariat, Bonn, 

Germany. 44 pp.  
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 املرفق دال
 مشروع خطة العمل العاملية بشأن صون املوارد الوراثية املائية

 لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام وتطويرها
 
 الصدحات

 4 املقدمة - اجلزء األول
 5 العاملية ع اد ط ة العم  

 6 ط ة العم  العاملية طليعة
 6 املن لز خل ة العم  العاملية املسوغ
 8 واسةاتي يات ط ة العم  العاملية  ه اف
 11 ط ة العم  العاملية وتنظيم ا هيك 

 12 أولوايت العمل السرتاتيجية -اجلزء الثاين 
 12 احلصر والتوصيف والرصد -1جمال األولوية 

 12 مل مة
 12 ال وي  األي اة ف 

 تعزيز االسابا ا، املوحّ  عاملي ا للمص لحات والابسميات والابوصيدات اخلاصة: 1-1ألولوية االسةاتي ية ا
 13  ملوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة.

 حتسني وتنسيق  يراءات الرص  وا بالغ  وتوسيع ن اق نظم املعلومات :2-1األولوية االسةاتي ية 
ملوارد الورا ية املائية ال  مل يابم ا بالغ عن ا  و مل يابم ا بالغ عن ا اللائمة املسابن ا    األنواع من  ي  تغ ية ا

 14  لرك  الكايف.
  نراء وإ و وضع نظم معلومات موحّ ا وطنية و قليمية وعاملية وتعزيزها: 3-1األولوية االسةاتي ية 

 مجع املوارد الورا ية املائية ما دوة مسابوى النوع والابثل  من ا وا بالغ عن اومنح ا طابع ا مؤسسي ا من  ي  
 15 ) ي الابنوّع الورا ز ل نواع واألرص ا املسابزرعة(.

 16 صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام -2األولوية  جمال
 16 مل مة

 17 اة ف ال وي  األي 
 حت ي  األقارب ال ية للموارد الورا ية املائية األكثر عرضة  للا ر: 1-2االسةاتي ية  األولوية

 )مثال  عن طريق نظا، املعلومات اخلاص  ملوارد الورا ية املائية(  واررص على  دارهتا
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 17 مساب امة وعلى تنديذ  يراءات الصوة املالئمة عن  الضرورا  على الصعي ين الوطين وا قليمز. ب ريلة
 : ترّقب اااثر الراهنة واملسابلللية املةتلة عن الابغريات الليوية  مبا يف ذلا2-2سةاتي ية اال األولوية

 18 تغرّي املناخ  على املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة واالساب ابة وفل ا لذلا.
 : دمج صوة املوارد الورا ية املائية يف املوقع على حنو  انش  3-2االسةاتي ية  األولوية

 يف تنمية  دارا مصاي  األمساك وط   ا دارا اللائمة على النظا، ا يكولويز 
 19 وعاصة  لنسلة    األنواع امل ّ دا.

  يف ذلا  قار االةويج لصوة املوارد الورا ية املائية طارج املوقع  مبا : 4-2األولوية االسةاتي ية 
 20 ال ية واألنواع امل  دا.
 حتسني االسابا ا، املساب ا، ل نواع املسابزرعة امل يّنة من طال  حتسني  دارا: 5-2األولوية االسةاتي ية 

 21 الابنوّع الورا ز.
 مع األطذ دارا ومراقلة اسابا ا، وتلاد  املوارد الورا ية املائية على حنو  من : 6-2 األولوية االسةاتي ية

 22 الوطنية وال ولية  حسب اراية. الصكوكيف االعابلار 

 23 تطوير املوارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية -3جمال األولوية 
 23 مل مة
 23 ال وي  األي  اة ف

 حتسني ف م طصائص تكنولوييات الابحسني الورا ز  وفوائ ها وخماطرها: 1-3األولوية االسةاتي ية 
 24 الابملة )وااليات الدعالة للاباديف من املااطر(  وت ليلاهتا على املوارد الورا ية املائية.

 زايدا اعابماد برامج الةبية االنابلائية ال ويلة األي  وامل ارا ب ريلة يي ا  عابلارها :2-3األولوية االسةاتي ية 
 25 ة األحياء املائية الرئيسية.تكنولوييا حتسني ورا ز  ساسية مع الةكيز على  نواع تربي

  ع اد اسةاتي يات وبرامج  منائية وطنية وإ و  قليمية ل نواع واألصناف املسابزرعة : 3-3األولوية االسةاتي ية 
 26 غية  طالق كام   مكاانت املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة.تراعز احابيايات السوق واجملابمع  ب

 رفع ق رات  صحاب املصلحة الرئيسيني يف تربية األحياء املائية لاب وير األنواع: 4-3األولوية االسةاتي ية 
 28 املسابزرعة السّنة.

 30 السياسات واملؤسسات وبناء القدرات -4جمال األولوية 
 30 مل مة
 31 ال وي  األي  اة ف

 ت وير  و مرايعة االسةاتي يات والسياسات برتة صوة املوارد الورا ية املائية :1-4األولوية االسةاتي ية 
 31 واسابا ام ا املساب ا، وت ويرها  وتنديذها ورص ها  لابعاوة مع  صحاب املصلحة ذوي الصلة.
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 يةحتسني تلاد  املعلومات و نر ة الرلكات املعنية  ملوارد الورا ية املائ :2-4األولوية االسةاتي ية 
 على املسابوى العاملز  وا قليمز والوطين وتوعية  صحاب املصلحة على  مهية هذه املوارد 

 مبا يف ذلا األدوار ال  تض لع  ا الرعوب األصلية واجملابمعات اللية  والرلاب والنساء  يف صوة
 32 املوارد الورا ية املائية واسابا ام ا املساب ا، وت ويرها.

 دعم ا دطا  املسؤو  للموارد الورا ية املائية وتلادةا واسابا ام ا  :3-4ية االسةاتي  األولوية
 33 مبا يف ذلا من طال  عمليات الابلييم املالئمة للمااطر  والسياسات املناسلة وتنديذها الدعا .

 الورا يةتنديذ االتداقيات والصكوك ال ولية اللائمة ذات الصلة بصوة املوارد : 4-4األولوية االسةاتي ية 
 34 املائية واسابا ام ا املساب ا، وت ويرها.

  قامة  و تعزيز املؤسسات الوطنية  مبا يف ذلا ي ات الابنسيق الوطنية : 5-4األولوية االسةاتي ية 
 الورا ية املائية ل غذية والزراعة وتنديذها من  ي  تنمية ق اع تربية األحياء  ملواردلابا ي  الاب ابري اخلاصة 
 35 املائية ومصاي  األمساك.
  قامة  و تعزيز مؤسسات وطنية و قليمية لابوصيف املوارد الورا ية املائية :6-4األولوية االسةاتي ية 

 ل غذية والزراعة وحصرها ورص  اواهاهتا واملااطر املرتل ة  ا من  ي  الابثليف واللحث برتهنا 
 36 تلييم ا االقابصادي وتوصيد ا وحتسين ا الورا ز. والابنسيق بني الل اعات  دارهتا  مبا يف ذلا

 تيسري ارصو  على املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة والابلاسم العاد : 7-4األولوية االسةاتي ية 
 37 واملنصف للمنافع الناشوة عن اسابا ام ا.

 ا  لصوة املوارد الورا ية املائية واسابا ام اتعلوة املوارد  مبا يف ذلا املالية من : 8-4األولوية االسةاتي ية 
 38 وت ويرها ب ريلة مساب امة.
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 املقدمة - اجلزء األول
بلغ ا ناباج العاملز للحيواانت املائية )األمساك  واللرتتتترايت والرطوايت واريواانت املائية األطرى(  على مستتتتابوى  -1

 33.3مليار دوالر  مريكز. و ضتتتتتتتتافة     ذلا  مّت  ناباج  401مليوة طن  بليمة  179بل ر  2018له على ا طالق عا، 
يف املائة من  ناباج  46مليوة طن من النلااتت املائية  وال ستتتتتتتتتتتتتتيما ال حالب الكلريا اللحرية )األعرتتتتتتتتتتتتتتاب اللحرية(. و تى 

يف املائة من  ناباج األعرتتتتتتتتتتتتتتاب اللحرية من تربية األحياء املائية. وق  شتتتتتتتتتتتتتتّكل  تربية األحياء املائية  97اريواانت املائية و
   عا،  2001يف املائة ستتتتتتنواي  من عا،  5.3الل اع األستتتتتترع منو ا يف  ناباج األغذية يف هذا اللرة  وستتتتتتّ ل  زايدا بنستتتتتتلة 

ية وقيماب ا يدوقاة  ناباج مصتتاي  األمساك ال ليعية. ويؤك  هذا ا ناباج . وبصتتورا  مجالية   ت  ناباج تربية األحياء املائ2018
على االنابلا  ال وي  األي  من صتتتي  الع ي  من األنواع املائية يف وستتت  ا ال ليعز    استتتابزراع ا. وق  استتتابلر االصتتت ياد 

ريح  ة تزداد الغاّلت من املصتتتتتاي  من املصتتتتتاي  ال ليعية عن  مستتتتتابواه يف العلود األطريا  و ة ما يرتتتتتري     نه من غري امل
ال ليعية برتتتتتتتتك  كلري ملارنة  مبستتتتتتتتابوايهتا ارالية  و لابايل أبنه عب  ة تةافق الزايدا يف ال لب على األغذية اللحرية بنمو 

 مساب ا، يف تربية األحياء املائية.
بصتتورا رئيستتية يف اللل اة النامية  حيث  ة تربية األحياء املائية يف العامل غري مابوازنة على الصتتعي  ا قليمز وتلو،  -2

يمث  يف املائة من ا ناباج  ويابمابع  لابنوع األك  يف األنواع املستتتتتتتتابزرعة. ف 92 ة  قليم  ستتتتتتتتيا والي  اةادئ مستتتتتتتتؤو  عن 
 71نسلة  -ائيةيف املائة من ا ناباج العاملز لةبية األحياء املائية. وميث   ناباج اريواانت امل 60الصني وح ها  كثر من  ناباج 

يف املائة من هذا ا ناباج  أييت من تربية األحياء  60يف املائة من ا ناباج العاملز لةبية األحياء املائية. كما  ة  كثر من 
يف املائة واللرتتتترايت  كثر من  20يف املائة من األمساك الزعندية )ومتث  الرطوايت  كثر من  66املائية ال اطلية ومن ا نستتتتلة 

تستتّ   اللل اة عامة   ناباج النلااتت  املائة(. وتلو، منظمة األغذية والزراعة بابستت ي   ناباج األعرتتاب اللحرية  منا اليف  11
 املائية العليا يف املياه العذبة وال حالب ال قيلة اللحرية.

يعم   وع  املاليني من األشااص من حو  العامل مص ر دط  وسليال  لكسب العيش يف الل اع املائز  حيث -3
 85يف املائة يف تربية األحياء املائية(. وس ّ ل  األرقا، األعلى يف  سيا ) 34مليوة شاص تلريل ا يف الل اع األّويل ) 59.5

يف املائة ك  من ما(. وبلغ  مجايل  1يف املائة(  و ورو  و وستتتتتتتتتتتتتيانيا ) 4يف املائة(  واألمريكياباة ) 9يف املائة(  تلي ا  فريليا )
يف املائة من اللوا العاملة يف الل اع األّويل. ويف عا،  14ا راة املر ا يف ق اع مصتتتتتاي  األمساك وتربية األحياء املائية حوايل 

 21.5  كيلوغرام ا )ومن املابوقع  ة يرتدع    20.3  ق ّ ر االستتتتتتتتتتتتتتاب الك العاملز الظاهر ل مساك للدرد الواح  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 2017
يف املائة تلريل ا من مابناو  ستتتتكاة العامل  17.3(  حيث استتتتابحوذت األغذية املائية على نستتتتلة 2030كيلوغرام ا حبلو  عا، 

يلارب  وعلى الصتتتتتتعي  العاملز  توفّر األمساك مايف املائة من جمموع ال وتينات املستتتتتتاب لكة.  8.6من ال وتينات اريوانية  و
يف املائة على  10مليار نستتتتتتتتمة  و 3.3صتتتتتتتتيب الدرد من مابناو  ال وتينات اريوانية ألكثر من يف املائة من مابوستتتتتتتت  ن 20

مليار شاص. كما متث  األمساك ومناب ات األمساك بع  السلع الغذائية األكثر ت اوال   6.5األق  من هذه ال وتينات لتتتتتتتتتتتتتت
 يف العامل.

مّر موات الستتنوات حيث ازداد الضتتغ  على الصتتي   وق  م رت حالة الابنوع املائز أبنرتت ة الصتتي  ال ليعز على -4
يف املائة من األرصتت ا الستتمكية امللّ را طضتتع  للصتتي  غري  34  اعاب    ة  كثر من 2017ويف عا،  على الصتتعي  العاملز.

هذه . ومن املؤك   ة  نرتتتت ة الصتتتتي  1974يف املائة فل  عا،  10املستتتتاب ا،  وق  ارتدع  هذه النستتتتلة بع   ة كان  تللغ 
ستتوف تؤ ر على الابنوع الليولويز على املستتابوايت كافة )مبا يف ذلا النظا، ا يكولويز  واألنواع والابنوّع الورا ز(. وتابوفر 
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بع  اللياانت عن  اثر الابنوّع الليولويز  لنستتتتلة    األرصتتتت ا ال  يابم صتتتتي ها   منا بدع  ارتداع ا اجل ي  نستتتتلي ا والكلري 
ا ما تابوفّر معلومات مما لة يف ما خيّص الابنوع يف تربية األحياء املائية  وال ستتتتيما على املستتتتابوايت دوة يف جما  ا ناباج  اندر  

 مسابوى األنواع.
وترتتك  املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة األستتاس الذي يلو، عليه ا ناباج يف هذا الل اع.  لدع   يابم مجع  -5

(  2018نوع يف ق اع تربية األحياء املائية )بياانت عا،  700يعية واستتتتتابزراع حوايل نوع من املصتتتتتاي  ال ل 1 700 كثر من 
(. ويف حني يسابمر ع د األنواع اخلاضعة 2006نوع ا مس ال  عا،  472حيث سّ   هذا الرقم األطري ارتداع ا سريع ا )من 

ا ترّكز لإلناباج حو  ع د صتتتغري من األنواع. فت يف املائة من  ناباج األمساك الزعندية  90كثر من للةبية  الرتداع  هناك  يضتتت 
نوع ا  و جمموعة من األنواع فل   فيما متث  األنواع العرتتتتتتتتتتتترا األو  يف تربية األحياء املائية يف العامل )مبا يف ذلا  27ي ا  

 يف املائة من ح م  ناباج تربية األحياء املائية.  50النلااتت( حوايل 
هز مبثابة اللاع ا ال  تابيح لل اع تربية األحياء املائية وللمصتتتتتتتتتتتتتتاي  ال ليعية الابواي  والنمو  واملوارد الورا ية املائية -6

مع الابت ريات على حنو  م ّرد. وتاّبستتتتتتتتم  دارهتا الدّعالة أبمهية  ستتتتتتتتاستتتتتتتتية لابحستتتتتتتتني منو النلااتت واريواانت املائية  وتكييد ا 
ومللاومة األمراض وال ديليات و اتحة الاب ور املستتتابمر. كذلا  حيّ د ال ليعية والناوة عن صتتتنع ا نستتتاة مث  تغري املناخ  

تنوع املوارد الورا ية املائية ق را األنواع على الابكّيف والصمود بويه الليوات املابغريا  ويساهم يف الابنوّع الكلري من األشكا  
املائية أبمهية حامسة  لنستتتتتتتتتلة    بلاء ا نستتتتتتتتتاة واأللواة واخلصتتتتتتتتتائص األطرى ل ى األنواع املائية. وتاّبستتتتتتتتتم املوارد الورا ية 

ورفتتاهتته  نظر ا    املنتتافع الابغتتذويتتة املعةف  تتا ل غتتذيتتة املتتائيتتة. وتؤدي دور ا حيواي  يف توفري ا متت اد  ألغتتذيتتة من اللحتتار 
ل  املعيرة ملاليني األشااص  وخيد ف اسابزراع هذه املوارد  واألهنار واللحريات  وتوفري مص ر ل مناة الغذائية الصحية وس 

كما يف الوق  ندسه من الضغوة الواقعة على األرص ا ال ية. و لابايل ف ز ضرورية لإلناباج املساب ا، لةبية األحياء املائية.  
 ة حدظ املوارد الورا ية املائية واسابا ام ا املساب ا، وت ويرها  واقابسا، املنافع الناشوة عن اسابا ام ا  لع   وا نصاف  
حم  اهابما، دويل  كما توفّر ط ة العم  العاملية برتتتتتة صتتتتوة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة واستتتتابا ام ا املستتتتاب ا، 

 وت ويرها )ط ة العم  العاملية( للمرا األو   طار ا دولي ا مابدل ا عليه للل اع.

 إعداد خطة العمل العاملية
 أبمهيتتتتتتتة  2007لزراعتتتتتتتة ملنظمتتتتتتتة األغتتتتتتتذيتتتتتتتة والزراعتتتتتتتة منتتتتتتتذ عتتتتتتتا،  قرت هيوتتتتتتتة املوارد الورا يتتتتتتتة ل غتتتتتتتذيتتتتتتتة وا -7

املوارد الورا ية املائية وهرتتتتتتتاشتتتتتتتاب ا ودورها يف هنج النظا، الليوز ل غذية والزراعة  ومستتتتتتتامهاب ا يف الابصتتتتتتت ي لابح اّيت تغري 
يولويز ل غذية والزراعة يف الابلرير عن حالة الابنوع الل   وّي   اةيوة العملية الل رية  ع اد2014وب ء ا من عا،  املناخ.
  يوفّر الابلييم الرتتتام  األو  رالة املوارد الورا ية املائية ل نواع املستتتابزرعة 2019الذي ن رتتتر عا،  . كما  ة هذا الابلرير العامل

 و قار ا ال ية.
تلرير ا ق راي   حيث متث  هذه  92ويستتتتتتتتتتتتتتابن  الابلرير عن حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العامل على  -8

يف املائة من  ناباج مصتتتتتتاي  األمساك ال ليعية يف العامل.  82يف املائة من  ناباج تربية األحياء املائية ونستتتتتتلة  96اللل اة نستتتتتتلة 
ا عاملي ا شتتتتتتتتتتتتتتامال  يابناو   يف مجلة  مور  حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة  املستتتتتتتتتتتتتتابزرعة  ويابضتتتتتتتتتتتتتتمن الابلرير تلييم 

واستتتابا ام ا وتلادةا  وعوامل ا الركة واواهاهتا  وي ود صتتتوهنا  و صتتتحاب املصتتتلحة املعنيني  ا وستتتياستتتاهتا وترتتتريعاهتا  
 يابص   ا من حبوث  وتعليم  وت ريب و رشاد  وتعاوة دويل  و قار ا ال ية ضمن ح ود الوالية الوطنية. وما
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 راية    الافظة على الزطم ندستته بع   2019عرتترا املنعل ا يف ف ايرإشتتلاة و قّرت اةيوة يف دورهتا الستتابعة  -9
املنظمة استتتتتتتتتتتتتتابعراض األه اف واللنية  وطلل  من ع اد الابلرير عن حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العامل  
الثانية جملموعة العم  اركومية ال ولية املعنية  ملوارد  ا مجالية وقائمة  ولوايت املابابعة االستتتتتتتتتةاتي ية  كما وردت يف ال ورا

الورا ية املائية  و ع اد مستتتتتتتتتتتتتتودا ط ة عم  عاملية للموارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة لكز تنظر في ا جمموعة العم  
 واةيوة يف دوراهتما امللللة.

ا على ضتتتترورا  ع اد ط ة العم  العاملية  -10 بع  الابرتتتتاور مع األقاليم و لابعاوة مع جلنة مصتتتتاي  واتدل  اةيوة  يضتتتت 
ا ب ضتتتتتتتتتتتتتترورا  ة تكوة ط ة العم  العاملية طوعية وتعاونية و ة عري األمساك و ي زهتا الدرعية املاابصتتتتتتتتتتتتتتة. و حاط  علم 
 تنديذها مبا يابماشى مع احابيايات األعضاء و ولوايهتم.

الل نة الدرعية مساك و ي زهتا الدرعية  وال ستتتتتتتتتتيما وحظز  ع اد ط ة العم  العاملية مبصتتتتتتتتتتادقة جلنة مصتتتتتتتتتتاي  األ -11
جمموعة العم  االستتتتتتتتتتابرتتتتتتتتتتارية املعنية  ملوارد الورا ية املائية املاابصتتتتتتتتتتة بةبية األحياء املائية الابابعة لل نة مصتتتتتتتتتتاي  األمساك و 

 اك(.والابكنولوييات ذات الصلة الابابعة لل نة مصاي  األمساك )جمموعة العم  الابابعة لل نة مصاي  األمس
قائمة  ولوايت املابابعة االستتتتتتتتتةاتي ية من عالوا  على ذلا  قّ ، األعضتتتتتتتتتاء امل طالت برتتتتتتتتتتة األه اف واللنية و  -12

طال  الردود على طلب ط ز   رستتتت     مجيع األعضتتتتاء للحصتتتتو  على تعليلاهتم  ومن طال  امل طالت املل مة طال  
 مخس حللات عم  تراورية  قليمية.

 يةطبيعة خطة العمل العامل
  ة ط ة العم  العاملية طوعية وغري ملزمة  وينلغز ع ، تدستتتتتتتتتتتتتريها  و تنديذها بابناق  مع الابرتتتتتتتتتتتتتريعات الوطنية -13

 .واالتداقات ال ولية اللائمة حيثما ين لق ذلا
ط ة العم  العاملية و يلة  ماب  دا ميكن حت يث ا مبا يابماشتتتتتتتتتتى مع  ي مابابعة تعاب ها اةيوة ضتتتتتتتتتترورية.  وترتتتتتتتتتتك  -14

وم هتا الزمنية األساسية هز عرر سنوات )مبا يابدق مع الابنديذ املابوقع للابلييمات العاملية(  مع  حكا، مابصلة بصوة املوارد 
 على املسابوايت الوطنية وا قليمية والعاملية.الورا ية املائية  واسابا ام ا املساب ا، وت ويرها 

وق  ختابلف األولوية النستتتتتتلية لك  من األولوايت االستتتتتتةاتي ية وا يراءات املرتل ة  ا برتتتتتتك  كلري بني اللل اة  -15
عنية  والل رات واألقاليم املاابلدة. وق  تعابم  األمهية النستتتتلية على املوارد الورا ية ندستتتت ا  والليوة ال ليعية  و نظم ا ناباج امل

 ا دارية ارالية  واملوارد املالية  و السياسات اللائمة  صال   دارا املوارد الورا ية املائية.

 املسوغ املنطقي خلطة العمل العاملية
وتلةح  ولوايت العمتتت  االستتتتتتتتتتتتتتةاتي يتتتة  الواردا يف ط تتتة العمتتت  العتتتامليتتتة  تتتت ابري حمتتتّ دا ملعتتتاجلتتتة االحابيتتتايتتتات  -16

املابصتتتتتلة بابعزيز صتتتتتوة املوارد الورا ية املائية  واستتتتتابا ام ا املستتتتتاب ا، وت ويرها. وستتتتتوف يستتتتتاهم تنديذ  ولوايت والابح ايت 
العم  االستتتتتتتتةاتي ية    حّ  كلري يف اجل ود ال ولية لابعزيز األمن الغذائز والابنمية املستتتتتتتتاب امة  والاباديف من وطتا الدلر  

 ات دولية  طرى.متري ا مع  ه اف الابنمية املساب امة والابزام
ا بكثري من زراعة الاصي  وا ناباج اريواين  -17 ويرك  اسابزراع األنواع املائية بصورا  مجالية ق اع  ناباج  ح ث ع   

يف املائة من  97يف الزراعة األرضتتتتتتتتتتتتتتية. كما  ة الاب يني يف تربية األحياء املائية ح يث الع   نستتتتتتتتتتتتتتلي ا  حيث  ة ت يني 
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ق  ب   يف اللرة العرتتتترين فحستتتتب. ونابي ة  لذلا  فةّة معظم األنواع ارالية املستتتتابزرعة ال ختابلف  األنواع املائية املستتتتابزرعة
كثري ا عن  قار ا ال ية  وما زال  حتافظ على مستتابوايت عالية من الابنوّع الورا ز. ال ب  على العكس من ذلا  مّت ت يني 

 الف  10ستتتتواء( املستتتتابا مة ل غذية والزراعة طال  فةا تصتتتت     الع ي  من األنواع األرضتتتتية )اريوانية والنلاتية على ال
ستتتتتتنة  وي عابل   هنا طستتتتتترت يزء ا كلري ا من الابنوع الورا ز املويود ل ى  ستتتتتتالف ا ال ية  و لدع  فل ت اللرتتتتتترية ع د ا من 

لورا ية املائية املابصتتتتتتتتتتلة  ملوارد األقارب ال ية ةذه األنواع. ويوّل  هذا االنلستتتتتتتتتتا، بني الل اعات ضتتتتتتتتتترورات خمابلدة للموارد ا
 الورا ية للثروا اريوانية والاصي  ل ى النظر يف صوهنا  واسابا ام ا املساب ا، وتنمياب ا.

ال ور اراستتتم الذي تؤديه املوارد الورا ية املائية على صتتتعي  املستتتامهة يف حتليق األمن الغذائز العاملز وستتتل  ورغم  -18
فعلى ستتتتتلي  املثا   ات املاباحة عن املوارد الورا ية املائية يف األغلب مرتتتتتابابة وغري مكابملة. املعلوم كان   العيش املستتتتتاب امة 

كثري ا ما تكوة سالالت األصناف املسابزرعة للع   نواع تربية األحياء املائية ملابصرا  على ع د قلي  من الرركات ال  ق  
  ذلا   ة غياب الابستتتتتميات املوّح ا من  ي  حت ي  و ضتتتتتافة   تدرض قيود ا على الوصتتتتتو     املعلومات ذات الصتتتتتلة. 

