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 افتتاح الدورة -ًل أو  
 انعقددددددت الددددددورة العددددداديدددددة الثدددددامندددددة عشددددددددددددددرة هليئدددددة املوارد الوراثيدددددة لألغدددددذيدددددة والزراعدددددة )اهليئدددددة( خالل الفرتة  -1

. وميكن االطالع على قائمة املندوبني واملراقبني على املوقع 2021أكتوبر تشددددددددددددددرين األول  1سددددددددددددددبتمرب أيلول إ   27من 
1اإللكرتوين للهيئة.

 

يف العامل والقيود  19-يف ظّل تفشددي جائحة كوفيد ،بصددورة اسددتثنائية ،يانعقدت هذه الدورة بشددكل افرتاضددقد و  -2
والشددواغل املتصددلة ابلصددحة العامة، وجاء ذلا عقو املشدداورات ال  أجراها مكتو اهليئة بشددأن الرتتيبات لعقد االجتماع 

 . الرتتيبات على هذه ،قبل بدء مداوالهتا ،اهليئة صادقتافرتاضي. وقد شكل ب

ووافقت على تطبيق الئحتها الداخلية  ،ل دورة عادية رمسية للهيئةاهليئة أن االجتماع االفرتاضدددددددي يشدددددددكّ دت وأكّ  -3
افرتاضددددددددددي شددددددددددكل وما تعتمده من ممارسددددددددددات على جمرايت هذه الدورة وتعليق أي مواد قد تتعارض مع انعقاد االجتماع ب

اليو عمل معّدلة قد تقتضدددديها احلاجة لضددددمان ألغراض هذه الدورة. كما اتّفقت على تطبيق أي إجراءات خاصددددة أو أسدددد
 .كفاءة جمرايت الدورة

ثامنة وعماًل أبحكام الالئحة الداخلية، كانت اهليئة قد انتخبت رئيسددددددددددددها ونواب الرئيس واملقرر لدورهتا العادية ال -4
 عشددددددددددددددرة ثددددامنددددة رأس الدددددورة العدددداديددددة ال. وقددددد ت2019م عشددددددددددددددرة يف عددددابعددددة عشددددددددددددددرة خالل دورهتددددا العدددداديددددة السدددددددددددددددددا

)أوغندا(  John Mulumbaمن السدديد  نتخو يف منصددو نواب الرئيس كلّ وا  . )سددويسددرا( François Pythoud السدديد
 Thanawatكوك( والسدديد  )جزر William Wigmoreوالسدديد  )الربازيل( Renata Negrelly Nogueiraوالسدديدة 

Tiensin )اليمن( اجلرموزي أمحد علي معني والسددددددددددددديد )اتيلند(  والسددددددددددددديدBenoît Girard )نتخو السددددددددددددديد ا  و   .)كندا
Tiensin للدورة مقررًا. 

 .الدورة مرّحًبا ابملندوبني واملراقبني François Pythoudوافتتح السيد  -5
ملندوبني دوره ابو ب، ورحّ شدددددددددددددو دونيو، السددددددددددددديد )املنظمة( افتتح الدورة املدير العام ملنظمة األغذية والزراعةكما  -6

لألمن الغذائي والتنوع الغذائي، معتربًا أّن التنوع البيولوجي ميّثل تنوع " أسددددداسدددددي"ووصدددددف التنوع البيولوجي أبنه  .واملراقبني
يف نظمة و املهامة يف حدوث مسددتجدات تزامن مع يالدورة انعقاد هذه وأشددار إ  أن  .احلياة يف كل من النظم اإليكولوجية

القطاعات خمتلف لتعميم التنوع البيولوجي عرب نظمة اسددددددددددددرتاتيجية امل، تشددددددددددددمل تعلق ابلتنوع البيولوجيحمافل دولية أخرى ت
يف يوليو متوز  ابدرت،أن املنظمة وضح وأ .2021ال  اعتمدها اجمللس يف عام   2023-2021للفرتة  عملهاوخطة  الزراعية
العدداملي طددار اإل األغددذيددة والزراعددة يفحوار عدداملي حول دور إ  عقددد  ، ابلتعدداون مع أمددانددة اتفدداقيددة التنوع البيولوجي،2021

الوعي بعمليات  االرتقاء مبسددددددددددددددتوىمبا يف ذلا جزء رفيع املسددددددددددددددتوى سدددددددددددددداعد على  ،2020لتنوع البيولوجي ملا بعد عام ل
. 2020اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام خيص ما  ابلتنوع البيولوجي، وال سدددديما يفاملتعلقة السددددياسددددات الدولية 

 قّيًما عليه.ا يف إدارة التنوع البيولوجي و رئيسيً عاماًل  الزراعي والغذائي يف هذه النقاشاتقطاع الأن يكون  أمهيةعلى  دوشدّ 
ا دورًا رادًعا إلصددالح النظم اإليكولوجية إ  أن دونيو و شددوأشددار السدديد  .وأضدداف أّن القطاع الزراعي والغذائي ييدي أيضددً

حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  للتقرير عنات السدددياسددداسدددتجابة على مسدددتوى ذه الدورة يف خالل هسدددتنظر يئة اهل
. واختتم 2020إلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام ابلنسبة إ  ا ارئيسيً ما من شأنه أن يتيح إسهاًما  وهو ،يف العامل

                                                   
1  1414751http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/ar/c/  
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وتغذية أفضدددل وبيئة أفضدددل نتاج من إبناء عامل ل ن ج عملية وشددداملة لمًعا من خالالعمل احلاجة إ  ابلتشدددديد على كلمته 
 .خلف الركو حدي أدون ترك أمن أفضل وحياة أفضل للجميع، 

ملندوبني دورها اب، األمينة التنفيذية التفاقية التنوع البيولوجي، بElizabeth Maruma Mremaبت السيدة ورحّ  -7
بشددأن القضددااي ال  ترتاوح بني املوارد املائية والغاابت واملوارد الوراثية النباتية واحليوانية يئة ارت إ  أن عمل اهل. وأشددواملراقبني

شدّكل أداة مهمة بوسدعها ومعلومات التسدلسدل الرقمية، ي هاوتقاسدم منافعصدول على املوارد ، واحلبيولوجيةالتكنولوجيات الو 
اعتماد اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد كفالة زراعية و القطاعات الخمتلف الت عرب من التحوّ كثري لمتهيد الطريق ل

حالة التنوع البيولوجي  السدددياسدددات للتقرير عنعلى مسدددتوى سدددتجابة االأن وضدددحت وأبشدددكل انجح.  وتنفيذه 2020عام 
ع. د على أرض الواقمسدددامهة رئيسدددية يف إشدددراك القطاعات الزراعية يف تنفيذ اإلطار اجلديمثل سدددتلألغذية والزراعة يف العامل 

يكون صددددددحة واحدة إ  هنج انتقال تبين عملية ابلنهوض باتًما ا لتزم التزامً تكذلا أن اتفاقية التنوع البيولوجي وضددددددحت  وأ
اخلامس عشر مليمتر األطراف يف اتفاقية التنوع  االجتماعخالل األطراف من قبل دها اعتماتوقع ي  للتنوع البيولوجي،  شاماًل 

ا لعيش يف وائم مع الطبيعة تدعم أيضدً لرؤية ل احتقيقً يًدا بيد العمل احلاجة إ  ابلتشددديد على كلمتها واختتمت  . البيولوجي
 .الصحة والرفاه

مدى ، أمني املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة(، Kent Nnadozieوأبرز السيد  -8
ات. وأّكد جمدًدا على أن ومسدددددائل السدددددياسدددددفنية ملسدددددائل الما يتعلق اباملعاهدة يف اهليئة و ن  أمهية اسدددددتمرار التعاون بني أما

سددددتند أو ي ،أو حتت رعايتهايئة هلمن قبل ا ضددددعتللمعاهدة يشددددري إ  منتجات وقرارات وصددددكوك و  اجلهاز الرائسددددي عمل 
حالة التنوع البيولوجي لألغذية  ير عنللتقر  السدددددياسددددداتعلى مسدددددتوى اسدددددتجابة حول بلورة شدددددات انقلأن اوضدددددح وأإليها. 

ملعاهدة، ابلنسدددبة إ  ا ةكبري أمهية   تكتسدددي حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل لتقرير عنوا والزراعة يف العامل
مهمة إمكاانت من واملعاهدة يئة اهلما تتمتع به د على شدّ ال  ستخلص إليها ستعرض على اجلهاز الرائسي. و  نتائجالوأن 
العاملي طار اإلمن األمهية يف  التنوع البيولوجي الزراعي النبايت على مسدددددددتوى عال   مبا يضدددددددمن بقاءمزاايمها النسدددددددبية نشدددددددر ل
 .2020لتنوع البيولوجي ملا بعد عام ل

أسددددددددلوب العمل  نوأشددددددددارت إ  أني. ابملندوبني واملراقب يئة،، أمينة اهلIrene Hoffmannبت السدددددددديدة رحّ كما  -9
عدد كبري من االجتماعات إذ انعقد من زايدة نطاق تواصدددددددددلها على الصدددددددددعيد العاملي، هليئة ن امكّ بشدددددددددكل افرتاضدددددددددي قد 

الفنية الدولية احلكومية)جمموعات  العملجملموعات  املعتادة جتماعاتاالإضددددددددافة إ   الدوراتما بني فرتة  واملشدددددددداورات يف
لكل من التنوع للسدددياسدددات هذه الدورة بشدددأن أطر جديدة  خاللأمهية التوصدددل إ  اتفاق مدى دت على وشددددّ العمل(. 

العاملي طار اإلكبري يف تنفيذ تسددداهم على حنو   هذه األطر ة، مشدددريًة إ  أّن البيولوجي لألغذية والزراعة واملوارد الوراثية املائي
عن  Hoffmannوأعربت السدددددددددددددديدة  التنمية املسددددددددددددددتدامة.حتقيق أهداف  وكذلا يف، 2020لتنوع البيولوجي ملا بعد عام ل

لربامج القطرية ادعم لوالبنا الدويل،  الصددندوق األخضددر للمناخو مرفق البيئة العاملية ها ، مبا فيةعديدهات ماحنة جلشددكرها 
أملانيا وسدددددددويسدددددددرا كل من ال  قدمتها حكومات  املسدددددددامهات من خارج امليزانية و  ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة،اخلاصدددددددة اب

 .يئةوفرنسا وكندا والنرويج وهولندا لتنفيذ برانمج عمل اهل
حلدث ا عن نتائج اوقّدم موجزً ات بني الدور ما وعرض الرئيس األنشددددددددددددددطة ال  اضددددددددددددددطلع  ا املكتو خالل فرتة  -10

، الذي عقدته أمانة 2020 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عاماخلاص بشدددددددددددددأن 
فرصددة للمندوبني وأصددحاب املصددلحة السددتكشدداف أوجه الت زر  أاتح هذا احلدثقد و . 2021أيلول  سددبتمرب 21يف  يئةاهل
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القائمة بني عمل املنظمة يف جمال تعميم التنوع البيولوجي، وصددددكوك اهليئة بشددددأن صددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
كما أشدددددري إ  أمهية تعبئة .  2020دام، واإلطار العاملي للتنوع البيولوجي املسدددددتقبلي ملا بعد عام واسدددددتخدامه بشدددددكل مسدددددت

اجلهود على كل املسدددددددتوايت من أجل قلو مسدددددددار فقدان التنوع البيولوجي، إضدددددددافة إ  احلاجة إ  وضدددددددع غاايت حمّددة 
السددياسددات لتعميم التنوع البيولوجي عرب قطاع األغذية وصددكوك بشددأن  2020لإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 

الزراعية وإقامة شدددددددراكات للتنفيذ. وي التأكيد على أن هذه الدورة سدددددددتكتسدددددددي أمهية حمورية من حيث متهيد الطريق للعقد 
 .والزراعة القادم من العمل يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية

 .املرفق ألفلوارد يف واعتمدت اهليئة جدول األعمال على النحو ا -11
 دور التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي -اثنًيا

 والتغذية وصحة اإلنسان
دور التنوع البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة يف حتقيق األمن الغدذائي والتغدذيدة وصدددددددددددددحدة نظرت اهليئدة يف الوثيقدة بعنوان  -12

أنشدددطة منظمة األغذية والزراعة يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من أجل وأخذت علًما ابلوثيقة بعنوان  2،اإلنسدددان
. وأحاطت علًما بتطّور عمل املنظمة يف هذا اجملال، ال سددددددديما يف ما يتعلق بنهج 3األمن الغذائي والتغذية وصدددددددحة اإلنسدددددددان

ة مبا يتماشى مع أهداف التنمية املستدامة. وشّددت صحة واحدة"، يف سياق اجلهود العاملية الرامية إ  حتويل النظم الغذائي"
على ضددددددددرورة ونو االزدواجية يف عمل سددددددددائر األجهزة والصددددددددكوك، مبا يف ذلا يف اسددددددددرتاتيجيات املنظمة وخط  عملها. 

، واألمن من املنظمة أن تقوم برصد التطّورات ذات الصلة ال  تطرأ على الصلة بني التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وطلبت
 .الغذائي والتغذية وصحة اإلنسان يف حمافل أخرى، ورفع تقارير عن هذا املوضوع إ  اهليئة، حبسو االقتضاء

 2030من النهج الشاملة، لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام سواه وأشارت اهليئة إ  أمهية هنج صحة واحدة و  -13
 .وأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة

أبن تواصدددل املنظمة التعاون مع شدددركائها من أجل تشدددجيع األمناة الغذائية الصدددحية والتغذية املسدددتمدة  وأوصدددت -14
من النظم الغذائية املسددتدامة، وزايدة اسددتدامة املمارسددات الزراعية، ومحاية سددبل عيش املزارعني من مثريات األمراض النباتية 

األمراض املعدية ومقاومة مضددددددددددددادات امليكروابت ومكافحتها، حبسددددددددددددو واحليوانية، وتعزيز سددددددددددددالمة األغذية، والوقاية من 
كذلا أن تواصددددل املنظمة التوعية والنهوض ابملعارف املتصددددلة ابألدوار اهلامة ال  ميكن للموارد الوراثية   وطلبتاالقتضدددداء. 

ية والتصدددددددي للتحدايت املتصددددددلة لألغذية والزراعة والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة االضددددددطالع  ا لتحويل النظم الغذائ
ا من املنظمة  وطلبتابألمن الغذائي والتغذية وصدددددحة اإلنسدددددان.  يف مسدددددامهة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أن تنظر أيضدددددً

 .والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف التغذية وهنج "صحة واحدة"، استناًدا إ  األدلّة العلمية وضمن والية املنظمة
اهليئة من املنظمة أن تعزز دعمها لألعضددداء، بناًء على طلبهم، من أجل إدماج صدددون  طلبتالوًة على ذلا، وع -15

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة والتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسدددتخدامها على حنو مسدددتدام، يف سدددياسددداهتا وخططها 
 .حةوأنشطتها املتعلقة ابألمن الغذائي والتغذية والص
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 دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة -اثلثًا
 يف التخفيف من وطأة تغري املناخوالتكيف معه

أنشددددددددطة وأخذت علًما ابلوثيقة بعنوان  4تغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية والزراعةنظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -16
ا ابإلمكدداانت ال  تتيحهددا املوارد الوراثيددة لألغددذيددة والزراعددة . وأحدداطددت 5منظمددة األغددذيددة والزراعددة يف جمددال تغري املندداخ علمددً

للتكّيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته، مبا يشدددددمل حتسدددددني مقاومة اافات واألمراض ذات الصدددددلة، وشدددددّددت على 
أمهية ضدرورة صدوهنا واسدتخدامها على حنو مسدتدام السدتكشداف هذه اإلمكاانت على أكمل وجه. وشدّددت كذلا على 

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة والتنوع البيولوجي لألغذية  توفري التمويل والقدرة الكافيني لدعم البحوث والتنمية يف جمايل
من املنظمة أن تراعي املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على  طلبتوعالوة على ذلا، والزراعة، وال سيما يف البلدان النامية. 