ا قاطع ا والابلليغ عن ا يلّلص دقة اللياانت املاباحة. و لابايل  يرك  الابلرير عن حالة الابنوع  املعلومات عن هذه املوارد حت ي  
مابستتتتلة  يف  بالغ املنظمة الليولويز ل غذية والزراعة يف العامل ط وا   و  وهامة حنو حتلي  الد وات  ب ريلة مابماستتتتكة و 

واللل اة األعضتتتتتتتتتاء عن بياانت تربية األحياء املائية ومصتتتتتتتتتاي  األمساك  ويف حت ي  الد وات املعرفية املابعللة  ملوارد الورا ية 
املائية ل غذية والزراعة عن  مستتتتتتتتتتتتابوايت  دأل من مستتتتتتتتتتتتابوى األنواع.  منا حت املعلومات الواردا يف الابلرير عن حالة الابنوع 
الليولويز ل غذية والزراعة يف العامل تابت ر  لغياب النستتتتتتت  للرصتتتتتتت  اجلاري رالة املوارد الورا ية املائية واالستتتتتتتابا ا، امللابلس 

 وغري املابسق للابسميات من  ي  وصف هذه املوارد.
ية   ة  دلّة على وعلى الرغم من الاب يني ار يث نستتتتتتتتتتلي ا ملعظم األنواع املائية املستتتتتتتتتتابا مة يف تربية األحياء املائ -19

الابتت هور الورا ز ةتتذه املوارد يف بع  نظم  متت ادات اللتتذور  بدعتت  ستتتتتتتتتتتتتتوء ا دارا الورا يتتة وغيتتاب ت ليق امللتتادئ الورا يتتة 
ويابم األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتية. ويزي  هذا األمر من خماطر قيا، الةبية ال اطلية  وفل اة تنوع ورا ز كلري و طري ا ترايع  داء ا ناباج. 

نوع يف مواقع ليس  مواقع ا األصلية. وتسابزرع تسعٌة من األنواع العررا األكثر اسابزراع ا يف بل اة  200من اسابزراع  كثر 
مّت  دطاةا  لي ا  كثر مما يابم استتتابزراع ا يف اللل اة ال  ترتتتك  موطن ا األصتتتلز. وميكن  ة تصتتتلح هذه األنواع غري اللية 

 يية اللية  مبا يف ذلا الابنوع الليولويز ل نواع األصلية.غازية  و ة تؤ ر على حنو سل  على النظم ا يكولو 
ال تزا  جلميع األنواع املستتتتابزرعة  قارب ويللى رابٌ  قوي قائم ا بني املوارد الورا ية املائية املستتتتابزرعة و قار ا ال ية. و  -20

  تللى تربية األحياء املائية تعابم  برية يف ال ليعة  رغم  ة بعضتتتت ا م ّ د بدع  جمموعة من اللوى الرّكة. ويف ع ا حاالت
على موارد األقارب ال ية حيث يستتتتابمر مجع اللذور للزراعة  و الرصتتتتي  اللّياض للمدارخ من الن اق ال ّي. وميكن  ة تابت ر 

صتتتتتتتتتتي  األقارب ال ية ل نواع املستتتتتتتتتتابزرعة )األرصتتتتتتتتتت ا واجملموعات( بةبية األحياء املائية  ليس فل  بدع  مجع اللذور  و الر 
ا من طال  تغيريإفل اة املوائ   و  ر حاالت هروب  و دطو  مابعم   تغرّي الابداع  بني األنواع املسابزرعة  اللّياض  منا  يض 

 املابغريا ورا ي ا و قار ا ال ية.
وعلى العكس  ميكن  ة ترتتك   رصتت ا مصتتاي  األمساك اخلاضتتعة  دارا يي ا  ليات  فعالة للصتتوة يف املوقع يف  -21

ا الع ي  من برامج الصتتتوة طارج املوقع  كلنوك اجلينات يف النظا، ارّز  و يف األانبيب. املناط ق املائية المية. ويوي   يضتتت 
برانمج للصتتتتتتتتتتتتتتوة يف النظا، ارّز  معظم ا  200ويدي  الابلرير عن حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العامل عن 
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بنا ييين يف األانبيب  وال ستتتتيما من زراعة ال حالب ال قيلة  300ال قيلة اللحرية  وحوايل ل مساك الزعندية وال حالب 
 اللحرية وجمموعات السائ  املنوي الدوم  لاب ي .

ويف حني ط ّلل  ع ا تكنولوييات للابحسني الورا ز على حنو انيح على األنواع املائية  يللى مسابوى االسابدادا  -22
ا نستتتلي ا  وعاصتتتة الابكنولوييا األستتتاستتتية املابصتتتلة  لةبية االنابلائية  يف ق اع تربية األحياء ماب ني   من هذا الابحستتتني الورا ز

 املائية اليو،. ولذا  يوي  الللي  نسلي ا من األنواع املسابزرعة ال  مّت  ت ويرها يف ق اع تربية األحياء املائية. وي لّ ر  ة  كثر
نة من طال  برامج تربية طاضتتتتتتتتتعة يف املائة من  ناباج تر  10قليال  من  بية األحياء املائية ينلثق من األنواع املستتتتتتتتتابزرعة الستتتتتتتتتّ

يف املائة من  45 دارا يي ا. ووفل ا للابلرير عن حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العامل  يابم حالي ا استتتتتتتتتتتتتتابزراع 
حستتتتتتني الورا ز يؤ ر برتتتتتتك  ملحوم على  نابايه يف ق اع تربية األحياء بل  ا فل  أبة الاب 55األنواع كتنواع برية فيما  فاد 

 لابايل  تابوفر فرصتتتتتتة مل يابم اناب ازها لزايدا  نابايية تربية األحياء املائية املستتتتتتاب امة برتتتتتتك  كلري من طال  االعابماد و املائية. 
 املعّ   للابحسني الورا ز يف الل اع. 

ملوارد الورا ية املائية ع ي ٌا ومعل ا يف  غلب األحياة ألهنا تابصتتتت  كما  ة الستتتتياستتتتات واملؤستتتتستتتتات ال  تعاجل ا -23
ا ملستتتابوايت األنواع  عادا  بابت ريات وحمدزات خمابلدة. فالستتتياستتتات ال  تعاجل املوارد الورا ية املائية ال تويل عادا اهابمام ا طاصتتت 

الل ا ما تكوة الستتتتتتتياستتتتتتتات وط   ا دارا ذات وما دوة مستتتتتتتابوى األنواع  و لابايل تعّرض  دارا هذه املوارد    اخل ر. وغ
 الصلة غري فعالة لع د  من األسلاب.

وهناك نلص يف الوعز بصتتتتتتتتتتتتتتورا  مجالية بليمة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف مصتتتتتتتتتتتتتتاي  األمساك وتربية  -24
برتتتك  كام  للابعلي ات يف صتتتوهنا  األحياء املائية  ويدابلر  صتتتحاب املصتتتلحة الرئيستتتيوة عامة     الل را على الابصتتتّ ي 

واستتتتتتابا ام ا املستتتتتتاب ا، وت ويرها. عالوا  على ذلا  ختابلف االحابيايات واألولوايت يف بناء الل رات  طابالف األقاليم. 
صتتة للموارد الورا ية املائية ستتّ ل  جناح ا يزئي ا جل ة بناء الل رات  و ة  دلة على  ة الرتتلكات ا قليمية  و ال ولية املاصتتّ

 والابوعية  غري  نه مل يابم اردام علي ا يف  غلب األحياة.
وستتتتتتتيؤدي حتستتتتتتتني املعرفة برتتتتتتتتة حالة واواهات  دارا املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة    تستتتتتتت ي  وضتتتتتتتع  -25

ية وت هورها املوائ  والعرائر املائسياسات  مش  وط    فض   و   حتسني  دارا هذه املوارد األساسية. وق   فضى فل اة 
   ا فلار الورا ز. ويف ضوء ذلا وتغرّي الظروف الليوية واالقابصادية  وتل ، الابكنولوييات اريوية  يوفر الابلرير عن حالة 
املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العامل و يراءات املابابعة املابصتتتتتتتتتتتتتتلة به فرصتتتتتتتتتتتتتتة  طا  انابظارها لابح ي  األولوايت 

 ية   ف تعزيز مسامهة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف حتليق األمن الغذائز والابنمية الريدية املساب امة.االسةاتي 
 حاية وحت اي  يف  ربعة جماالت ذات األولوية: 37وحيّ د الابلرير  -26
 

 الابوصيف وارصر والرص  (1)
 الصوة واالسابا ا، املساب ا، (2)
 الورا ية املائية لةبية األحياء املائيةتنمية املوارد  (3)
 السياسات  واملؤسسات  وبناء الل رات والابعاوة (4)

 وبناء  على الزطم يف  طالق الابلرير األو  عن حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العامل  توفّر ط ة العم  العاملية
ال  مت حت ي ها  ب ريلة استتتتتتتتةاتي ية ومستتتتتتتتاب امة. وستتتتتتتتوف يابستتتتتتتتم الابعاوة  طار ا ملعاجلة الدرص والد وات واالحابيايات 
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والابنستتيق بني اللل اة و صتتحاب املصتتلحة ذوي الصتتلة أبمهية  ستتاستتية لابللية احابيايات اللل اة النامية بصتتورا طاصتتة جل ة 
 ه.الل رات  واالساب ابة لالسابنابايات ال  طلص  لي ا الابلرير  ولابنديذ ط ة العم  العاملية هذ

 أهداف واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية
ترمز ط ة العم  العاملية    معاجلة صتتتتتتتوة املوارد الورا ية املائية  واستتتتتتتابا ام ا املستتتتتتتاب ا، وت ويرها   ف تل مي  -27

 مسامهة كلريا يف تعزيز األمن الغذائز والابنمية املساب امة  والاباديف من وطتا الدلر.
و ولوايهتا االسةاتي ية على االفةاض أبة اللل اة مةاب ة يوهراي  يف ما يابعلق  ملوارد وتسابن  ط ة العم  العاملية  -28

الورا ية املائية ل غذية والزراعة  و ة الابعاوة ال ويل اجلوهري ضروري لابحليق األه اف املذكورا  دانه برك  فعا  وكفء. 
 يسابن  على االفةاضات وامللادئ الابالية: وق  يرى  ع اد ط ة العم  العاملية ضمن  طار اسةاتي ز واسع

  املواءمة مع الصتتتكوك واألدوات اللائمة يف جما  الستتتياستتتات  وبصتتتورا طاصتتتة  م ونة الستتتلوك للمنظمة برتتتتة
من  ه اف الابنمية املستتاب امة(  وغريها من  14و 2الصتتي  الرشتتي   و ه اف الابنمية املستتاب امة )وعاصتتة اة فاة 

اية. ومن شتة األولوايت االسةاتي ية  ة تساع  اللل اة  حسب االقابضاء  يف الصكوك ال ولية  حسب ار
 دماج االحابيايات املابصتتتتلة بصتتتتوة املوارد الورا ية املائية و دارهتا يف الستتتتياستتتتات وال امج الوطنية األوستتتتع ن اق ا 

 ويف  طر العم  على املسابوايت الوطنية وا قليمية والعاملية.
  د الورا ية املائية ق را ق اع تربية األحياء املائية على االستتتتتاب ابة برتتتتتك  مستتتتتاب ا، ل للات ستتتتتوف يضتتتتتمن تنوع املوار

األسواق واجملابمع األوسع ن اق ا والظروف الليوية  مبا يف ذلا تغرّي املناخ واافات  وال ديليات واألمراض املساب  ا. 
ن األنواع املائية ال  تلّ  االحابيايات اللية  وي لب األطصتتتتتتتائيوة يف تربية األحياء املائية األصتتتتتتتناف املستتتتتتتابزرعة م

وت عم األمن الغذائز والابغذوي على املستتتتتتتتتتتتتابوى اللز والوطين والعاملز وتوفّر فرص العم   مبا يف ذلا ضتتتتتتتتتتتتتمن 
اجملابمعات اللية الريدية  وال  تكوة قادرا  على الصتتتتتتتتتتتتتمود يف ويه جمموعة من العوام  اريوية والالحيوية  مبا يف 

 لا الظروف املناطية اللصوى  واألمراض ونظم ا ناباج املاابلدة واملاب ورا.ذ
  ونظر ا    الابكاف  بني املوارد  فةة صتتتتتتتتتتتتتتوة جمموعة مابنوعة من املوارد الورا ية املائية يف اللل اة يف العامل يلّلص

 لعاملز.املااطر يف ويه اسابمرار ا ناباج وا م اد على  ساس عاملز  ويعّزز األمن الغذائز ا
  وتةاب  املوارد الورا ية املائية ال ية واملستتابزرعة بلعضتت ا اللع  ارتلاط ا و يل ا  وعب النظر  لي ا برتتك  مجاعز يف

 ما خيّص صوة املوارد الورا ية املائية  واسابا ام ا املساب ا، وت ويرها.
 رصتتت ا ال ية واألنواع املستتتابزرعة لكرتتتف الابوصتتتيف وارصتتتر املريعياة للموارد الورا ية املائية  والرصتتت  الروتيين ل 

االطابالفات  هز عوام   ساسية لإلدارا الورا ية والسةاتي يات وبرامج الابحسني  يف برامج الصوة  ويف وضع 
 ط   ال وارئ من  ي  محاية املوارد اللّيمة املعّرضة للا ر. 

  لابوييه عملية بلورا الستتتتتياستتتتتات واخل وة الابويي ية معرفة ورصتتتتت  حالة املوارد الورا ية املائية عامالة  ستتتتتاستتتتتياة
 دارا هذه املوارد  حبيث تستتتتتتتتتتةشتتتتتتتتتت   ما اللرارات ال  ياباذها املناب وة برتتتتتتتتتتتة املوارد الورا ية املائية الوايب 

 اسابا ام ا ضمن نظم ا ناباج.



10 PageAppendix D,  CGRFA-18/21/Report 

 

 لصتتتتتوة املوارد الرئيستتتتتية ل قارب  ياب ّلب صتتتتتوة املوارد الورا ية املائية هن  ا خمابل  ا  ويف حني ينلغز  يالء األولوية
ال ية يف املوقع  يضتتتتتتتتتت لع الصتتتتتتتتتتوة طارج املوقع ب ور يف هذا اجملا   ومن املريح  ة يرتتتتتتتتتتك  هذا املزج الن ج 

 الرئيسز لصوة األنواع املسابزرعة.
  وي  دراج مجيع  صتتتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتتتلحة ذتعابم  ا دارا الدعالة للموارد الورا ية املائية على املستتتتتتتتتتابوايت كافة على

الصلة  وعلى مراركاب م ال وعية. ومن شتة  صحاب املصلحة هؤالء  مبا يف ذلا  صحاب املصلحة الرئيسيني 
مث  م راء املوارد اركوميني  وصتتتتتانعز الستتتتتياستتتتتات  واألكادمييني واللاحثني ومناب ز ومر  األحياء املائية   ة 

لورا ية املائية وت ويرها. ومن امل م ف م ودعم يضتتتتتت لعوا ب ور  على الصتتتتتتعي  الدردي واجلماعز يف صتتتتتتوة املوارد ا
 دوار  صتتتتتتتحاب املصتتتتتتتلحة املاابلدني ومصتتتتتتتلحاب م يف املوارد الورا ية املائية  حبيث يابلامسوة املنافع الناشتتتتتتتوة عن 

 اسابا ا، هذه املوارد بع   و نصاف. 
 األه اف الرئيسية خل ة العم  العاملية هز الابالية: -29

 ة املائية وتوصيد ا ووصد ا ورص ها؛حتسني حت ي  املوارد الورا ي 
  وترتتتتتتت يع الوصتتتتتتتو     املعلومات برتتتتتتتتة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة  وتلادةا على املستتتتتتتابوى العاملز

 وا قليمز والوطين؛
  ل ييا  ارالية وضتتتتتتتتتتماة اردام على الابنوع اةا، للموارد الورا ية املائية  يف األنواع املستتتتتتتتتتابزرعة واألقارب ال ية

 وامللللة؛
  وترتتتتتتتت يع استتتتتتتتابا ا، املوارد الورا ية املائية وت ويرها برتتتتتتتتك  مستتتتتتتتاب ا،  من  ي  حتليق األمن الغذائز والابنمية

 املساب امة لةبية األحياء املائية ورفاه ا نساة يف مجيع اللل اة؛
   ن  ي  حتليق مكاستتتتتب ورا ية ت عم النمو موتع ي  الابحستتتتتني الورا ز املالئم للموارد الورا ية املائية املستتتتتابزرعة

 املساب ا،  ناباج تربية األحياء املائية؛
  والابصتتتتتتّ ي لضتتتتتترورا بلورا برامج وطنية شتتتتتتاملة حو  املوارد الورا ية املائية ينارة في ا  صتتتتتتحاب املصتتتتتتلحة ذوو

لاحثني  ومناب ز الصتتتتتلة  مبا يف ذلا صتتتتتانعز الستتتتتياستتتتتات  وم راء املوارد اركوميني وغريهم  واألكادمييني وال
 األحياء املائية  والوكاالت اركومية ال ولية وغري اركومية؛

  والابرتتت ي  على ال ور اةا، الذي تؤديه املر ا يف استتتابا ا، املوارد الورا ية املائية وصتتتوهنا  وال عوا    بذ  ي ود
 ئية ل غذية والزراعة؛لرم  املر ا والابعاونيات النسائية يف برامج  دارا املوارد الورا ية املاطاصة 

  وبناء الل رات يف جما  صتتتتتتتتتوة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة واستتتتتتتتتابا ام ا وتنمياب ا  وت وير املعلومات
ذات الصلة برتة املوارد املالية واملوارد املابعللة  للنية الابحابية  والاب ريب والابعليم للسماح لع د  ك  من اللل اة 

 وارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة واسابا ام ا على حنو مساب ا،؛ السابدادا من امل
 محاية املوائ  اررية  لنستتتتتتتتتتتلة    كافة مراح  ت وير املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة  وعكس رتتتتتتتتتتت يع وت

ّلله األنواع الغريلة الغازية  ترايع الع ي  من األقارب ال ية ل نواع املائية املسابزرعة  مبا يف ذلا الةايع الذي تس
وتعزيز الن ج ا يكولويية وا يكولويية ا قليمية كوستتتتتتتتائ  فعالة لابعزيز استتتتتتتتابا ا، املوارد الورا ية املائية ل غذية 

 والزراعة و دارهتا على حنو مساب ا،؛
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 للمنافع الناشتتتتتتوة عن  وترتتتتتت يع الوصتتتتتتو     املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة والابلاستتتتتتم العاد  واملنصتتتتتتف
 اسابا ام ا  متري ا مع الصكوك ال ولية ذات الصلة  حسب اراية؛

   والابوعية  ملوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة وزايدا املعارف املابعّللة  ا  من طال   يراء دراستتتتتات حالة مثال
 ا لابعزيز األمن الغذائز والابنمية االقابصتتتادية تلنّي كيف ميكن استتتابا ا، الابكنولوييات الورا ية واملعارف املرتل ة 

  وصوة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة؛
  ،ومستتتاع ا اللل اة واملؤستتتستتتات ذات الصتتتلة على وضتتتع األولوايت واالستتتةاتي يات الوطنية يف جما  استتتابا ا

 عراض ا برك  منابظم  ؛املوارد الورا ية املائية على حنو مساب ا، وت ويرها وصوهنا وتنديذها واساب
  ال سيما يف اللل اة النامية وتلا ال  متّر اقابصاداهتا مبرحلة انابلالية  –وتعزيز ال امج الوطنية والل رات املؤسسية

وت وير ال امج ا قليمية وال ولية ذات الصتتتتتتتتتتتتلة؛ وينلغز  ة ترتتتتتتتتتتتتم  هذه ال امج الابعليم واللحث والاب ريب  –
را ية املائية ل غذية والزراعة  وحصرها ورص ها وصوهنا وت ويرها واسابا ام ا برك  ملعاجلة توصيف املوارد الو 

 مساب ا،؛
  واسابعراض السياسات وال امج واألولوايت الوطنية ذات الصلة بغية هتيوة بيوة مؤاتية وتعلوة املوارد اللررية واملالية

رتل ة  ا  مث  الةبية االنابلائية  برتتتتتتتتتتك  مستتتتتتتتتتاب ا،  الالزمة الستتتتتتتتتتابا ا، املوارد الورا ية املائية والابكنولوييات امل
 وتلادةا؛

  وال عوا    وضتتتتتتتتتتتتع ط وة تويي ية طوعية و طر لابعزيز  دارا املوارد الورا ية املائية  على الصتتتتتتتتتتتتعي ين الوطين
 وال ويل.

 هيكل خطة العمل العاملية وتنظيمها
ضمن  ربعة جماالت ذات األولوية تعكس تلسيم الابح ايت يابّم وميع األولوايت االسةاتي ية يف ط ة العم  العاملية  -30

 واالحابيايات ال  يرى حت ي ها يف الابلرير عن حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العامل  على النحو الابايل:
 الابوصيف  وارصر والرص  (1)
 الصوة واالسابا ا، املساب ا، (2)
 األحياء املائيةتنمية املوارد الورا ية املائية لةبية  (3)
 السياسات  واملؤسسات وبناء الل رات والابعاوة (4)

وحيّ د ك  جما  ذي األولوية ه ف ا طوي  األي  مرتل  ا به  ويعّ د جمموعة من األولوايت االستتةاتي ية. وضتتمن ك   ولوية 
ولوايت استتتتتتتتتتتتتتةاتي يتتتة  حيتتت  د هتتت ف طتتتاص    يتتتانتتتب قتتتائمتتتة من ا يراءات لابحليق هتتتذا اةتتت ف. كمتتتا  ة بع  األ

االسةاتي ية مابصلة ومةاب ة بلعض ا   و ماب اطلة مع بعض ا و لابايل ميكن  ة تكوة ا يراءات املابوقعة ذات صلة أبكثر 
 من  ولوية اسةاتي ية واح ا.

كما ياّبستتتتتم رصتتتتت  تنديذ ط ة العم  العاملية أبمهية حامسة  وستتتتتوف ت لذ  اجل ود لوضتتتتتع املؤشتتتتترات املالئمة ةذا  -31
بع  اراالت  فةة املؤشتتترات ال  ميكن استتتابا ام ا لرصتتت  تنديذ ط ة العم  العاملية ماباحة حالي ا  يف حني  الغرض. ويف

وعلى املؤشتتتترات امللةحة  ة تكوة قابلة لإل لات  وستتتتيابم وضتتتتع مؤشتتتترات  طرى حبستتتتب ينلغز وضتتتتع مؤشتتتترات  طرى. 
ومن الابم  وضع املؤشرات ان الق ا من نظا، املعلومات اخلاص  ملوارد الورا ية املائية الذي تلو، منظمة األغذية  .االقابضاء

   والزراعة  و مصادر  طرى بوضعه حالي ا  مبا يف ذلا ال راسات االسابلصائية املساب  فة واللائمة حبّ  ذاهتا.
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 أولوايت العمل السرتاتيجية - اجلزء الثاين
 احلصر والتوصيف والرصد - 1جمال األولوية 

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

 مقدمة
ياّبستتتتتتم رصتتتتتت  حالة املوارد الورا ية املائية وا بالغ عن ا أبمهية حامسة للستتتتتتماح بصتتتتتتوهنا  واستتتتتتابا ام ا املستتتتتتاب ا،  -32

ووفل ا للابلرير عن حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة  فةة مستتتتابوى رصتتتت  هذه املوارد وا بالغ عن ا غري وت ويرها. 
كاف  حالي ا  وطاصتة عن  مستابوايت دوة مستابوى األنواع. ويف حني تلو، اللل اة برصت   ناباج تربية األحياء املائية حسب 

ارير  ذا الرتتتة    منظمة األغذية والزراعة  ترتتوب تضتتار ت نظم ا بالغ هذه. األنواع  و جمموعات األنواع  وترفع الابل
ول ى ا بالغ عن حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العامل مثال   أييت الع ي  من الابلارير الل رية على ذكر 

غ برتتتتتتتتك  دوري    املنظمة والعكس صتتتتتتتتحيح. ونابي ة  استتتتتتتتابزراع  نواع غري مستتتتتتتت لة يف اللياانت الل رية لإلناباج ال  ت للّ 
الوصو     املعلومات املوح ا واملو وق  ا برتة املوارد الورا ية املائية  وق  تكوة اللياانت غري مابوفرا  لذلا  من الصعب

  لكام  وال سيما يف ما طص املسابوايت دوة مسابوى األنواع.
س يف استتتتابا ا، املصتتتت لحات لوصتتتتف األنواع املستتتتابزرعة من املوارد و ة مستتتتابوى عا   من ع ، االتستتتتاق وااللابلا -33

املائية عن  مستتتتتتتابوايت دوة مستتتتتتتابوى األنواع. و  ف  اتحة مجع اللياانت  ورصتتتتتتت  حالة املوارد الورا ية املائية ورفع الابلارير 
 برتهنا  من الضروري توفري املزي  من االتساق والابوحي  لإليراءات واملص لحات.

صتتتتتتتغري من اللل اة على نظم املعلومات عن املوارد الورا ية املائية ضتتتتتتتمن والياب ا اللضتتتتتتتائية؛ غري  ة  وحيافظ ع دٌ  -34
اةيك  والن ج املعابم  يف مجع اللياانت وتصتتتنيد ا ال ياّبلعاة املعايري  و امللادئ ذاهتا. و ة حاية ملّحة لوضتتتع نظا، مابستتتق 

املائية يابيح امللارنة بني املعلومات ال  تلّ م ا بل اة خمابلدة  ويضتتتتتتتتتمن ومابدق عليه لابستتتتتتتتت ي  املعلومات عن املوارد الورا ية 
 الابرغي  الليين لنظم املعلومات ال  تكوة قابلة للملارنة ومابسلة على الصعي  العاملز.

نة من ونظر ا     مهية األنواع غري اللية يف ا ناباج العاملز لةبية األحياء املائية وت وير األنواع املستتتتتتتتتتتتابزرعة ا -35 لستتتتتتتتتتتتّ
املوارد الورا ية املائية يف بع  اللل اة  من الرتتتتتتتتتتتتتتائع  ة حتصتتتتتتتتتتتتتت  عمليات  دطا  ونل  هذه املوارد ع  ار ود الوطنية. 

حني تستتتتتتّ   بع  اللل اة عمليات النل  هذه  ال يوي  نظا، موّح  عاملي ا لابستتتتتت ي  هذه الابلادالت للموارد الورا ية  ويف
 98املائية.

 لاهلدف الطويل األج
 اتحة املعلومات عن املوارد الورا ية املائية ل عضتتتتتتاء و صتتتتتتحاب املصتتتتتتلحة ومتكين م من استتتتتتابا ام ا بواستتتتتت ة نظا، عاملز 

 مدّص   ذي طابع مؤسسز ومزّود  ملوارد على حنو مساب ا، يسابا ، مص لحات موّح ا. 

 
                                                   

ل نواع. حتافظ املنظمة على قاع ا بياانت  دطا  األنواع املائية  منا ال يابم حت يث ا على حنو منابظم  وهز تستتتتتتتتتتتتتتتّ   فل  عمليات ا دطا  األو    98
 (/en/14786http://www.fao.org/fishery/topic)ماباحة على العنواة 

http://www.fao.org/fishery/topic/14786/en
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 1-1األولوية السرتاتيجية 
 والابسميات والابوصيدات اخلاصة  ملوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة.تعزيز االسابا ا، املوحّ  عاملي ا للمص لحات 

 املسوغ املنطقي
حيّ د الابلرير عن حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة غياب تستتتتتتتميات موّح ا لوصتتتتتتتف هذه املوارد عن  مستتتتتتتابوايت 

ات عن األنواع املستتتتتتابزرعة وف م ا. وق  اقةح  املنظمة دوة مستتتتتتابوى األنواع كتح  الليود اررية يف ويه تلاستتتتتتم املعلوم
 99تسمية موّح ا ل نواع املسابزرعة من املوارد الورا ية املائية كمكّوة لنظا، معلومات منوذيز طاص  ملوارد الورا ية املائية.

املائية يف ظ  الاب يني  مبا يف ذلا: وهناك الع ي  من العمليات الورا ية والابكنولوييات ال  تغرّي ارالة الورا ية ل نواع 
اطابيتتار الابتت يني؛ والةبيتتة التت اطليتتة؛ واجلنوح الورا ز؛ والةبيتتة االنابلتتائيتتة؛ والاب  ني والةبيتتة املاابل تتة؛ والابتت طتت  يف عتت د 

ابزرعة األزواج الصلغية؛ و نراء جمموعات  حادية اجلنس. وتؤدي هذه العمليات والابكنولوييات    الع ي  من األنواع املس
املاابلدة  ضتتتتتتتتتتتتتتافة     األنواع املستتتتتتتتتتتتتتابزرعة يف املواقع ال ية واملابمثلة  ألفراد ال  يابم مجع ا ملاشتتتتتتتتتتتتتترا من ال ليعة ألغراض 
ر وتابعّزز عملية حصتتتتر ارالة واالواهات واملااطر املرتل ة  ا  وتوصتتتتيد ا ورصتتتت ها  بدع  ف م  استتتتابزراع ا. وستتتتوف تابيستتتتّ

 ذه األنواع املسابزرعة.مرةك للمواصدات املوّح ا ة

 اهلدف
حتليق اتستتتتتتتتتتتتاق  ك  يف املصتتتتتتتتتتتت لحات املستتتتتتتتتتتتابا مة لوصتتتتتتتتتتتتف املوارد الورا ية املائية يف جمابمع تربية األحياء املائية على 

 املسابوايت كافة.

 اإلجراءات
  وضع ونرر يف صدوف  صحاب املصلحة الرئيسيني مسرد قائم على ا نةن   و مكنز للمص لحات الرئيسية

ملوارد الورا ية املائية  مبا يف ذلا  مثلة عن استتتتتتتابا ام ا بلغات  خمابلدة  من  ي  الةويج لالستتتتتتتابا ا، لوصتتتتتتتف ا
 املوّح  عاملي ا للمص لحات.

   نرر تسميات موّح ا يف صدوف  صحاب املصلحة الرئيسيني من طال  تنديذ اسةاتي ية طاصة  التصاالت
ة لةبية األحياء املائية )املؤمترات وحللات العم (  ونرتتتتر دلي   و مبا يف ذلا تل مي العروض يف األح اث الرئيستتتتي

ملالة برتتتتتة استتتتابا ا، املصتتتت لحات  والابرتتتت يع على استتتتابا ام ا من طال  وستتتتائ  الابواصتتتت  االيابماعز ومن 
 يانب ي ات الابت ري الرئيسية يف األوساة األكادميية  والصناعة واركومة. 

 موارد الورا ية املائية مبا يف ذلا الابوصتتيدات الرتتكلية وإ و الورا ية للموارد  و وتعزيز ف ارس بوصتتف موّح  لل وضتتع
 .الورا ية املائية عن  مسابوى األنواع وإ و ما دونه

 

                                                   
  .in Aquaculture ” Farmed Types“What are . 2020Mair, G.C. & Lucente, Dياباح مد و، األنواع املسابزرعة والابعاريف اخلاصة  ا يف:   99

and why do they Matter? . ا عتتلتتى التتعتتنتتواة  61نرتتتتتتتتتتتتتتتتترا متتنتتظتتمتتتتتتتتة األغتتتتتتتتذيتتتتتتتتة والتتزراعتتتتتتتتة لتتةبتتيتتتتتتتتة األحتتيتتتتتتتتاء املتتتتتتتتائتتيتتتتتتتتة رقتتم )متتابتتتتتتتتاحتتتتتتتتة  يضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
40EN.pdf#page=8302en/CA8302ca/3http://www.fao.org/.) 

http://www.fao.org/3/ca8302en/CA8302EN.pdf#page=40
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 2-1األولوية السرتاتيجية 
ملوارد حتسني وتنسيق  يراءات الرص  وا بالغ  وتوسيع ن اق نظم املعلومات اللائمة املسابن ا    األنواع من  ي  تغ ية ا

 الورا ية املائية ال  مل يابم ا بالغ عن ا  و ال  مل يابم ا بالغ عن ا  لرك  الكايف.

 املسوغ املنطقي
 100ترّكز النظم الوطنية لرفع الابلارير برتتتتتتتتتة  ناباج تربية األحياء املائية  حيث تلو، املنظمة بابنستتتتتتتتيق عملية ا بالغ العاملية 

على مسابوى األنواع  و جمموعات األنواع اجلماعية فحسب. ونظر ا    الابداوت بني قوائم األنواع امللّ مة    املنظمة ك زء 
من ا بالغ عن ا نابتتاج  وقوائم األنواع الواردا يف الابلتتارير الل ريتتة امللتت متتة  عتت اد الابلرير عن حتتالتتة املوارد الورا يتتة املتتائيتتة 

ال يابوفّر اتستتتتتتاق بني الابلارير. وتستتتتتتابن  األنواع ال  ت رفع تلارير عن  ناباي ا    املنظمة    قائمة األنواع ل غذية والزراعة  
ا كلري ا من فرادى األنواع )مثال   الواردا يف نظتتا، املعلومتات اخلتاص  لعلو، املتائيتتة ومصتتتتتتتتتتتتتتتايت  األمستاك  وال  تضتتتتتتتتتتتتتتّم عت د  

يض ا ع د ا صغري ا من اة ائن( ال  ال تسمح بابح ي  املورد الورا ز ملسابوى األنواع  اجملموعات الرئيسية ل نواع   منا تضّم  
 و لابايل ال ميكن اسابا ام ا من  ي  تصنيف األنواع املسابزرعة.

املناب ة وق  حّ دت الابلارير الل رية ال  تستتاهم يف الابلرير عن حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة ع د ا من األنواع 
يف ق اع تربية األحياء املائية ال  ال تابّم ا شتتتتتتتارا  لي ا يف ا بالغ عن بياانت ا ناباج. وكاة الع ي  من هذه األنواع  نواع ا 
غري غذائية مث   نواع الزينة والكائنات ال قيلة. ويف حني ينلغز  يالء األولوية ل نواع الغذائية  ال عب استتتتتتتتتتتتتتابلعاد هذه 

لغذائية من نظم ا بالغ  ستتيما  ة استتابزراع  مساك الزينة يرتتك  طيار ا هام ا لكستتب ستتل  العيش  لنستتلة    األنواع غري ا
اجملابمعات اللية الريدية  وعاصتتتتتتتتتتتتتتة النستتتتتتتتتتتتتتاء الريديات. و طري ا  هناك نظم زراعية تللي ية للنلااتت املائية العليا يف املياه 

 للى اجلزء األك  من هذا ا ناباج غري مسّ  . يف بل اة عّ ا  وعاصة يف  سيا. وي العذبة

 اهلدف
توفري املوارد يف األي  ال وي  واعابماد معايري عاملية لللياانت الضتتتتامة من  ي  تيستتتتري تلاد  الستتتت اّلت اخلاصتتتتة  ملوارد 

 الورا ية املائية   قّله على مسابوى األنواع  بني نظم املعلومات.

 اإلجراءات
 ية موّح ا طاصة برفع الابلارير )مبا يف ذلا األنواع املّوح ا واألمساء الرائعة( جلمع وضع  يراءات وط وة تويي 

 اللياانت و برازها  مبا يف ذلا  دوات الابس ي  الرقمز ومناذج ا بالغ  والابحديز على اسابا ام ا.
  ابوى الوطيندراسات وريلية وتنديذها برتة ت وير عمليات حصر املوارد الورا ية املائية على املسوضع. 
 .بناء الل رات يف املؤسسات الوطنية وا قليمية برتة  يراءات ونظم ا بالغ املوّح ا 
 .ضماة موارد الابموي  يف األي  ال وي  لنظم املعلومات على الصعي  الوطين  وا قليمز وال ويل 

                                                   
 يثه ك  يابّم مجع اللياانت عن ا ناباج ال  توّفرها اللل اة وتابيح ا املنظمة من طال  نظا، املعلومات اخلاص إبحصتتتتتتتتتتتتتتتتائيات األمساك الذي يابّم حت  100

 (. shery/statistics/software/fishstatj/enhttp://www.fao.org/fiنصف سنة )ماباح على العنواة 

http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en
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  من طال   دوات االتصتتتتتتتتتتاالت  ناباج ونرتتتتتتتتتتر تلارير وطنية  و قليمية وعاملية عن حالة املوارد الورا ية املائية
 اللائمة.

 3-1األولوية السرتاتيجية 
 نرتتتتتتتاء وإ و وضتتتتتتتع نظم معلومات موحّ ا وطنية و قليمية وعاملية وتعزيزها ومنح ا طابع ا مؤستتتتتتتستتتتتتتي ا من  ي  مجع املوارد 

 ل نواع واألرص ا املسابزرعة(.الورا ية املائية ما دوة مسابوى النوع والابثل  من ا ورص ها وا بالغ عن ا ) ي الابنوّع الورا ز 

 املسوغ املنطقي
ا للابنوع الليولويز املائز  فةة نظم املعلومات اللائمة ال تستتتتتتتتتّ   املعلومات برتتتتتتتتتتة املوارد   ستتتتتتتتتابثناء نظم وطنية قليلة ي  

ا  ع اد  االستتتتةاتي يات الورا ية املائية دوة مستتتتابوى األنواع. كما  ة نلص اللياانت عن هذه املوارد عع  من الصتتتتعب ي  
ا  نه غالل ا ما ال تابوفّر ل ى املناب ني  والستتتتتياستتتتتات لصتتتتتوة هذه املوارد  واستتتتتابا ام ا املستتتتتاب ا، وت ويرها. وهذا يعين  يضتتتتت 
 معلومات مسابللة عن األنواع املسابزرعة املاباحة للزراعة  مبا في ا املعلومات عن طصائص ا النسلية واتريخ  دارهتا الورا ية.

النلص يف املعلومات  نه من املستتتتتتتتتتتابحي  تلييم ورصتتتتتتتتتتت  حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة على كذلا  يعين هذا 
 الصتتتتعي  الوطين  وا قليمز والعاملز برتتتتك  كام   وعاصتتتتة عن  مستتتتابوايت دوة مستتتتابوى األنواع  مثال  يف ستتتتياق اة ف

ور  والنلااتت املزروعة  واريواانت املستتتتتتتتتتتتتتابزرعة وامل ّينة من  ه اف الابنمية املستتتتتتتتتتتتتتاب امة "...اردام على تنوّع اللذ 2-5
و قتار تا ال يتة ذات الصتتتتتتتتتتتتتتلتة..."  ونابي تة  لتذلتا غتاللت ا متا يابم  مهتا  املوارد الورا يتة املتائيتة يف ا يراءات املاباتذا لابحليق 

  ه اف الابنمية  و رفع الابلارير  السابناد    مؤشرات طاصة مابصلة  لابنوع الليولويز.

 دفاهل
 ممني الابموي  ال وي  األي  لوضع نظا، معلومات مالئم للموارد الورا ية املائية واردام عليه.

 اإلجراءات
  تواصتتتتت  املنظمة  نرتتتتتاء وتعزيز نظا، معلومات للموارد الورا ية املائية يكوة قادر ا على تستتتتت ي  وتولي  املعلومات

 اب املصلحة الرئيسيني على اسابا امه.على الصعي  العاملز  وا قليمز والوطين  وت ريب  صح
 . تسابكم  املنظمة تنديذ نظا، املعلومات العاملز وتلحث عن موارد متوي  طويلة األي 
  ع اد وتنديذ استتةاتي ية لنل  ونرتتر الرستتائ  الرئيستتية حو  قيمة نظا، املعلومات اخلاص  ألنواع املستتابزرعة من 

    صحاب املصلحة ذوي الصلة  مبا في م اركومات  وصيادي األمساك  املوارد الورا ية املائية وفوائ ه  لنسلة
 ومسابزرعز األمساك.

  تعزيز نظم رصتتتتتتتتتتت  املعلومات على املستتتتتتتتتتتابوايت الوطنية وا قليمية للموارد الورا ية املائية )مثال   من طال  برامج
 الابعاوة الدين(.

  املتائيتتة وتعزيز تكتتامل تتا مع نظم معلومتات منظمتتة األغتذيتتة حتت يت  نظم املعلومتات الوطنيتتة املعنيتتة  ملوارد الورا يتتة
 .والزراعة املعنية  ملوارد الورا ية املائية

  توعية  صحاب املصلحة أبمهية  نراء نظا، معلومات معين  ملوارد الورا ية املائية   ف تيسري مراركاب متوعية. 
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 املستدام هااستخدامصون املوارد الوراثية املائية و  - 2جمال األولوية 
 الرتويج لصون املوارد الوراثية املائية املستزرعة وأقارهبا الربية واستخدامها املستدام

 مقدمة
نظر ا    الاب يني ار يث الع   نستتتتتتتتتتتلي ا ملعظم األنواع املستتتتتتتتتتتابا مة يف تربية األحياء املائية  ما زا  اجلزء األك  من  -36

الابنوع الورا ز املويود يف  قار ا ال ية  وميكن ا  لابايل حتليق مكاستتب كلريا يف الستتمات األنواع املستتابزرعة ارالية حيابدظ مبعظم 
امل مة واراي  من طال  الةبية االنابلائية. وهذا يوفّر فرصتتتتة  للحدام على الابنوع الورا ز يف املستتتتابلل   مبا يضتتتتمن  مكانية حتليق 

 الدعالة للابنوّع الورا ز يف األنواع املسابزرعة املّ ينة وت ويرها.املكاسب الورا ية ال ويلة األي   من طال  ا دارا 
وما زال  األقارب ال ية قائمة جلميع األنواع يف تربية األحياء املائية  رغم  ة بعضتتتتتتتتتتتتتت ا م ّ د. وميت الاب  ي ات  -37

ابرتتتتتتتتتتار األمراض  وال ديليات واألنواع من تغيري املوائ  وفل اهنا  والابغرّي الليوز مبا يف ذلا تغرّي املناخ  والصتتتتتتتتتتي  اجلائر  وان
الغازية وحت  حياان  من تربية األحياء املائية  مبا يف ذلا من طال  ا طالق ال وعز )مثال  لابعزيز مصاي  األمساك الاب ارية 

رّي املناخ حت اي  والةفي ية(  و العرضتتتتتتتتتتتتز ألنواع مستتتتتتتتتتتتابزرعة ومابحّولة ييني ا من  نواع تربية األحياء املائية يف ال ليعة. وميث  تغ
مابنامي ا  وعاصتتتتتة يف ظّ  األح اث اللصتتتتتوى واملابزاي ا الابواتر مث  العواصتتتتتف ومويات ارّر اللحرية  اللادرا على اللضتتتتتاء 
على جمموعات ستتتتتتتتتتتتتكانية بكامل ا  وكذلا من طال  تع ي  الابوزيع النستتتتتتتتتتتتت  ل نواع. كذلا  ميكن  ة ميث  تغرّي املناخ 

   اسابزراع األنواع ممكن ا يف مواقع حيث مل تكن ممكنة يف السابق.فرص ا  مثال  من طال  يع
  يرد ما يصتتتتتت  2021وغالل ا ما ال تابوفر املعلومات عن حالة صتتتتتتوة  رصتتتتتت ا األقارب ال ية. وحت  بري إنيستتتتتتاة  -38

 األنواع املعرضة للا ر  يف املائة من األنواع املائية املسابا مة يف األغذية يف املرفلات  تداقية الاب ارا ال ولية يف 5.4حت 
يف املائة من األنواع املستتتابزرعة ال  يرتتتري  لي ا االحتاد ال ويل ردظ ال ليعة مصتتتّندة  عابلارها  نواع ا ضتتتعيدة  10.5كما  ة 

 و معّرضتتتتتتتة خل ر  ك . وترتتتتتتتك  األقارب ال ية ل نواع املستتتتتتتابزرعة طزّاانت   ستتتتتتتاستتتتتتتية للابنوّع الورا ز ل نواع املويودا يف 
 ل ليعة  وللابنمية املسابلللية ل نواع املسابزرعة  و لابايل ينلغز اردام علي ا.ا

ويف ستتتتتتتياق املوارد الورا ية املائية  يرّكز الصتتتتتتتوة على اردام على الابنوع الورا ز املويود يف مستتتتتتتابودعات اجلينات  -39
ع د ا قليال  نستتتلي ا من األنواع املستتتابزرعة ال  مّت ت ويرها  الوطنية وا قليمية والعاملية ألنواع املوارد الورا ية املائية. ونظر ا     ة

)مثال  الستتالالت واألصتتناف( م ّ ٌد وينلغز صتتوهنا  عب  ة ترّكز ي ود الصتتوة ارالية بصتتورا رئيستتية على املوارد الورا ية 
صتتوة يف اردام على املوارد الورا ية ل قارب ل قارب ال ية. لذا   لنستتلة    املوارد الورا ية املائية  تابمث  األولوية ارالية لل

 ال ية  عابلارها اخلزّاانت الرئيستتية للابنوّع الورا ز من  ي  الاب وير املستتابلللز ل نواع املستتابزرعة من األنواع املائية  مع الةكيز
 على األنواع األكثر عرضة  للاب  ي  على الصعي ين اللز والعاملز.

سابا ا، املساب ا، برك   و ق  ألنواع املائية املسابزرعة اخلاضعة للاب يني  ومن امل م ويف هذا السياق  يابص  اال -40
ا قرار بدرصتتتتتة  دارهتا على حنو فعا  و لابايل استتتتتابا ا، هذه املوارد برتتتتتك  مستتتتتاب ا، واردام على هذا الابنوّع الورا ز قل  

ملستتتتتتابزرعة امل ّينة ميكن  ة يؤدي    فل اة الابنوع الورا ز فل انه. كما  ة غياب االهابما، إبدارا الابنوّع الورا ز يف األنواع ا
ا     والةبية ال اطلية  وهناك ع ا حاالت مو ّلة عن حصتتتتتتتتتتتتتتو  هذا األمر. وميكن  ة يؤدي الاب  ني غري املراقب  يضتتتتتتتتتتتتتت 

االستتتتابا ا، غري دطو  األنواع  مبا يدضتتتتز    فل اة  نواع مندصتتتتلة. وتؤدي هذه املمارستتتتات يف ستتتتوء ا دارا الورا ية    
 املساب ا، للموارد الورا ية.
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ويف ستتتياق املوارد الورا ية املائية  ين لق االستتتابا ا، املستتتاب ا، على ا دارا الورا ية الدعالة ل نواع املستتتابزرعة طال   -41
 عملية الاب يني وبع ها. غري  ة ارالة الورا ية ملعظم األنواع املسابزرعة املّ ينة غري معروفة وغري مرصودا.

ما  ة استابا ا، األنواع غري اللية شتائع يف تربية األحياء املائية  وغالل ا ما حتصت  عملية  دطا  للموارد الورا ية ك -42
وتلادةا )اللية وغري اللية( بني اللل اة. فةة  دطا   نواع غري حملية  و حت  نواع مستتتتتتتتتتتتتتابزرعة ين وي على خماطر حمابملة 

 والابلّوث الورا ز للابنوّع الورا ز األصلز. لابت ري على النظا، ا يكولويز 

 اهلدف الطويل األجل
دظ املوارد الورا ية املائية  مبا في ا األنواع اللية وغري اللية  و نواع ا املستتتتتتتتتتتتتتابزرعة و قار ا ال ية  وت ستتتتتتتتتتتتتتابا ، على حنو  حت 

على االستتتتتابزراع  ومصتتتتتاي  األمساك الاب ارية مستتتتتاب ا، ملا يف هو يف مصتتتتتلحة تربية األحياء املائية  ومصتتتتتاي  األمساك اللائمة 
 والةفي ية والنظم ا يكولويية املساب امة.

 1-2األولوية السرتاتيجية 
حت ي  األقارب ال ية للموارد الورا ية املائية األكثر عرضتتتتتتتتتتتتتتة  للا ر )مثال  عن طريق نظا، املعلومات اخلاص  ملوارد الورا ية 

ب ريلة مستتاب امة وعلى تنديذ  يراءات الصتتوة املالئمة عن  الضتترورا  على الصتتعي ين الوطين املائية(  واررص على  دارهتا 
 .وا قليمز

 املسوغ املنطقي
  ينلغز متث  املوارد الورا ية ل قارب ال ية اخلزّاة الرئيستتتتتتتز للابنوّع الورا ز ملعظم  نواع تربية األحياء املائية  وبعضتتتتتتت ا م ّ د و لابايل

غياب النستت  للمعلومات عن املوارد الورا ية املائية  وعاصتتة حالة هت ي   غللية األنواع املستتابزرعة  من امل م  قامة صتتوهنا. وبدع  ال
 نظم رص   مثال  من طال  دمج اللياانت عن مسابوايت اخل ر يف نظا، املعلومات املابص   ملوارد الورا ية املائية.

ة للا ر  ينلغز وضتتتتتع ت ابري الصتتتتتوة املالئمة على املستتتتتابوى الوطين  وحاملا يابم حت ي  املوارد الورا ية ل قارب ال ية املعرضتتتتتّ
وا قليمز   و حت على املستتابوى العاملز مع  يالء األولوية للصتتوة يف املوقع عن  ا مكاة. وميكن  ة تضتتّم ت ابري الصتتوة 

اللحرية المية  والابلستتتتتتتتتتتتتتيم    مناطق  يف املوقع ا دارا الدعالة ملصتتتتتتتتتتتتتتاي  األمساك )ل رصتتتتتتتتتتتتتت ا الستتتتتتتتتتتتتتمكية(  واملناطق 
 ومحايةإاسابعادا املوائ .

 .و ة ضرورا للحدام على املوارد الورا ية ل نواع الكثريا االرحتا  واردام على اطابالف األنواع من طال  اردام على موائل ا
طارج املوقع برتتك  بنوك يينات حّية وميكن  ة ي كمَّ  الصتتوة يف املوقع   و يف اراالت اللصتتوى   ة ي ستتابل    لصتتوة 

  و بنوك اجلينات يف املااب ات مث  حدظ األمراج  و األيّنة  لاب ي  )يف بع  األنواع(.

 اهلدف
 حدظ املوارد الورا ية ل قارب ال ية  عابلارها طزّاانت للابنوّع الورا ز ومنع االنلراض اللزإالعاملز ألنواع األقارب ال ية.
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 اإلجراءات
  تعزيز وت وير وت ليق العمليات الابرتتتتتتتتتتتتتتاركية لابح ي  حالة ط ر  رصتتتتتتتتتتتتتت ا  نواع األقارب ال ية و ع اد قائمة

  ألرص ا املعّرضة للا ر.
  الةويج للصتتوة الدعا  يف املوقع رماية األقارب ال ية امل ّ دا للموارد الورا ية املائية  على  ة ت ستتابكم   لصتتوة

 طارج املوقع عن  الضرورا.
  .قامة نظم رص  لابلييم وفرا  رص ا األقارب ال ية املعّرضة للا ر وحالاب ا الورا ية 

 2-2األولوية السرتاتيجية 
ترّقب اااثر الراهنة واملستتتتتتتتتتتتتتابلللية املةتلة عن الابغريات الليوية  مبا يف ذلا تغرّي املناخ  على املوارد الورا ية املائية ل غذية 

 لذلا.والزراعة واالساب ابة وفل ا 

 املسوغ املنطقي
حيّ د الابلرير عن حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العامل تغرّي املناخ كمحرك م م للابغيريات الستتتتتتتتتتتللية برتتتتتتتتتتتك  
 ستتاستتز   منا ليس برتتك  حصتتري  يف املوارد الورا ية املائية املستتابزرعة و قار ا ال ية على الستتواء  وطاصتتة حيث يكوة ق  

يف املائة من اللل اة املستتتاب يلة     ة  50استتتابزراع األنواع  صتتتال     حّ  ق رهتا اللصتتتوى على حتّم  اررارا. وق   شتتتار مّت 
ن هذه تغري  املناخ ستتيؤ ر م ري ا ستتللي ا  و م ري ا ستتللي ا قواي  على املوارد الورا ية ل نواع املستتابزرعة  كما يعّ د الابلرير ستتلستتلة  م

 ملة. و شار الابلرير  يض ا    بع  اااثر ا عابية.اااثر الاب
  و ة حاية    توستتتتتتتتتتتتتتيع ن اق عمليات تلييم العوام  اللرتتتتتتتتتتتتتترية املنرتتتتتتتتتتتتتتت والليوية املؤ را على الن ظم ا يكولويية املائية.

قواي  على ق را عمليات وعب  ة تركز ي ود معاجلة  اثر تغري  املناخ على مصتتتتتتتتتتتتتتاي  األمساك وتربية األحياء املائية تركيز ا 
 الصي  وتربية األحياء املائية على الصمود  يكولويي ا واقابصاداي  يف ت وير ن ظم ا دارا الدعالة والابكي دية.

وكاة الكثري من اااثر ال دا مابعلل ا  لن ظم ا يكولويية األرضتتتتتتتتية والن ظم ا يكولويية للمياه العذبة والليوات الستتتتتتتتاحلية  
وارتل   اااثر عموم ا  لابت ريات الواقعة على األقارب ال ية  ولكن ا مشل   يض ا ن ظم  ٌد  ق  من الن ظم اللحرية.يلابل ا ع 

وتؤ ر الابغيريات العامة يف الن ظم ا يكولويية على توافر املياه والن ظم  االستتتتتتتتتتتتتتابزراع )األنواع املستتتتتتتتتتتتتتابزرعة( يف بع  اراالت.
 تنه  ة يؤ ر ب رق مابنوعة على املوارد الورا ية املائية  وعاصة على األقارب ال ية.ما من ش اةي رولويية واملوائ  

ومن امل م الابمكن من الابعّرف    هتتتذه الابغيريات و   الاب تتت يتتت ات ال  ت رح تتتا على املوارد الورا يتتتة املتتتائيتتتة  ووضتتتتتتتتتتتتتتع 
 االساب ا ت املالئمة مبا في ا برامج الصوة املساب  فة.