 .عملها يف جمال تغري املناخ أكمل وجه يف
دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيّف مع تغرّي املناخ وأخذت اهليئة علًما ابلدراسددددددددة االسددددددددتشددددددددرافية عن  -17

 .ودعت املنظمة إ  نشرها جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة، رهًنا بتوافر املوارد الالزمة 6والتخفيف من وطأته
، وشدددددددددددددّددت على املرفق ابء علًما مبسدددددددددددددار العمل املنّقح اخلاص بتغرّي املناخ، على النحو الوارد يف وأخذت اهليئة -18

ضدددددرورة أن يسدددددتند عمل اهليئة املسدددددتقبلي بشدددددأن تغرّي املناخ إ  العمل الراهن يف جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وأن 
 .لةيكّمل عمل سائر املنظمات الدولية والصكوك ذات الص

اهليئة أن تقوم املنظمة ابسدددددددددتعراض وتنقيح مسدددددددددودات األسدددددددددئلة بشدددددددددأن تغرّي املناخ واملوارد الوراثية لألغذية  وطلبت -19
حسددو االقتضدداء، وذلا  دف اختبار األسددئلة وجعلها مقتضددبة وبسدديطة، وتسددهيل عملية رفع التقارير لكي تنظر  7والزراعة،

كذلا أن تذكر املنظمة األسددددددددددئلة، ابلصدددددددددديغة ال  وطلبت  ة )جمموعات العمل(. فيها جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولي
 .نّقحتها جمموعات العمل، يف أشكال تقدمي التقارير يف املستقبل ال  تفيد البلدان من خالهلا عن تنفيذ خط  العمل العاملية

الطوعية لدعم إدماج التنوع الوراثي اخلطوة التوجيهية اهليئة أن تقوم جمموعات العمل ابسددتعراض وتنقيح  وطلبت -20
، حسددددو االقتضدددداء، مع مراعاة احلاجة إ  معاجلة مواطن الضددددعف يف املوارد 8يف التخطي  الوطين للتكيف مع تغرّي املناخ

 .الوراثية يف وجه تغرّي املناخ، مبا يتماشى مع االتفاقات الدولية ذات الصلة، لكي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا املقبلة
اهليئة من املنظمة أبن تعزز برامج بناء القدرات والتدريو للتكّيف مع تغرّي املناخ والتخفيف من وطأته  وطلبت -21

كذلا أبن تبحث املنظمة، بعد تلّقي الردود على األسددئلة وطلبت  ابلتعاون مع األجهزة احلكومية الدولية والدولية القائمة، 
 تنظيم حلقات عمل إقليمية بشدددددددددددددأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتغرّي  ووميعها، ومع أخذ نتيجتها يف احلسدددددددددددددبان، يف
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املناخ جلهات التنسدديق الوطنية  املنسددقني الوطنيني إلاتحة الفرصددة لتبادل التجارب القطرية ومناقشددة فرص التعاون املمكنة، 
 .ثية لألغذية والزراعة وتغرّي املناخفضاًل عن تنظيم حلقات عمل عاملية متعددة أصحاب املصلحة بشأن املوارد الورا

 احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة -رابًعا
 وتقاسم منافعها

 
 تقرير الدورة اخلامسة لفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني

 بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها
والقانونيني املعين ابحلصدددددددددددددول على املوارد وتقاسدددددددددددددم  تقرير الدورة اخلامسدددددددددددددة لفريق اخلرباء الفنينينظرت اهليئة يف  -22

وتوّجهت اهليئة ابلشددددددكر إ   .التقرير عرض ،جملموعة العمل املشدددددداركة الرئيسددددددة Sæether Ninaوتوّلت السدددددديدة  9.منافعها
أعضدددددددداء فريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين ابحلصددددددددول على املوارد وتقاسددددددددم منافعها )فريق اخلرباء(، على عملهم املمتاز 

 .على التقرير وصادقت
 األعمال السابقة واملقبلة بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 وتقاسم منافعها
احلصدددددددددددددول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسدددددددددددددم منافعها: االسدددددددددددددتعراض اهليئة يف الوثيقة بعنوان نظرت  -23

مدخالت األعضددددددددداء بشدددددددددأن احلصدددددددددول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وأحاطت علًما ابلوثيقة بعنوان  10،والتوقعات
املوارد وتقاسدددم منافعها ال  تسدددتوعو السدددمات املميزة للموارد مبسدددح التدابري القطرية للحصدددول على و 11،وتقاسدددم منافعها

 12 .الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة  ا

واسددددددتعرضددددددت اهليئة أعماهلا السددددددابقة بشددددددأن احلصددددددول على املوارد وتقاسددددددم منافعها، وذّكرت أبمهية الدور الذي  -24
تقّدم يف العمل بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم  اضطلعت به خالل العقدين املاضيني يف إحراز

منافعها. وأخذت علًما ابلتطورات ذات الصددددددددددددلة األخرى يف إطار اتفاقات وصددددددددددددكوك دولية أخرى، مبا يف ذلا األعمال 
ّنو االزدواجية يف العمل ، وشدددددددددددّددت على ضدددددددددددرورة و2020اجلارية لوضدددددددددددع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 

 .وضمان اتساقه
مبسح التدابري القطرية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها ال  تستوعو السمات املميزة للموارد ورّحبت اهليئة  -25

، وتوّجهددت ابلشددددددددددددددكر إ  جمموعددات العمددل وفريق اخلرباء على الوراثيددة لألغددذيددة والزراعددة واملعددارف التقليددديددة املرتبطددة  ددا
 .عليقات الواردة بشأن مسّودة املسح السابقةالت
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اهليئة من األمانة أن ومع، ضددددمن وثيقة مسددددتقّلة، أمثلة حمّددة عن التدابري القطرية التشددددريعية أو اإلدارية  وطلبت -26
أو أو على مسددتوى السددياسددات القائمة حالًيا واملتصددلة ابحلصددول على املوارد وتقاسددم منافعها، ال  تتضددّمن بصددورة مباشددرة 
 غري مباشدددددرة السدددددمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة  ا، لكي تسدددددتعرضدددددها جمموعات

وابإلمكان تضدددمني عملية التجميع التدابري اخلاصدددة ابحلصدددول على املوارد وتقاسدددم العمل وفريق اخلرباء يف الدورات املقبلة. 
 .13"معلومات التسلسل الرقمية"التدابري على املستوى القطري تعاجل مسألة  منافعها على اعتبار أّن تلا

ا األعمال املقبلة ال  من شددددددأهنا توفري قرائن وريبية أعمق ضددددددرورية لفهم  اثر التدابري اخلاصددددددة  -27 وأيّدت اهليئة أيضددددددً
أن تعّد األمانة، اسددتناًدا إ  الردود على اسددتبيان قطري تتم وربته يف وقت  وطلبتابحلصددول على املوارد وتقاسددم منافعها. 

مسددددددددبق، تقريرًا عن التطبيق العملي للتدابري القطرية اخلاصددددددددة ابحلصددددددددول على املوارد الوراثية وتقاسددددددددم منافعها على خمتلف 
رتبطة  ا، مبا يشدددددددمل رصدددددددد االمتثال هلذه التدابري القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية امل

وذلا  دف حتديد  اثرها على اسددددددددددددتخدام وصددددددددددددون خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف 
الردود على  اهليئة من األمانة أن تعّد، اسدددددددددددتناًدا إ  طلبتالتقليدية املرتبطة  ا، وتقاسدددددددددددم املنافع. وابإلضدددددددددددافة إ  ذلا، 

من أجل وضددع وتنفيذ تدابري احلصددول  14االسددتبيان نفسدده، تقييًما عن فائدة عناصددر احلصددول على املوارد وتقاسددم منافعها
 .على املوارد وتقاسم منافعها،  دف حتديد الثغرات ونقاة الضعف يف هذه العناصر ومعاجلتها

ائر املنظمات الدولية والصدددددددددددكوك املعنية، مبا يف ذلا مع سددددددددددد الوثيق اهليئة من األمانة أن تقوم، ابلتعاون وطلبت -28
املعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي، مبواصلة العمل على توعية أصحاب املصلحة الرئيسيني، مبا يشمل املرّبني، وتوفري برامج 

ال سديما يف البلدان النامية. لبناء القدرات والتدريو بشدأن احلصدول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسدم منافعها، و 
، 2020من األمني لفت عناية جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية ابإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  وطلبت

 .إ  وثيقة عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مع املالحظات التفسريية
اهليئة من األمانة التعاون مع أمان  املعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي، حسددددددددو املقتضددددددددى، حول سددددددددبل  طلبتو  -29

وميع املعلومات ذات الصددددددلة لقياس ورصددددددد عملية تقاسددددددم املنافع النقدية وغري النقدية، كل ضددددددمن نطاق واليتها واألطر 
 .للنظر فيها القائمة، ورفع تقرير عن النتائج إ  جمموعات العمل واهليئة

وشّجعت اهليئة الوزارات املسيولة عن خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة على املشاركة  -30
يف وضددددددع السددددددياسددددددات اخلاصددددددة ابحلصددددددول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسددددددم منافعها، وتنفيذها، وتشددددددارك 

املنظمة نفيذ تدابري احلصددددددددول على املوارد وتقاسددددددددم منافعها  ودعت أيضدددددددًدا املعلومات بشددددددددأن التجارب املكتسددددددددبة من ت
الشددددبكات اإلقليمية والشددددراكات التعاونية إ  التوعية ابملسددددائل املتصددددلة ابحلصددددول على املوارد الوراثية وتقاسددددم منافعها و 

 .وتعزيز القدرات ملعاجلة هذه املسائل
                                                   

املعتمد من ميمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي. "وقد ال يكون املصدددددددددددددددطلح األكثر مالءمة، ولكنه  16 13أ خذ هذا املصدددددددددددددددطلح من املقرر   13
املعتمد من ميمتر األطراف يف اتفاقية التنوع  20 14يسددددتخدم كمصددددطلح انئو حت يتم االتفاق على مصددددطلح بديل"، على النحو املشددددار إليه يف املقرر 

بشدددددأن  البيولوجي، وهو خيضدددددع ملزيد من املناقشدددددات. وال خيل اسدددددتخدام مصدددددطلح معلومات التسدددددلسدددددل الرقمية يف هذا التوجيه بنتائج املناقشدددددات اجلارية
 املصطلح أو املصطلحات املناسبة ال  يتعني استخدامها.

عناصددددر احلصددددول على املوارد وتقاسددددم منافعها. املذكرات التفسددددريية ال  أعدت لتكملة الوثيقة املعنونة عناصددددر . 2019عة. أ نظر منظمة األغذية والزرا  14
صدددددفحة.  84. روما. لتيسدددددري التنفيذ اللي للحصدددددول على املوارد وتقاسدددددم منافعها ابلنسدددددبة إ  خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 (http://www.fao.org/3/ca5088ar/ca5088ar.pdfأيًضا على الراب  التايل: ) متاحة
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ت ذات الصلة بشأن احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها اهليئة من األمانة مواصلة رصد التطورا وطلبت -31
 .ال  تشهدها اتفاقات وصكوك دولية أخرى، ورفع التقارير إ  اهليئة  ذا الصدد

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

الرقمية بشددددأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة: فرص االبتكار معلومات التسددددلسددددل نظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -32
وأخذت اهليئة علًما ابلتطبيقات الفعلية والتملة ملعلومات التسدددددددلسدددددددل الرقمية املتعلقة بصدددددددون  15.والتحدايت والتداعيات

من هذه الوثيقة. وإذ أشارت اهليئة  2 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسددتخدامها املسددتدام، كما هو مشار إليه يف اجلدول
إ  أن قواعد البياانت ال ميكن أن حتّل حمّل جمموعات املادة الوراثية، شددددددددددّددت على فرص االبتكار ال  توفّرها "معلومات 

بلدان  التسدددددلسدددددل الرقمية" للبحث والتطوير املتصدددددلني ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، فضدددددالً عن التحدايت ال  تواجهها
عديدة يف جمال تنمية القدرات الفنية وامليسددددسدددداتية والبشددددرية الضددددرورية السددددتخدام "معلومات التسددددلسددددل الرقمية" ألغراض 

 .البحث والتطوير
أو أي مصدددددطلح بديل،  16وشدددددّددت اهليئة على احلاجة إ  تعريف متفق عليه دولًيا ملعلومات التسدددددلسدددددل الرقمية -33

ع به بشددددأن "معلومات التسددددلسددددل الرقمية" لن يكون يف أي حال مبثابة حكم مسددددبق وأشددددارت إ  أّن العمل الذي تضددددطل
 .على نتيجة املناقشات اجلارية يف سائر املنتدايت بشأن معلومات التسلسل الرقمية، مبا يف ذلا نطاقها وتعريفها

اهليئة من املنظمة أن توفّر الدعم للبلدان، وال سدددددددددديما البلدان النامية والبلدان ال  متر اقتصدددددددددداداهتا مبرحلة  وطلبت -34
انتقالية، من أجل بناء القدرات الفنية وامليسددددسدددداتية والبشددددرية الضددددرورية السددددتخدام "معلومات التسددددلسددددل الرقمية" للبحث 

 . والزراعةوالتطوير املتصلني ابملوارد الوراثية لألغذية 

اهليئة من األمني إعداد وثيقة تبنّي املمارسددات والتجارب الرئيسددية حول كيفية توليد "معلومات التسددلسددل  وطلبت -35
الرقمية" وختزينها واحلصددددول عليها واسددددتخدامها يف البحث والتطوير املتصددددلني ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلا 

اية امللكية الفكرية، ليسدددددتعرضدددددها كّل من جمموعات العمل وفريق اخلرباء املعين ابحلصدددددول املعلومات ذات الصدددددلة بشدددددأن مح
 . على املوارد وتقاسم منافعها يف دوراهتا املقبلة

إ  اتفاقية التنوع البيولوجي  CGRFA-18/21/5من الوثيقة  2اهليئة من األمني تقدمي مضددددمون اجلدول  طلبتو  -36
ية املسدددددددددتقبلية التملة ملعلومات التسدددددددددلسدددددددددل الرقمية من أجل توصددددددددديف املوارد الوراثية من أجل إعطاء معلومات عن األمه

لألغذية والزراعة وصددددوهنا واسددددتخدامها املسددددتدام وتقاسددددم منافعها على حنو عادل ومنصددددف، فضددددالً عن أمهيتها وتداعياهتا 
 .التملة على تلا املوارد

اهليئة كذلا من األمانة رصدددددد التطورات ذات الصدددددلة يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وسدددددواها من حمافل،  وطلبت -37
، من حيث ارتباطها مبعلومات التسددلسددل الرقمية عن 2020مبا يف ذلا يف سددياق اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 

يف حتليل اخليارات، ومن ضددمنها االيات املتعددة األطراف للحصددول على املوارد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ومبا يسدداهم 

                                                   
 .CGRFA-5/21/18الوثيقة   15
 .13ابلنسبة إ  مصطلح "معلومات التسلسل الرقمية"، يرجى االطالع على احلاشية   16
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وتقاسم منافعها، وال  جرى حبثها يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي ورفع تقرير عن تداعيات ذلا على املوارد الوراثية لألغذية 
ختلف اخليارات ابلنسدبة إ  العمل يف املسدتقبل لكي تنظر والزراعة، مبا يشدمل الفرص والتحدايت والثغرات التملة املتصدلة مب

 .فيها جمموعات العمل وفرق اخلرباء املعين ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها واهليئة يف دوراهتا املقبلة
اهليئة من األمانة عقد حلقة عمل بني الدورات، ابلتعاون مع الصددكوك واملنظمات املعنية، لتوعية أصددحاب  وطلبت -38

املصدددلحة املعنيني بدور "معلومات التسدددلسدددل الرقمية" يف صدددون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسدددتخدامها املسدددتدام وتقاسدددم 
املنافع الناشئة عنها، والتطّرق إ  مثري تطّور "معلومات التسلسل الرقمية" على املوارد الوراثية، وعرض التداعيات التملة ال  

لوجيات ذات الصدددددددددلة على مسدددددددددتوى البحث والتطوير املتعلقني ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، والبحث يف قد ترتكها التكنو 
 .الصعوابت املتصلة ابحلصول على "معلومات التسلسل الرقمية" واستخدامها على أكمل وجه

ا من األمانة مواصدددددلة رصدددددد التطّورات يف جمال "معلومات التسدددددلسدددددل الرقمية"  وطلبت -39 يف سدددددائر املنتدايت، أيضدددددً
والبحث يف تداعيات هذه التطّورات على احلصددددددددددول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، واسددددددددددتخدامها وتقاسددددددددددم املنافع 
الناشددددددددددددددئة عنها، للعمل على النحو املالئم على حتديد اجلوانو الرئيسددددددددددددددية ال  عو مراعاهتا لدى التطّرق إ  "معلومات 

اء بيئة متكينية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتيسددددري احلصددددول عليها، فضددددالً عن بناء القدرات التسددددلسددددل الرقمية" وإرسدددد
لتوليد البياانت اخلاصدددددة بصدددددون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتنميتها واسدددددتخدامها على حنو مسدددددتدام، واسدددددتخدام هذه 

 البياانت وتقامسها واحلصول عليها.
مانة إطالع الصدددددددكوك واملنظمات ذات الصدددددددلة على العمل الذي تضدددددددطلع به اهليئة بشدددددددأن اهليئة من األ وطلبت -40

"معلومات التسددددددلسددددددل الرقمية"، مبا يف ذلا الدور املهم الذي توليه اهليئة ملعلومات التسددددددلسددددددل الرقمية يف توصدددددديف املوارد 
 .الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا واستخدامها على حنو مستدام

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

 واستخدامها على حنو مستدام
 التكنولوجيات البيولوجية لصددددددددددددددون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسددددددددددددددتخدامهايف الوثيقة بعنوان نظرت اهليئة  -41

 خر التطورات يف جمال التكنولوجيات البيولوجية ذات الصددددددلة بتوصدددددديف املوارد بعنوان  وأخذت علًما ابلوثيقة 17املسددددددتدام
نه ينبغي النظر إ  جمموعة واسددددعة من وأحاطت اهليئة علًما: أب 18.الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة واسددددتخدامها املسددددتدام

ج تكميلية ميكن أن تسددددددهم يف  التكنولوجيات البيولوجية الزراعية والزراعة اإليكولوجية وغريها من الن هج املبتكرة على أهنا هن 
حتقيق أهداف التنمية املسددددددددددددتدامة والنظم الزراعية والغذائية املسددددددددددددتدامة وحتسددددددددددددني التغذية  وجبدوى حقوق امللكية الفكرية 

كنولوجيات البيولوجية وإمكاانهتا و اثرها املتصددددددددددددددلة ابلتكنولوجيات البيولوجية الزراعية  وأبمهية  رفع مسددددددددددددددتوى الوعي ابلت
 .الزراعية وحتسني التواصل  ذا الشأن

                                                   
 .CGRFA-6/21/18الوثيقة   17
 .1Inf./6/21/18-CGRFAالوثيقة   18
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اهليئة من املنظمة مواصدددددددلة اسدددددددتعراض التكنولوجيات البيولوجية التقليدية وقيد التطور والناشدددددددئة ألغراض  وطلبت -42
 .توصيف املوارد الوراثية وصوهنا واستخدامها على حنو مستدام

بشددددددددددددكل منتظم، من خالل قواعد البياانت والشددددددددددددبكات والرسددددددددددددائل املنظمة أن تبادر اهليئة كذلا من  وطلبت -43
اإلخبارية املوجودة التابعة هلا، إ  وميع ونشددددددر معلومات حمدثة مسددددددتندة إ  الوقائع عن دور التكنولوجيات البيولوجية يف 

 نية التحتية والقدراتتوصددددديف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصدددددوهنا واسدددددتخدامها على حنو مسدددددتدام، وعن متطلبات الب
 يف املنظمة اسدددتكشددداف  ليات للتعاونمن  طلبتالالزمة السدددتخدام هذه التكنولوجيات البيولوجية. وابإلضدددافة إ  ذلا، 

 املسددددددتقبل مع املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية، مبا يف ذلا توطيد أواصددددددر التعاون بني بلدان الشددددددمال واجلنوب، ويف ما
بني بلدان اجلنوب، والتعاون الثالثي، لتشددددجيع التكنولوجيات البيولوجية املناسددددبة ألغراض توصدددديف املوارد الوراثية لألغذية 

 .والزراعة وصوهنا واستخدامها على حنو مستدام
ية وأشدددددددددارت اهليئة إ  أن البلدان قد ترغو يف إجراء حتليالت اجتماعية واقتصدددددددددادية لقيمة التطبيقات التكنولوج -44

البيولوجية و اثرها التملة قبل نشدددرها، حسدددو االقتضددداء ومبا يتماشدددى مع االتفاقات الدولية ذات الصدددلة، مع األخذ بعني 
 .االعتبار أيًضا كيفية مثري استخدام تطبيقات التكنولوجيات البيولوجية على الشعوب األصلية واجملتمعات اللية

الوطنية واإلقليمية للبلدان النامية وتعزيزها، مبا يف ذلا من خالل تنظيم القدرات  املنظمة بناء اهليئة من وطلبت -45
حلقات عمل دولية وإقليمية،  دف تطوير التكنولوجيات البيولوجية املناسددددددددددددبة لتوصدددددددددددديف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

خاطر ذات الصدددددددلة، والقوانني واللوائح واسدددددددتخدامها على حنو مسدددددددتدام وإدارهتا وصدددددددوهنا، وتطبيقها، مع مراعاة املنافع وامل
 .الوطنية واإلقليمية ذات الصلة والصكوك الدولية، مبا يشمل تلا املتعلقة بتقييم املخاطر

ودعت اهليئة البلدان إ  املضي قدًما يف تعزيز نظمها التعليمية الوطنية وجهودها اهلادفة إ  تنمية القدرات يف ما  -46
ذات الصدددددددلة، حسدددددددو االقتضددددددداء، كما دعت املنظمة إ  دعم اجلهود املبذولة على البيولوجية يتعلق جبميع التكنولوجيات 

 .الصعيد الوطين، بناًء على الطلو

 التنوع البيولوجي -سابًعا
 تقرير الجتماع الثاين جملموعة جهات التصال الوطنية

 املعنية ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
اجلزء األول من االجتماع الثاين جملموعة جهات االتصدددددددددال الوطنية املعنية ابلتنوع البيولوجي تقرير نظرت اهليئة يف  -47

 تقرير اجلزء الثدداين من االجتمدداع الثدداين جملموعددة جهددات االتصدددددددددددددددال الوطنيددة املعنيددة ابلتنوع البيولوجيو 19لألغددذيددة والزراعددة
)السددددددويد(، بصددددددفتهما  Jens Weibull)كينيا( والسدددددديد  Desterio Nyamongoوعرض السدددددديد  20.لألغذية والزراعة

 تقرير الرئيسدددددني املشددددداركني عن املشددددداورات غري الرمسية بشدددددأن التنوعالرئيسدددددني املشددددداركني للمجموعة، التقريرين، كما قدما 
إ  أعضدددددداء وتوجهت اهليئة ابلشددددددكر  21.املشددددددروع املنّقح لالحتياجات واإلجراءات املمكنة - البيولوجي لألغذية والزراعة

 .على التقارير املقدمة صادقتو اجملموعة على ما أجنزوه من عمل ممتاز 
                                                   

 .CGRFA-1.1.7/21/18الوثيقة   19
 .CGRFA-2.1.7/21/18الوثيقة   20
 .1Inf./2.7/21/18-CGRFAالوثيقة   21
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  حالة التنوع البيولوجيواإلجراءات املمكنة رًدا على لحتياجات ا
 لألغذية والزراعة يف العامل

تقدير االحتياجات املشددددددددددددددروع املنقح لوثيقة  –التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة نظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -48
تقرير الرئيسددددني املشدددداركني عن املشدددداورات وأحاطت علًما ابلوثيقة املعروضددددة لغرض اإلحاطة بعنوان  22واإلجراءات املمكنة

 23.املشروع املنّقح لالحتياجات واإلجراءات املمكنة –غري الرمسية بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
)التقرير( وأشدددددارت إ  االهتمام  حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل ورّحبت اهليئة بنشدددددر التقرير عن -49

الذي حظي به على مسدددتوى العامل. ودعت كذلا البلدان إ  مواصدددلة نشدددر التقرير والرسدددائل الرئيسدددية ال  يتضدددمنها على 
 استخدام نتائج التقرير يف وضع السياسات املستوى الوطين من أجل االرتقاء مبستوى الوعي  ذا املوضوع، وإ  النظر يف

 . والربامج واألنشطة املستقبلية، حسو االقتضاء ومبا يتماشى مع احتياجاهتا وقدراهتا
اهليئة من املنظمة أن تواصل مد يد العون لألعضاء يف أنشطة التوعية ويف تنفيذ ورصد السياسات والربامج  وطلبت -50

 .واألنشطة ذات الصلة بنتائج التقرير، ودعت اجلهات املاحنة إ  تقدمي أموال من خارج امليزانية دعًما لألعضاء يف هذا الشأن
اهليئة على  صادقتيث التوقيت ومشرتكة بني القطاعات للتقرير، وابلنظر إ  ضرورة ضمان متابعة مناسبة من ح -51

. وإّن تنفيذ إطار العمل طوعّي إطارًا للعمل بشددأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعةابعتبارها  املرفق جيمالوثيقة الواردة يف 
 .ينطوي على التزامات منتظمة ابلرصد واإلبالغ وال
م، بعد اعتماد االجتماع اخلامس عشر مليمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي اهليئة إ  األمني أن يقو  وطلبت -52

، ورهنددًا بتوافر املوارد الالزمددة من خددارج امليزانيددة، بعقددد اجتمدداع مفتوح 2020اإلطددار العدداملي للتنوع البيولوجي ملددا بعددد عددام 
 .لألغذية والزراعة العضوية جملموعة جهات التنسيق الوطنية املعنية ابلتنوع البيولوجي

اهليئة من االجتماع املفتوح العضددددددددوية جملموعة جهات التنسدددددددديق الوطنية املعنية ابلتنوع البيولوجي لألغذية  وطلبت -53
، حينما تتم املوافقة عليه، والنظر 2020والزراعة وإ  جمموعات العمل تقييم اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 

بعد عام  إجراء تعديالت أو إضافات على عمل اهليئة ملعاجلة تنفيذ اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا يف مدى احلاجة إ 
، مبا يشددمل تقييم ضددرورة وضددع خطة عمل عاملية بشددأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة أو أدوات أخرى يف جمال 2020

وتفادي االزدواجية يف العمل، ورفع توصديات  ذا الشدأن إ  اهليئة السدياسدات، ضدمن إطار الوالية امللقاة على عاتق اهليئة 
إطار العمل بشدددأن التنوع يف دورهتا العادية التاسدددعة عشدددرة. ولدى معاجلة هذه املسدددألة، ينبغي هلذه األجهزة أن تسدددتند إ  

 45و 44صدددديات الواردة يف الفقرتني وخط  العمل العاملية القطاعية، مع األخذ يف االعتبار التو البيولوجي لألغذية والزراعة 
، وضددددددرورة املسددددددامهة يف تنفيذ أهداف التنمية املسددددددتدامة واإلطار العاملي  24العادية السددددددابعة عشددددددرة للهيئةمن تقرير الدورة 

 .2020للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 

                                                   
 .CGRFA-2.7/21/18الوثيقة   22
 .1Inf./2.7/21/18-CGRFAالوثيقة   23
 .Report/19/17-CGRFAالوثيقة   24
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واسددرتاتيجيتها اخلاصددة بتعميم  203125-2022وانشدددت اهليئة املنظمة القيام، ضددمن إطارها االسددرتاتيجي للفرتة  -54
، بتعزيز الدعم الفين املقدم إ  األعضدددددددددددداء لتنفيذ خط  العمل القطاعية 26التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية

 إطار العمل بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.العاملية ومتابعة 

 املوارد الوراثية املائية -اثمًنا
 الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل حالة املواردعرض 

ورّحبت  27.النسددددددددددددددخة النهائية حلالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملنظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -55
وأخذت علًما ابلنتائج الرئيسية املنبثقة عنه، مبا يشمل  28، حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملابلتقرير عن 

من املنظمة مواصلة نشر التقرير وإيصال رسائله الرئيسية على نطاق واسع،  وطلبتاالحتياجات والتحدايت املشار إليها. 
صددددددددددددددطلحددات كددذلددا من املنظمددة أن تتيح امل  وطلبددتمبددا يف ذلددا عن طريق حلقددات العمددل اإلقليميددة واإلقليميددة الفرعيددة. 

 الرئيسدددددددددددددية الواردة يف التقرير )كمسدددددددددددددرد مسدددددددددددددتقل( وأن تدمج املصدددددددددددددطلحات ذات الصدددددددددددددلة يف "بوابة املصدددددددددددددطلحات"
(Term Portalالتابعة للمنظمة )29. 

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

تقرير الدورة الثالثة جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية املائية لألغذية نظرت اهليئة يف  -56
رئيس جمموعة العمل، عرض التقرير. وتوّجهت اهليئة ابلشددددددددددددددكر إ  )بنما(،  Alexis Peñaوتوّ  السدددددددددددددديد  30.والزراعة

 .على التقرير وصادقتتاز األعضاء يف جمموعة العمل على عملهم املم
 مشروع خطة العمل العاملية بشأن صون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

 واستخدامها املستدام وتطويرها

مشدددددددددروع خطة العمل العاملية بشدددددددددأن صدددددددددون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة نظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -57
 32وأحاطت علًما بسائر الواثئق ذات الصلة. 31،وتطويرهاواستخدامها املستدام 

                                                   
ا عددددددلددددددى الددددددرابدددددد  الددددددتددددددددايل: 2031-2022اإلطددددددددار االسدددددددددددددددددددددرتاتدددددديددددددجددددددي لددددددلددددددفددددددرتة . 2021مددددددنددددددظددددددمددددددددة األغددددددددذيددددددددة والددددددزراعددددددددة.  25 . )مددددددتدددددددداح أيضددددددددددددددددددددددً

https://www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf) 
ا على . . رومااسدددددرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة لتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية. 2020منظمة األغذية والزراعة.  26 )متاح أيضدددددً

 (https://www.fao.org/3/ca7722ar/CA7722AR.pdfالراب  التايل: 
 .CGRFA-1.8/21/18الوثيقة   27
. تقييمات هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة ملنظمة حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.   28

 (.http://www.fao.org/3/ca5256en/CA5256EN.pdfالتايل:  األغذية والزراعة. روما. )متاح أيًضا على الراب  
29  https://www.fao.org/faoterm/ar  
 .CGRFA-2.8/21/18الوثيقة   30
 .CGRFA-3.8/21/18الوثيقة   31
 .2Inf. /3.8/21/18-CGRFA–10الوثيقة   32
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 مشدددروع خطة العمل العاملية بشدددأن صدددون املواردوأحاطت اهليئة علًما ابلعملية التحضدددريية الشددداملة ووافقت على  -58
املدير العام إ  ، ودعت املرفق دال، على النحو الوارد يف الوراثية املائية لألغذية والزراعة واسددددددددتخدامها املسددددددددتدام وتطويرها

 .عرض خطة العمل هذه على اجمللس يف دورته الثامنة والستني بعد املائة بغرض اعتمادها
إدراج هذه  وطلبتوسدددّلطت اهليئة الضدددوء على ضدددرورة وضدددع ميشدددرات قابلة للقياس لرصدددد خطة العمل العاملية  -59

من  طلبتاالقتضددداء. وعالوًة على ذلا،  حسدددو 33امليشدددرات ضدددمن نظام املعلومات العاملي الذي تقوم املنظمة بوضدددعه،
املنظمة مساعدة األعضاء يف تنفيذ خطة العمل العاملية، ال سيما من حيث املوارد املالية واملساعدة الفنية، ودعت اجلهات 

ت يف املاحنة إ  توفري أموال من خارج امليزانية ملسدددداعدة األعضدددداء على تنفيذ خطة العمل. وأحاطت اهليئة علًما ابلصددددعواب
احلصددددددددددددددول على البيدداانت من القطدداع اخلدداص وأوجدده التفدداوت بني البلدددان يف مددا يتعلق ابألنواع األجدددى هلددا من الندداحيددة 

 .االقتصادية وال  قد تيثر يف تنفيذ خطة العمل العاملية

 املوارد الوراثية احلرجية -اتسًعا

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

 34الدورة السددددددددددادسددددددددددة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية. تقريرنظرت اهليئة يف  -60
وتوجهت اهليئة ابلشدددددكر إ  أعضددددداء مجاعة  رئيس مجاعة العمل.)الصدددددني(،  Yongqi Zheng وقد عرض التقرير السددددديد

 .على التقرير وصادقتالعمل على ما أجنزوه من عمل ممتاز، 
 تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية

 واستخدامها املستدام وتنميتها
 احلرجية واسدتخدامها املسدتدام حالة تنفيذ خطة العمل العاملية لصدون املوارد الوراثيةنظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -61

وإضددددددددددافة إ  . 36وضددددددددددع نظام عاملي جديد لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجيةوأحاطت علًما ابلوثيقة بعنوان  35.وتنميتها
 .ذلا، أخذت علًما ابألنشطة املشار إليها وأشادت مبا أحرز من تقدم يف تنفيذ خطة العمل العاملية

يز جهودها لتنفيذ خطة العمل العاملية، واملسددددددددددددددامهة، من خالل جهات االتصددددددددددددددال البلدان إ  تعز ودعت اهليئة  -62
الوطنية التابعة هلا، يف تطوير النظام العاملي اجلديد لإلعالم عن املوارد الوراثية احلرجية واختباره ومواصلة إاتحة البياانت عن 

واصددلة تعميم املوارد الوراثية احلرجية يف إجراءات أكثر املوارد الوراثية احلرجية. وابإلضددافة إ  ذلا، شددّجعت البلدان على م
مشوالً وأوسدددع نطاقًا لإلدارة املسدددتدامة للغاابت وتدابري التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من مثرياته القائمة على الغاابت، 

 .ةاحلرجيوكذلا حتديد االحتياجات الختاذ إجراءات اسرتاتيجية وحمّددة بشأن املوارد الوراثية 

                                                   
 .1Inf. /3.8/21/18-CGRFAالوثيقة   33
 .CGRFA-1.9/21/18الوثيقة   34
 .CGRFA-2.9/21/18الوثيقة   35
 .1Inf./2.9/21/18-CGRFAالوثيقة   36
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اهليئة من املنظمة مواصددددددلة تنسدددددديق خطة العمل العاملية ودعم تنفيذها، ابلتعاون مع الشددددددبكات اإلقليمية  وطلبت -63
يف سددددبيل  كذلا من املنظمة مواصددددلة بذل جهودهاوطلبت  املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية واملنظمات الدولية ذات الصددددلة. 