 اهلدف
الابغيري الليوز على املوارد الورا ية املائية واألقارب ال ية برتتتتتك  فعا  وتنديذ ت ابري الصتتتتتوة والاباديف من رصتتتتت   اثر 
 هذه اااثر.
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  رصتتتتتتتتت  وترّقب اااثر الراهنة واملستتتتتتتتتابلللية املةتلة عن الابغريات الليوية  مبا يف ذلا تغري املناخ  على املوارد الورا ية

 والزراعة واالساب ابة وفل ا لذلا.املائية ل غذية 
 في ا  وضتتتع ستتتيناريوهات تغرّي املناخ للموائ  الرئيستتتية )مبا يف ذلا الابحّم ( و اثرها على األنواع املستتتابزرعة  مبا

 األقارب ال ية.
 توستتتتتتيع ن اق اللحوث والابنمية حبيث يرتتتتتتم   اثر تغري املناخ وت ابري الاباديف من ا يف ما خيّص املوارد الورا ية 

 املائية  مبا يف ذلا اللاع ا الورا ية للل را على الصمود يف ويه الليوة املابغرّيا والابكيف مع ا.
 .تنديذ ت ابري الصوة املالئمة للموارد الورا ية املائية األكثر عرضّة ااثر الابغرّي الليوز 
  را ز دور ا يف الاباديف من  اثر حت ي  اجملاالت ال  ميكن  ة يؤدي في ا كّ  من ا دارا الورا ية والابحستتتتتتتتتتتتتتني الو

 الابغرّي الليوز )مثال   اطابيار مسات ق را الابحّم  للابكّيف مع الليوة(.

 3-2األولوية السرتاتيجية 
دمج صوة املوارد الورا ية املائية يف املوقع على حنو  انش  يف تنمية  دارا مصاي  األمساك وط   ا دارا اللائمة على النظا، 

 وعاصة  لنسلة    األنواع امل ّ دا.ا يكولويز  

 املسوغ املنطقي
مية حيّ د الابلرير عن حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العامل مصاي  األمساك اخلاضعة لإلدارا واملناطق املائية ال

بع  الظروف  ميكن اعابلار  كمكوانت م مة يف صتتتتتتتتوة  رصتتتتتتتت ا األقارب ال ية ل نواع الستتتتتتتتمكية املستتتتتتتتابزرعة. ويف ظ ّ 
مصتتتتاي  األمساك حستتتتنة ا دارا كرتتتتك  من  شتتتتكا  الصتتتتوة يف املوقع حني يكوة اة ف من ط ة  دارا مصتتتتاي  األمساك 

 الافظة على العرائر ال ليعية والنظا، ا يكولويز الذي ي عم ا.
مصتتاي  األمساك؛ ويلو، م راء مصتتاي  األمساك  وين وي هنج النظم ا يكولويية يف مصتتاي  األمساك على نظرا واستتعة     دارا

وينلغز  ة ت لنيَّ األه اف املريوا من ط ة معيّنة  دارا مصتتتتتتتتتتتاي  األمساك من حو  العامل  عابماد هذا الن ج والن  ج املما لة. 
وا  على ذلا  ينلغز  و من لة مائية حممية  ب ريلة واضتتتتحة و ة ترتتتتري    ما  ذا كان  ت عاب  صتتتتوان  يف املوقع ال ليعز. وعال

 ا قرار أبمهية  ي ه ف للصوة  مبا يف ذلا اردام على تنوّع ورا ز وحي  و دارته   لنسلة    تربية األحياء املائية.
كما ينلغز  ة تنظر عملية  عادا تكوين األرصتتتتت ا  و حتستتتتتين ا  ل عم مصتتتتتاي  األمساك الاب ارية والةفي ية )ال  ميكن ا  ة 

قابصادية للم ابمعات اللية الساحلية( على سلي  املثا   يف املااطر املرتل ة إبطالق هذه األرص ا   منا  يض ا توفّر منافع ا
 يف الدرص ال  تابيح ا لابحليق  ه اف الصوة. 

 اهلدف
ال  تلّر ارتداع نستتلة ط    دارا مصتتاي  األمساك )مبا يف ذلا برامج حتستتني األرصتت ا( وط    دارا املناطق املائية المية 

ب ورها يف  دارا املوارد الورا ية املائية ألنواع األقارب ال ية  وحيثما يكوة ذاك مناستتتتتتتل ا  يف صتتتتتتتوة هذه املوارد  مبا يف ذلا 
  عابلارها مورد ا لةبية األحياء املائية.



20 PageAppendix D,  CGRFA-18/21/Report 

 

 اإلجراءات
 يكولويز ملعاجلة األنواع ال  اعابماد هنج النظم ا يكولويية يف مصتتتتتتتتتاي  األمساك وا دارا اللائمة على النظا، ا 

 يابم صي ها )املسابا مة يف تربية األحياء املائية(  وكذلا األنواع ذات الصلة غري املساب  فة.
 .تعزيز الابعاوة بني م راء مصاي  األمساك  وم راء تربية األحياء املائية واللّيمني على الصوة 
  األرصتتتتتتتت ا حيثما كاة ذلا مناستتتتتتتتل ا  مع مراعاا الابنوّع دمج الصتتتتتتتتوة يف  ه اف  دارا مصتتتتتتتتاي  األمساك وتعزيز

 الورا ز وح م األرص ا الدعلز.
 .تعزيز اسابا ا، األدوات الورا ية يف تلييم  رص ا مصاي  األمساك و دارهتا 

 4-2األولوية السرتاتيجية 

 .واألنواع امل  دالصوة املوارد الورا ية املائية طارج املوقع مبا يف ذلا  قار ا ال ية الةويج 

 املسوغ املنطقي
يف حني عب  ة يرتتتتك  الصتتتتوة يف املوقع )مبا يف ذلا صتتتتوة املوارد يف موقع ا يف املزرعة( الن ج املدضتتتتّ  لصتتتتوة األنواع 

دظ  ا  و ب يال  هام ا حيث ال حت  األقارب والابنوع الورا ز للموارد الورا ية املائية  ميكن  ة يكوة الصتتتوة طارج املوقع مستتتاع  
دظ بصتتتتتورا فعالة يف املوقع. وعب دمج الصتتتتتوة طارج املوقع يف  ي ي ود  دارا املوارد يف املوقع   ال ية  و ال ميكن  ة حت 

 كما ينلغز النظر يف مسابلل  ارالة الورا ية ل قارب ال ية واملوارد املسابزرعة.
ارس عامة  الصتتتتتتتتتتتتتتوة  اجلينات ارية ويف مراكز تربية األمساك   منا ياب ّلب موارد داط  النظا، ارز طارج املوقع يف بنوك ومي 

كلريا يف حا  األنواع الكلريا واخلصتتتلة مث  الع ي  من األمساك الزعندية واللرتتترايت  رغم  نه ميكن  ة يكوة  كثر ي وى 
 وفعالية من حيث الكلدة للكائنات ال قيلة.

موارد ورا ية مائية معينة  وال سيما الكائنات ال قيلة واألمراج الذكرية وق  يكوة الصوة يف النظا، ارز فعاال   لنسلة    
)مثال  بنوك الستتتتتتتتتتتتتتائ  املنوي الدوم  لاب ي ( وبع  املراح  امللكرا من حياا الرطوايت  ولكن ت ليله حم ود حالي ا على 

   للليوض ول ينة.ع ا  نواع من املوارد الورا ية املائية بسلب الصعو ت يف جما  الابازين  لاب ي
وعب  ة يكوة اة ف من الصتتتوة طارج املوقع الافظة على تنوّع املوارد الورا ية الدوظة وستتتالماب ا  مبا يابيح ارّ  األدأل 
من الابغيري الورا ز مث  االحنراف الورا ز  و الةبية ال اطلية  مثال  من طال  مراقلة ح م العرتتتتتتتتتتتتتائر الدعلز ومكافحة قوى 

 والابللي  من ا.  االطابيار

 اهلدف
 حدظ املوارد الورا ية املائية امل  ّدا واةامة يف بنوك يينات طارج املوقع ل عم تنمية تربية األحياء املائية والصوة يف املوقع.
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 اإلجراءات
  ا داط  املااب ات طارج املوقع  مب ع اد وتعزيز اخل وة الابويي ية و فضتتتت  املمارستتتتات للصتتتتوة يف النظا، ارّز و

 يضمن اردام على الابنوّع الورا ز برك  فعا .
 .وضع املن  يات للصوة داط  املااب ات طارج املوقع  مبا يف ذلا الابازين  لاب ي  للليوض ول ينة 
 ي  املوارد الورا ية املائية األكثر عرضة  للا ر ال  ال ميكن حدظ ا بدعالية يف املوقع.حت  
  حسب امللابضى.  نراء برامج للصوة طارج املوقع 
 .الرب  بني الصوة طارج املوقع والصوة يف املوقع يف ما خيّص األنواع امل  دا واةامة 
 .دعم  قامة شلكة من بنوك اجلينات اللائمة داط  األقاليم وعلى الصعي  العاملز 
 .مراعاا دور تربية األحياء املائية  وعاصة املدارخ  يف صوة املوارد الورا ية طارج املوقع 

 5-2األولوية السرتاتيجية 
 حتسني االسابا ا، املساب ا، ل نواع املسابزرعة امل يّنة من طال  حتسني  دارا الابنوّع الورا ز.

 املسوغ املنطقي
اردام يف ق اع تربية األحياء املائية  ميث  االسابا ا، املساب ا، للموارد الورا ية املائية يف  دارا املوارد الورا ية مع الةكيز على 

على الابنوّع الورا ز والستتتتتتتتالمة الورا ية ل نواع واألنواع املستتتتتتتتابزرعة ضتتتتتتتتمن نظم  م ادات اللذور. وحيابدظ الع ي  من املوارد 
الورا ية املائية امل ّينة مبستتتتتتابوايت عالية نستتتتتتلي ا من الابنوّع الورا ز الذي ور ابه من  قار ا ال ية   منا ميكن فل اة هذا الابنوع  

 حالي ا  من دوة  دارا مابتنية للابنوّع الورا ز  مثال  من طال  رص  ح م العرائر الدعلز والةبية ال اطلية.وهو ي دل  
كما  ة الاب  ني املابعم  والعرضتتز شتتائع نستتلي ا يف تربية األحياء املائية نظر ا    ستت ولة الابزاوج بني األنواع وحت  حياان  بني 

مل ّ نة طصتتتلة. ويف حني ق  تنرتتتت املنافع عن عملية الاب  ني من طال  قوا اة ني  و األيناس  وغالل ا ما تكوة األنواع ا
جمموعات حمّ دا من السمات امل لوبة  ميكن  ة يؤدي الاب ليق العروائز وغري امللصود للاب  ني    دطو   نواع وطسارا 

األقارب ال ية  يف حالة  عادا  طالق األنواع املستتتابزرعة الستتتالمة الورا ية ل نواع يف بيوة تربية األحياء املائية  ورمبا يف موارد 
 مائي ا  و هرو ا.

وينلغز اعابلار استتتتتتتتتابزراع األنواع  طالق ا يف الليوة ال ليعية )مثال  ل عم مصتتتتتتتتتاي  األمساك الاب ارية والةفي ية  و للصتتتتتتتتتوة( كحالة 
 ورا ز ل رص ا ال ية والاباديف من  اثره يف هذه ال امج.طاصة  كما عب النظر يف الابنوع الورا ز واخل ر الذي ي  د الابنوع ال

 اهلدف
حتستتتتتتتتتني ا نابايية من طال  اردام على الابنوع الورا ز  والستتتتتتتتتالمة الورا ية ل نواع واألصتتتتتتتتتناف املستتتتتتتتتابزرعة يف نظم 

  م ادات اللذور.
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 اإلجراءات
 اللذور  مبا يف ذلا من طال  ت ليق  تعزيز ت ليق امللادئ األساسية  دارا الرصي  اللياض ضمن نظم  م ادات

  ح ا، العرائر الدعلية ال نيا  والوقاية من ال طو  غري املا   بني األصنافإاألنواع املسابزرعة.
 .ت وير وتعزيز اسابا ا،  دوات فعالة لرص  ارالة الورا ية ل نواع املسابزرعة ضمن نظم  م ادات اللذور 
  الورا ية للموارد املسابزرعة من  ي   طالق ا يف الليوة ال ليعية. ع اد توصيات وط وة تويي ية لإلدارا 

 6-2األولوية السرتاتيجية 
 دارا ومراقلة استتتتتتتابا ا، وتلاد  املوارد الورا ية املائية على حنو  من مع األطذ يف االعابلار الصتتتتتتتكوك الوطنية وال ولية  

 حسب اراية.

 املسوغ املنطقي
بعمليات  دطا  األنواع  وعاصتتتتتتتتتتتتة األنواع غري اللية واملابغرّيا ورا ي ا واألنواع املستتتتتتتتتتتتابزرعة املعّ لة  نظر ا    املااطر املرتل ة 

والابواتر العايل لعمليات الابلاد  والنل  ال  حتصتتتتتتتتتتتتتت  يف ق اع تربية األحياء املائية  من امل ّم  ة تابم  دارا وتنظيم عمليات 
ائية لةبية األحياء املائية )مبا يف ذلا ألغراض غري غذائية مث   نواع الزينة( بصتتتورا ا دطا  والابلاد  ةذه للموارد الورا ية امل

فعالة  و ة تسابن  على حتلي  مالئم للمااطر واملنافع. كما  ة م ّوانت السلوك اللائمة ال تاب ّرق    مناب ات الع ي  من 
ولية لالستتتابا ا، الرشتتتي  ل نواع غري اللية واألنواع الابكنولوييات اخلاصتتتة  لابحستتتني الورا ز  وال توي  ط وة تويي ية د

 املسابزرعة املابغرّيا ورا ي ا ومراقلاب ا.

 اهلدف
 تلاد  واسابا ا، األنواع املسابزرعة على حنو   من.

 اإلجراءات
  الةويج على ن اق  وستتتتتتتتتع مل وانت الستتتتتتتتتلوك واخل وة الابويي ية اللائمة اخلاصتتتتتتتتتة إبدطا  ونل  األنواع املائية

 واع املسابزرعة.واألن
  مرايعة  و وضتتتتتع خل وة تويي ية برتتتتتتة  فضتتتتت  املمارستتتتتات اللائمة على املااطر واستتتتتابا ا،  نواع مستتتتتابزرعة

خمابلدة من املوارد الورا ية املائية والةويج ةا  مع دمج العناصتتتتتتتتتتر الرئيستتتتتتتتتتية يف م وانت الستتتتتتتتتتلوك اللائمة )مثال   
 (.102اةيوة االسابرارية األوروبية للمصاي  ال اطليةو  101اجمللس ال ويل السابكراف سل  الابعاوة اللحري

                                                   
 ICES Code of Practice on the Introductions and Transfers of Marine. 2005اجمللس ال ويل الستتتتتابكرتتتتتاف ستتتتتل  الابعاوة اللحري    101

.pp 30. 2005 Organisms  ماباح  يض ا على املوقع(practice.pdf-of-code-https://www.nobanis.org/globalassets/ices) 
102  f marine Codes of practice and manual of procedures for consideration of introductions and transfers o. 1988Turner, G.E. 

.and freshwater organisms  ل يوة االستتتتتتتابرتتتتتتتارية األوروبية للمصتتتتتتتاي  ال اطليةإفريق العم  املاصتتتتتتتص املعين أبفاق الستتتتتتتوق ل 23ع د غري دوري رقم
صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدتتتتحتتتتتتتتة والتتتتنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتتتتتتتتة ا نتتتتكتتتتلتتتتيتتتتزيتتتتتتتتة  )متتتتابتتتتتتتتاح عتتتتلتتتتى املتتتتوقتتتتع  44ملتتتتنتتتتابتتتت تتتتتتتتات تتتتتربتتتتيتتتتتتتتة األحتتتتيتتتتتتتتاء املتتتتتتتتائتتتتيتتتتتتتتة يف املتتتتيتتتتتتتتاه التتتتعتتتتتتتتذبتتتتتتتتة يف  ورو   

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

https://www.nobanis.org/globalassets/ices-code-of-practice.pdf
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  الةويج لاب وير واستتتابا ا، اتداقيات نل  املوارد لضتتتماة االستتتابا ا، املستتتؤو  للموارد الورا ية املائية  والوقاية من
عّ لة   و املااطر املرتل ة بعمليات ا دطا   وعاصتتتتتتتتتتتتتة األنواع غري اللية واملابغريا ورا ي ا واألنواع املستتتتتتتتتتتتتابزرعة امل

 الاباديف من هذه املااطر.
 .تعزيز تلييم ورص  طصائص األنواع املسابزرعة للموارد الورا ية املائية 
 .زايدا الوعز العا، والل اعز واالتصاالت برتة خماطر ومنافع تكنولوييات الابحسني الورا ز 
 

 املائيةتطوير املوارد الوراثية املائية لرتبية األحياء  - 3جمال األولوية 

تعجيل تطوير التحسةةةةةني الوراثي لألنواع املسةةةةةتزرعة يف تربية األحياء املائية والسةةةةةتفادة منه مع الرتكيز على توسةةةةةيع 
 نطاق برامج الرتبية النتقائية.

 مقدمة
 هناك  مكانية كلريا ملواصتتتتلة حتستتتتني  ناباج تربية األحياء املائية من طال  الابحستتتتني الورا ز للموارد الورا ية املائية.  -43

ورغم تع د الابكنولوييات الورا ية الرامية    حتستتني كداءا ا ناباج ورحبيابه يف تربية األحياء املائية   ال  ة حستتناهتا وستتيواهتا 
يع األوقات وكثري ا ما ينلص ا تلييم مالئم للمااطر واملنافع. كما  نه من الرائع سوء ف م  دوار ليس  مد ومة يي  ا يف مج

الابكنولوييات املاابلدة وخماطرها  وستتتتتتوء الابواصتتتتتت  برتتتتتتتهنا. لذا  ينلغز اعابلار تلييم املااطر واملنافع  الستتتتتتابناد    وقائع 
 ء املائية جماال  عايل األولوية.علمية جلميع الابكنولوييات املسابا مة يف تربية األحيا

وتدابلر معظم األنواع املائية املستتتتتتتتابزرعة    ط   لاب وير املوارد الورا ية املائية و دارهتا  كما  ة اللل اة عايزا  -44
كما  ة الل ء يف اعابماد برامج الابحستتتتتتتتتتتني عن حتليق منافع الاب ليق الدعا  واملناستتتتتتتتتتتب لإلدارا والابحستتتتتتتتتتتني الورا يني.  

 من  اثرها على ا ناباج العاملز لةبية األحياء املائية  حت  لنستتتتلة    بع  األنواع الرئيستتتتية يف جما  تربية الورا ز حي ّ 
 األحياء املائية.

ما زا  اعابماد الةبية االنابلائية الابللي ية حم ود ا رغم  هنا ت عاب  الن ج الرئيسز الضروري ليسابن   ليه الابل ، يف  -45
يكوة استتتتتتتتتتتتتتاب ال  هذا النوع من ال امج مكلد ا  وغالل ا ما ت عاب  من اطابصتتتتتتتتتتتتتتاص الوكاالت الابحستتتتتتتتتتتتتتني الورا ز. وق  

اركومية. ولكن ترتتري األدلة     ة الرتتراكات بني الل اعني العا، واخلاص  والابعاونيات وشتتركات الةبية الاب ارية ق  
وكما يف الاصي  وا ناباج اريواين  لل    لاب  تكوة فعالة يف بناء برامج الابحسني الورا ز على امل ى اللعي  و داماب ا. 

برامج الةبية االنابلائية  هنا فعالة يف جمموعة من األنواع املائية يف  صتتتتتتتتناف  خمابلدة  و ظ رت  هنا حتلق عوائ  كلريا على 
 االسابثمارات.

يف ع د األزواج  كذلا  ميكن ت ليق هنج  طرى للابحستتتتتتتتتتتتتتني الورا ز مث  الاب  ني  والةبية املاابل ة  والاب ط  -46
الصتتتتتتلغية  وا ناباج األحادي اجلنس والنل  الورا ز لابعزيز ا ناباج وحتستتتتتتني الستتتتتتمات املستتتتتتاب  فة على حنو  ك . ويف حني 
ا يف معظم اراالت يف ال امج اللائمة حبّ  ذاهتا  غري  هنا تن مج برتتتتتتتك   فضتتتتتتت  مع برامج  ميكن ت ليق هذه الن ج  يضتتتتتتت 

   ضتتتتتتتافة الليمة    الابحستتتتتتتينات الةاكمية يف الستتتتتتتمات الكمية  مع الافظة يف الوق  ذاته على الةبية االنابلائية من  ي
ا دارا الدعالة للابنوّع الورا ز. وحيلق هذا الن ج املاابل  بدعالية  ك  الابحستتتتتتني املستتتتتتاب ا، وال وي  األي  الذي يرّكز على 

 توسيع قائمة السمات الّ دا واةامة.
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ني الورا ز ألغللية األنواع املائية من مّطر كلري ملارنة  مبا هو عليه يف  نواع الاصتتتتتتتي  األرضتتتتتتتية  منا يعاين الابحستتتتتتت -47
والثروا اريوانية  وي عزى هذا األمر برك  رئيسز    ت يين ا ار يث نسلي ا.  منا نظر ا     ة يزء ا كلري ا من الابنوع الورا ز 

اط  هذه األنواع املستتتتابزرعة امل ّينة  تابوفّر فرصتتتتة كلريا   ة مّت   دارهتا على حنو املويود يف  رصتتتت ا األقارب ال ية يللى د
يف املائة لك  يي  يف  10فّعا  لابحليق مكاستتتتب هائلة من طال  الةبية االنابلائية.  لدع   ميكن حتليق مكاستتتتب بل ر 

 السمات امل مة واراي  يف جمموعة من األنواع ع   صناف خمابلدة.

 ويل األجلاهلدف الط
اعابماد مابزاي  ل امج الابحسني الورا ز اللائم على ال لب مبا يعّزز كداءا  ناباج تربية األحياء املائية واساب امابه  وحيّلق املنافع 

 للمساب لكني  واجملابمع األوسع والليوة.

 1-3األولوية السرتاتيجية 
وخماطرها الابملة )وااليات الدعالة للاباديف من حتستتتتتتتتتتتتتتني ف م طصتتتتتتتتتتتتتتائص تكنولوييات الابحستتتتتتتتتتتتتتني الورا ز  وفوائ ها 

 املااطر(  وت ليلاهتا على املوارد الورا ية املائية.

 املسوغ املنطقي
 ة غياب الوعز للمنافع الابملة ل امج الةبية  وملااطرها وماب للاهتا يلي  اعابمادها   و ميكن  ة يؤدي    ت ليق غري 

ا ز. ويف ت وير  ي ق اع لةبية األحياء املائية  ستتتتتتتتيتيت يو، يلابضتتتتتتتتز بوضتتتتتتتتع برامج مالئم لابكنولوييات الابحستتتتتتتتني الور 
للابحستتتتتني الورا ز  الستتتتتابناد    ع د من العوام   مبا في ا ح م ا ناباج وقيمابه  والكياانت املعنية   ناباج  ومستتتتتابوى 

ابم  ناباي ا. ومن امل م معرفة مت نضتتتتتج الل اع وم ى ال لب لابحستتتتتني الستتتتتمات الرئيستتتتتية يف األنواع املستتتتتابزرعة ال  ي
يكوة من املناستتتتتتتتتب  طالق برامج الابحستتتتتتتتتني الورا ز  وما هز الابكنولوييا الورا ية وما هو هنج برانمج الةبية الذي من 
الابم   ة يساب يب    ال لب على  فض  ويه. على سلي  املثا   ميكن  ة يكوة الاب  ني س   الاب ليق وفعاال  من 

كن  ة حيلٌّق حتستتتينات يف الستتتمات الاب ارية من طال  قوا اة ني  و مزيج حمّ د من الستتتمات. غري حيث الكلدة  ومي
حيلق مكاستب تراكمية على مّر األييا  وين وي على خماطر دطو   نواع غري مرغوب  ا  و غري مراقلة وطسارا   نه ال

 نلاء األنواع.
اللرارات    وضتتتتتتع ستتتتتتياستتتتتتات غري مالئمة ترعى استتتتتتابا ا، كذلا  ميكن  ة يؤدي غياب الوعز يف صتتتتتتدوف صتتتتتتانعز 

تكنولوييات الابحستتتتتتتني الورا ز. فابحستتتتتتتني الوعز  زاء طصتتتتتتتائص تكنولوييات خمابلدة للابحستتتتتتتني الورا ز  مبا في ا ال رق 
لورا ز وماب للات املوارد  ميكن  ة يوفّر الثلة  ركومة ومبستتابثمري الل اع اخلاص للابا ي  للاب ليلات املالئمة للابحستتني ا

ودعم ا. وةذا الستتتتتلب  من األمهية مبكاة ف م املااطر ذات الصتتتتتلة ال  توّل ها الابغيريات الورا ية والنامجة عن الابحستتتتتني 
 والابكاليف ملاب  املنافع.

مث  ويف حني  ة النل  الورا ز يضتت لع حالي ا ب ور ضتتوي  ي  ا يف  ناباج تربية األحياء املائية  ق  يكوة للاب ورات األطريا  
الابع ي  الورا ز   مكانية كلريا يف املسامهة يف مكاسب ا ناباج  ويف بع  اراالت  يف تلليص خماطر تربية األحياء املائية. 
 منا مل يابكّوة ف م يي  بع  عن املااطر النسلية ةذه الابكنولوييا الناشوة ومنافع ا. لذا  من الضروري  يراء حتليق واسع  
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اصتتصتتات يف عمليات اللحث واالبابكار الرشتتي ا من  ي  توفري الثلة ودعم الاب ليلات الرشتتي ا ومستتابل  ومرتتةك بني الاب
 ةذه الابكنولوييات للابحسني الورا ز.

 اهلدف
توستتتتتتتتيع الد م يف صتتتتتتتتدوف  صتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتلحة الرئيستتتتتتتتيني يف جما  املوارد الورا ية املائية لللضتتتتتتتتااي ذات الصتتتتتتتتلة واةامة  

 و  دوة االسابدادا من الاب وير املالئم واملؤ ر للموارد املائية يف ق اع تربية األحياء املائية.واالحابيايات والابح ايت ال  حت

 اإلجراءات
  وضتتتتتتع وتوزيع ط وة تويي ية برتتتتتتتة الاب ليق املناستتتتتتب لابكنولوييات الابحستتتتتتني الورا ز  مبا يف ذلا خماطرها

ت الابحستتني الورا ز على املستتابويني الوطين ومنافع ا  حبيث ت ستتابا ، كتداا ل عم اللرارات يف  ع اد استتةاتي يا
 وا قليمز.