ورفع مسددددددتوى الوعي الدويل عطة العمل  عن املوارد الوراثية احلرجيةوضددددددع نظام عاملي جديد سددددددهل االسددددددتخدام لإلعالم 
للموارد الوراثيددة  اخلطوة التوجيهيددة الطوعيددة إلعددداد اسددددددددددددددرتاتيجيددة وطنيددة العددامليددة وأبمهيددة املوارد الوراثيددة احلرجيددة، وإاتحددة

 .جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة 37احلرجية
 .املاحنة على دعم تنفيذ خطة العمل العاملية واسرتاتيجية التمويل اخلاصة  اوشّجعت اهليئة أيًضا اجلهات  -64

 التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملحالة إعداد 
حاطت وأ 38حالة إعداد التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العامل.نظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -65

. ودعت البلدان ال  مل تفعل ذلا بعد إ  تعيني جهة اتصدال وطنية ومناوبني، حسدو االقتضداء. مبا أحرز من تقدمعلًما 
كما حّثت البلدان والشبكات اإلقليمية واملنظمات الدولية ذات الصلة ال  مل تقدم بعد تقاريرها إ  املنظمة إ  فعل ذلا 

 .أقرب وقت ممكن بعد ذلا، أو يف 2021أكتوبر تشرين األول  31حبلول 
اهليئة من املنظمة دددأن تعرض مشروع التقرير الثاين لكي تستعرضه مجاعة العمل يف دورهتا السابعة، وتنظر  وطلبت -66

ا من املنظمة وطلبتفيه اهليئة يف دورهتا العادية التاسددعة عشددرة.  ضددمان عملية شدداملة الجتماعات اخلرباء األربعة ال   أيضددً
 .املزيد من املعلومات حول املوارد الوراثية احلرجية من األوساة العلمية لغرض إعداد التقرير الثاين ستعمل على استقاء

اهليئة من املنظمة أن تستكشف سبل مبتكرة وفعالة من حيث الكلفة لنشر وتوزيع التقرير الثاين ونتائجه  وطلبت -67
الرئيسدددددية. وإضدددددافة إ  ذلا، شدددددّجعت املنظمة على إاتحة التقارير القطرية على موقعها اإللكرتوين ودعت اجلهات املاحنة 

 .النامية، وكذلا وضع التقرير الثاين يف صيغته النهائية ونشره إ  دعم التقارير ال  ترفعها البلدان، خاصًة البلدان

 املوارد الوراثية احليوانية -عاشًرا

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

احلادية عشددددددددددددددرة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد تقرير الدورة نظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -68
)الصددددددددددددددني(، رئيس مجاعة العمدل.  Hongjie Yang وتو  عرض التقرير السدددددددددددددديّدد 39.الوراثيدة احليوانيدة لألغذية والزراعة

 .على التقرير وصادقتوتوّجهت اهليئة ابلشكر إ  األعضاء يف مجاعة العمل على عملهم املمتاز 

                                                   
 3Inf./2.10/19/17-CGRFAالوثيقة   37
 .CGRFA-3.9/21/18الوثيقة   38
 .CGRFA-1.10/21/18الوثيقة   39
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 تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
وأخذت علًما  40اسددددددددددددددتعراض تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، نظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان -69

وابلدعم املقّدم ورّحبت اهليئة ابلتقدم الذي أحرزته البلدان يف تنفيذ خطة العمل العاملية  41بواثئق املعلومات ذات الصددددددددلة.
 .من املنظمة وشركائها

( والنظر يف وضدددددددددددع اسدددددددددددرتاتيجيات وطنية 2( إ  مواصدددددددددددلة تنفيذ خطة العمل العاملية، )1ودعت اهليئة البلدان ) -70
مبا يشددددمل اجلوانو املتعلقة ابملوارد الوراثية  وإقليمية السددددتخدام الثروة احليوانية على حنو مسددددتدام ومراع  من الناحية الثقافية،

احليوانية لألغذية والزراعة،  دف حتويل النظم الغذائية وجعلها أكثر اسددددددددددددددتدامة وقدرة على الصددددددددددددددمود ملواجهة التحدايت 
ا إ  الرتكيز بشددددكل خاص على صددددون املوارد الوراثية احليوانية إمّ  ا من خالل األسدددداليو داخل املقبلة. ودعت البلدان أيضددددً

من املنظمة أن تقدم دعًما فنًيا مكّماًل  وطلبتالنظام احلي، حسو االقتضاء، النظام احلي أو من خالل األساليو خارج 
 .ويف جمال السياسات

من ميشددددددرات أهداف التنمية  1-4-2اهليئة من مجاعة العمل أن تناقش يف دورهتا املقبلة، تنفيذ امليشددددددر  وطلبت -71
ة( ورصده، وحتديد أوجه الت زر ومناقشة اخليارات من املستدامة )نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدام

 .أجل استخدام هذا امليشر بشكل فعال كأداة إضافية لتقييم تنفيذ خطة العمل العاملية
ا من املنظمة ودعت البلدان إ  مواصدددددددددددلة  التوعية أبمهية املوارد الوراثية احليوانية وأدوار مرّ   وطلبت -72 اهليئة أيضدددددددددددً

اهليئة  طلبتالت الثروة احليوانية ونظم إنتاجها يف توفري خدمات النظم اإليكولوجية. وإضافة إ  ذلا، املاشية وأنواع وسال
 من املنظمة أن تقوم، ابلشراكة مع أصحاب املصلحة واجلهات املاحنة، مبواصلة دعم البلدان يف تنفيذ خطة العمل العاملية،

داهتا مبرحلة انتقالية، مع مراعاة االحتياجات واألولوايت اإلقليمية الّددة  وخصوًصا البلدان النامية والبلدان ال  متر اقتصا
ا يف وضددع اسددرتاتيجيات ودراسددات وطنية وإقليمية وتنفيذها.  من املنظمة أن تدعو البلدان  وطلبتودعم هذه البلدان أيضددً

 .تستعرضها مجاعة العمل واهليئةإ  رفع تقارير بشأن املشاريع ال  تساهم يف تنفيذ خطة العمل العاملية، لكي 
 .ودعت اهليئة  اجلهات املاحنة إ  املسامهة يف تنفيذ خطة العمل العاملية، مبا يف ذلا عن طريق اسرتاتيجية التمويل -73

 اخلطوة التوجيهية الفنية لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
 

الدليل العملي بشأن االبتكارات يف جمال حفظ املوارد الوراثية احليوانية  مشروعأخذت اهليئة علًما ابلوثيقة بعنوان  -74
من املنظمة  وطلبت 43،الدليل العملي بشأن التوصيف الوراثي للموارد الوراثية احليوانية مشروعوالوثيقة بعنوان  42،ابلتجميد

وجه، وفًقا الحتياجاهتا الّددة. إضددافة أن تقوم ابسددتكماهلما ونشددرمها وتشددجيع البلدان على االسددتفادة منهما على أكمل 
اهليئة من املنظمة أن تواصل بلورة وحتديث األدلة العملية وسائر الواثئق الفنية وحتديثها لدعم تنفيذ خطة  طلبتإ  ذلا، 

ودعم العمل العاملية، ابلتشدددددددددددددداور مع اهليئة ومجاعة العمل التابعة هلا، وأن تنظم  حلقات عمل لالرتقاء مبسددددددددددددددتوى الوعي 
 .الشبكات اإلقليمية واإلقليمية والفرعية

                                                   
 .CGRFA-2.10/21/18الوثيقة   40
 .1Inf./2.10/21/18-CGRFA–6. الواثئق  41
 .1Inf./2.10/21/18-CGRFAالوثيقة   42
 .2Inf./2.10/21/18-CGRFAالوثيقة   43



CGRFA-18/21/Report 15 

 

 حالة تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستأنسة
 

اهليئة من املنظمة أن تواصدددل تقدمي الدعم من الربانمج العادي والدعم الفين لصددديانة نظام معلومات التنوع  طلبت -75
يره بقدر أكرب وزايدة سهولة استعماله، خاصة يف ما يتعلق ابألدوات الوراثي للحيواانت املستأنسة )نظام املعلومات( وتطو 

الالزمة لتحديث البياانت بشددددددددكل منتظم، وإدراج أدوات يف نظام املعلومات متّكن املعاجلة املرئية للمعلومات بشددددددددأن تنوّع 
اهليئة أيًضا من املنظمة أن تتحقق من إمكانية تضمني نظام املعلومات حقول بياانت  وطلبتحنل العسل اخلاضع لإلدارة. 

تتصددددددددددل مبا يلي: خدمات النظم اإليكولوجية  وعناصددددددددددر وصددددددددددفّية لبيئة اإلنتاج  واملعلومات املتاحة للعموم بشددددددددددأن املربني 
اهليئة كذلا  وطلبتينوم بشدددأن التنوع الوراثي. واملنتجني واملنظمات املعنية ابلرتبية  وبياانت وميشدددرات وراثية وخاصدددة ابجل

من املنظمة أن تستحدث أداة تسمح ابلرتمجة االية من اللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية وإليها، ملا يقّدمه املنّسقون 
وى الرتمجددة بلغددات األمم الوطنيون املعنيون إبدارة املوارد الوراثيددة احليوانيددة من حمتوى يف نظددام املعلومددات، والتحقيق يف جددد

 املتحدة الرمسية كافًة.
اهليئة من املنظمة أن وري، رهًنا بتوافر املوارد املالية، دراسددددددددددددددة جدوى عن توافر البياانت اجلينومية و أو  وطلبت -76

الستكمال الدميوغرافية عن السالالت والوصول إليها واستخدامها على النحو األمثل لتقدير املعايري ال  قد تكون مالئمة 
 .البياانت املتعلقة حبجم جمموعات السالالت، بوصفها ميشرات لرصد التنوع الوراثي ضمن سالالت املاشية

ا من املنظمة أن تواصدددددددددددل: ) وطلبت -77 ( تقدمي الدعم الفين للبلدان يف جمال تقدير أحجام جمموعات 1اهليئة أيضدددددددددددً
ع بياانت جمموعات السدددددددددددالالت وتقديرها على حنو فعال من ( وإطالع البلدان على املنهجية املّتبعة جلم2السدددددددددددالالت، )
 اهليئة من وطلبت( وتقدمي املسددداعدة إ  البلدان يف ما خيص حتديث بياانهتا الوطنية يف نظام املعلومات. 3حيث الكلفة، )

الالت املنظمة أن تواصددددددل دراسددددددة األسدددددداس املنطقي الذي يكمن وراء عتبات حجم اجملموعات املسددددددتخدمة لتحديد السدددددد
 .املهددة عطر االنقراض، وعرض النتائج على الدورة املقبلة جلماعة العمل

وشدّددت اهليئة على ضدرورة أن تعمد البلدان بصدورة منتظمة إ  حتديث بياانهتا الوطنية يف نظام املعلومات أو يف  -78
، مبا يف ذلا البياانت بشدددددددأن تنوّع (EFABIS-net) الشدددددددبكة األوروبية لن ظم معلومات التنوع البيولوجي حليواانت املزرعة

حنل العسددددددددل اخلاضددددددددع لإلدارة واملعلومات عن صددددددددون املوارد الوراثية احليوانية داخل املوقع الطبيعي وخارجه على السددددددددواء. 
وشددددددّددت كذلا على ضددددددرورة أن يواصددددددل أصددددددحاب قواعد البياانت ااخرون  العمل مع منظمة األغذية والزراعة بشددددددأن 

بيين لقواعد البياانت الوطنية واإلقليمية مع نظام املعلومات، وذلا لضددددمان اسددددرتشدددداد القرارات املتخذة حتسددددني التشددددغيل ال
من مقاصددددددددددددد أهداف التنمية املسددددددددددددتدامة أبحدث البياانت  5-2عصددددددددددددوص تنفيذ خطة العمل العاملية وحتقيق املقصددددددددددددد 

واملنظمة إ  االرتقاء مبسددددتوى وعي اللجنة اإلحصددددائية  واملعلومات املتاحة. وأشددددارت اهليئة إ  احلاجة إ  أن تعمد البلدان
ب من ميشدددرات أهداف التنمية املسدددتدامة ليشدددمل مجيع السدددالالت 1-5-2 لألمم املتحدة بضدددرورة توسددديع نطاق امليشدددر

املنظمة إ  إبالغ اهليئة املسددددّجلة يف نظام املعلومات، بغية مراعاة جممل املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة  وأن تعمد 
 .ومجاعة العمل التابعة هلا بنتائج االرتقاء مبستوى الوعي
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 املوارد الوراثية من الكائنات احلي ة الدقيقة والالفقارايت -حادي عشر

 امللقحات، مبا يف ذلك حنل العسل
 44املستدام، مبا يف ذلا حنل العسلصون امللقحات من الالفقارايت واستخدامها نظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -79

 45.مبسودة الدراسة عن صون امللقحات من الالفقارايت واستخدامها املستدام، مبا يف ذلا حنل العسلوأخذت علًما 

ورّحبت اهليئة مبسدددددودة الدراسدددددة وأبدت تقديرها لعمل اخلرباء امليلفني الذين سدددددامهوا يف إعدادها. وشدددددّددت على  -80
بناء على ذلا حذف عبارة  وطلبتأمهية النحل وسدددددددوى ذلا من ملقحات من الالفقارايت ابلنسدددددددبة إ  األمن الغذائي 

ة أن تضددددع اللمسددددات األخرية على الدراسددددة وإصدددددارها على من املنظم وطلبت"حنل العسددددل" يف عنوان الدراسددددة النهائية. 
 . شكل دراسة معلومات أساسية وتعميمها على نطاق واسع

وأشددارت اهليئة إ  ضددرورة اختاذ إجراءات للمتابعة يف ضددوء النتائج والتوصدديات املنبثقة عن الدراسددة. ودعت البلدان  -81
يف عملهم املتصدددددل ابمللقحات ولدى تنفيذ املبادرة الدولية لصدددددون  من املنظمة أن حترص  على مراعاة نتائج الدراسدددددة وطلبت

امللقحات واسددتخدامها املسددتدام )املبادرة الدولية بشددأن امللقحات(، إضددافة إ  ضددمان مراعاة اخلصددائص اإلقليمية من حيث 
عني وسواهم من أصحاب املصلحة امللقحات الرئيسية والاصيل الغذائية. ومن األنشطة املمكنة لذلا تعزيز بناء قدرات املزار 