 .ت وير ونرر  دوات وبرامج لابلييم خماطر الابحسني الورا ز والاباديف من ا 
  ع اد وتنظيم دورات )على ا نةن ( ون وات  لكةونية حو  الابحسني الورا ز األساسز يف  نواع تربية األحياء 

   املزارعني  واملرّبني واملوظدني اركوميني(.املائية جملموعات مساب  فة خمابلدة )مثال  
  يراء مرتتتتاورات وطنية وإ و  قليمية مع  صتتتتحاب املصتتتتلحة برتتتتتة االستتتتةاتي يات املناستتتتلة للابحستتتتني الورا ز 

 ل نواع الرئيسية.
  ع اد وتنديذ استتتتتتتتةاتي يات االتصتتتتتتتتا  ا عالمز برتتتتتتتتتة املنافع واملااطر  لنستتتتتتتتلة    املناب ني واملستتتتتتتتاب لكني 

 )الابوعية(.
  استتتتابعراض وحت ي  ال روس املستتتتابدادا من استتتتةاتي يات الابحستتتتني الورا ز واالتصتتتتاالت ذات الصتتتتلة يف الزراعة

 األرضية واتريخ االسةاتي يات واالتصاالت يف ق اع الةبية املائية  مبا يف ذلا  مهية اللياس ال قيق للسمات.
 مية املوارد الورا ية لةبية األحياء املائية. نراء  و دعم دور جلاة السالمة الليولويية يف تن 
   ترتتتتتتتتتتتت يع املناقرتتتتتتتتتتتتة بني  صتتتتتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتتتتتلحة واخل اء يف جمموعة من املناب ايت من  ي  تعميق الد م حو

تكنولوييات الابحستتتني الورا ز   ف  عاد ارلو  العملية واملستتتاب امة املثلى جملموعة من املستتتائ  املابصتتتلة بةبية 
 األحياء املائية.

 2-3ألولوية السرتاتيجية ا
زايدا اعابماد برامج الةبية االنابلائية ال ويلة األي  وامل ارا ب ريلة يي ا  عابلارها تكنولوييا حتستتتتتتتني ورا ز  ستتتتتتتاستتتتتتتية مع 

 الةكيز على  نواع تربية األحياء املائية الرئيسية.

 املسوغ املنطقي
مسات  كمّية هامة من الناحية الاب ارية وا دارا الدعالة للابنوع الورا ز  وت عاب  ومع برامج الةبية االنابلائية امل ارا يي  ا بني 

تكنولوييا  ستتتتتتاستتتتتتية للابحستتتتتتني الورا ز يف تربية األحياء املائية. ورغم ذلا  تللى مع الت االعابماد ماب نية نستتتتتتلي ا والنمو 



26 PageAppendix D,  CGRFA-18/21/Report 

 

ة يف اللل اة النامية اةامة ل من الغذائز )مثال   الرتتتلوة ب يو ا  وعاصتتتة  لنستتتلة    األنواع الرئيستتتية يف تربية األحياء املائي
 الكلري اةن ي والصيين(.

ومن الضتتتتتتروري معاجلة الليود العابماد الةبية االنابلائية والةويج لالستتتتتتابدادا الواستتتتتتعة من ا. كما  ة  ستتتتتتلاب االعابماد الل زء 
غري مد ومة يي  ا  منا من الابم   ة تضتتتتتتتتّم: غياب عمليات نستتتتتتتتلي ا للابحستتتتتتتتني الورا ز يف ق اع تربية األحياء املائية معل ا و 

اللحث واالبابكار املستتتتتتتؤولة؛ وغياب تل ير ح م املنافع ال  ق  تنرتتتتتتتت؛ وع ، توفر االستتتتتتتابثمارات اخلاصتتتتتتتة وال عم العا، يف 
والةكيز ال ود على األي  ال وي ؛ والابصتتتتتّور بويوب  ة تكوة ال امج واستتتتتعة الن اق  و لابايل كثيدة االستتتتتابا ا، للموارد؛ 

برامج الل اع العا، اللصتريا األي  و لابايل  غياب ا راة الل اع اخلاص )وعاصتة  لنستلة    األنواع األدأل قيمة يف اللل اة 
ارع النامية(؛ والابح ايت يف جما  محاية نابائج برامج الابحستتتني؛ والرتتتواغ  برتتتتة اااثر الورا ية الستتتللية ل مساك اةاربة من املز 

 اخلاضعة للةبية االنابلائية على  قار ا ال ية؛ وع ، توفر املوارد اللررية وق رات اللنية الابحابية لابنديذ برامج الةبية.

 اهلدف
ا مبا يؤدي    مضاعدة مسامهة األنواع املسابزرعة الّسنة يف  ناباج  هتيوة بيوة متكينية لابع ي  اعابماد برامج الةبية امل ارا يي  

 األحياء املائية يف السنوات العررا امللللة.  تربية

 اإلجراءات
  ت وير حز، الاب ريب امل للة على الصتتتتتتتتتتتتتتعي  ا قليمز للمرّبنيإاملناب ني حو  منافع وخماطر الابحستتتتتتتتتتتتتتني الورا ز

 لابنديذها على الصعي ين الوطين وا قليمز.
  اتصا  وطنية( للابحسني الورا ز يف ما تعزيز وضع اقةاحات الليمة )مثال   من طال  حللات عم  مع ي ات

 خيّص األمن الغذائز  والابنمية االقابصادية وسل  العيش.
  حت ي  و طالع  صتتتتتتحاب املصتتتتتتلحة الرئيستتتتتتيني على دراستتتتتتات ارالة برتتتتتتتة برامج الةبية اللية  والوطنية وإ و

ا  والنايحة واملؤ را ال  حتّ د  دوار الوكاالت الع  امة واخلاصة.ا قليمية امل ارا يي  
   تعزيز الابعتتاوة بني الل تتاعني العتتا، واخلتتاص  مبتتا يف ذلتتا مع مجعيتتات املزارعني يف  عتت اد برامج الةبيتتة يف األيتت

ال وي  مبا يف ذلا توفري األدوات ل عم  دارا الرصتتتتتي  اللّياض اللائمة على املعرفة )على الصتتتتتعي  اللز  والوطين  
 وا قليمز والعاملز(.

  تويي ية لابح ي  العالمات اللياسية الوطنية وإ و ا قليمية خلصائص  داء )مبا يف ذلا مؤشرات  ع اد ط وة
 الابنوع الورا ز( األنواع املسابزرعة اللية وغري اللية املاباحة والةويج لاب ليل ا.

 ( :ارصتتتتتتتتتتو  الدعا  1دعم اللحوث العلمية لابستتتتتتتتتتابن   لي ا عملية  ع اد الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات املالئمة برتتتتتتتتتتتة ) على
( املااطر 2الابكنولوييات اجلزيوية  مث  االنابلاء الورا ز وط مات الةكيب الورا ز  يف برامج الةبية االنابلائية؛ )

نة ورا ي ا على الليوة؛ ) ( واستتتتتتتتتتتةاتي يات الاباديف من  اثر تغري املناخ 3ال  ت رح ا األنواع املستتتتتتتتتتتابزرعة الستتتتتتتتتتتّ
 اللائمة على العلم الورا ز ورص ها.
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 الابعاوة و قامة الرتتتتتتتلكات على املستتتتتتتابويني ال ويل وا قليمز على الابحستتتتتتتني الورا ز للموارد الورا ية املائية  تعزيز
العابرا للح ود  مبا يف ذلا تلاد  اللياانت واملعلومات بني املؤسسات املسؤولة عن املوارد الورا ية املائية ملصاي  

 ة واملنظمات ال ولية ذات الصلة.األمساك وتربية األحياء املائية  ووكاالت الابنمي

 3-3األولوية السرتاتيجية 
 ع اد استتتتتةاتي يات وبرامج  منائية وطنية وإ و  قليمية ل نواع واألصتتتتتناف املستتتتتابزرعة  تراعز احابيايات الستتتتتوق واجملابمع  

 .غية  طالق كام   مكاانت املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعةب

 املنطقي املسوغ
ل ى ع د قلي  نستتتتتتتتتلي ا من اللل اة استتتتتتتتتةاتي يات وطنية تويل األولوية ل نواع والستتتتتتتتتمات لابنمية األنواع املستتتتتتتتتابزرعة لةبية 
األحياء املائية  و توفر  طار ا ألولوايت اللحث  وتنمية اللنية الابحابية  و دارا املااطر والاباديف من ا واالستتتتتتتتتتابثمار. وحتاباج 

 ا    معلومات  ستتتتتتتاستتتتتتتية عن املوارد الورا ية املاباحة  ال  ق  يوّل ها نظا، املعلومات عن هذه االستتتتتتتةاتي يات يف يزء من
ا  ة تستتتتتتةشتتتتتت  االستتتتتتةاتي يات 1املوارد الورا ية املائية )كما هو ملةح يف جما  األولوية  (. وستتتتتتيكوة من الضتتتتتتروري  يضتتتتتت 

ة كال  ميكن  ة تنرتتتتت عن تغرّي املناخ. كذلا  عب أبولوايت مستتتتابلللية مث  الابغيريات يف طلب الستتتتوق  والابغيريات الليوي
والنظر يف ال ور املالئم ألصحاب املصلحة يف  103 ة تضع اللل اة املاب للات ال نيا لإلدارا املساب امة للموارد الورا ية املائية

 الل اعني العا، واخلاص و دارا مسائ  امللكية الدكرية.
كينية ل عم  صتتتتحاب املصتتتتلحة يف نظم  م ادات اللذور من  ي   دارا مواردها ويابويب على االستتتتةاتي يات هتيوة بيوة مت

الورا ية على حنو مستتاب ا،  وامللادرا    الابحستتني الورا ز عن ما حيني الوق  املالئم لذلا  واستتابا ا، الابكنولوييا األنستتب 
 لابحليق املنافع اللصوى يف ق اع معنّي.

سات واألطر اللانونية املرتل ة  ا  لصكوك ال ولية ذات الصلة  حسلما ين لق  كما عب  ة تلابز، االسةاتي يات والسيا
مث  اتداقية الابنوّع الليولويز  وبروتوكو  قرطاينة للستتالمة األحيائية وبروتوكو  انغواي برتتتة ارصتتو  وتلاستتم املنافع  و ة 

 تكوة مابسلة مع السياسة الوطنية.
ا يف تلييم  ورصتت  وتستت ي  األنواع املستتابزرعة اجل ي ا الناشتتوة من برامج وينلغز  ة تنظر االستتةاتي يات والستتيا ستتات  يضتت 

 الابحسني الورا ز. 

 اهلدف
تلو، اللل اة واملنظمات اركومية ال ولية بوضتتتتع وتنديذ االستتتتةاتي يات لابنمية املوارد الورا ية املائية الرئيستتتتية  الستتتتابناد    

 ف م  ملااطر الن ج املاابلدة ومنافع ا.
 

                                                   
Aquaculture Development of aquatic genetic resources: A framework of essential criteria .. 2018منظمة األغذية والزراعة    103

pp 88. Rome. 9Suppl.  5. TG9Development   ماباح  يض ا على املوقع(en.pdf2296en/ca2296ca/3http://www.fao.org/) 
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 اإلجراءات
   يراء استتتابرتتتراف وحتلي  للستتتوق  و شتتتراك خمابلف  صتتتحاب املصتتتلحة )مثال   املستتتاب لكني  واللائعني  لاب زئة 

واملزارعني  واملنظمات غري اركومية والعلماء( لابح ي  األه اف ذات األولوية للابحستتتني الورا ز  ووضتتتع مناذج 
 اللرارات.حتلي  املنافع والكلدة  عابلارها  دوات ل عم 

  هتيوة بيوية متكينية للابحستتتتتني الورا ز يف ق اعات  م ادات اللذور من طال  حت ي  ومعاجلة الرتتتتتواغ  الرئيستتتتتية
 ل ى  صحاب املصلحة  ومن طال  بلورا وتنديذ االسةاتي يات والسياسات ال اعمة.

 نية( للستتتتتتماح بابنديذ برامج بلورا وتنديذ االستتتتتتةاتي يات والستتتتتتياستتتتتتات )ب عم من بناء الل رات وامل طالت الد
الةبية اللية  والوطنية وا قليمية. وهذه ق  ترتتتتم  الابكام  املالئم مع ملادرات الصتتتتوة  ومن شتتتتتهنا  ة ت مج 

 رص  وتلييم  اثر هذه االسةاتي يات والسياسات.
  نة من األصتتناف اللية تعزيز ت وير وتنديذ برامج الةبية اللية  والوطنية وا قليمية لابنمية األنواع املستتابز رعة الستتّ

 وغري اللية املناسلة للظروف واألسواق اللية  مبا يف ذلا تسليم  نواع مسابزرعة حمّسنة ل سواق.
  ترتتتتتتتتت يع الكياانت العامة وإ و اخلاصتتتتتتتتتة ووكاالت الابموي  ا قليمية على دعم الابحستتتتتتتتتني الورا ز ألنواع الةبية

 صادية.املائية امل مة من الناحية االقاب
  استتتتابعراض األطر اللانونية  ال  تستتتتابن   لي ا عملية اطابيار األنواع وتنمية األصتتتتناف املستتتتابزرعة  مبا يابماشتتتتى مع

الصتتتتتكوك ال ولية ذات الصتتتتتلة مث  اتداقية الابنوّع الليولويز  وبروتوكو  قرطاينة للستتتتتالمة األحيائية وبروتوكو  
 انغواي برتة ارصو  وتلاسم املنافع.

 ظم لابلييم األنواع املسابزرعة الّسنة وتس يل ا. قامة الن 
  ضتتماة الابوازة املالئم بني ت وير الةبية املائية ل نواع اجل ي ا )اللية وغري اللية( وت وير  صتتناف مستتابزرعة من

 األنواع املويودا ال  تابم تربياب ا.

 4-3األولوية السرتاتيجية 
 تربية األحياء املائية لاب وير األنواع املسابزرعة السّنة.رفع ق رات  صحاب املصلحة الرئيسيني يف 

 املسوغ املنطقي
ا قادرا على حتليق املكاستتتتتب الورا ية املثلى   من الضتتتتتروري توفري دراية وط ا كلريتني لابنديذ برامج تربية شتتتتتاملة وم ارا يي  

رتتتتتتتتتتتم  هذه اخل ا علم الورا ة الكمية و دارا وتدادي الةبية ال اطلية واااثر الستتتتتتتتتتتللية على صتتتتتتتتتتتحة الكائنات ورفاه ا. وت
اللياانت واخل ا يف الابحلي   ويف بع  اراالت اخل ا يف علم األحياء اجلزيوز   ضتتتتتافة     ف م تربية األحياء املائية  وتربية 

 لورا ية الكمية.اريواانت وتربية األنواع املساب  فة. وغالل ا ما تكوة هذه اخل ا مدلودا  وعاصة يف جما  اخل ا ا
وميكن  ة متث  بع  األنواع املستتتتتابزرعة موارد عابرا للح ود على مستتتتتابوى عرتتتتتائر املصتتتتت ر األصتتتتتلز على مستتتتتابوى ت وير 
األنواع املسابزرعة السنة. ويف هذه اراالت  ميكن  ة تنرت فرص وضع هنج تعاونية  زاء الابحسني الورا ز من طال  برامج 
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ا من اخل اء ال امج العاملية ق  تكوة ممكنة. وميكن  ة تستتتابا ، هكذا برامج شتتتلكة   وستتتع ن اق  الةبية ا قليمية  وحت  ة 
 للمساع ا يف تصميم وترغي  برامج الابحسني الورا ز.

 اهلدف
ائية. مل تع  املوارد اللرتتتتتترية تلّي  الابنديذ املالئم للابحستتتتتتني الورا ز واعابماد  نواع مستتتتتتابزرعة حمستتتتتتنة يف ق اع تربية األحياء امل

 وتضمن برامج تنمية الل رات توفّر الل رات يف األي  ال وي   مبا يف ذلا خت ي  الابعاقب على الوظيدة.

 اإلجراءات
  ات  و شتتتتتتراكات ) و دجم ا يف الرتتتتتتلكات  قامة شتتتتتتلكات وطنية وإ و  قليمية ألصتتتتتتحاب املصتتتتتتلحة   و منصتتتتتتّ

ي  وضتتع  يراءات تعاونية يف جما  الابحستتني الورا ز اللائمة(  مبا يف ذلا دلي  أبمساء اخل اء يف ا قليم  من  
 وعلم الورا ة الكمية. ودعوا اجل ات املاحنة    دعم هذه املنصات.

  شتتتتراك الرتتتتركاء الذين يابمابعوة  خل ا يف ت وير املوارد الورا ية و دارهتا  واملؤستتتتستتتتات العلمية املابل مة يف  ع اد 
 للاب ريب على تكنولوييات الابحسني الورا ز.مواد ت ريلية ووضع قائمة  خل اء 

  قامة حللات عم إمؤمترات وطنية وإ و  قليمية )برتتك  مستتابل   و ضتتمن يلستتات يف املؤمترات اخلاصتتة بةبية 
األحياء املائية( ملناقرتتتتتتتتتتتة وتوفري  طر املعلومات عن الابكنولوييات اجل ي ا يف جما  ت وير املوارد الورا ية املائية. 

ات تلييم منابظمة الحابيايات الاب ريب على الصتتتتتتتتتتتتتتعي ين الوطين وا قليمز بغية اررص على  ة و يراء عملي
 يكوة بناء الل رات مالئم ا لالحابيايات املسابلللية للل اع.

     ترتتت يع وكاالت الابموي  على دعم بناء الل رات يف اجملاالت ال دا )مثال   علم الورا ية الكّمية( ال  تدابلر
 ررية الضرورية.املوارد الل

  تثليف وت ريب  صتتتتتحاب املصتتتتتلحة الرئيستتتتتيني على الابحستتتتتني الورا ز وحتستتتتتني تربية اريواانت واألمن اريوي
للةبية االنابلائية من طال  توفري الاب ريب وال عم الدين ألنرتتتتتت ة الةبية ضتتتتتتمن اجملابمعات اللية الزراعية  ودمج 

 ت يف برامج ت وير املوارد الورا ية املائية.املمارسات الّسنة يف جما  تربية اريواان
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 السياسات، واملؤسسات وبناء القدرات - 4جمال األولوية 

تعزيز وضةةةع السةةةياسةةةات املتصةةةلة ابملوارد الوراثية املائية، ودعم تنمية مؤسةةةسةةةات أصةةةحاب املصةةةلحة وبناء القدرات 
 لدعم إدارة املوارد الوراثية املائية.

 مقدمة
الابلرير عن حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة    ويود الع ي  من السياسات واملؤسسات ال  تعاجل  يرري -48

املوارد الورا ية املائية  و   ويوب  ة تابعام  مع قوى حمركة مابع دا وجمموعة مابنوعة من  صتتتتتتحاب املصتتتتتتلحة يف الليوة املائية. 
تكوة غري  ة  ملوارد الورا ية املائية   ة على املستتتتتتابوى الوطين  و ال ويل  غالل ا ماوحني توي  ستتتتتتياستتتتتتات وط    دارا طاصتتتتتت

 فعالة بدع  غياب الابوعية وع ، توفر املوارد اللررية واملالية الضرورية للابنديذ  والرص  وا نداذ على حنو مناسب. 
املؤستتتتتتستتتتتتات الابحّ ي أبة تغ ز جمموعة ويف معاجلة املوارد الورا ية املائية  يوايه كّ  من صتتتتتتانعز الستتتتتتياستتتتتتات و  -49

واسعة من املوائ   واراالت االقابصادية والليوات االيابماعية والثلافية  والع ي  من  صحاب املصلحة ومسابا مز املوارد 
حة الورا ية املائية. وتابنافس تربية األحياء املائية مع ع ا ق اعات اقابصتتتتادية  طرى  مث  مصتتتتاي  األمساك  والزراعة  والستتتتيا

 وصناعات  طرى على املوائ  واملوارد ذاهتا.
ونظر ا    تواتر الواردات والصتتادرات اخلاصتتة  ملوارد الورا ية املائية ال  يوّي  ا يزئي ا االستتابا ا، الكثيف ل نواع  -50

للح ود  دارا املوارد غري اللية يف تربية األحياء املائية  عب  ة تنظر الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات ال  تعاجل هذه املوارد يف اللع  العابر 
ا يف ارصتتتتو  على املوارد وتلاستتتتم منافع ا  واستتتتةاتي يات الابنمية ال ويلة  الورا ية املائية. وعب  ة تنظر الستتتتياستتتتات  يضتتتت 
األي  لةبية األحياء املائية  والصتتتتوة  وتعزيز األرصتتتت ا  وتغرّي املناخ  ودور ا عاانت املالية واالستتتتابا امات غري الغذائية. 

تابت ر تربية األحياء املائية بصتتتتتتورا غري ملاشتتتتتترا  لستتتتتتياستتتتتتات والابرتتتتتتريعات طارج تلا ال  تؤ ر ملاشتتتتتترا  على الزراعة  كما
 ومصاي  األمساك.

وقتت   فضتتتتتتتتتتتتتتى هتتذا الابعليتت   املالز، لابنظيم تربيتتة األحيتتاء املتتائيتتة     ظ ور مواطن عتت ، اتستتتتتتتتتتتتتتتاق وف وات يف  -51
كوة ستتياستتات الصتتوة غري مرتت عة على  دطا  األنواع املائية غري اللية ال  الستتياستتات الوطنية. على ستتلي  املثا   ق  ت

 يرّوج ةا ق اع تربية األحياء املائية  و ق  حتظّر  دطاةا. وغالل ا ما ال يابوفر الوعز بليمة املوارد الورا ية املائية و حابيايات
 تل ة بعمليات  دطا  هذه املوارد وكيدية تع يل ا.األشااص الذين يعابم وة علي ا  يرافله غياب للوعز  ملااطر املر 

ويف حني  ة صتتوة املوارد الورا ية املائية واستتابا ام ا املستتاب ا، و دارهتا ين رج ضتتمن ن اق صتتكوك دولية مابنوعة   -52
   و ة الصتتكوك اللانونية غري امللزمة يابناوله برتتك  صتتريح  مث  م ونة ستتلوك منظمة األغذية والزراعة برتتتة الصتتي  الرشتتي

وم ونة املمارستتتتتتتتتتتات للم لس ال ويل الستتتتتتتتتتتابكرتتتتتتتتتتتاف اللحار برتتتتتتتتتتتتة  دطا  ونل  الكائنات اللحرية  غالل ا ما ال تابوفّر 
الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات  و االستتتتتتتتتتةاتي يات الوطنية الرتتتتتتتتتتاملة  انهيا عن الاب ابري اللانونية ال  تعاجل صتتتتتتتتتتوة املوارد الورا ية املائية 

 لوطين.واسابا ام ا املساب ا، وت ويرها على الصعي  ا
و ما الاب ابري الابرريعية  وا دارية والسياساتية ال  تعاجل مستلة ارصو  على املوارد الورا ية وتلاسم املنافع الناشوة  -53

عن استتتتتتتتتتابا ام ا  فيمكن  ة تؤدي دور ا مابزاي  ا يف اللحوث حو  املوارد الورا ية املائية وتنمياب ا. غري  ة ت ابري ارصتتتتتتتتتتو  
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افع ا ال  تراعز الستتتتتتتتتتمات املمّيزا للموارد الورا ية املائية اندرا. وميكن  ة تضتتتتتتتتتت لع حلوق امللكية على املوارد وتلاستتتتتتتتتتم من
 الدكرية برك  مابزاي  ب ور ها، يف تنمية هذه املوارد.

مل مز ا رشتتتاد  ويدابلر عامة   صتتتحاب املصتتتلحة الرئيستتتيوة  مبا يف ذلا املؤستتتستتتات  وصتتتانعز الستتتياستتتات  و  -54
دي األمساك ومرّ  األمساك     الل را على املعاجلة الكاملة لابعلي ات صتتتتتتتتتتتتوة املوارد الورا ية املائية وم راء املوارد  وصتتتتتتتتتتتتيا

واستتتتتتتتتابا ام ا املستتتتتتتتتاب ا، وت ويرها ضتتتتتتتتتمن ق اعات مصتتتتتتتتتاي  األمساك وتربية األحياء املائية. كذلا  ختابلف االحابيايات 
الة تنمية ق اع تربية األحياء املائية واألوضتتتتاع االقابصتتتتادية واألولوايت املابعللة بلناء الل رات  طابالف األقاليم وحبستتتتب ح

لللل اة. وهناك بصتتتتتتتتتتتتورا عامة قلة وعز بليمة املوارد الورا ية املائية يف املصتتتتتتتتتتتتاي  ويف جما  تربية األحياء املائية  و لابايل  ة 
 ي  اررص على  ة يستتابن  صتتوة حاية    تعزيز الوعز والل رات يف جماالت اللحوث والابنمية والابثليف والاب ريب  من 

 املوارد الورا ية املائية واسابا ام ا املساب ا، وت ويرها     ساس علمز سليم و    دارا فعالة للموارد ال ليعية.
ا للابلرير عن حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العامل  ختابلف  ولوايت الاب ريب وبناء الل رات  -55 ووفل 

اللل اة   منا حتّ د بصتتتتتورا  مجالية املعرفة األستتتتتاستتتتتية اخلاصتتتتتة  ذه املوارد وبناء الل رات يف جما  توصتتتتتيف املوارد  طابالف 
الورا ية املائية وحتسين ا الورا ز  عابلارها  ولوايت. كذلا  ختابلف  ولوايت اللحث حبسب حالة اللحوث والابنمية يف جما  

 تربية األحياء املائية يف اللل اة.
رت الرتتتتتلكات وت -56 ابوفر فرص الابعاوة يف جما   دارا املوارد الورا ية املائية  وعاصتتتتتة املوارد العابرا للح ود. وق  يستتتتتّ

ا قليمية والعاملية يف املاضز بناء الل رات واالتصاالتإالابعاوة برتة  دارا املوارد الورا ية املائية  منا مل تسابمر هذه االيات 
 برك  عا،.

 جلاهلدف الطويل األ
تعزيز الل رات على دعم الابنديذ املستتتتاب ا، والكدؤ لستتتتياستتتتة املوارد الورا ية املائية ال  تراعز األبعاد الليوية واالقابصتتتتادية  من 

 طال  مؤسسات ماباصصة.

 1-4األولوية السرتاتيجية 
املستتاب ا، وت ويرها  وتنديذها ت وير  و مرايعة االستتةاتي يات والستتياستتات برتتتة صتتوة املوارد الورا ية املائية واستتابا ام ا 

 ورص ها  لابعاوة مع  صحاب املصلحة ذوي الصلة.