املعنيني وتدريبهم لتشددددجيع املمارسددددات الزراعية املواتية لإلدارة املسددددتدامة لعملية التلقيح و أو تقييم كيفية اسددددتخدام امللقحات 
ا من املنظمة أن تواصددل تقدمي الدعم للمبادرة الدولية بشددأن امللقحات و  وطلبتلتشددجيع اإلنتاج املسددتدام.  التعاون اهليئة أيضددً

 . مع املبادرات والشبكات املعنية ابمللقحات على غرار مبادرة "تشجيع امللقحات" وحفز املشاركة الفاعلة فيها
ودعت اهليئة البلدان إ  تشددددددددددجيع البحوث وتبادل املعارف حول امللقحات والعوامل املسددددددددددببة ال فاض عددها  -82

لبلدان إ  تشددددددددددجيع االسددددددددددتخدام املسددددددددددتدام للملقحات من ومثريات ممارسددددددددددات اإلدارة على امللقحات. ودعت كذلا ا
الالفقارايت وصدوهنا واحلرص على إيالء العناية الواجبة يف السدياسدات اللية والوطنية واإلقليمية والدولية ويف عمليات رسم 

م معلومات التنوع السددددياسددددات ورفع التقارير عن البياانت الوطنية بشددددأن تنوع أنواع عسددددل النحل اخلاضددددعة لإلدارة إ  نظا
 . الوراثي للحيواانت املستأنسة

اهليئة من املنظمة أن تبحث يف احلاجة إ  منصدددددددددددددة عاملية للملقحات وطرق تنفيذ ذلا لتوفري اخلدمات  وطلبت -83
اخلاصة ابمللقحات وعملية التلقيح على املستوى العاملي ورفع تقرير  ذا الشأن إ  اهليئة يف دورهتا املقبلة. وأشارت إ  أّن 

املستوايت الدولية واإلقليمية والوطنية وأن تشّجع بناء القدرات وتدعم  هذه املنصة من شأهنا أن تسّهل وتنّسق العمل على
الدراسدددددددات املرجعية على املسدددددددتوايت اإلقليمية والوطنية، فضدددددددالً عن مجع وتشددددددداطر املعلومات حول صدددددددون املوارد الوراثية 

ى العاملي متاشًيا مع األنشطة للملقحات واستخدامها على حنو مستدام واالتفاق على األنشطة املزمع تنفيذها على املستو 
واملبادرات القائمة وعلى سددددددددبيل الدعم هلا، خاصددددددددة يف إطار املبادرة الدولية بشددددددددأن امللقحات وأي عمل إضددددددددايف بشددددددددأن 
امللقحات قد يضددطلع به املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسددياسددات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 

 .يف املستقبل
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 وامل املكافحة البيولوجية واملنش طات البيولوجيةع
طات نظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -84 االسددددتخدام املسددددتدام لعوامل املكافحة البيولوجية امليكروبية والالفقارية واملنشددددّ

املكافحة مشدددروع دراسدددة بشدددأن االسدددتخدام املسدددتدام لعوامل ، وأخذت علًما بوثيقة املعلومات بعنوان 46البيولوجية وصدددوهنا
 .47البيولوجية امليكروبية والالفقارية واملنّشطات البيولوجية وصوهنا

طات البيولوجية أن تسددددداعد  -85 وأحاطت اهليئة علًما أبنّه ميكن لإلدارة املسدددددتدامة لعوامل املكافحة البيولوجية واملنشدددددّ
ائدة على سدددددددددددائر مكّوانت التنوع يف تقليص احلاجة إ  اسدددددددددددتخدام مبيدات اافات وغريها من املدخالت، وأن تعود ابلف

البيولوجي مثل امللقّ حات. وأحاطت كذلا علًما أبن تبادل املعلومات على الصددددددددددددددعيد الدويل بشددددددددددددددأن عوامل املكافحة 
 .البيولوجية واافات الغازية يكتسي أمهية خاصة ال سيما وأّن هذه األنواع ال حترتم احلدود الدولية

عربت عن تقديرها للعمل الذي اضددددددطلع به امليلفون اخلرباء الذين سددددددامهوا يف ورّحبت اهليئة مبشددددددروع الدراسددددددة وأ -86
من املنظمة أن تضدددددددددع الدراسدددددددددة بصددددددددديغتها النهائية مع أخذ التعليقات الواردة يف  وطلبت إعداد مشدددددددددروع الدراسدددددددددة هذه.

 .احلسبان، وإصدارها ونشرها كوثيقة معلومات أساسية
اهليئة من املنظمة أن تضدددددددددددمن أخذ النتائج املنبثقة عن الدراسدددددددددددة يف االعتبار يف عملها املتصدددددددددددل بعوامل  وطلبت -87

طات البيولوجية، وال سددديما يف ما يتعلق ابلقيود املفروضدددة على تبادل عوامل املكافحة البيولوجية  املكافحة البيولوجية واملنشدددّ
طات البيولوجية، والثغرات املعرفية، وال بحوث، والتعليم، والتدريو، والتمويل، واإلدارة، وبلورة السدددددددياسدددددددات واألطر واملنشدددددددّ

طات البيولوجية وتعزيزها، كما طلبت منها ضدددددمان أخذ عمل الصدددددكوك  القانونية إلدارة عوامل املكافحة البيولوجية واملنشدددددّ
 .ة الدولية لوقاية النبااتت، يف االعتبارواملبادرات الدولية ذات الصلة، مثل املنظمة الدولية للرقابة البيولوجية واالتفاقي

وأشارت اهليئة إ  القيمة التملة لوضع قائمة جرد بعوامل املكافحة البيولوجية واملنّشطات البيولوجية املستخدمة  -88
 .يف مجيع أحناء العامل، مبا يشمل معلومات عن بلدان املنشأ، وعن البلدان والبيئات ونظم اإلنتاج ال  تستخدم فيها

طات البيولوجية، وضدددددددددمان  -89 ودعت اهليئة البلدان إ  تعزيز اإلدارة املسدددددددددتدامة لعوامل املكافحة البيولوجية واملنشدددددددددّ
 .إيالئها االعتبار الواجو يف السياسات وعمليات وضع السياسات اللية والوطنية واإلقليمية والدولية

 ة والالفقارايتاستعراض العمل بشأن املوارد الوراثية للكائنات احلية الدقيق
اسددددتعراض العمل بشددددأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة نظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -90

التقرير املرحلي بشددددددددددددددأن تنفيذ املبادرة الدولية لصددددددددددددددون امللّقحات وأخذت علًما بوثيق  املعلومات بعنوان  48والالفقارايت
 50التقرير املرحلي بشأن تنفيذ املبادرة الدولية لصون التنوع البيولوجي للرتبة واستخدامه املستدام.و 49واستخدامها املستدام
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ورّحبت اهليئة ابلتقدم الرز يف تنفيذ خطة العمل بشدددددددددددأن املوارد الوراثية من الكائنات احلّية الدقيقة والالفقارايت  -91
إ  اهليئة بشددددددددددأن التقدم الرز يف تنفيذ املبادرات الدولية ال  من املنظمة أن تواصددددددددددل رفع التقارير  وطلبت)خطة العمل(. 

 .أنشأها ميمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، لصون امللّقحات والتنوع البيولوجي للرتبة، واستخدامها املستدام
ابلنسدددبة إ  عملية اهلضدددم لدى وقّررت اهليئة أنّه ينبغي معاجلة مسدددألة العمل بشدددأن الكائنات احلّية الدقيقة اهلامة  -92

 اجملرتات حبلول الدددورة املقبلددة جملموعددة العمددل املعنيددة ابملوارد الوراثيددة احليوانيددة، وابلتددايل فددةّن اجملموعددة الوظيفيددة الوحيدددة ال 
ارايت ينبغي معاجلتها يف إطار خطة العمل خالل الدورة العادية التاسددددددددعة عشددددددددرة سددددددددتكون الكائنات احلية الدقيقة والالفق

 .املوجودة يف الرتبة، مع الرتكيز على العالج البيولوجي والكائنات احلية ال  تقوم بتدوير املغّذايت
اهليئة من األمانة أن تتعاون، سددددددددددددددعًيا منها إ  احلفام على الزخم يف معاجلة خمتلف اجملموعات الوظيفية  وطلبت -93

 .ذات الصلة لصياغة التوصيات لكي تواصل اهليئة النظر فيهاللكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت، مع فرق اخلرباء 
اهليئة من املنظمة ودعت سددددددددددددددائر املنظمات الدولية املعنية، إ  تعزيز الدعم الفين املقّدم إ  البلدان، وال  وطلبت -94

احلّية الدقيقة والالفقارايت سددددددددددديما إ  البلدان النامية، يف ما يتعلق ابجلهود ال  تبذهلا لتحديد املوارد الوراثية من الكائنات 
 .وتوصيفها وصوهنا واستخدامها بشكل مستدام. ودعت اجلهات املاحنة إ  املسامهة يف تنفيذ خطة العمل

كما أشارت اهليئة إ  أّن جمموعات الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت وغريها من جمموعات التنوع البيولوجي،  -95
 .إ  متويل مستقروما يتصل  ا من بياانت، حتتاج 

 املوارد الوراثية النباتية -اثين عشر

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

الوراثية النباتية لألغذية تقرير الدورة العاشدددددددرة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد نظرت اهليئة يف  -96
)زامبيا(، رئيس الدورة العاشددددرة جلماعة العمل عرض التقرير. وتوّجهت اهليئة  Godfrey Mwilaوتوّ  السدددديد  51.والزراعة

 .على التقرير وصادقتابلشكر إ  األعضاء يف مجاعة العمل على عملهم املمتاز 

 النباتية لألغذية والزراعة تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية

أنشددددددددددددددطة منظمة األغذية والزراعة لدعم تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد نظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -97
 .53، وأخذت علًما بواثئق أخرى ذات صلة52الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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 موقعها الطبيعي وإدارهتا يف املزرعةصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف 
 

الندوة الدولية األو  أثنت اهليئة على املنظمة لعقدها، ابلتعاون مع الصدددددندوق العاملي لتنوع الاصددددديل واملعاهدة،  -98
ال  رّكزت على صددون املوارد الوراثية النباتية لألغذية  املتعددة أصددحاب املصددلحة عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

، وال  ع قدددت قبددل الدددورة العدداشددددددددددددددرة جلمدداعددة العمددل يف مددارس   ذار 54والزراعددة يف موقعهددا الطبيعي وإدارهتددا يف املزرعددة
 وطلبتسددددع. اهليئة من املنظمة وضددددع وقائع الندوة يف صدددديغتها النهائية وبنشددددرها وتوزيعها على نطاق وا وطلبت 2021.55

ا من املنظمة أن تعمد، رهًنا بتوافر املوارد الالزمة من خارج امليزانية، إ  تنظيم ندوات على فرتات منتظمة )ميكن  أيضددددددددددددددً
عقدها بصدددددددددورة افرتاضدددددددددية(، بشدددددددددأن صدددددددددون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارهتا يف املزرعة، 

للموارد ة وسدددددددددائر املنظمات والصدددددددددكوك الدولية ذات الصدددددددددلة، دعًما لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية ابلتعاون مع املعاهد
 .واملواد ذات الصلة يف املعاهدة (خطة العمل العاملية الثانيةالوراثية النباتية لألغذية والزراعة )

ل  تتمتع عربة ذات صددددددلة، الدعم إ  اهليئة من املنظمة أن تقّدم، ابلتعاون مع سددددددائر املنظمات الدولية ا وطلبت -99
البلدان، وال سدديما إ  البلدان النامية، يف وضددع أو مراجعة خططها الوطنية بشددأن صددون األصددناف   السددالالت األصددلية 
هية للمزارعني واألقارب الربيّة للمحاصدديل والنبااتت الغذائية الربيّة، واسددتخدامها املسددتدام، مع مراعاة وثيق  اخلطوة التوجي

كذلا من املنظمة أن تقوم بتجميع أمثلة على اسدددددددددتخدام وثيق    وطلبت الصدددددددددادرتني عن اهليئة. 56الطوعية ذات الصدددددددددلة
كذلا من املنظمة دعم البلدان، بناًء على   وطلبتاخلطوة التوجيهية  دف حتسني جدوامها وتوسيع نطاق استخدامهما. 

للمحاصديل والنبااتت الغذائية الربية ال  ت صدان يف موقعها، واألصدناف  ية طلبها، يف وضدع قوائم اجلرد الوطنية لألقارب الرب 
كذلا من املنظمة، ودعت اجلهات املاحنة إ  مواصددددددلة دعم البلدان يف   وطلبت السددددددالالت للمزارعني ال  ت دار يف املزعة.

جهودها الرامية إ  صددددددددددددون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي ويف املزرعة، وتعزيز الرواب  والتكامل 
 .بني عملي  الصون يف املوقع وخارجه

 ة والزراعة خارج املوقعصون املوارد الوراثية النباتية لألغذي
 

اهليئة من املنظمة أن تواصددددددددددددل تقدمي الدعم إ  البلدان، مبا يشددددددددددددمل تنمية القدرات، يف إطار اجلهود ال   طلبت -100
تبذهلا للمحافظة على بنوك اجلينات، مبا يف ذلا بنوك البذور اجملتمعية، بغرض مواصددددددددددددلة مجع املادة الوراثية للمحاصدددددددددددديل 

مبشددداريع األدلّة العملية لتطبيق معايري وصدددوهنا وتوصددديفها وتقييمها وتوزيعها. وأخذت اهليئة علًما واملعلومات ذات الصدددلة، 
، بصدديغتها املنّقحة يف ضددوء التعليقات الواردة عقو الدورة العاشددرة 57بنوك اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

العملية يف صدددددددددددددديغتها النهائية وتوزيعها جبميع اللغات الرمسية لألمم  من املنظمة أن تضددددددددددددددع األدّلة وطلبت جلماعة العمل.
ا من املنظمة أن  وطلبت املتحدة، على صدددددانعي القرارات واملمارسدددددني وغريهم من أصدددددحاب املصدددددلحة املعنيني. اهليئة أيضدددددً
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روما. )متاحة على  اخلطوة التوجيهية الطوعية لصددون األنواع السددالالت األصددلية للمزارعني واسددتخدامها املسددتدام.. 2019منظمة األغذية والزراعة.   56

اخلطوة التوجيهية الطوعية من أجل صدددددددددددددددون  .2017ظمة األغذية والزراعة. (. من/ar.pdf5601ar/CA5601ca/3http://www.fao.orgالراب  التايل: 
: . )مددتدددددددداحددددددددة عددلددى الددعددنددوان الددتددددددددايلاألقددددددددارب الددربيددددددددة لددلددمددحدددددددداصددددددددددددددددديددددددددل والددنددبددددددددااتت الددغددددددددذائدديددددددددة الددربيددددددددة واسدددددددددددددددددتددخدددددددددامددهددددددددا املسدددددددددددددددددتدددددددددام. رومددددددددا

ar.pdf7788ar/i7788I/3http://www.fao.org/) 
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ك جينات البذور املستعصية تواصل بلورة أدلّة عملّية إضافية، ال سيما بشأن صون البذور ال  ال تتحّمل التجفيف يف بنو 
والصددددون ابلتربيد، ابلتعاون مع الشددددركاء املعنيني على املسددددتويني الدويل والوطين، مبا يشددددمل اجلماعة االسددددتشددددارية للبحوث 

 .الزراعية الدولّية والصندوق العاملي لتنوّع الاصيل
ّهلة واملعنية إ  النظر يف اسددددتخدام ودعت اهليئة األعضدددداء وامليسددددسددددات الدولية واألجهزة واملنظمات األخرى املي  -101

 .قبو سفالبارد العاملي للبذور لتخزين املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على املدى الطويل
 االستخدام املستدام

 
اهليئة من املنظمة أن تواصددل تقدمي الدعم إ  البلدان من أجل تعزيز نظم البذور الوطنية، مبا يشددمل تربية  وطلبت -102

من  وطلبت النبااتت،  دف توفري بذور ومواد زراعية عالية اجلودة، خاصددددددددة لتلبية احتياجات صددددددددغار املزارعني وأولوايهتم.
على طلبها، وابلتعاون مع املعاهدة، لتعزيز قدراهتا يف جمال حتسني الاصيل، املنظمة مواصلة تقدمي الدعم إ  البلدان، بناًء 

 .من املعاهدة 6مبا يشمل أنشطة ما قبل الرتبية، دعًما لتنفيذ خطة العمل العاملية الثانية واملادة 
 بناء القدرات امليسسية والبشرية املستدامة

 
عم البلدددان، بندداًء على طلبهددا، يف تنفيددذ خطددة العمددل العددامليددة دعددت اهليئددة إ  توفري أموال من خددارج امليزانيددة لددد -103

الثانية، مبا يف ذلا من خالل وضع اسرتاتيجيات وطنية خاصة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتنفيذها، ابلتعاون 
 الوثيق مع املعاهدة واسرتاتيجية التمويل اخلاصة  ا.

من أهداف  2من مقاصددددددد اهلدف  5صددددددل رفع التقارير عن حالة تنفيذ املقصددددددد اهليئة من املنظمة أن توا وطلبت -104
التنمية املستدامة على أساس سنوي، وبتشاطر النتائج مع مجاعة العمل واهليئة  ورّحبت ابلتقرير الذي يوضح دور كّل من 

، أي النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر نظم املعلومات العاملية الثالثة اخلاصة ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 Genesys ،58 بشددددددددددددددأن املوارد الوراثية النباتية، والنظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ونظام

أن تواصدددددددل تطوير بوابة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر وتبسددددددديطها مبوازاة توطيد التعاون مع  من املنظمة وطلبت
 .سائر نظم املعلومات من أجل وّنو االزدواجية يف اجلهود وتيسري عملية اإلبالغ من جانو البلدان

 حالة السياسات اخلاصة ابلبذور واجتاهاهتا
، وأحاطت علًما ابلدراسدددددة 59 اثر السدددددياسدددددات والقوانني واللوائح اخلاصدددددة ابلبذورن نظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوا -105
من املنظمة  وطلبت 60.مثري تنفيذ التشددددددددددددريعات اخلاصددددددددددددة ابلبذور على تنوع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةبعنوان 

مواصددددددددلة تقدمي الدعم إ  البلدان، ابلتعاون مع املنظمات الدولية املعنية، لوضددددددددع سددددددددياسدددددددداهتا الوطنية اخلاصددددددددة ابلبذور أو 
 61الدليل الطوعي لصددياغة السددياسددات الوطنية بشددأن البذورتنقيحها حسددو االقتضدداء ووفًقا لظروفها اخلاصددة، مع مراعاة 

                                                   
 .CGRFA-2.12/21/18الوثيقة   58
 .CGRFA-3.12/21/18الوثيقة   59
 .CGRFA18/21/12.3/Inf.1 الوثيقة  60
ا على العنوان التايل:  الدليل الطوعي لصددياغة السددياسددات الوطنية بشددأن البذور. 2015منظمة األغذية والزراعة.   61 )ابللغة اإلنكليزية( روما. )متاح أيضددً

http://www.fao.org/3/a-i5008e.pdf) 
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نظمة أن تقوم، ابلتعاون مع املعاهدة، إبجراء مزيد من البحوث بشددددأن  اثر السددددياسددددات من امل وطلبتالصددددادر عن اهليئة. 
ن، على قدرة املزارعني على  والقوانني واللوائح اخلاصددددة ابلبذور، مع مراعاة تنوّع العوامل ال  قد تيثّر، ومن التمل أن حتسددددّ

ة من أصددددناف متنوعة ومكّيفة حملًيا، مبا يشددددمل األصددددناف   احلصددددول على البذور الكافية وامليسددددورة الكلفة، واملواد الزراعي
اهليئة من املنظمة أن تّتبع هنًجا من األسدددددددفل إ  األعلى مبني ا  طلبتالسدددددددالالت األصدددددددلية للمزارعني. وعالوًة على ذلا، 

ا من األمانة  توطلبعلى الطلو، لتحقيق أمن البذور وتشددجيع مشدداركة املزارعني يف أنشددطة املنظمة املتصددلة ابلبذور.  أيضددً
الذي  62االرتقاء مبستوى التوعية جبرد التدابري الوطنية وأفضل املمارسات والدروس املستخلصة من إعمال حقوق املزارعني

 .يتضمن العديد من الواثئق املتعلقة بسياسات البذور والتشريعات ذات الصلة
 ية لألغذية والزراعة يف العاملحالة املوارد الوراثية النبات التقرير الثالث عنحالة إعداد 

 63.إعداد التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملنظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -106

واتفقت اهليئة على متديد املهلة الزمنية إلعداد التقارير القطرية عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  -107
جهات التنسيق الوطنية ال  مل ترفع بعد تقاريرها عن تنفيذ خطة العمل العاملية وحّثت  .2021حت ديسمرب كانون األول 

الثانية بواسدددطة النظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر على القيام بذلا، وأن تقّدم موجزًا سدددرداًي عن التقدم الرز بوجه 
 ها املستدام، فضاًل عن الثغرات والقيود ال  ما زالت قائمة.عام يف صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدام

 .اهليئة من املنظمة أن تواصل تقدمي املساعدة إ  البلدان يف رفع تقاريرها إلعداد التقرير الثالث وطلبت
تقرير الثالث إعداد الابلوثيقة بعنوان  املرفق األولونظرت اهليئة يف قائمة الدراسات املواضيعية األساسية الواردة يف  -108

وأيّدت اهليئة إعداد هذا التقرير، رهًنا بتوافر املوارد من خارج  64عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العامل.
 .املنظمة ابالستفادة من الدراسات القائمة واجلارية يف الافل األخرى ال  تتناول مواضيع مماثلة وأوصتامليزانية، 

يئة من املنظمة أن تقوم استناًدا إ  نتائج التقرير الثالث، وبعد إجراء مشاورات إقليمية، ابستعراض اهل وطلبت -109
خطة العمل العاملية الثانية وتنقيحها، حسو االقتضاء والضرورة، لكي تنظر فيها مجاعة العمل يف دورهتا الثانية عشرة، 

يئة من املنظمة تقدمي اقرتاح لتنقيح أداة رفع التقارير يف النظام العاملي اهل وطلبتوبعدها اهليئة يف دورهتا العادية العشرين. 
للمعلومات واإلنذار املبكر، واألنشطة وامليشرات ذات األولوية ال  ينبغي أن تشملها تقارير البلدان، وتبسيطها بشكل 

التقرير الثالث واستعراض خطة  أكرب من أجل زايدة مشاركة أصحاب املصلحة الوطنيني، وذلا بعد االنتهاء من إعداد
 . العمل العاملية الثانية، لكي تنظر مجاعة العمل واهليئة يف هذا االقرتاح

ودعت اهليئة اجلهات املاحنة إ  مواصلة توفري املوارد من خارج امليزانية لوضع التقرير الثالث يف صيغته النهائية  -110
 .ة الثانيةوإصداره، ولتنفيذ عملية استعراض خطة العمل العاملي

  

                                                   
62  inventory/ar-rights/overiew-work/farmers-of-treaty/areas-https://www.fao.org/plant  
 .CGRFA-4.12/21/18الوثيقة   63
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22 CGRFA-18/21/Report 

 

 تنظيم العمل يف ما بني الدورات يف املستقبل -اثلث عشر
منوذج  وأقّرت 65.إمكانية إعادة تنظيم عمل اهليئة يف املسدددددددتقبل يف ما بني الدوراتنظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -111

اختصددددددداصدددددددات جهات ، وشدددددددّجعت البلدان على مراعاهتا لدى إعداد ومراجعة املرفق هاءاالختصددددددداصدددددددات الوارد ضدددددددمن 
االتصال الوطنية املنسقني لديها. وشّجعت كذلا املكاتو القطرية للمنظمة على دعم األنشطة الوطنية، عند الطلو، يف 
جمال صددددددون املوارد الوراثية واسددددددتخدامها املسددددددتدام. ورّحبت اهليئة إبمكانية عقد ندوات إعالمية أو مشدددددداورات أو حلقات 

ة مع مراعاة احلاجة إ  الشددمولية واملشدداركة العادلة ومع اإلشددارة إ  القيود ال  يفرضددها عقد عمل إقليمية افرتاضددية وخمتلط
 .االجتماعات بصورة افرتاضية

( وضدددع، كخطوة أو ، معايري لتقييم 1وكّلفت اهليئة مكتبها عقد مشددداورات غري رمسية مفتوحة العضدددوية بغرض ) -112
( والعمل، حسدددددددددو املقتضدددددددددى، على اسدددددددددتعراض 2يئة يف ما بني الدورات  )خمتلف اخليارات املتاحة إلعادة تنظيم عمل اهل

وبلورة خيارات جديدة إذا اقتضددت احلاجة للتوصددل إ  جمموعة  CGRFA-18/21/13 وتنقيح اخليارات الواردة يف الوثيقة
( وتقييم جمموعة 3اهليئة  )من اخليارات ال  تعكس  راء األعضددددداء وجمموعات العمل كافة يف ما يتعلق إبعادة تنظيم عمل 

اخليارات جمتمعة مقارنة ابملعايري املختارة ألجل االتفاق على توصدددددديات بشددددددأن إعادة تنظيم عمل اهليئة يف ما بني الدورات 
 .لكي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا التاسعة عشرة العادية

 التطورات يف املنتدايت األخرى  -رابع عشر
رواب  اهليئة مع اسددددرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشددددأن تعميم التنوع البيولوجي نوان نظرت اهليئة يف الوثيقة بع -113

والحظت التكامل والت زر القائمني  2020.66عرب خمتلف القطاعات الزراعية واإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
اسددددددددددرتاتيجية املنظمة لتعميم بني خط  العمل العاملية للهيئة بشددددددددددأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف خمتلف القطاعات و

 اجلاري 2020ومسددددددددددددددودة اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  67التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية
حالًيا العمل على وضددددددددددددددعه يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي. ونّوهت مع التقدير مبسددددددددددددددتوى اخلربة الرفيعة لدى جمموعات 

 . عملها ال  توّجه عملية تطبيق خط  العمل العاملية

لفرتة ابسددددددددددددددرتاتيجية املنظمة لتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية وخطة العمل لورّحبت اهليئة  -114
ابعتبارمها وسيلة لتوطيد التنسيق والتعاون ضمن املنظمة. وشددت على ضرورة احلرص على أن  68لتنفيذها 2021-2023

يراعي الدعم الذي تقدمه املنظمة للبلدان االعتبارات املتصدددددددددلة ابلتنوع البيولوجي، مبا يف ذلا خط  العمل العاملية للهيئة. 
ا حبالة التحضدددددددددددريا ورّحبت ابلتعاون الوثيق بني  2020ت لإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام وأخذت علًما أيضدددددددددددً

 . املنظمة واتفاقية التنوع البيولوجي

                                                   
 .CGRFA-13/21/18الوثيقة   65
 .CGRFA-14/21/18الوثيقة   66
ا على اسددرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة لتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية. 2020منظمة األغذية والزراعة.   67 . روما. )متاح أيضددً

 .http://www.fao.org/3/ca7722ar/CA7722AR.pdf)الراب  التايل: 
 لتنفيذ اسدددددددددددددددرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشدددددددددددددددأن تعميم التنوع البيولوجي عرب 2023-2021خطة العمل للفرتة . 2021األغذية والزراعة.  منظمة  68

 .(https://www.fao.org/publications/card/ar/c/CB5515AR. )متاح أيًضا على الراب  التايل: القطاعات الزراعية
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ودعت املدير العام إ  رفع هذا القرار إ  عناية اجمللس لغرض  املرفق واواهليئة مشددددددددددددددروع القرار الوارد يف  وأقّرت -115
 . اعتماده

 الصكوك واملنظمات الدوليةالتعاون مع  -خامس عشر
وأخذت علًما بواثئق املعلومات ذات  69التعاون مع الصدددددددددددكوك واملنظمات الدوليةنظرت اهليئة يف الوثيقة بعنوان  -116
وتوجهت ابلشدكر إ  الصدكوك واملنظمات الدولية إلاتحتها معلومات عن سدياسداهتا وبراجمها وأنشدطتها املتصدلة  70الصدلة.

 . ابملواضيع ال  أسندت إليها األولوية خالل هذه الدورة
اهليئة من األمني أن يواصددددددل  السددددددعي إ  مجع مدخالت الصددددددكوك واملنظمات الدولية بشددددددأن مواضدددددديع  وطلبت -117

كذلا من األمني أن يواصددددددددددددددل إاتحة املعلومات   وطلبتأ سددددددددددددددندت إليها األولوية وإاتحتها للهيئة لإلحاطة. الدورة ال  
لألطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي بشدددددددأن عمل اهليئة واملسدددددددامهة ال  ميكنهم تقدميها لإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا 

 . 2020بعد عام 
ورّحبت كذلا ابألنشددطة املشددرتكة  71الصددادر عن اجلهاز الرائسددي للمعاهدة  1920 9ابلقرار رقم  ةورّحبت اهليئ -118

وطلبت بني أمان  املعاهدة واهليئة بشددأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خالل الفرتة السددابقة الفاصددلة بني الدورات 
تعزيز االتسدددددددددددددداق وأوجه الت زر مبوازاة وّنو من األمني أن يواصددددددددددددددل توطيد التعاون والتنسدددددددددددددديق مع أمني املعاهدة بغرض 
 : االزدواجية، من أجل وضع وتنفيذ برامج عمل كل من اجلهازين، مبا يشمل

إعداد التقرير الثالث، واسددددددددددتعراض خطة العمل العاملية الثانية مع إمكانية حتديثها ومراجعة نظام رفع التقارير يف  (1)
   شأن املوارد الوراثية النباتيةالنظام العاملي للمعلومات واإلنذار املبكر ب

   وعقد ندوات حول صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي وإدارهتا داخل املزرعة (2)
  ومثريات السياسات والقوانني واألنظمة اخلاصة ابلبذور (3)
تيّسر تنفيذها على غرار املعايري اخلاصة ببنوك وتنفيذ ورصد اخلطة العاملية الثانية، مبا يشمل الصكوك الفنية ال   (4)

اجلينات للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، والعمل يف جمال االسددددددددتخدام املسددددددددتدام للموارد الوراثية النباتية 
   لألغذية والزراعة

   ة النباتية لألغذية والزراعةواحلصول على املوارد وتقاسم منافعها ومعلومات التسلسل الرقمية بشأن املوارد الوراثي (5)
واجلهود املشدددددددرتكة للدعوة إ  النظر يف األهداف والعمل والسدددددددياسدددددددات ذات الصدددددددلة املنبثقة عن اهليئة واجلهاز  (6)

الرائسدددددي للمعاهدة ابلنسدددددبة إ  االسدددددرتاتيجيات واألطر العاملية، على غرار اسدددددرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة 
، 2020عرب خمتلف القطدداعددات الزراعيددة واإلطددار العدداملي للتنوع البيولوجي ملددا بعددد عددام لتعميم التنوع البيولوجي 

إضددافة إ  إطالع أعضدداء املنظمة على معلومات حمّدثة عن التقدم الرز يف تنفيذ تفويضددات كل منهما وبرامج 
   عملهما، مثاًل من خالل عقد جلسات إحاطة للممثلني الدائمني
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الم عن املوارد الوراثيدة النبداتيدة لألغدذيدة والزراعدة والنظدام العداملي للمعلومدات واإلندذار املبكر والنظدام العداملي لإلع (7)
 . بشأن املوارد الوراثية النباتية والغاايت وامليشرات

 ما يستجد  من أعمال -سادس عشر
اهليئة من مكتبها مراجعة األسددددددددددددددلوب الذي تتبعه اهليئة لعملياهتا أثناء الدورات مبا يف ذلا إعداد تقرير  طلبت -119

االجتماع،  دف حتسددددددددينه قبل انعقاد دورهتا العادية التاسددددددددعة عشددددددددرة مع مراعاة أسدددددددداليو العمل املتبعة يف أجهزة منظمة 
 األغذية والزراعة األخرى.

 د الدورة العادية التاسعة عشرة للهيئةموعد ومكان انعقا -سابع عشر
، يف حال مسحت األوضاع 2023وافقت اهليئة على انعقاد دورهتا العادية التاسعة عشرة يف روما، إيطاليا يف عام  -120

كموعد مبدئي النعقاد   2023يوليو متوز  28إ   24الصددددحية بذلا. ومع مراعاة ما تقّدم، اقرتح األمني الفرتة املمتدة من 
 املقبلة. الدورة

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

 Deidre A. Januarieانتخبت اهليئة رئيسدددًدا لدورهتا العادية التاسددددعة عشددددرة ونوابه. وقد انتخبت السدددديدة  -121
 )الربازيل( والسيدة نيفني عبد الفتاح حسن Mariana Marshall Parra)انميبيا( رئيسة. وانتخو كل من السيدة 

)هولندا( والسيد  Kim van Seeters)جزر كوك( والسيدة  William Wigmore)مجهورية مصر العربية( والسيد 
Benoît Girard  كندا( والسددددديد(Yang Hongjie  نوااًب للرئيسدددددة. وي انتخاب السددددديدة )الصدددددني(van Seeters 

 رة للدورة.مقر 

، وطلبت من املرفق زايوانتخبت اهليئة األعضددداء ونواب األعضددداء يف جمموعات عملها على النحو الوارد ضدددمن  -122
 جمموعات العمل عقد اجتماع هلا قبل الدورة العادية املقبلة للهيئة.