 املسوغ املنطقي
من األمهية مبكاة بلورا ستتتتتياستتتتتات واستتتتتةاتي يات وطنية ماباصتتتتتصتتتتتة لصتتتتتوة املوارد الورا ية املائية واستتتتتابا ام ا املستتتتتاب ا، 

ا الدعالة واملستتتتتاب امة  من امل م  ة يابم استتتتتابعراض الستتتتتياستتتتتات وت ويرها. ونظر ا     مهية هذه املوارد والليمة املرتل ة إبدارهت
واالستتتتةاتي يات ذات الصتتتتلة  و وضتتتتع ا  حستتتتلما هو مالئم   لابعاوة مع  صتتتتحاب املصتتتتلحة ذوي الصتتتتلة. كما ينلغز 

ملائية حت ي  ومعاجلة مواطن ع ، االتساق بني صكوك خمابلدة مابصلة  لسياسات )مثال  الصكوك ال  ترعى  نواع األغذية ا
 و نواع الزينة(.

 وينلغز رص  تنديذ السياسات واالسةاتي يات الوطنية لضماة  ة حتّلق النابائج املساب  فة.
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 اهلدف
تنديذ السياسات  و االسةاتي يات الوطنية املاباصصة ال  تعاجل صوة املوارد الورا ية املائية واسابا ام ا املساب ا، وت ويرها 

 ورص  الابنديذ.

 اإلجراءات
 ع مسابوى الوعز يف صدوف صانعز اللرارات وتعزيز ق راهتم ل عم  دارا املوارد الورا ية املائية من طال  برامج رف

 الاب ريب وتلاسم املعرفة برتة املوارد الورا ية املائية.
  الةويج الستتتتتابعراض  و بلورا ستتتتتياستتتتتاتإاستتتتتةاتي يات وطنية  حستتتتتلما هو مالئم  لصتتتتتوة املوارد الورا ية املائية

 سابا ام ا املساب ا، وت ويرها  لابراور مع  صحاب املصلحة ذوي الصلة.وا
  دعم تنديذ االستتةاتي يات الوطنية وا قليمية لصتتوة املوارد الورا ية املائية واستتابا ام ا املستتاب ا، وت ويرها  مبا يف

 ذلا املوارد العابرا للح ود.
  ارز ويف األانبيب( على املستتتتتتتتتابويني الوطين  قامة ودعم شتتتتتتتتتلكات بنوك اجلينات اخلاصتتتتتتتتتةإالعامة )يف اجلستتتتتتتتتم

 وا قليمز ل عم صوة املوارد الورا ية املائية واسابا ام ا املساب ا،.

 2-4األولوية السرتاتيجية 
حتستتتتني تلاد  املعلومات و نرتتتت ة الرتتتتلكات املعنية  ملوارد الورا ية املائية على املستتتتابوى العاملز  وا قليمز والوطين وتوعية 

املصتتتتتتتلحة على  مهية هذه املوارد  مبا يف ذلا األدوار ال  تضتتتتتتت لع  ا الرتتتتتتتعوب األصتتتتتتتلية واجملابمعات اللية   صتتتتتتتحاب 
 .والرلاب والنساء  يف صوة املوارد الورا ية املائية واسابا ام ا املساب ا، وت ويرها

 املسوغ املنطقي
تعين تربية األحياء املائية وصتتتتتتتتي   نواع األقارب ال ية الع ي  من  صتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتلحة الل اعيني مبا في م النستتتتتتتتاء  والرتتتتتتتلاب 

تعزيز ف م املنظمني وصتتتانعز الستتتياستتتات أبدوار مجيع  صتتتحاب املصتتتلحة والستتتكاة األصتتتليني واجملابمعات اللية. لذا من امل م 
األصتتليني واجملابمعات اللية والنستتاء والرتتلاب  وت وير الوستتائ  الستتابل اب  صتتحاب املصتتلحة في م الستتكاة  ومصتتار م  مبا

 هؤالء برك  فعا .
كما تؤدي ا دارا الدعالة للموارد الورا ية املائية دور ا حيواي  يف ضتتتتتتتتتتتتتتماة مستتتتتتتتتتتتتتابلل   م ادات األغذية اللحرية  ويف متكني 

ربية األحياء املائية مبا حيّلق ب وره املنافع االيابماعية واالقابصتتادية الناشتتوة عن الابوستتع املابواصتت  واملستتاب ا، لإلناباج يف ق اع ت
الل اع. غري  ة هذا ال ور للموارد الورا ية املائية غري مد و، يي  ا  وال يابّم  طالع  صتتتتتتتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتتتتتتتلحة يف ق اع تربية 

 األحياء املائية عليه برك  فعا   مبا يف ذلا مساب لكز األغذية املائية.
وتضتتتتتتتتت لع ط ة العم  العاملية هذه وتنديذها الدعلز ب ور ها، يف تعزيز الوعز أبمهية دور املوارد الورا ية املائية يف  م ادات 

 األغذية املائية.
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 اهلدف
ة  طالع  صحاب املصلحة واجلم ور على حنو   فض  على تربية األحياء املائية  وال ور اةا، الذي تؤديه  دارا املوارد الورا ي

يف ضتتتتماة الابوافر املستتتتابلللز ل غذية املائية ال  يابم  ناباي ا برتتتتك  مستتتتاب ا، والدرص واملااطر املرتل ة  لابحستتتتني الورا ز 
 للموارد الورا ية املائية.

 اإلجراءات
  طالق محالت ومناذج تواصتتتت  للابوعية ب ور  دارا املوارد الورا ية املائية  مبا يف ذلا النستتتتاء والستتتتكاة األصتتتتليني 

 واجملابمعات اللية والرلاب.
  وضتتع مواد والةويج ةا  مبا يف ذلا  للغات اللية  حبيث ت ستتابا ، يف األح اث الرئيستتية لةبية األحياء املائية

من  ي  الابوعية  زاء تربية األحياء املائية ورفع مسابوى  شراك جمموعات مساب  فة حم دا يف صوة املوارد الورا ية 
  ا املساب ا، وت ويرها.املائية واسابا ام

 .عل  ايابماعات منابظمة لابلاسم املعلومات برتة املوارد الورا ية املائية  مبا يف ذلا تنديذ ط ة العم  العاملية 

 3-4األولوية السرتاتيجية 
املالئمة دعم ا دطا  املستتتتتتتتتتتتتتؤو  للموارد الورا ية املائية وتلادةا واستتتتتتتتتتتتتتابا ام ا  مبا يف ذلا من طال  عمليات الابلييم 

 .للمااطر  والسياسات املناسلة وتنديذها الدعا 

 املسوغ املنطقي
نظر ا    األمهية املستتتتتتتتتتابمرا ل نواع غري اللية يف تربية األحياء املائية واملنافع االقابصتتتتتتتتتتادية ال  ميكن  ة حتلل ا  من األمهية 

اللية  والليوة بصتتتتتتتتتتتتتتورا عامة. كذلا  عب امللادرا     مبكاة النظر يف املااطر ال  ميكن  ة ت رح ا على املوارد الورا ية
 دطا  املوارد الورا ية املائية غري اللية وتلادةا واستتابل اةا على حنو  مستتؤو  وتنظيم هذه العملية من طال  ترتتريعات ل مج 

ا ل عم اللرارات  ة الابلييم املالئم و دارا املااطر حبيث ت راعى    يانب املنافع الابملة. وميكن ألدوات مصتتتتتتتتتتتتتت ّممة يي  
 تسان  هذه العملية.

وفيما يابل ، الاب وير الورا ز ل نواع املستتتتتتتتتتتتابزرعة  مثال  من طال  االستتتتتتتتتتتتابدادا املعّ لة من الةبية االنابلائية  ستتتتتتتتتتتتوف تابغرّي 
ا املااطر ال  ين وي علي ا استتابا ام ا. ولذا من امل  م النظر بعناية يف طصتتائص األنواع املستتابزرعة و لابايل  ق  تابغري  يضتت 

املااطر املرتل ة  ألنواع املسابزرعة ال  يابم ت ويرها  مبا يف ذلا األنواع اللية  ل ى بلورا الابرريعات الوطنية وا قليمية يف 
 ما يابعلق إبدطاةا  وتلادةا واسابا ام ا يف ق اع تربية األحياء املائية.

لية وتلادةا واستتتتابا ام ا واألنواع املستتتتابزرعة ال  يابم ت ويرها نظم مراقلة وستتتتوف ياب ّلب ا دطا  املستتتتؤو  ل نواع غري ال
 تابيح تابّلع هذه املوارد الورا ية املائية على املسابوى ال ويل.
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 اهلدف
 دمج االسابا ا، املسؤو  للموارد الورا ية املائية يف الابرريعات الوطنية.

 اإلجراءات
  الابويي ية  لضتتتتتتتماة ا دطا  املستتتتتتتؤو  للموارد الورا ية املائية وتلادةا يف ق اع وضتتتتتتتع الاب ابري  مبا في ا اخل وة

تربية األحياء املائية  الستتتابناد    م ونة املمارستتتات للم لس ال ويل الستتتابكرتتتاف اللحار برتتتتة  دطا  ونل  
 الكائنات اللحرية وغريها من صكوك السياسات ذات الصلة.

  وا قليمية برتتتتتك  فّعا  من  ي  االستتتتتابا ا، املستتتتتؤو  للموارد الورا ية املائية  ع اد وتنديذ الابرتتتتتريعات الوطنية
 وتلادةا  متري ا مع االتداقيات ال ولية ذات الصلة كذلا

  دمج املستتتتتتتتتائ  اخلاصتتتتتتتتتة  ملوارد الورا ية املائية يف عمليات تلييم املااطر لابحستتتتتتتتتني نظم املراقلة يف الابابّلع ال ويل
 واألنواع املسابزرعة.حبيث ترم  األصناف 

 يضتتتتمن  النظر يف  مكانية  نرتتتتاء  و توستتتتيع ن اق نظم املعلومات برتتتتتة  دطا  املوارد الورا ية املائية ونلل ا  مبا
الابلليغ يف الوق  املناستتتتتتتتتب عن الواردات امللحة من املوارد الورا ية املائية ال  ق  ت رح خماطر على املوارد الورا ية 

 يوة عامة .اللية لللل اة والل

 4-4األولوية السرتاتيجية 
 تنديذ االتداقيات والصكوك ال ولية اللائمة ذات الصلة بصوة املوارد الورا ية املائية واسابا ام ا املساب ا، وت ويرها.

 املسوغ املنطقي
وت ويرها  مث  اتداقية الابنوع هناك جمموعة من االتداقيات ال ولية املابصلة بصوة املوارد الورا ية املائية واسابا ام ا املساب ا، 

 ية الليولويز واتداقية الاب ارا ال ولية أبنواع اريواانت والنلااتت ال ية امل ّ دا  النلراض. ويلنّي الابلرير عن حالة املوارد الورا
ورا ية املائية حم ودا يف املائية ل غذية والزراعة يف العامل  ة الابوعية ب ور هذه االتداقيات لإلدارا ال ويلة األي  للموارد ال

صتتتتتتتدوف  صتتتتتتتحاب املصتتتتتتتلحة ذوي الصتتتتتتتلة. و لابايل   ة حاية للابوعية  زاء األحكا، ال دا وااللابزامات الواردا يف هذه 
 الصكوك يف ما خيص املوارد الورا ية املائية.

 اهلدف
 ئية مع مراعاا االحابيايات ال دا للل اع. تنديذ االتداقيات ال ولية وا قليمية  لكام  يف ما يابص   ملوارد الورا ية املا

 اإلجراءات
   الابوعية على االتداقيات ال ولية اللائمة ذات الصلة بصوة املوارد الورا ية املائية  واسابا ام ا املساب ا، وت ويرها

و ة  وتنديذها  مع ضتتماة يف الوق  ذاته  ة تستتاب يب الستتياستتات الوطنية واألطر الابنظيمية لاللابزامات ال ولية
لة    األمن الغذائز؛ والستتتتتتتتتتتتتتمات املميزا ةذه املوارد؛ و مهية العلو،  تعكس  مهية املوارد الورا ية املائية  لنستتتتتتتتتتتتتت
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واالبابكار؛ واراية     حلاق الابوازة بني غاايت و ه اف خمابلف االتداقيات؛ ومصتتتتتتتتتتتتتتا  األقاليم  واللل اة 
 زارعني(.و صحاب املصلحة )مبا يف ذلا صّيادي األمساك وامل

 5-4األولوية السرتاتيجية 
 قامة  و تعزيز املؤستتتتتتستتتتتتات الوطنية  مبا يف ذلا ي ات الابنستتتتتتيق الوطنية  لابا ي  الاب ابري اخلاصتتتتتتة  ملوارد الورا ية املائية 

 ل غذية والزراعة وتنديذها من  ي  تنمية ق اع تربية األحياء املائية ومصاي  األمساك.

 املسوغ املنطقي
ارتدع ع د ي ات االتصتتتا  الوطنية املعنية  ملوارد الورا ية املائية برتتتك  كلري منذ  ة قّ م  منظمة األغذية والزراعة طلب 

حوا ي ات اتصتتتا  وطنية للموارد  67.5  كاة 2021الةشتتتيحات األو . ويف  بري إنيستتتاة  يف املائة من  عضتتتاء اةيوة رشتتتّ
ا من األعضاء مل يرّشح بع  ي ات اتصا  وطنية. وميكن  ة ترك  هذه اجل ات حمّدزات الورا ية املائية. غري  ة ع د ا كلري  

هامة لابحستتتتتتني  دارا املوارد الورا ية املائية يف بل اهنا وعلى الصتتتتتتعي  ا قليمز  وينلغز بذ  اجل ود لابعزيز العم  مع م وبني 
ات للمؤستتستتات ذات الصتتلة  و صتتحاب املصتتلحة بعضتت م وبناء ق راهتم. وميكن  ة تنرتتا ي ات االتصتتا  الوطنية املنصتت

يف الل اعني اخلاص والعا،   ع اد ط   عم  مابستتتتتتتتتلة وتلاد  املعلومات ذات الصتتتتتتتتتلة  من طال  الابلارير الوطنية عن 
 حالة املوارد الورا ية املائية على سلي  املثا .

العامل  يوي  يف مجيع اللل اة تلريل ا مؤستتتتتتتستتتتتتتة واح ا على ووفل ا للابلرير عن حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف 
األق   خمصتتتصتتتة برتتتك  حم د للموارد الورا ية املائية. فاملؤستتتستتتات الوطنية وا قليمية املاصتتتصتتتة لةبية األحياء املائية وإ و 

الل رات والابوعية  الحابيايات   دارا املوارد الورا ية هامة وق  متث  حمّدزات للابغيري. وميكن  ة تؤدي دور ا رئيستتتتتتتتتتتتتتي ا يف بناء
والابح ايت على صتتتتعي   دارا املوارد الورا ية املائية  من  ي  حرتتتت  املوارد و شتتتتراك الل اع على حنو استتتتابلاقز  كثر و قامة 

 الرواب  وتوطي  الابعاوة والابنسيق.

 اهلدف
  نراء  و تعزيز املؤسسات الوطنية  مبا يف ذلا ي ات االتصا  الوطنية.

 اإلجراءات
   ترشتتتتتتتيح ي ات االتصتتتتتتتا  الوطنية للموارد الورا ية املائية وبناء ق راهتا من طال  دورات ت ريلية منابظمة  وتلاد

 املعلومات  و قامة شلكات  قليمية واملراركة يف ال عوات    اللحوث.
 ات االتصتتتتا  الوطنية حرتتتت  املوارد الوطنية وال ولية ل امج الابنمية املؤستتتتستتتتاتية للموارد الورا ية املائية  ودعم ي 

 واملؤسسات للمراركة يف بلورا االسةاتي يات الوطنية للموارد الورا ية املائية.
  قامة رواب   فضتت  و ليات لابعزيز الابنستتيق والابعاوة بني املؤستتستتات برتتتة تنديذ الستتياستتة اخلاصتتة  لابكنولوييا 

 وتلاسم املعلومات.
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 6-4األولوية السرتاتيجية 
مؤسسات وطنية و قليمية لابوصيف املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة وحصرها ورص  اواهاهتا واملااطر  قامة  و تعزيز 

املرتل ة  ا من  ي  الابثليف واللحث برتهنا  والابنسيق بني الل اعات  دارهتا  مبا يف ذلا تلييم ا االقابصادي وتوصيد ا 
 وحتسين ا الورا ز.

 املسوغ املنطقي
ابلرير عن حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العامل  توي  يف مجيع اللل اة تلريل ا مؤستتستتة واح ا  و  كثر وفل ا لل

ترتتتتتتارك يف اللحث وإ و الابثليف والاب ريب املابصتتتتتت   ملوارد الورا ية املائية   منا  فاد الع ي  من اللل اة عن اراية    بناء 
ا املعرفة األستتتتتاستتتتتية برتتتتتتة املوارد الورا ية املائية  وتوصتتتتتيد ا ورصتتتتت ها  الل رات يف هذه املؤستتتتتستتتتتا ت. وحيّ د الابلرير  يضتتتتت 

والابحسني الورا ز ةذه املوارد كاحابيايات رئيسية للناء ق رات مؤسسات اللحوث. ويرى  يض ا حت ي  االحابيايات جل ة 
ارد الورا ية وصتتتتتتتتوهنا وتوصتتتتتتتتيف املوارد الورا ية املائية  بناء الل رات يف مؤستتتتتتتتستتتتتتتتات الابعليم والاب ريب ال  ضتتتتتتتتّم   دارا املو 

 ورص ها.
و ة حاية كلريا للناء ق رات هذه املؤستتتستتتات  وعاصتتتة يف اللل اة النامية  ولابعزيز الرتتتلكات الوطنية  وا قليمية وال ولية 

نظمات اركومية ال ولية ب ور  ةذه املؤستتتتتستتتتتات مبا يابيح تلاستتتتتم اخل ات واملعرفة  والةويج للابعاوة. وعب  ة تضتتتتت لع امل
 واضح يف  ع اد وتلاسم مواد املوارد الرئيسية.

 اهلدف
  قامة  و تعزيز مؤسسات للابعليم واللحوث وتوطي  الابعاوة بني الل اعات.

 اإلجراءات
  دعم  نرتتتتتتتتتتاء وتعزيز الرتتتتتتتتتتلكات الوطنية  وا قليمية وال ولية اللائمة ال  ستتتتتتتتتتوف تابلاد  املعلومات  والاب ارب

 واملعرفة النظرية حو  املوارد الورا ية املائية و دارهتا.
  قامة  وتعزيز ال ورات الوطنية وال ولية  واملرتاريع النموذيية وبرامج الاب ريب حو  مواضتيع حم دا برتتة املوارد 

شتتتلكات الورا ية املائية على مستتتابوى تعليمز  على  والةويج ةا  مبا يف ذلا الاب ريب ع  ا نةن  واستتتابا ا، 
 اللحث ال ولية  برتة املوارد الورا ية املائية  وتوفري الر ادات للمزارعني الليني.

  بنتاء اللت رات من طال   قتامتة برامج تت ريتب من املت ارس لل تامعتات  والزايرات امليت انيتة وبرامج تلتاد  اخل اء
بصتتتورا مستتتاب امة وت ويرها  مبا يف  رصتتترها ورصتتت  اواهاهتا واملااطر املرتل ة  ا من  ي  صتتتوهنا واستتتابا ام ا

 ذلا تلييم ا االقابصادي وتوصيد ا وحتسين ا الورا ز.
 .حتسني مجع اللياانت  مبا يف ذلا األدوات واملن  يات من طال   نراء س    ملؤسسات 
 تابيح منظمة األغذية والزراعة ومنظمات حكومية دولية  طرى املواد اخلاصتتتتتتتتة  ملوارد ذات الصتتتتتتتتلة للم ّرستتتتتتتتني  

 وامل رّبني واللاحثني.
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 7-4األولوية السرتاتيجية 
 تيسري ارصو  على املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة والابلاسم العاد  واملنصف للمنافع الناشوة عن اسابا ام ا.

 املسوغ املنطقي
املرتل ة  ا ألغراض اللحث والابنمية  والابلاسم  ة حاية لضماة ارصو  املالئم على املوارد الورا ية املائية واملعرفة الابللي ية 

العاد  واملنصتتتتتف للمنافع الناشتتتتتوة عن استتتتتابا ام ا واملعرفة الابللي ية املرتل ة  ا. وعب  ة تكوة اللل اة ال  تلّرر اعابماد 
ل ور اخلاص الذي تؤديه ت ابري ارصتتو  على املوارد وتلاستتم منافع ا على  دراك  لستتمات املمّيزا للموارد الورا ية املائية و 

 يف األمن الغذائز.
وق  اعابم ت ع ا بل اة ت ابري ارصو  على املوارد الورا ية املائية وتلاسم منافع ا واملعرفة الابللي ية املرتل ة  ا   و هز يف 

 وحلوق امللكية طور اعابمادها   منا هناك اطابالف واستتتتتتتتع يف هذه الاب ابري وغياب للمعرفة برتتتتتتتتتة كيدية م ري هذه الاب ابري
 الدكرية على اللحوث والابنمية يف جما  املوارد الورا ية املائية.

وينلغز حتستتتتتني وعز وف م  صتتتتتحاب املصتتتتتلحة جل ة ارصتتتتتو  على املوارد وتلاستتتتتم منافع ا ومحاية حلوق امللكية الدكرية 
املستتتتابوى الوطين  وا قليمز والعاملز. ول ى )مث  براءات االطةاع(  وق راهتم على العم  ضتتتتمن هذه الليوة اللانونية على 

تكييف ت ابري ارصتتتتو  على املوارد وتلاستتتتم منافع ا   و ت ويرها  و تنديذها  عب مراعاا الستتتتمات املميزا للموارد الورا ية 
حليق األمن الغذائز. ومن املائية واملعرفة الابللي ية املرتل ة  ا  وال ور اخلاص ةذه املوارد واملعرفة الابللي ية املرتل ة  ا لاب

امل م اردام على الوصو  املالئم    هذه املوارد واملعرفة الابللي ية املرتل ة  ا سيما  ة هذا ارصو   ساسز  حراز تل ، 
 على صعي  اللحوث والابنمية ولابحليق األمن الغذائز.

 اهلدف
كس السمات املميزا للموارد الورا ية املائية واملعرفة الابللي ية ت وير السياسات والاب ابري املالئمة  و تكييد ا وتنديذها  مبا يع

 املرتل ة  ا  وال ور اخلاص ةذه املوارد واملعرفة الابللي ية املرتل ة  ا لابحليق األمن الغذائز.

 اإلجراءات
   ملراعاا  مهية املوارد النظر يف وضتتتتتع ت ابري ارصتتتتتو  على املوارد الورا ية وتلاستتتتتم منافع ا  و تكييد ا  و تنديذها

الورا ية املائية واملعرفة الابللي ية املرتل ة  ا  ودورها اخلاص يف حتليق األمن الغذائز  ومساهتا املميّ زا  واالمابثا  يف 
 الوق  ندسه  حسب االقابضاء  للصكوك ال ولية.

 ملوارد الورا ية املائية   تعزيز الد م  من طال  ملادرات بناء الل رات  يف صتتتتتدوف  صتتتتتحاب املصتتتتتلحة املعنيني 
 لاب ابري ارصو  على املوارد وتلاسم منافع ا للموارد الورا ية املائية و مهياب ا  لنسلة    اسابا ا، املواد وتلادةا.

  دعم اركومات  مبا يف ذلا صتتتتانعز الستتتتياستتتتات  حبيث تعكس الستتتتمات املمّيزا للموارد الورا ية املائية وال ور
ورا ية املائية يف حتليق األمن الغذائز  يف وضتتتتتتتتع ت ابري ارصتتتتتتتتو  على املوارد وتلاستتتتتتتتم منافع ا اخلاص للموارد ال

 وت ابري  طرى وتكييد ا  و تنديذها.
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  وضتتتتع وتلاد  دراستتتتات ارالة الوطنية وا قليمية عن ال روس املستتتتابدادا من  مثلة تلاستتتتم املنافع اخلاصتتتتة بل اع
 تربية األحياء املائية.

 ستتتياستتتات املعنيني  رصتتتو  على املوارد وتلاستتتم منافع ا يف مراعاا  الةتيلات ا قليمية  و اخلاصتتتة دعم صتتتانعز ال
ر تلاد  املوارد الورا ية املائية لللحوث والابنمية ضتتتمن  قليم حم د  و  للحصتتتو  على املوارد وتلاستتتم منافع ا ال  تيستتتّ

 ا يف ذلا االطابصاصات املابصلة بابلاسم املنافع.جمموعة من اللل اة مبويب اطابصاصات مابدق علي ا مسلل ا  مب
  النظر يف التت ور اةتتا، لللحوث األكتتادمييتتة  ومنظمتتات اللحتتث التت وليتتة والابعتتاوة ا قليمز والتت ويل يف اللحوث

 والابنمية يف جما  املوارد الورا ية املائية.
 ة بني األعضتتتتاء ودعم وضتتتتع الصتتتتكوك ترتتتت يع الرتتتتلكات ا قليمية على دعم الابلاد  املستتتتؤو  للموارد الورا ية املائي

 لابنظيم عمليات النل  والابلاد   مبا يف ذلا وضع اتداقيات نل  املواد  متري ا مع الصكوك ال ولية  حسلما ين لق.

 8-4األولوية السرتاتيجية 
 .ب ريلة مساب امةتعلوة املوارد  مبا يف ذلا املالية من ا  لصوة املوارد الورا ية املائية واسابا ام ا وت ويرها 

 املسوغ املنطقي
تدي  معظم اللل اة يف تلاريرها  ة عملية صتتتتتتوة املوارد الورا ية املائية  واستتتتتتابا ام ا املستتتتتتاب ا، وت ويرها تعاين من نلص يف 
املوارد  و نه من الصتتتتعب حت ي  مصتتتتادر الابموي . ولكز تكوة ط ة العم  هذه حمدز ا للابغيري  ول عم الابحستتتتني الكلري يف 

را املوارد الورا ية املائية يف جماالت األولوية األربعة  من الضتتتتتتتتتتتتروري تعزيز اجل ود برتتتتتتتتتتتتك  كلري على املستتتتتتتتتتتتابوى الوطين   دا
وا قليمز وال ويل  من  ي  توفري موارد  فضتتتتت  للملادرات الرئيستتتتتية األكثر صتتتتتلة  حابيايات فرادى األعضتتتتتاء واألقاليم  

 ومتوي  هذه امللادرات.

 اهلدف
 ن املوارد.حر  مزي  م

 اإلجراءات
 :وضع اسةاتي ية متوي  لابنديذ ط ة العم  العاملية والعناصر الرئيسية في ا  مع مراعاا 

o ال عم امللّ ، من وكاالت الابموي  الوطنية؛ 
o ال عم املل ، من األي زا ا قليمية؛ 
o املسامهة واةلات العامة ل امج الصوة؛ 
o وضع اقةاح )اقةاحات( مدّص  للليمة؛ 
o .والابعاوة مع الل اع اخلاص 

  تعزيز تلاد  املوارد بني اللل اة واألقاليم  مبا يف ذلا نل  الابكنولوييا  من طال  الابعاوة يف ما بني بل اة اجلنوب
ا بي  ملنظمة األغذية والزراعة.  وملادرا العم  ي  
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الوراثية املائية لألغذية  جدول موجز ابألولوايت السةةةةةةةةةةةرتاتيجية خلطة العمل العاملية بشةةةةةةةةةةةأن صةةةةةةةةةةةون املوارد
 والزراعة، واستخدامها املستدام وتطويرها

 

صون املوارد الوراثية املائية  احلصر والتوصيف والرصد
 واستخدامها املستدام

تطوير املوارد الوراثية املائية 
 لقطاع تربية األحياء املائية

السياسات واملؤسسات 
 وبناء القدرات

تتتعتتزيتتز االستتتتتتتتتتتتتتتابتتاتتتتتتت ا،  1-1
املوّح  عاملي ا للمصتتتتتتتتتتتتتت لحات 
والابستتتتتتتتتتتتتتميات والابوصتتتتتتتتتتتتتتيدات 
اخلاصتتتتتتتتتتتة  ملوارد الورا ية املائية 

 ل غذية والزراعة

حتتت يتت  األقتتارب ال يتتة  2-1
للموارد الورا يتتتة املتتتائيتتتة األكثر 
عرضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  للا ر )مثال  من 
طال  نظتتا، معلومتتات طتتاص 
 ملتتتوارد التتتورا تتتيتتتتتتتة املتتتتتتتائتتتيتتتتتتتة(  
واررص على  دارهتتتتتا ب ريلتتتتة 

امتتتتتتتة وعلى تنديتتتتتتتذ مستتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتت 
 يراءات الصتتتوة املالئمة عن  
الضتتتتتتتتتتتترورا  على الصتتتتتتتتتتتتعي ين 

 الوطين وا قليمز

حتسني ف م طصائص  3-1
تتكتنتولتويتيتتتتتتتات التابتحستتتتتتتتتتتتتتتني 
الورا ز  وفوائتتت هتتتا وخمتتتاطرهتتتا 
الابملتتتتة )وااليتتتتات الدعتتتتالتتتتة 
لتتلتتابتتاتتدتتيتتف متتن املتتاتتتتتتتاطتتر(  
وت ليلاهتا على املوارد الورا ية 

 املائية

تتتتت تتتتويتتتتر  و متتتترايتتتتعتتتتتتتة  4-1
الستتتتتتةاتي يات والستتتتتتياستتتتتتات ا

برتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتوة املوارد الورا ية 
املائية واستتتتتتتتابا ام ا املستتتتتتتتاب ا، 
وت ويرها  وتنديذها ورصتتتتتتتتتت ها 
 لابعاوة مع  صحاب املصلحة 

 ذوي الصلة

حتستتتتتتتتتتتتتتتني وتتتنستتتتتتتتتتتتتتتيتتق  1-2
 يراءات الرصتتتتتتتتتتتتتتتت  وا بالغ  
وتوستتتتتيع ن اق نظم املعلومات 
اللائمة املستتتتتتتتتتتتتتابن ا    األنواع 

ملوارد الورا يتتة من  يتت  تغ يتتة ا
املائية ال  مل يابم ا بالغ عن ا 
 و ال  مل يابم ا بالغ عن تتتتتتا 

  لرك  الكايف. 

ب اااثر الراهنتتتتتتة  2-2 ترقتتتتتتّ
ابللليتتتتتتتة املةتلتتتتتتتة عن  واملستتتتتتتتتتتتتت
الابغريات الليويتتتة  مبتتتا يف ذلتتتا 
تغرّي املناخ  على املوارد الورا ية 
املتتتتتتائيتتتتتتة ل غتتتتتتذيتتتتتتة والزراعتتتتتتة 

 واالساب ابة وفل ا لذلا.

زايدا اعابمتتتتتتتاد برامج  3-2
الةبيتتتتتتة االنابلتتتتتتائيتتتتتتة ال ويلتتتتتتة 
األيت  واملت ارا ب ريلتة ييت ا 
 عابلارها تكنولوييا حتستتتتتتتتتتني 
ورا ز  ستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتية مع الةكيز 
على  نواع تربيتتتتتتتة األحيتتتتتتتاء 

 املائية الرئيسية.

حتسني تلاد  املعلومات  4-2
و نرتتتتتتتتتتتتت تة الرتتتتتتتتتتتتتلكتات املعنيتة 
 ملوارد الورا يتتتتتتتة املتتتتتتتائيتتتتتتتة على 

العتتتتتاملز  وا قليمز املستتتتتتتتتتتتتابوى 
والوطين وتوعيتتتتتتتة  صتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتاب 
املصلحة على  مهية هذه املوارد  
مبا يف ذلا األدوار ال  تض لع 
 تتتتتتتا الرتتتتتتتتتتتتتتعتتوب األصتتتتتتتتتتتتتتلتتيتتتتتتتة 
واجملابمعات اللية  والرتتتتتتتتتتتتتلاب 
والنساء  يف صوة املوارد الورا ية 
املائية واستتتتتتتتتتابا ام ا املستتتتتتتتتتاب ا، 

 وت ويرها.
 نرتتاء وإ و وضتتع نظم  1-3

ا وطتنتيتتتتتتتة متعتلتومتتتتتتتات متوحتتتتتتتّ 
و قليميتتتتتتة وعتتتتتتامليتتتتتتة وتعزيزهتتتتتتا 
ومنح ا طابع ا مؤستتتتتتتتستتتتتتتتي ا من 
 ي  مجع املوارد الورا ية املائية 
ما دوة مستتابوى النوع والابثل  
متتنتت تتتتتتتا وا بتتالغ عتتنتت تتتتتتتا ) ي 
التتتتتتابتتتتتتنتتتتتتوّع التتتتتتورا تتتتتتز لتتتتتت نتتتتتتواع 

 واألرص ا املسابزرعة(.
 

دمتتج صتتتتتتتتتتتتتتتوة املتتوارد  2-3
الورا يتتتة املتتتائيتتتة يف املوقع على 

ة  دارا حنو  انشتتتتتتتتتتتتتت  يف تنميتتتتت
مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتايتتتتت  األمستتتتتاك وط   
ا دارا اللتتتتتائمتتتتتة على النظتتتتتا، 
ا يكولويز  وعاصتتة  لنستتلة 

    األنواع امل ّ دا.

 ع اد استتتتتتتتتتتتتةاتي يات  3-3
وبرامج  منتتتتتتائيتتتتتتة وطنيتتتتتتة وإ و 
 قليميتتة ل نواع واألصتتتتتتتتتتتتتتنتتاف 
املستتتتتتتابزرعة  تراعز احابيايات 

غية  طالق الستتتتتوق واجملابمع  ب
ية كام   مكاانت املوارد الورا 

 املائية ل غذية والزراعة.

دعم ا دطا  املستتتتؤو   4-3
للموارد الورا يتتة املتتائيتتة وتلتتادةتتا 
واستتتتتتابا ام ا  مبا يف ذلا من 
طال  عمليات الابلييم املالئمة 
للمااطر  والسياسات املناسلة 

 وتنديذها الدعا .
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الةويج لصتتتتتتتتتتتتوة املوارد  2-4 
الورا يتتة املتتائيتتة طتتارج املوقع مبتتا 

 قتتار تتا ال يتتة واألنواع يف ذلتتا 
 امل  دا.

رفع ق رات  صتتتتتتحاب  3-4
املصتتتتتتتتلحة الرئيستتتتتتتتيني يف تربية 
األحيتتاء املتتائيتتة لاب وير األنواع 

 املسابزرعة الّسنة.

تنديتتتتتتتذ االتدتتتتتتتاقيتتتتتتتات  4-4
والصتتتتتتتتتتتتتتكوك التت وليتتة اللتتائمتتة 
ذات الصتتتتتتتتتتتتلة بصتتتتتتتتتتتتوة املوارد 
الورا ية املائية واستتتتتتتتتتتتتتابا ام ا 

 املساب ا، وت ويرها
االستتتتتتتتتتابا ا،  حتستتتتتتتتتتني 2-5 

املستتتتتتتتتتاب ا، ل نواع املستتتتتتتتتتابزرعة 
املتت ّينتتة من طال  حتستتتتتتتتتتتتتتني 

   دارا الابنوّع الورا ز

 قتتتتتتتتامتتتتتتتتة  و تتتتتتتتتعتتتتتتتتزيتتتتتتتتز  4-5 
املؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات الوطنية  مبا يف 
ذلا ي ات الابنستتتيق الوطنية  
لابا ي  الابتتتتت ابري اخلتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 ملوارد الورا يتتة املتتائيتتة ل غتتذيتتة 
والزراعتتتتة وتنديتتتتذهتتتتا من  يتتتت  

حياء املائية تنمية ق اع تربية األ
 ومصاي  األمساك

 دارا ومراقلة استتتابا ا،  2-6 
وتلتتتاد  املوارد الورا يتتتة املتتتائيتتتة 
على حنو  من مع األطتتتتذ يف 
االعابلتتتار الصتتتتتتتتتتتتتتكوك الوطنيتتتة 

 وال ولية  حسب اراية.

 قتتتتتتتتامتتتتتتتتة  و تتتتتتتتتعتتتتتتتتزيتتتتتتتتز  4-6 
مؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات وطنية و قليمية 
لابوصتتتتتتتتتتتتتيف املوارد الورا ية املائية 
 ل غتتتذيتتتة والزراعتتتة وحصتتتتتتتتتتتتترهتتتا
ورصتتتتتتتتتتتتتتتت  اوتتتاهتتتاهتتتتا واملاتتتاطر 
املرتل تتتة  تتتا من  يتتت  الابثليف 
واللحث برتتتتهنا  والابنستتتيق بني 
الل اعات  دارهتا  مبا يف ذلا 
تلييم ا االقابصتتتتادي وتوصتتتتيد ا 

 وحتسين ا الورا ز.
تيستتتتتتتري ارصتتتتتتتو  على  4-7   

املوارد الورا يتتة املتتائيتتة ل غتتذيتتة 
والزراعتتتتة والابلتتتتاستتتتتتتتتتتتتتم العتتتتاد  

الناشتتوة عن واملنصتتف للمنافع 
 اسابا ام ا.

تعلوتتتتتتتة املوارد  مبتتتتتتتا يف  4-8   
ذلا املالية من ا  لصوة املوارد 
الورا يتتة املتتائيتتة واستتتتتتتتتتتتتتاباتت ام تتا 

 وت ويرها ب ريلة مساب امة.
 



CGRFA-18/21/Report P a g e  1Appendix E,  

 

 هاءاملرفق 
 منوذج اختصاصات جهات التنسيق الوطنية املعنية ابملوارد الوراثية النباتية واملائية واحلرجية

 واملنسقني الوطنيني للموارد الوراثية احليوانيةوابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، 
 لألغذية والزراعة

 
تؤدي ي ات الابنستتيق الوطنية املعنية  ملوارد الورا ية النلاتية واملائية وارريية و لابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واملنستتلوة 

دور نل ة االتصتتتتا  الوطنية مع املنظمة ومع هيوة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة )اةيوة(  الوطنيوة للموارد الورا ية اريوانية 
كما  هنم يؤدوة دور ا تنسيلي ا  الابابعة ةا يف ما يابعّلق  لعم  ذي الصلة  ملوارد الورا ية  و مكوانت الابنوع الليولويز املعنية.

ق إبع اد ا س امات يف الابلييمات العاملية لل يوة وتنديذ ط   العم  العاملية على املسابوى الوطين  مبا يف ذلا يف ما يابعلّ 
والصتتتتتكوك األطرى ذات الصتتتتتلة ورصتتتتت ها  حستتتتتب االقابضتتتتتاء. وعوز جل ات الابنستتتتتيق الوطنيةإاملنستتتتتلني الوطنيني طال  

 تنديذإممارسة م ماب م  ة يدوضوها    املناوبني عن م  و     صحاب املصلحة ااطرين. 
  ترم  م ا، ي ات الابنسيق الوطنيةإ واملنسلني الوطنيني ما يلز: وق 

   االستتتتتتتتتتتتتتاب ابة ل للات اةيوة واقةاحات ك  من األي زا الدرعية الابابعة لل يوة واملنظمة  مبا يف ذلا من طال
 تنسيق االساب ا ت املرةكة من  صحاب املصلحة املعنيني على املسابوى الوطين  حسب االقابضاء؛

  ع اد ا س امات يف الابلييمات العاملية لل يوة )الابلارير الل رية(؛وتنسيق  
  ودعم وتيستتتتتتتري الابنديذ الوطين خل   العم  العاملية والصتتتتتتتكوك األطرى ذات الصتتتتتتتلة  حستتتتتتتب االقابضتتتتتتتاء  على

املستتتابويني الستتتياستتتز والدين  مبا يف ذلا وضتتتع  و استتتابعراض استتتةاتي ية وط   عم  وطنية وستتتياستتتات وبرامج 
ت صتتتتلة ق اعية ومرتتتتةكة بني الل اعات و نرتتتتاء شتتتتلكات ألصتتتتحاب املصتتتتلحة الوطنيني  و تعزيزها   طرى ذا

 حسب االقابضاء؛
   وتنستتتتتتتتتتتيق  ع اد ا ستتتتتتتتتتت امات الوطنية لرصتتتتتتتتتتت  تنديذ ط   العم  العاملية والصتتتتتتتتتتتكوك األطرى ذات الصتتتتتتتتتتتلة

 االقابضاء؛ حسب
  د الورا ية ومكوانت الابنوع الليولويز ذات الصتتتتتتتتتتتتتتلة وتنستتتتتتتتتتتتتتيق عملية مجع و دارا اللياانت الوطنية املابعّللة  ملوار

ذلا اللياانت املابعّللة برصتتت  ملاصتتت   ه اف الابنمية املستتتاب امة ذات الصتتتلة( وا بالغ عن هذه اللياانت  يف )مبا
 و دارهتا على املسابوى العاملز عن طريق نظم املعلومات املناسلة  حسب االقابضاء؛

 ت األي زا الدرعية املعنية الابابعة لل يوة  حستتتتتب االقابضتتتتتاء  مبا يف ذلا وتنستتتتتيق الابحضتتتتتريات الوطنية اليابماعا
طال  ضتتتماة  عال،  صتتتحاب املصتتتلحة املعنيني )املستتتؤولوة الوزاريوة  واخل اء الدنيوة  ومنظمات املناب ني   من

 و   عماةا  والسكاة األصليوة  واجملابمعات اللية  وغريهم.( يف الوق  املناسب بابواريخ هذه االيابماعات وي
 وارصو  على  س اماهتم ذات الصلة  وتنظيم  ي مراورات ضرورية ةم؛

  وتنستتتتتيق تعيني اخل اء و صتتتتتحاب املصتتتتتلحة للمرتتتتتاركة يف االيابماعات واملرتتتتتاورات وعمليات الابلييم ال  وري ا
 اةيوة  و  ي زهتا الدرعية  و املنظمة  حسب االقابضاء؛
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 درعية املعنية الابابعة لل يوة من  ي  ضتتتتتتتتتتتماة االتصتتتتتتتتتتتاالت الدعالة يف االواهني وتل مي ال عم ملكاتب األي زا ال
 املسابويني الوطين وا قليمز؛ بني

  وتلوية الرواب  مع ي ة الابنستتتتتتتتيق الوطنية لللالد يف اةيوة وي ات الابنستتتتتتتتيق الوطنيةإاملنستتتتتتتتلني الوطنيني ااطرين
 لابعزيز الابواص  والابعاوة بني الوكاالت والل اعات؛

  الابعاوة  حسب االقابضاء  مع ي ات الابنسيق الوطنية واملنسلني الوطنيني يف بل اة  طرى ومع ي ات الابنسيق و
والرتتتتتتتتتلكات ا قليمية حيثما تابواي  لابيستتتتتتتتتري العم  الل اعز واملرتتتتتتتتتةك بني الل اعات  مبا يف ذلا على ويه 

 اخلصوص عم  اةيوة وتنديذ الصكوك ال  تضع ا اةيوة؛
 ضتتتتري املواد ا عالمية املابعللة  ملوارد الورا ية ومكّوانت الابنوع الليولويز ذات الصتتتتلة ومستتتتامهاب ا ودعم وتيستتتتري حت

حتليق األمن الغذائز والابنمية الريدية  ألصتتتحاب املصتتتلحة  مبن في م املستتتؤولني اركوميني واملناب ني ووستتتائ   يف
 حسب االقابضاء.ا عال، وعامة الناس  
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 املرفق واو
صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام واإلطار العاملي للتنوع البيولوجي 

 2020ملا بعد عام 
 مشروع قرار

 
 إن  اجمللس،

  ؛تلرير ال ورا العادية الثامنة عررا ةيوة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة )اةيوة(بعد أن نظر يف 
أبّة اةيوة تضتتتت لع ب ور تنستتتتيلز وتابعام  مع املستتتتائ  املابصتتتتلة  لستتتتياستتتتات واملستتتتائ  الل اعية واملستتتتائ   وإذ يذك ر

املرتتتتتةكة بني الل اعات يف األمور املرتل ة بصتتتتتوة املوارد الورا ية الو يلة الصتتتتتلة  ألغذية والزراعة  مبا يف ذلا صتتتتتوة 
 ملنصف للمنافع الناشوة عن اسابا ام ا؛هذه املوارد واسابا ام ا املساب ا، والابلاسم العاد  وا

برؤية اةيوة املابمثلة يف تثمني الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة وصتتتتتتتتونه وترتتتتتتتت يع استتتتتتتتابا امه دعم ا وإذ حييط علًما 
ل من الغذائز العاملز وللابنمية املستتتتاب امة  من  ي   ييا  اراضتتتتر واملستتتتابلل   وبستتتتعز اةيوة    وقف فل اة املوارد 

ا ية ل غذية والزراعة  وضتتتتتتتتماة األمن الغذائز العاملز والابنمية املستتتتتتتتاب امة من طال  ترتتتتتتتت يع صتتتتتتتتوة تلا املوارد الور 
 واسابا ام ا املساب ا،  مبا يف ذلا تلادةا  والابلاسم العاد  واملنصف للمنافع الناشوة عن اسابا ام ا؛

ألدوات املابصلة  لسياسات بوصد ا  طر عم  طوعية أبمهية ط   العم  العاملية الابابعة لل يوة وسواها من اوإذ يقر  
 للعم  على املسابوايت اللية والوطنية وا قليمية والعاملية  

أبمهية املعاه ا ال ولية برتتتتة املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة  ودعم ا لصتتتوة املوارد الورا ية ل غذية  وإذ يذك ر
 والابلاسم املنصف للمنافع الناشوة عن اسابا ام ا؛والزراعة واسابا ام ا املساب ا،  

أبمهية العم  الذي تضتتت لع به اةيوة يف بلورا امللاصتتت  واملؤشتتترات اخلاصتتتة  ملوارد الورا ية ل غذية والزراعة وإذ يعرتف 
للابنوع يف ستتتتتتياق رصتتتتتت  تنديذ ط   العم  العاملية لل يوة  وحتليق  ه اف الابنمية املستتتتتتاب امة  ووضتتتتتتع ا طار العاملز 

 اخلاص  تداقية الابنوع الليولويز؛ 2020الليولويز ملا بع  عا، 
أبّة ط   العم  الل اعية العاملية الابابعة لل يوة وغري ذلا من الستتتتتياستتتتتات واألدوات  واستتتتتةاتي ية وإذ حييط علًما 

 2023-2021للدةا  منظمة األغذية والزراعة برتتتتتتتتتتتتتتتة تعميم الابنوع الليولويز ع  الل اعات الزراعية وط ة العم 
الرامية    تنديذها  تلّ ، مستتتامهات هامة يف اجل ود العاملية الرامية    صتتتوة الابنوع الليولويز واستتتابا امه املستتتاب ا،  

 وتلاسم املنافع الناشوة عن اسابا امه؛ 
عاملز للابنوع الليولويز ملا ال عم املابلاد  بني ط   العم  العاملية الابابعة لل يوة وا طار التوافر على  مهية وإذ يشةةةةد د 

 بع  اعابماده  وضرورا اسابعراض تنديذ خمابلف الصكوك عن كثب لاب ّنب االزدوايية: 2020بع  عا، 
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ضتتتتتتتتترورا  ة تلو، منظمة األغذية والزراعة  واةيوة واملعاه ا ال ولية برتتتتتتتتتتة املوارد الورا ية النلاتية يؤك د من جديد  -1
 2020ل غذية والزراعة  ملستتامهة  يف  طار والايهتا  يف عملية وضتتع ا طار العاملز للابنوع الليولويز ملا بع  عا، 

 اجلارية حالي ا برعاية اتداقية الابنوع الليولويز.
مجيع األعضتتتتتتتتتتتتتتاء يف اةيوة     ة ي للوا من  مانة اةيوة  بالغ جمموعة العم  املدابوحة العضتتتتتتتتتتتتتتوية املعنية  ويدعو -2

والابتتابعتتة التدتتاقيتتة الابنوع الليولويز  عنتت  وضتتتتتتتتتتتتتتع ا طتتار   2020  طتتار العتتاملز للابنوع الليولويز ملتتا بعتت  عتتا، 
داقية الابنوع الليولويز    الليا،  عن  اعابماد ا طار بضرورا الليا، مبا يلز     يانب دعوا مؤمتر األطراف يف ات

   مبا يلز:2020العاملز للابنوع الليولويز ملا بع  عا، 
ا قرار أبمهية االستتتتتتتتتتتتابا ا، املستتتتتتتتتتتتاب ا، ملكّوانت الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  عابلارها وي  ا من  ويه  (1)

 املسامهة يف صوة الابنوع الليولويز و عادته؛ 
ال ابع اخلاص للابنوع الليولويز الزراعز  وال ستتتتتيما املوارد الورا ية ل غذية والزراعة  ومساهتا الدري ا   ومراعاا (2)

 ؛واملركالت ال  حتاباج    حلو  مميزا
ومراعاا ط   العم  العاملية  و طار العم  برتتتتتتتتتتتتتتتة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة  واملعاه ا ال ولية  (3)

ة النلاتية ل غذية والزراعة  وغري ذلا من الصكوك املابعللة بصوة املوارد الورا ية ل غذية برتة املوارد الورا ي
 والزراعة واسابا ام ا املساب ا،  ال  مت الابداوض برتهنا ووضع ا برعاية منظمة األغذية والزراعة.

  بع  2020ملا بع  عا،  املنظمة على االضتتتتتتالع ب ور قيادي يف تنديذ ا طار العاملز للابنوع الليولويز شةةةةج عيو  -3
اعابماده  برتتتتتتتتتتتة املستتتتتتتتتتائ  ال  ت ط  يف ن اق والياب ا  والابعاوة عن كثب  ستتتتتتتتتتعي ا    حتليق هذه الغاية  مع 
املنظمات والصتتتتتتتتتتتتتتكوك ال ولية ذات الصتتتتتتتتتتتتتتلة على املستتتتتتتتتتتتتتابوايت الوطنية وا قليمية وال ولية  ومعاه  اللحوث  

صتتتتتتتتتتتتتتلية واجملابمعات اللية والل اع اخلاص  من  ي  وّنب واملنظمات غري اركومية  وجمابمعات الرتتتتتتتتتتتتتتعوب األ
 االزدوايية يف العم  وتعزيز الدعالّية.