 لبياانت اخلتاميةا -اتسع عشر
الرئيس واملكتو واملندوبني واألمانة ومجيع املوظفني، مبن تناول املمثلون اإلقليميون الكلمة ليتوّجهوا ابلشددددددددكر إ   -123

فيهم أولئا الذين يعملون خلف الكواليس، مبا يشددددددددددددددمل املرتمجني التحريريني والفوريني. وأعربوا عن رضدددددددددددددداهم عن نتائج 
 االجتماع. وتوّجهوا أيًضا ابلشكر إ  احلكومات ال  قّدمت املساعدات املالية إلجناز أعمال اهليئة.

ابلشدددددددددددددكر إ  الرئيس على قيادته خالل هذه الدورة وعلى دعمه خالل الفرتة  Hoffmannتوّجهت السددددددددددددديدة و  -124
ا ابلشدددددددددكر إ  نواب الرئيس واملكتو وأعضددددددددداء األجهزة الفرعية التابعة للهيئة على  الفاصدددددددددلة بني الدورات. وتوّجهت أيضدددددددددً

ها جلميع املندوبني واملراقبني على حضدددددددورهم وتفانيهم، مسدددددددامهاهتم القّيمة يف جناح هذا االجتماع. وأعربت كذلا عن شدددددددكر 
ذت، وال سدددددددديما  وملوظفي الدعم جلهودهم الدؤوبة لضددددددددمان جناح االجتماع. وسددددددددّلطت الضددددددددوء على القرارات اهلامة ال  اخت 

لتنوع البيولوجي لألغذية االتفاق على خطة العمل العاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وإقرار إطار العمل بشددددددددددأن ا
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والزراعة، مشدددريًة إ  أّن التنفيذ على املسدددتوى الوطين سددديشدددّكل األرضدددية الختبار السدددياسدددات العاملية يف املسدددتقبل، واسدددتمرار 
 احلاجة إ  أن يعمل مجيع أصحاب املصلحة مًعا لتحقيق األمن الغذائي العاملي والتنمية املستدامة ألجيال اليوم واملستقبل.

إ  أنه ي حتقيق نتيجة إعابية رغم التحدايت الناشئة عن عقد الدورة بصورة افرتاضية.  Pythoudشار السيد وأ -125
ه ابلشددددددددددددددكر إ  اإلدارات الفنيددة يف املنظمددة وإ  أمددانددة اهليئددة، واملرتمجني الفوريني  وعلى غرار املتحدددثني السدددددددددددددددابقني، توجددّ

كر إ  نواب الرئيس واملقرر وأعرب عن أطيو التمنيات للرئيس العتيد والتحريريني، وسددددددددددائر موظفي الدعم. وتوّجه ابلشدددددددددد
واألعضدددددددددددداء اجلدد يف املكتو. وتوّجه أخريًا ابلشددددددددددددكر إ  املندوبني على عملهم الشدددددددددددداق، وروحهم الطيبة، ووضددددددددددددوحهم 

 واستعدادهم للتوّصل إ  حلول توفيقية.
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 املرفق ألف
 هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة العادية الثامنة عشرةجدول أعمال الدورة 

 
 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -1

 املسائل القطاعية املشرتكة
 دور التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية وصحة اإلنسان  -2
 دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه -3
 احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها -4

 تقرير الدورة اخلامسة لفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 4-1
 األعمال السابقة واملقبلة بشأن احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها 4-2

 زراعة"معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية وال -5
استعراض العمل يف جمال التكنولوجيات البيولوجية من أجل صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على  -6

 حنو مستدام 

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 التنوع البيولوجي -7

 لألغذية والزراعةتقرير االجتماع الثاين جملموعة جهات االتصال الوطنية املعنية ابلتنوع البيولوجي  7-1
 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العاملاالحتياجات واإلجراءات املمكنة رًدا على  7-2

 املوارد الوراثية املائية -8
 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملعرض  8-1
 تقرير الدورة الثالثة جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  8-2
 مشروع خطة العمل العاملية بشأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  8-3

 املوارد الوراثية احلرجية -9
 ة احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احلرجيةتقرير الدورة السادسة جلماعة العمل الفني 9-1
 تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها 9-2
 التقرير الثاين عن حالة املوارد الوراثية احلرجية يف العاملحالة إعداد  9-3

 املوارد الوراثية احليوانية -10
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الدورة احلادية عشددددددددددددددرة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية تقرير  10-1
 والزراعة

 تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية 10-2
 املوارد الوراثية من الكائنات احلّية الدقيقة والالفقارايت -11

 امللقحات، مبا يف ذلا حنل العسل  11-1
 عوامل املكافحة البيولوجية واملنشطات البيولوجية  11-2
 استعراض العمل بشأن املوارد الوراثية للكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت 11-3

 املوارد الوراثية النباتية -12
 ية ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةتقرير الدورة العاشرة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعن 12-1
 تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 12-2
 مثريات السياسات والقوانني واألنظمة اخلاصة ابلبذور 12-3
 والزراعة يف العامل التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذيةحالة إعداد  12-4

 أسلوب عمل اهليئة 
 تنظيم العمل يف ما بني الدورات يف املستقبل -13

 التطورات يف املنتدايت األخرى والتعاون 
 لتطورات يف املنتدايت األخرى ا -14
 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية -15

 املسائل األخرى
 ما يستجد من أعمال -16
 التاسعة عشرة للهيئةموعد ومكان انعقاد الدورة العادية  -17
 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس واملقرر -18
 اعتماد التقرير -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 

العمددددل اسددددددددددددددتعراض  تغري  املناخ
بشدددددددددددددددأن تغرّي املندداخ 
واملدددددددوارد الدددددددوراثددددددديدددددددة 

 لألغذية والزراعة

اسددتعراض مسددودات 
األسدددئلة بشدددأن تغرّي 
املناخ واملوارد الوراثية 

 لألغذية والزراعة

اسددددددددتعراض اخلطوة 
التوجيهيددددة الطوعيددددة 

 املنقحة

 
 

اسددتعراض العمل 
بشأن تغرّي املناخ 
واملوارد الوراثيدددددددة 
 لألغذية والزراعة
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 املرفق جيم
 إطار العمل بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

 مقدمة - أوًل 
ي عددد التنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة، إ  جددانددو خدددمددات النظددام اإليكولوجي ال  يدددعمهددا، أمرًا ضددددددددددددددروراي  -1

تماعية واالقتصددددادية السددددتدامة النظم الزراعية والغذائية. وهو ميّكن أنظمة اإلنتاج وسددددبل املعيشددددة للتكيف مع الظروف االج
والبيئية املتغرية والتطور معها، ويعترب مورًدا رئيسًيا يف اجلهود الرامية إ  ضمان األمن الغذائي والتغذية واحلّد يف الوقت نفسه 

ا يف محاية البيئة وإعادهتا إ  هيئتها األصددلية واسددتخدام مو  اردها من اااثر السددلبية على البيئة أو ختفيفها، وهو يسدداهم أيضددً
 على حنو مستدام.

وخالل العقود األخرية، اكتسدددددددددددددبت أمهية التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي لألمن الغذائي والتغذية،  -2
وسددددددبل العيش الريفية والسدددددداحلية، ورفاه اإلنسددددددان والتنمية املسددددددتدامة بشددددددكل عام، تدرعًيا املزيد من االعرتاف يف جداول 

التقييمات العاملية ال  أجرهتا هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( إ  اعتماد خط  عمل األعمال الدولية. وأّدت 
وتشدددمل أهداف  72عاملية لقطاعات خاصدددة )ويشدددار إليها يف إطار العمل هذا على أهنا "خط  العمل القطاعية العاملية"(.

، عدًدا من املقاصددددددددددددددد املتعلقة بصددددددددددددددون التنوع البيولوجي 2015 التنمية املسددددددددددددددتدامة، ال  اعتمدهتا األمم املتحدة يف عام
واسددددددتخدامه املسددددددتدام يف سددددددياق األغذية والزراعة. وقد زادت التقييمات العاملية األخرى، مثل تلا ال  اضددددددطلع  ا املنرب 

اإلبالغ من جانو  احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، وعمليات
البلدان عن تنفيذ اسدددددددددرتاتيجياهتا وخط  عملها الوطنية يف سدددددددددياق األطر العاملية للتنوع البيولوجي املاضدددددددددية والقائمة حالًيا 

 مبوجو اتفاقية التنوع البيولوجي، من مستوى الوعي بشأن التنوع البيولوجي ومسامهاته يف سبل العيش ورفاه اإلنسان.
اسددددددددددددددتناًدا إ   2019يف فرباير شددددددددددددددباة  حالة التنوع البيولوجي يف العامل لألغذية والزراعةن وقد ن شددددددددددددددر التقرير ع -3

واإلجراءات املمكنة لصددددددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسددددددددتخدامه  االحتياجات. وتسددددددددتند 73مسددددددددامهات البلدان
 املستدام الددة يف إطار العمل إ  نتائج املشاورات اإلقليمية والعاملية.

واإلجراءات املمكنة للتنوع البيولوجي  االحتياجاتوحيدد إطار العمل بشددددددددددددددأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  -4
راعة، مثل "تنوع احليواانت والنبااتت والكائنات الدقيقة وتباينها على املسددددددددتوى الوراثي وعلى مسددددددددتوى األنواع لألغذية والز 

وحوهلا، وال  توفر الغذاء والنظام اإليكولوجي ال  حتافظ على هياكل النظام اإليكولوجي ووظائفه وعملياته يف نظم اإلنتاج 
ترب أن "نظم اإلنتاج" تشددددمل قطاعات الاصدددديل والثروة احليوانية والغاابت واألمساك وتربية ويع 74واملنتجات الزراعية غري الغذائية".

                                                   
حالة املوارد الوراثية النباتية . 2007منظمة األغذية والزراعة.   . روماراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملحالة املوارد الو . 1996منظمة األغذية والزراعة.   72
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األحياء املائية. ووفًقا لتعريف منظمة األغذية والزراعة، تشددددددددددمل الزراعة الغاابت ومصددددددددددايد األمساك وتربية األحياء املائية. ويرد يف 
 مل.وصف مفصل للمفاهيم املستخدمة يف إطار الع 1امللحق 

 األساس املنطقي
ي عد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، أي التنوع البيولوجي الذي يسددددددددداهم بشدددددددددكل أو تخر يف الزراعة واإلنتاج  -5

الغذائي، أمرًا ال غىن عنه من أجل األمن الغذائي والتغذية والصدددددددحة والتنمية املسدددددددتدامة وإمداد العديد من خدمات النظام 
جمموعة من املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية  لصدددددددددددونالبلدان إجراءات اإليكولوجي احليوية. وقد اختذت العديد من 

واملائية واسددتخدامها بشددكل مسددتدام، من خالل اسددرتاتيجيات خمتلفة. وقد قدمت اهليئة، وال تزال تقدم، التوجيهات بشددأن 
ستدام، من خالل أدوات وقرارات متعددة صون مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة املتعددة واستخدامها بشكل م

وخاصدددددة بقطاعات حمددة، مبا يف ذلا خط  العمل القطاعية العاملية. وترصدددددد املنظمة تنفيذ هذه الصدددددكوك وترفع التقارير 
 إ  اهليئة عن حالة تنفيذها وحالة القطاعات املعنية ذات الصددددددددددددددلة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ومع ذلا، لقد كانت
التوجهيات املتعلقة إبدارة مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة غري املشدددددددددددمولة عط  العمل القطاعية العاملية حمدودة 
حت اان. وهندداك حدداجددة إ  إدارة املكوانت املختلفددة للتنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة بطريقددة أكثر منهجيددة وتكدداماًل، 

بقطاعات معينة. ويتطلو عكس اخلسدددددددارة املسدددددددتمرة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وختطي االسدددددددرتاتيجيات اخلاصدددددددة 
وضددمان صددونه وحتسددني اسددتخدامه بشددكل مسددتدام، اتباع هنج شدداملة ومتعددة القطاعات تشددمل إجراءات على املسددتوى 

ا أن مخذ هذه النهج يف االعتبار وال بد  الوراثي ومسددددددتوى األنواع والنظام اإليكولوجي. أن نظم اإلنتاج الزراعي تنتج أيضددددددً
 خدمات النظم اإليكولوجية ذات الصلة بتحسني بيئاتنا ورفاهنا، وال  قد تكون إعابية لتحقيق هذه الغاية.

 ، ما يلي:البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل التنوعحبالة وتشمل النتائج الرئيسية للتقرير املتعلق  -6
 ألغذية والزراعةالتنوع البيولوجي ضروري  ل

  تشددددددددددددددّكل مكوانت عديدة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة على املسددددددددددددددتوى الوراثي ومسددددددددددددددتوى األنواع والنظم
 اإليكولوجية، عوامل أساسية إلنتاجية القطاعات الزراعية كافة يف الوقت الراهن ويف املستقبل.

  واملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت لألغذية وتتسددددددددددددددم املوارد الوراثية النباتية واحليوانية واملائية
وتنوّعها على مستوى األنواع، وداخل األنواع )النوع، والصنف، والساللة، وما  –والزراعة، واملوارد الوراثية احلرجية 

األحياء املائية ومصددددددددددددددايد  إ  ذلا(، أبمهية حيوية إلنتاجية قطاعات الاصدددددددددددددديل والثروة احليوانية والغاابت وتربية
األمساك، وقدرهتا على الصدددمود يف الوقت الراهن ويف املسدددتقبل. وتتمتع األقارب الربية لألنواع املسدددتأنسدددة إبمكانية 

 استئناسها، وتوفر جمموعة من املوارد الوراثية للتهجني واالختيار.
  ضددددددددددددددروراًي لتوفري العددددديددددد من خدددددمددددات النظددددام ويعترب التنوع البيولوجي املرافق املوجود يف نظم اإلنتدددداج وحوهلددددا

اإليكولوجي ال  يسددددددددددددددتنددد إليهددا إنتدداج الزراعدة واألغدذيدة، مبدا يف ذلدا التلقيح، ومكددافحددة اافدات، واحلفددام على 
 خصوبة الرتبة، وعزل الكربون، وتنظيم إمدادات املياه.