الل اع اخلاص    دعم تنديذ ط   العم  العاملية الابابعة لل يوة  ويرتتّ ع اجل ات املاحنة على تل مي ال عم  ويدعو -4
املابعلق  لابنوع  5-2نمية املساب امة  وال سيما امللص  لابنديذها ك زء من اجل ود العاملية الرامية    حتليق  ه اف الاب

 الورا ز  مرري ا    الابح ايت ال  تواي  ا اللل اة النامية واللل اة ال  ميّر اقابصادها مبرحلة انابلالية.
   دعم اجل ود ال  تلذةا املنظمة يف جما  تنمية الل رات يف ما يابعلق بصتتتتتتتوة الابنوع الليولويز ل غذية  ويدعو -5

والزراعة واستتابا امه املستتاب ا، يف اللل اة النامية  مبا يف ذلا من  ي  صتتغار املزارعني واملزارعني األستتريني  مبا يف 
 عاوة الثال ز.ذلا عن طريق الابعاوة يف ما بني بل اة اجلنوب والاب

 األعضاء    الليا، مبا يلز:  ويدعو -6
 دماج ط   العم  الل اعية العاملية الابابعة لل يوة  و طار العم  برتتتتتتتة الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة   (1)

واألدوات الستتتتتتياستتتتتتاتية يف الستتتتتتياستتتتتتات وال امج وط   العم  الوطنية وا قليمية املابعللة  لزراعة والغا ت 
األمساك وتربية األحياء املائية  والابنوع الليولويز  وتغري املناخ  واألمن الغذائز  والابغذية والصتتتحة  ومصتتتاي  

 وسائر الل اعات ذات الصلة  حبسب االقابضاء؛ 
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تل مي ال عم على حنو فاع   حبستتتتتتتتب االقابضتتتتتتتتاء ووفل ا للستتتتتتتتياقات واألولوايت والل رات الوطنية  لابحوي   (2)
ويعل ا  كثر كداءا  ومشوال  وق را على الصتتتتتتتتمود واستتتتتتتتاب امة  من  ي  تعزيز صتتتتتتتتوة  النظم الزراعية والغذائية

الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة واستتابا امه املستتاب ا، و عادته  مبا يرتتم  املوارد الورا ية  من دوة ترك  ي 
ّياد مسا  و مرّب مزارع  و مرّب للثروا اريوانية   و راع    و منابج  ملناب ات مستتتتتتتتتتتتابمّ ا من الغا ت  و صتتتتتتتتتتتت

ل حياء املائية طلف الركب؛ ومراعاا مستتتتتتتتتتتتامهات املر ا وجمابمعات الرتتتتتتتتتتتتعوب األصتتتتتتتتتتتتلية واجملابمعات اللية 
 واحابياياهتا؛

واللحث يف وضتتتتتع اقةاحات متوي  طاصتتتتتة  لابنوع الليولويز ل غذية والزراعة مبا يرتتتتتم  املوارد الورا ية  مبا  (3)
يرتتم   االقابضتتاء  عن  الستتعز     عاد متوي  من خمابلف املصتتادر مبا ياّبستتق مع  ولوايهتم الوطنية  وحبستتب

 الصن وق األطضر للمناخ ومرفق الليوة العاملية وغري ذك من  ليات وطرق الابموي . 
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 املرفق زاي
 األعضاء واألعضاء املناوبون يف مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية 

 عشرة للهيئة الثامنةاملنتخبون خالل الدورة العادية 
 

 األعضاء واألعضاء املناوبون يف مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية 
 املعنية ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

 
 البلد التشكيل )عدد البلدان يف كل إقليم(

 أفريقيا
(5) 

 تونس
 ينوب  فريليا

 كينيا
 مالوي
 انميليا

 العضو املناوب األو :  وغن ا
 الكامريوة الثاين:العضو املناوب 

 
 آسيا

(5) 
 الدللني

 مج ورية كوراي
 الصني
 ماليزاي
 اةن 

 العضو املناوب األو : بنغالديش
 اتيلن  العضو املناوب الثاين:

 
 أورواب

(5) 
  سلانيا
 بولن ا

 سويسرا
 النرويج
 هولن ا

 فرنسا العضو املناوب األو :
 سلوفينيا العضو املناوب الثاين:
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 الالتينية والبحر الكارييب أمريكا
(5) 

 األرينابني
  وروغواي
 ال ازي 
 بريو

 كوساباريكا
 شيلز العضو املناوب األو :
 كولومليا  العضو املناوب الثاين:

 
 الشرق األدىن

(4) 
 العراق
 اليمن

 السوداة
 اململكة األردنّية اةامشّية
 اململكة العربية السعودية العضو املناوب األو :

 العضو املناوب الثاين: اجلم ورية العربية السورية
 

 أمريكا الشمالية
(2) 

 كن ا
 الوالايت املابح ا األمريكية

 
 جنوب غرب احمليط اهلادئ

(2) 
 تونغا
 في ز

 العضو املناوب األو : فانواتو
 العضو املناوب الثاين: ساموا

 
 جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية األعضاء واألعضاء املناوبون يف

 املعنية ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة
 البلد التشكيل )عدد البلدان يف كل إقليم(

 أفريقيا
(5) 

 زامليا
 زملابوي

 الكامريوة
 املغرب
 انميليا

 العضو املناوب األو : ينوب  فريليا
 العضو املناوب الثاين: مالوي
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 آسيا
(5) 

 الدللني
  ن ونيسيا

 اتيلن 
 سري النكا

 ميامنار
 العضو املناوب األو : ماليزاي
 العضو املناوب الثاين: اةن 

 أورواب
(5) 

  ملانيا
  ي اليا
 تريكيا
 فرنسا
 فنلن ا

 العضو املناوب األو : تركيا
 العضو املناوب الثاين: بولن ا

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
(5) 

 األرينابني
  كوادور
 ال ازي 
 شيلز

 كوساباريكا
 العضو املناوب األو : بريو

 العضو املناوب الثاين: كولومليا
 الشرق األدىن

(4) 
 اليمن

 مج ورية  يراة ا سالمية
 مج ورية مصر العربية

 الكوي 
 العضو املناوب األو : سل نة عماة

 العراقالعضو املناوب الثاين: 
 أمريكا الشمالية

(2) 
 كن ا

 الوالايت املابح ا األمريكية
 جنوب غرب احمليط اهلادئ

(2) 
  الو
 في ز

 العضو املناوب األو : تونغا
 العضو املناوب الثاين: يزر مارشا 
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 املرفق حاء
 قائمة الواثئق

 واثئق العمل واملعلومات

 CGRFA-18/21/1 جداول األعمال املؤقت

 CGRFA-18/21/1 Add.1 Rev.2 جدول األعمال التفصيلي واجلدول الزمين املؤقتان

 CGRFA-18/21/1/Inf.1 النظا، األساسز ةيوة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة

 CGRFA-18/21/1/Inf.2  الالئحة ال اطلية ةيوة املوارد الورا ية ل غذية والزراعة

بياة االطابصاصات وحلوق الابصوي  املل ، من االحتاد األورو  ودوله 
 األعضاء الثماين والعررين

CGRFA-18/21/1/Inf.3 

 CGRFA-18/21/1/Inf.4 قائمة الواثئق

والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي دور التنو ع البيولوجي لألغذية 
 والتغذية وصحة اإلنسان

CGRFA-18/21/2 

 نر ة منظمة األغذية والزراعة يف جما  الابنوع الليولويز ل غذية والزراعة 
 من  ي  حتليق األمن الغذائز والابغذية  وصحة ا نساة

CGRFA-18/21/2/Inf.1 

 CGRFA-18/21/3 تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة

املناخ والاباديف دور املوارد الورا ية ل غذية والزراعة يف الابكيف مع تغري 
 من وطتا  اثره

CGRFA-18/21/3/Inf.1 

 CGRFA-18/21/3/Inf.2  نر ة منظمة األغذية والزراعة يف جما  تغري املناخ

لفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين ابحلصول تقرير الدورة اخلامسة 
 على املوارد وتقاسم منافعها

CGRFA-18/21/4.1 

https://www.fao.org/3/ng238ar/ng238ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng959ar/ng959ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng959ar/ng959ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng426ar/ng426ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng427ar/ng427ar.pdf
http://www.fao.org/3/ng428en/ng428en.pdf
https://www.fao.org/3/ng892ar/ng892ar.pdf
http://www.fao.org/3/ng889en/ng889en.pdf
https://www.fao.org/3/ng839ar/ng839ar.pdf
http://www.fao.org/3/ng841en/ng841en.pdf
http://www.fao.org/3/ng840en/ng840en.pdf
https://www.fao.org/3/ng590ar/ng590ar.pdf
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اسابعراض  ارصو  على املوارد الورا ية ل غذية والزراعة وتلاسم منافع ا:
 وتوقعات

CGRFA-18/21/4.2 

 س امات األعضاء برتة ارصو  على املوارد الورا ية ل غذية والزراعة 
 وتلاسم منافع ا

CGRFA-18/21/4.2/Inf.1 

الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة: "معلومات التسلسل 
 فرص البتكار والتحدايت والتداعيات

CGRFA-18/21/5 

التكنولوجيات البيولوجية لصون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
 واستخدامها املستدام

CGRFA-18/21/6 

الاب ورات األطريا يف الابكنولوييات الليولويية ذات الصلة بابوصيف املوارد 
 الورا ية ل غذية والزراعة وصوهنا واسابا ام ا املساب ا،

CGRFA-18/21/6/Inf.1 

تقرير اجلزء األول من الجتماع الثاين جملموعة جهات التنسيق الوطنية 
 املعنية حبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

CGRFA-18/21/7.1.1 

ة جهات التنسيق الوطنية تقرير اجلزء الثاين من الجتماع الثاين جملموع
 املعنية حبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

CGRFA-18/21/7.1.2 

املشروع املنقح لوثيقة تقدير  –التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
 الحتياجات واإلجراءات املمكنة

CGRFA-18/21/7.2 

تلرير الرئيسني املراركني عن املراورات غري الرمسية برتة الابنوع الليولويز 
املرروع املنلح لو يلة تل ير االحابيايات وا يراءات  –ل غذية والزراعة 

 املمكنة

CGRFA-18/21/7.2/Inf.1 

 CGRFA-18/21/8.1 النسخة النهائية حلالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل

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

CGRFA-18/21/8.2 

https://www.fao.org/3/ng834ar/ng834ar.pdf
http://www.fao.org/CGRFA-18/21/4.2/Inf.1
https://www.fao.org/3/ng847ar/ng847ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng628ar/ng628ar.pdf
http://www.fao.org/3/ng699en/ng699en.pdf
https://www.fao.org/3/ng512ar/ng512ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng513ar/ng513ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng523ar/ng523ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng784ar/ng784ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng612ar/ng612ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng546ar/ng546ar.pdf
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النظا، األساسز جلماعة العم  الدنية اركومية ال ولية املعنية  ملوارد 
عضاء واألعضاء املناوبوة املنابالوة يف الورا ية املائية ل غذية والزراعة  األ

 لل يوة ال ورا العادية السابعة عررا 

CGRFA-18/21/8.1/Inf.1 

مشروع خطة العمل العاملية بشأن صون املوارد الوراثية املائية لألغذية 
 وتطويرهاوالزراعة واستخدامها املستدام 

CGRFA-18/21/8.3 

الابلرير املرحلز عن  نراء نظا، عاملز للمعلومات طاص  ألنواع املسابزرعة 
 من املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة

CGRFA-18/21/8.3/Inf.1 

حللة العم  ا قليمية ألفريليا برتة وضع نظا، عاملز للمعلومات طاص 
 ألنواع املسابزرعة من املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة ) دراج 

 اسابعراض ل ولوايت االسةاتي ية خل ة عم  عاملية( ) للغة ا نكليزية(

CGRFA-18/21/8.3/Inf.2 

حللة العم  ا قليمية اسيا والي  اةادئ برتة وضع نظا، عاملز 
للمعلومات طاص  ألنواع املسابزرعة من املوارد الورا ية املائية ل غذية 

خل ة عم  عاملية( والزراعة ) دراج اسابعراض ل ولوايت االسةاتي ية 
 ) للغة ا نكليزية(

CGRFA-18/21/8.3/Inf.3 

حللة العم  ا قليمية ألورو  برتة وضع نظا، عاملز للمعلومات طاص 
 ألنواع املسابزرعة من املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة ) دراج 

 اسابعراض ل ولوايت االسةاتي ية خل ة عم  عاملية( ) للغة ا نكليزية(

CGRFA-18/21/8.3/Inf.4 

حللة العم  ا قليمية ألمريكا الالتينية واللحر الكاري  برتة وضع نظا، 
من املوارد الورا ية املائية عاملز للمعلومات طاص  ألنواع املسابزرعة 

ل غذية والزراعة ) دراج اسابعراض ل ولوايت االسةاتي ية خل ة عم  
 عاملية( ) للغة ا نكليزية(

CGRFA-18/21/8.3/Inf.5 

معلومات حللة العم  ا قليمية للررق األدأل برتة وضع نظا، عاملز لل
طاص  ألنواع املسابزرعة من املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة ) دراج 
 اسابعراض ل ولوايت االسةاتي ية خل ة عم  عاملية( ) للغة ا نكليزية(

CGRFA-18/21/8.3/Inf.6 

https://www.fao.org/3/ng429ar/ng429ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng613ar/ng613ar.pdf
http://www.fao.org/3/ng875en/ng875en.pdf
http://www.fao.org/3/ng450en/ng450en.pdf
http://www.fao.org/3/ng451en/ng451en.pdf
http://www.fao.org/3/ng452en/ng452en.pdf
http://www.fao.org/3/ng453en/ng453en.pdf
http://www.fao.org/3/ng454en/ng454en.pdf
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جملموعة العم  االسابرارية املعنية  ملوارد الورا ية املائية تلرير ال ورا الثالثة 
 والابكنولوييات والابابعة لل نة مصاي  األمساك ) للغة ا نكليزية(

CGRFA-18/21/8.3/Inf.7 

 CGRFA-18/21/8.3/Inf.8 تقرير الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك

تلرير ال ورا العاشرا لل نة الدرعية املعنية بةبية األحياء املائية الابابعة لل نة 
 مصاي  األمساك ) للغة ا نكليزية(

CGRFA-18/21/8.3/Inf.9 

 -مرروع ط ة العم  العاملية برتة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة 
 مسامهات األعضاء

CGRFA-18/21/8.3/Inf.10 

عنية تقرير الدورة السادسة جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية امل
 ابملوارد الوراثية احلرجية

CGRFA-18/21/9.1 

النظا، األساسز جلماعة العم  الدنية اركومية ال ولية املعنية  ملوارد 
الورا ية ارريية ل غذية والزراعة األعضاء واألعضاء املناوبوة املنابالوة يف 

  العادية السابعة عررا لل يوةال ورا 

CGRFA-18/21/9.1/Inf.1 

حالة تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية 
 واستخدامها املستدام وتنميتها

CGRFA-18/21/9.2 

وضع نظا، عاملز ي ي  للمعلومات اخلاصة  ملوارد الورا ية ارريية ) للغة 
 ا نكليزية(

CGRFA-18/21/9.2/Inf.1 

 CGRFA-18/21/9.3 التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملحالة إعداد 

تقرير الدورة احلادية عشرة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية 
 ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

CGRFA-18/21/10.1 

النظا، األساسز جلماعة العم  الدنية اركومية ال ولية املعنية  ملوارد 
الورا ية اريوانية ل غذية والزراعة األعضاء واألعضاء املناوبوة املنابالوة يف 

 ال ورا العادية السابعة عررا لل يوة

CGRFA-18/21/10.1/Inf.1 

 CGRFA-18/21/10.2 استعراض تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية

http://www.fao.org/3/ng458en/ng458en.pdf
https://www.fao.org/3/ng517ar/ng517ar.pdf
http://www.fao.org/3/ng455en/ng455en.pdf
http://www.fao.org/3/ng733en/ng733en.pdf
https://www.fao.org/3/ng503ar/ng503ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng430ar/ng430ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng598ar/ng598ar.pdf
http://www.fao.org/3/ng871en/ng871en.pdf
https://www.fao.org/3/ng502ar/ng502ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng591ar/ng591ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng431ar/ng431ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng831ar/ng831ar.pdf
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مرروع ال لي  العملز برتة حدظ املوارد الورا ية اريوانية بواس ة الاب ي  
 ) للغة ا نكليزية(

CGRFA-18/21/10.2/Inf.1 

مرروع ال لي  العملز برتة الابوصيف الورا ز للموارد الورا ية اريوانية 
 ) للغة ا نكليزية(

CGRFA-18/21/10.2/Inf.2 

نظا، معلومات الابنوع الورا ز للحيواانت املسابتنسة  ) للغة حالة ت وير 
 ا نكليزية(

CGRFA-18/21/10.2/Inf.3 

حتلي  تدصيلز للعوام  املؤ را يف عملية رفع الابلارير عن املعلومات املابعللة  
الورا ز للحيواانت املسابتنسة ) للغة   لسالالت يف نظا، معلومات الابنوع

 ا نكليزية(

CGRFA-18/21/10.2/Inf.4 

الابلرير املرحلز الاب ميعز عن تنديذ ط ة العم  العاملية للموارد الورا ية 
 ) للغة ا نكليزية( 2020 –اريوانية 

CGRFA-18/21/10.2/Inf.5 

 CGRFA-18/21/10.2/Inf.6 ) للغة ا نكليزية( 2020 –حالة واواهات املوارد الورا ية اريوانية 

واستخدامها املستدام، مبا يف ذلك صون امللقحات من الالفقارايت 
 حنل العسل

CGRFA-18/21/11.1 

مرروع ال راسة عن صوة املللحات من الالفلارايت واسابا ام ا 
 املساب ا،  مبا يف ذلا حن  العس  ) للغة ا نكليزية(

CGRFA-18/21/11.1/Inf.1 

الستخدام املستدام لعوامل املكافحة البيولوجية امليكروبية والالفقارية 
 واملنشطات البيولوجية

CGRFA-18/21/11.2 

ال راسة عن االسابا ا، املساب ا، لعوام  املكافحة الليولويية مرروع 
 امليكروبية والالفلارية واملنر ات الليولويية ) للغة ا نكليزية(

CGRFA-18/21/11.2/Inf.1 

قيقة استعراض العمل بشأن املوارد الوراثية للكائنات احلية الد
 والالفقارايت

CGRFA-18/21/11.3 

http://www.fao.org/3/ng882en/ng882en.pdf
http://www.fao.org/3/ng619en/ng619en.pdf
http://www.fao.org/3/ng619en/ng619en.pdf
http://www.fao.org/3/ng631en/ng631en.pdf
http://www.fao.org/3/ng621en/ng621en.pdf
http://www.fao.org/3/ng620en/ng620en.pdf
https://www.fao.org/3/ng879ar/ng879ar.pdf
http://www.fao.org/3/ng998en/ng998en.pdf
https://www.fao.org/3/ng832ar/ng832ar.pdf
http://www.fao.org/3/ng961en/ng961en.pdf
https://www.fao.org/3/ng802ar/ng802ar.pdf
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الابلرير املرحلز عن تنديذ امللادرا ال ولية برتة صوة امللّلحات 
 واسابا ام ا املساب ا، ) للغة ا نكليزية(

CGRFA-18/21/11.3/Inf.1 

الابلرير املرحلز عن تنديذ امللادرا ال ولية برتة صوة الةبة واسابا ام ا 
 املساب ا، ) للغة ا نكليزية(

CGRFA-18/21/11.3/Inf.2 

الدولية املعنية تقرير الدورة العاشرة جلماعة العمل الفنية احلكومية 
 ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA-18/21/12.1 

النظا، األساسز جلماعة العم  الدنية اركومية ال ولية املعنية   ملوارد 
واألعضاء املناوبوة املنابالوة يف الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة األعضاء 

 ال ورا العادية السابعة عررا لل يوة

CGRFA-18/21/12.1/Inf.1 

أنشطة منظمة األغذية والزراعة لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية 
 عةللموارد الوراثية النباتية لألغذية والزرا

CGRFA-18/21/12.2 

مراريع األدلة العملية لاب ليق معايري بنوك اجلينات للموارد الورا ية النلاتية 
 ل غذية والزراعة ) للغة ا نكليزية(

CGRFA-18/21/12.2/Inf.1 

تعزيز الابعاوة بني نظم املعلومات العاملية اخلاصة  ملوارد الورا ية النلاتية 
 ل غذية والزراعة ) للغة ا نكليزية(

CGRFA-18/21/12.2/Inf.2 

 صحاب املصلحة عن املوارد الورا ية تلرير الن وا ال ولية األو  املابع دا 
 النلاتية ل غذية والزراعة ) للغة ا نكليزية(

CGRFA-18/21/12.2/Inf.3 

 CGRFA-18/21/12.3 آاثر السياسات والقوانني واللوائح اخلاصة ابلبذور

م ري تنديذ الابرريعات اخلاصة  للذور على تنوع املوارد الورا ية النلاتية 
 ل غذية والزراعة ) للغة ا نكليزية(

CGRFA-18/21/12.3/Inf.1 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حالة املوارد إعداد التقرير الثالث عن 
 يف العامل

CGRFA-18/21/12.4 

http://www.fao.org/3/ng914en/ng914en.pdf
http://www.fao.org/3/ng915en/ng915en.pdf
https://www.fao.org/3/ng530ar/ng530ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng432ar/ng432ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng677ar/ng677ar.pdf
http://www.fao.org/3/ng975en/ng975en.pdf
http://www.fao.org/3/ng848en/ng848en.pdf
http://www.fao.org/3/ng945en/ng945en.pdf
https://www.fao.org/3/ng645ar/ng645ar.pdf
http://www.fao.org/3/ng491en/ng491en.pdf
https://www.fao.org/3/ng681ar/ng681ar.pdf
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للابلرير الثالث حو  حالة املوارد الورا ية النلاتية  ع اد الابلارير الل رية 
 ل غذية والزراعة يف العامل

CGRFA-18/21/12.4/Inf.1 

Rev.1 

 CGRFA-18/21/13 إمكانية إعادة تنظيم عمل اهليئة املستقبلي يف ما بني الدورات

روابط اهليئة مع اسةةرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشةةأن تعمةةيم 
التنةةوع البيولةةوجي عةةرب خمتلف القطاعات الزراعية واإلطار العاملي 

 2020للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 

CGRFA-18/21/14 Rev.1 

 CGRFA-18/21/15 مع الصكوك واملنظمات الدوليةالتعاون 

 CGRFA-18/21/15/Inf.1 تلارير الصكوك واملنظمات ال ولية ) للغة ا نكليزية(

 CGRFA-18/21/15/Inf.2 الابنوع الليولويز ) للغة ا نكليزية(تلرير  مانة اتداقية 

 CGRFA-18/21/15/Inf.3 تلرير الصن وق العاملز لابنوع الاصي  ) للغة ا نكليزية(

 CGRFA-18/21/15/Inf.4 ر اجلماعة االسابرارية لللحوث الزراعية ال ولية ) للغة ا نكليزية(تلري

تلرير املعاه ا ال ولية برتة املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة ) للغة 
 ا نكليزية(

CGRFA-18/21/15/Inf.5 

الابعاوة مع املعاه ا ال ولية برتة املوارد الورا ية النلاتية ل غذية والزراعة 
 ) للغة ا نكليزية(

CGRFA-18/21/15/Inf.6 

 الواثئق األخرى

 كيف يعابم  األمن الغذائز يف العامل على الابنوع الليولويز

 الزراعيةاسةاتي ية منظمة األغذية والزراعة لابعميم الابنوع الليولويز ع  خمابلف الل اعات 

لابنديذ اسةاتي ية منظمة األغذية والزراعة برتة تعميم الابنوع الليولويز ع   2023-2021ط ة العم  للدةا 
 الل اعات الزراعية

 ) للغة ا نكليزية(لة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العامل حا

https://www.fao.org/3/ng622ar/ng622ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng622ar/ng622ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng884ar/ng884ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng930ar/ng930ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng916ar/ng916ar.pdf
http://www.fao.org/3/ng996en/ng996en.pdf
http://www.fao.org/3/ng830en/ng830en.pdf
http://www.fao.org/3/ng849en/ng849en.pdf
http://www.fao.org/3/ng911en/ng911en.pdf
http://www.fao.org/3/ng580en/ng580en.pdf
http://www.fao.org/3/ng917en/ng917en.pdf
https://www.fao.org/3/cb0416ar/cb0416ar.pdf
https://www.fao.org/3/ca7722ar/CA7722AR.pdf
https://www.fao.org/3/cb5515ar/cb5515ar.pdf
https://www.fao.org/3/cb5515ar/cb5515ar.pdf
https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5256en
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 مويز – حالة املوارد الورا ية املائية ل غذية والزراعة يف العامل

 ) للغة ا نكليزية( 2020ارالة والابح ايت وا مكاانت  تلرير العا،   -حالة املعارف عن الابنوع الليولويز للةبة

 واثئق الدراسات األساسية

املوارد الورا ية ال راسة االسابلصائية برتة الاب ابري الل رية اخلاصة  رصو  على 
ل غذية والزراعة وتلاسم منافع ا ال  تراعز السمات املميزا للموارد الورا ية 

 ل غذية والزراعة واملعارف الابللي ية املرتل ة  ا

 70دراسة  ساسية رقم 

 ) للغة ا نكليزية(

 

https://www.fao.org/3/CA5345AR/CA5345AR.pdf
http://www.fao.org/3/cb1928en/CB1928EN.pdf
https://www.fao.org/3/cb6525en/cb6525en.pdf
https://www.fao.org/3/cb6525en/cb6525en.pdf
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 املرفق طاء
 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة األعضاء يف هيئة

 

أمريكا الالتينية والبحر  أورواب آسيا أفريقيا
 الكارييب

   يوبيا
  ريةاي

   سواتيين
 الني ر
  نغوال
  وغن ا
 بنن

 بوتسواان
 بوركينا فاسو

 بورون ي
 تراد
 توغو
 تونس
 اجلزائر

 يزر اللمر
 مج ورية  فريليا الوس ى

 ال ميلراطيةمج ورية الكونغو 
 مج ورية تنزانيا املابح ا

 ينوب  فريليا
 روان ا
 زامليا

 زملابوي

 ساة تومز وبرنسي 
 السنغا 
 سرياليوة
 سيري 
 غابوة

 الدللني
  ن ونيسيا
  كساباة
 بنغالديش
 بنغالديش

 بواتة
 اتيلن 

 مج ورية كوراي
 مج ورية كوراي الرعلية ال ميلراطية
 مج ورية الو ال ميلراطية الرعلية

 سري النكا
 الصني

 فيي  ان،
 كازاطساباة

 كملوداي
 ماليزاي
 مل يف
 منغوليا
 ميامنار
 نيلا 
 اةن 

 اليا ة
 

 االحتاد األورو 
 االحتاد الروسز

  ذربي اة
  رمينيا
  سلانيا
  سابونيا
  سرائي 
  للانيا
  ملانيا

  وكرانيا
  يرلن ا
  يسلن ا
  ي اليا
 ال تغا 
 بل يكا
 بلغاراي

 اللوسنة واةرسا
 بولن ا

 بيالروس
 تركيا

 تريكيا
 اجلل  األسود

  مج ورية مول وفا
 يورييا
 ال امنرك
 رومانيا

 ساة مارينو

 األرينابني
  كوادور

 السلدادور
  نابيغوا و ربودا

  وروغواي
  راغواي
 ال ازي 
 بر دوس

 بليز
 بنما
 بريو

 تريني اد وتو غو
 يامايكا

 يزر الل اما
 اجلم ورية ال ومينيكية

 مج ورية فنزويال اللوليدارية
  دولة بوليديا املابع دا اللوميات

 دومينيكا
 غرينادينسان  فنسن  ويزر 
 سان  كيابس ونيديس

 سان  لوسيا
 سورينا،
 شيلز
 غرينادا

 غواتيماال
 غياان
 كو 

 الشرق األدىن
  فغانساباة

 العراق
 اليمن
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 غامليا
 غاان
 غينيا

 غينيا االسابوائية
 غينيا بيساو
 كابو فريدي
 الكامريوة

 كوت ديدوار
 الكونغو
 كينيا
 ليلرياي
 ليسوتو
 مايل

 م غرلر
 املغرب
 مالوي
 موريابانيا

 موريريوس
 موزامليق
 انميليا
 ني رياي

 ا مارات العربية املابح ا
 السوريةاجلم ورية العربية 

 مج ورية  يراة ا سالمية
 مج ورية مصر العربية

 سل نة عماة
 السوداة

 طاييكساباة
 ق ر

 قريغيزساباة
 الكوي 

 للناة
 ليليا

 اململكة األردنّية اةامشّية
 اململكة العربية السعودية

 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 السوي 
 سويسرا
 صربيا
 فرنسا
 فنلن ا
 ق ص
 كرواتيا
 التديا

 لكسم غ
 ليابوانيا
 مال ة

 مل ونيا الرمالية
اململكة املابح ا ل ي انيا 
 العظمى و يرلن ا الرمالية

 النرويج
 النمسا
 هنغاراي
 هولن ا
 اليوانة

 كوساباريكا
 كولومليا
 املكسيا
 نيكاراغوا

 هاي 
 هن وراس

 
 أمريكا الشمالية

 كن ا
 الوالايت املابح ا األمريكية

 
 جنوب غرب احمليط اهلادئ

  سةاليا
  بوا غينيا اجل ي ا

  الو
 تونغا

 يزر سليماة
 يزر كوك

 يزر مارشا 
 ساموا
 فانواتو
 في ز

 نيوزيلن ا
 