  واحليواانت، مبا يف ذلا الالفقارايت وهي تضدددددددددددددم جمموعة واسدددددددددددددعة من الفطرايت والنبااتت  –وتعترب األغذية الربية– 
ا  مهمة لألمن الغذائي والتغذية يف العديد من البلدان. وغالًبا ما يتم حصددادها واسددتهالكها حملًيا، ولكن يتم تداوهلا أيضددً

 على مسافات طويلة. ويف حالة مصايد األمساك الطبيعية، فةهنا تشكل أساس قطاع رئيسي من األغذية والزراعة.
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 البيولوجي لألغذية والزراعة آخذ يف الرتاجع التنوع
  إن العديد من املكوانت الرئيسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، على املستوى الوراثي ومستوى األنواع والنظام

 اإليكولوجي،  خذ يف الرتاجع.
  واألغذية الربية بني إقليم وختتلف املعارف بشددددددددددددددأن حالة التنوع البيولوجي املرافق، وخدمات النظام اإليكولوجي

و خر، وغددالبدداً مددا تكون غري مكتملددة. وهندداك العددديددد من الالفقددارايت والكددائنددات احليددة الدددقيقددة، وكددذلددا بع  
األنواع النباتية واحليوانية األخرى املوجودة يف نظم اإلنتاج وحوهلا، مل يتم تسدددددددددجيلها أو وصدددددددددفها، كما أن وظائفها 

 غري مفهومة بشكل جيد. ضمن النظم اإليكولوجية تبقى
  وإن احلالة غري املتقدمة بشددددددددددددددكل كاف لربامج رصددددددددددددددد التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية، تعين أن البياانت

املتعلقة حبالتها واواهاهتا غري مكتملة. وتوفر مسدددددددددددددوح األعداد والتدابري املقابلة ميشدددددددددددددرًا عن حالة الفئات الفردية 
ق على املسددددددددددددددتوايت اللية أو الوطنية أو اإلقليمية. وتعطي البياانت من هذا النوع صددددددددددددددورًة للتنوع البيولوجي املراف

 خمتلطة، إمنا هناك أسباب عديدة تدعو إ  القلق بشأن تراجع املكّوانت الرئيسية للتنوّع البيولوجي املرافق.
  واملائية لألغذية والزراعة، واملوارد الوراثية احلرجية، وتعترب املعلومات عن حالة واواهات املوارد الوراثية النباتية واحليوانية

 أكثر اكتماالً. ومع ذلا، ال يزال هناك العديد من الفجوات يف املعارف، وال سيما يف املناطق النامية من العامل.
 تؤثر دوافع التغيري املتعددة واملتفاعلة يف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

  غالًبا ما يتأثر التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي ال  يقدمها مبجموعة متنوعة من
الدوافع ترتاوح بني املسدددتوى اللي والعاملي، وبني التطورات يف التكنولوجيا وممارسدددات اإلدارة ضدددمن قطاع األغذية 

ماعية والثقافية والسددددددياسددددددية األوسددددددع نطاقًا. وقد تيدي االواهات يف والزراعة والعوامل البيئية واالقتصددددددادية واالجت
األسددددددددددددواق والدميوغرافيا، إ  ظهور دوافع لفقدان التنوع البيولوجي مثل تغري املناخ وتغيري اسددددددددددددتخدام األراضددددددددددددي، 

ع الغازية. واالسدددددددتخدام غري املناسدددددددو للمدخالت اخلارجية، واإلفراة يف حصددددددداد املوارد الطبيعية، وانتشدددددددار األنوا 
وكانت التغيريات يف استخدام األراضي واملياه وإدارهتا، الدوافع ال  ذكرها أكرب عدد من البلدان املسامهة يف تقرير 

، على أن هلا  اثرًا سددددددددددددددلبية على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. ويف حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
اركت إ  النظر إ  تدابري السدددددياسدددددات العامة والتقدم يف العلوم والتكنولوجيا، على املقابل، مالت البلدان ال  شددددد

أهنا دوافع إعابية توفر طرًقا للحّد من اااثر السددددددددددددددلبية للدوافع األخرى ال  تيثر على التنوع البيولوجي لألغذية 
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والزراعة. وتوفر هااتن الفئتان نقاة دخول حمتملة للتدخالت ال  تدعم صددددددددددون 

 واستخدامه املستدام.
 75تشري التقديرات إىل تزايد استخدام العديد من املمارسات املراعية للتنوع البيولوجي

  متت اإلفادة على نطاق واسددددددددددع عن جهود إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وال سدددددددددديما التنوع البيولوجي
 عملية توفري خدمات منظمة وداعمة يف النظام اإليكولوجي.املرافق،  دف تعزيز 

                                                   
العمل هذا إ  اإلنتاج واملمارسددددددات ال  ويشددددددري يف إطار حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة " من تقرير املراعية للتنوع البيولوجي أخذ مصددددددطلح "  75

 تشّجع صون التنوع البيولوجي واستخدامه على حنو مستدام.
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  وأ فيد عن تزايد اسددددددتخدام جمموعة من ممارسددددددات اإلدارة والنهج ال  ت عترب مواتية لصددددددون التنوع البيولوجي لألغذية
ومع ذلا، ال يزال يتعني حتسني معرفة كيفية مثري هذه املمارسات على  76والزراعة واستخدامه على حنو مستدام.
 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.

 تكون مسددددددتوايت  ورغم تزايد اجلهود املبذولة لصددددددون التنوّع البيولوجي لألغذية والزراعة يف املوقع وخارجه، غالًبا ما
 .يز التكامل يف ما بني هذه النهج، وال بّد من تعز التغطية واحلفام غري مالئمة

 ل تزال األطر التمكينية غري كافية لضمان صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام
  ،وضعت معظم البلدان أطرًا سياساتية وقانونية تستهدف صون التنوع البيولوجي كّكل واستخدامه على حنو مستدام

وارد وراثية لألغذية والزراعة حمددة، أو أهنا قد تدمج املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مع وغالًبا ما تكملها سدددياسدددات مل
سددياسددات لقطاعات حمددة من األغذية والزراعة، واألغذية والزراعة بشددكل عام، أو التنمية الريفية. والسددياسددات ال  

ج النظام اإليكولوجي، واملشدددددددددداهد الطبيعية  تتناول إدارة نظم اإلنتاج الغذائية والزراعية تسددددددددددتند بشددددددددددكل متزايد إ  هن 
واملشاهد البحرية. ومع ذلا، غالًبا ما تفتقر األطر القانونية والسياساتية إ  تركيز حمدد على التنوع البيولوجي املرافق 

اع السدددددددددمكية أو أو األغذية الربية. ويف حني أن االتفاقات الوطنية والدولية قائمة للحّد من االسدددددددددتغالل املفرة لألنو 
الغاابت، فةن التدابري القانونية والسدددددددياسددددددداتية ال  تسدددددددتهدف بشدددددددكل صدددددددريح األغذية الربية أو املكوانت يف التنوع 

 البيولوجي املرافق وأدوارها يف توفري خدمات النظام اإليكولوجي ليست منتشرة على نطاق واسع.
  والزراعة وتعزيز دوره يف تقدمي خدمات النظام اإليكولوجي تعاواًن وتتطلو اإلدارة املسددددددتدامة للتنوع البيولوجي لألغذية

متعدد األطراف عرب قطاعي األغذية والزراعة، وبني قطاع األغذية والزراعة وقطاع صدددددددددددددون البيئة  الطبيعة والقطاعات 
وع البيولوجي لألغذية األخرى ذات الصدددددددلة، على املسدددددددتوايت اللية والوطنية واإلقليمية والعاملية. ويعرب اسدددددددتخدام التن

والزراعة احلدود الدولية واحلدود التقليدية بني القطاعات. وإن أطر التعاون على املسددددددتوايت الوطنية واإلقليمية والدولية 
 قطاعات األغذية والزراعة.كل من   يف إدارة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة متطورة نسبًيا يف

 وتنفيذ أدوات سياساتية فعالة تتناول صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  ويقيد عدد من احلواجز عملية وضع
واسدددددتخدامه بشدددددكل مسدددددتدام، والتنوع البيولوجي املرافق بشدددددكل خاص. ويواجه التنفيذ أحيااًن العوائق بفعل عدم 

دة السدددددددددددياسدددددددددددية توفر املوارد البشدددددددددددرية واملالية، وغياب الوعي واملعرفة من جانو أصدددددددددددحاب الشدددددددددددأن وغياب اإلرا
 احلوكمة وغياب التعاون بني الوكاالت ذات الصلة. و أو

وال ميكن إدارة التنوع يواجه صددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسددددتخدامه بشددددكل مسددددتدام عدة حتدايت. و -7
إ  اتباع هنج نظمي من البيولوجي لألغذية والزراعة بفعالية إذا ي النظر يف مكوانته مبعزل عن بعضدددددددددددددها البع . و ة حاجة 

أجل االسدددددتفادة على أكمل وجه من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من حيث تعزيز التحول حنو نظم زراعية وغذائية أكثر 
اسدددتدامة وقدرة على الصدددمود. وابلتايل، تعترب  ليات التعاون بني القطاعات واملتعددة أصدددحاب املصدددلحة ال  تعاجل مكوانت 

 وع البيولوجي لألغذية والزراعة، حيوية.متعددة للتن

                                                   
روما. للحصددول على وصددف للحالة  .يف العاملحالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة . 2019تقرير منظمة األغذية والزراعة لعام ، من 5انظر الفصددل   76

 من هذه املمارسات والنهج. 20واالواهات يف اعتماد أكثر من 

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/


CGRFA-18/21/Report  Appendix C, page 5 

 

وحتدد خط  العمل القطاعية العاملية للهيئة األولوايت االسددددددددددرتاتيجية لالسددددددددددتخدام املسددددددددددتدام للموارد الوراثية لألغذية  -8
ابلتعاون والتمويل والتنفيذ. وتوجه اهليئة تنفيذ خط  العمل القطاعية  املتعلقةوالزراعة وتنميتها وصدددددددددددددوهنا، فضدددددددددددددالً عن األحكام 

 العاملية، وتدعمها وترصدها، كما تقّيم على فرتات منتظمة حالة تنفيذها ومكوانت املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اخلاصة  ا.
ت واالسددددددددددددددتجدداابت التملددة هلددا وتعكس االحتيدداجددات واإلجراءات املمكنددة الواردة يف إطددار العمددل هددذا،التحددداي -9
. والستكمال خط  العمل القطاعية حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل تقريرحددهتا البلدان أثناء إعداد  ال 

 العاملية، ينصددددددددددددو الرتكيز بقوة على اإلجراءات ال  تسددددددددددددعى إ  زايدة حتسددددددددددددني املعرفة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،
سددددددددددديما التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية وخدمات النظم اإليكولوجية مبا يشدددددددددددمل تلا املتعلقة بنظم اإلنتاج ال   وال
زالت متخلفة يف هذا اجملال، و اثر ممارسدددددات اإلدارة وهنجها املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. كما ي التأكيد  ما

ج وإجراءات عملية لتحسدددني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وي إيالء املزيد من االهتمام على احلاجة إ  تنفيذ  هن 
 ألمهية التعاون، على مجيع املستوايت، يف صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه على حنو مستدام.

 والزراعةطبيعة إطار العمل بشأن التنوع البيولوجي لألغذية  –اثنًيا 
إدراًكا ألمهية ونو االزدواجية، يهدف إطار العمل  إ  توفري إطار شددددددددددددددامل إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية  -10

حتسني صون التنوع البيولوجي  –وبشكل أوسع  –عرب مجيع قطاعات األغذية والزراعة  املنسقوالزراعة كّكل وتعزيز العمل 
لى املستوى الوراثي ومستوى األنواع والنظام اإليكولوجي. وهي طوعية وغري ملزمة. لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام ع

وليس املقصدود منها أن تسدتبدل أو تكرر خط  العمل القطاعية العاملية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة اخلاصدة ابهليئة، أو 
قتضددددددداء. وعو حتديثها عند االقتضددددددداء. وينبغي أن غريها من االتفاقات الدولية، بل أن تعزز تنفيذها املتناغم، حسدددددددو اال

 تتخذ البلدان اإلجراءات الالزمة وفًقا ألولوايهتا الوطنية والتزاماهتا الدولية، حسو االقتضاء.
 األهداف –اثلثًا 

 يهدف إطار العمل بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة إ  ما يلي: -11
 اسددق خلط  العمل القطاعية العاملية احلالية للهيئة، وصددون التنوع البيولوجي وضددع إطار سددياقي للتنفيذ املتسددق واملتن

واسددتخدامه على حنو مسددتدام مبا يشددمل التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية، كأسدداس لألمن الغذائي، والتغذية 
 والصحة، واألغذية والزراعة املستدامتني، واحلّد من الفقر وتوفري سبل العيش 

 التحّول حنو نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة   وتشجيع 
  77 2020واملسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وتنفيذ إطار التنوع البيولوجي العاملي ملا بعد عام  
  ،وزايدة الوعي بشدددددددددددأن أمهية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،مبا يشدددددددددددمل التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية

وخدمات النظام اإليكولوجي ال  يوفرها جلميع أصددددددددددحاب املصددددددددددلحة، من املنتجني إ  املسددددددددددتهلكني وصددددددددددانعي 
 السياسات 

  وتعزيز صدددددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسدددددددتخدامه املسدددددددتدام،مبا يشدددددددمل التنوع البيولوجي املرافق واألغذية
كولوجية األرضدددددية واملائية ذات الصدددددلة، كأسددددداس خلدمات النظام الربية، داخل نظم اإلنتاج وغري ذلا من النظم اإلي

                                                   
 و ضع يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي.  77
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اإليكولوجي والقدرة على الصددددددددمود، من أجل تعزيز التنمية االقتصددددددددادية املسددددددددتدامة واحلّد من الفقر وضددددددددمان األمن 
  اثره الغذائي والتغذية، خاصة يف البلدان النامية، فضالً عن توفري خيارات للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من 

  ووضددددددع األسدددددداس املفاهيمي واإلطار الالزم لوضددددددع واعتماد سددددددياسددددددات وتشددددددريعات وبرامج وطنية لصددددددون التنوع
 البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام 

  وزايدة التعدداون وتبددادل املعلومددات ونقددل التكنولوجيددا على املسدددددددددددددتوايت الوطنيددة واإلقليميددة والدددوليددة، وتعزيز القدددرات
مليسددسددية، مبا يف ذلا جماالت البحث والتعليم والتدريو بشددأن صددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسددتخدامه ا

 بشكل مستدام 
  وحتسددني مجع البياانت ووضددع مقاييس وميشددرات لقياس أثر ممارسددات اإلدارة وهنجها على صددون التنوع البيولوجي

 النظام اإليكولوجي وعلى مستوى األنواع و  على املستوى الوراثيلألغذية والزراعة واستخدامه بشكل مستدام 
 يف جهودها لتعزيز صون  بناء على طلبها، وتقدمي التوجيه لعمل منظمة األغذية والزراعة بشأن توفري الدعم للبلدان

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسددددتخدامه املسددددتدام، مبا يف ذلا يف سددددياق اسددددرتاتيجيتها بشددددأن تعميم التنوع 
 .78البيولوجي عرب القطاعات الزراعية

يراعي  وينبغي أن ييخذ يف االعتبار أنه ينبغي تنفيذ اإلجراءات يف جمموعة واسعة من الظروف املختلفة. وعو أن -12
اإلنتاج ومكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، واحتياجات املنتجني وأصدددددددحاب  أنظمةالتنفيذ التباين يف خصدددددددائص 

ا إ  أنه يف حني أن بع  اإلجراءات قد تكون قابلة  املصددددلحة ااخرين والقدرات واملوارد املتاحة. كما ودر اإلشددددارة أيضددددً
 ءات أخرى املزيد من الوقت.للتحقيق بسرعة، فقد تتطلو إجرا

 املبادئ التشغيلية –رابًعا 
اإلجراءات املمكنة الواردة يف إطار العمل هذا، يف مجيع جماالت األولوايت االسرتاتيجية،  تنفيذينبغي أن يسرتشد  -13

 ابملبادئ التشغيلية التالية:
  ،الشددددددددعوب  ينبغي أن تيخذ معارفينبغي أن يسددددددددتند تنفيذ اإلجراءات إ  أدلة علمية سددددددددليمة. وعند االقتضدددددددداء

ج البحث التشدددددداركي  األصددددددلية واملعارف واملمارسددددددات التقليدية واللية يف االعتبار. وعو اسددددددتخدام وتشددددددجيع هن 
 والشامل والنهج املبتكرة، حسو االقتضاء.

 يع مج واهلدددف من اإلجراءات هو تنفيددذهددا، حسدددددددددددددددو االقتضددددددددددددددداء، يف مجيع أنواع نظم اإلنتدداج ويف البلدددان على
 وعو إيالء اهتمام خاص الحتياجات صغار املنتجني ، حيثما كان ذلا مناسًبا.مستوايت التنمية. 

  وينبغي أن يشدددددددّجع تنفيذ اإلجراءات مشددددددداركة مجيع منتجي األغذية مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات أنشدددددددطة
ر والصدددددددغرية النطاق، ومع إيالء اهتمام الزراعة واحلراجة ومصدددددددايد األمساك وتربية األحياء املائية القائمة على األسددددددد

 خاص الحتياجات البلدان النامية.
  وينبغي أن أيخذ تنفيذ اإلجراءات يف االعتبار دور املرأة، عند االقتضددداء، بوصدددفها مديرة للتنوع البيولوجي لألغذية

 املشاركة الفعالة للمرأة.  ىوالزراعة وحاملة معرفة تتعلق ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وينبغي أن ينطوي عل

                                                   
 . 1Rev. 11/163CLالوثيقة   78
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 االقتضاء، بوصفهم  وينبغي أن أيخذ تنفيذ اإلجراءات يف االعتبار أدوار الشعوب األصلية واجملتمعات اللية، عند
مدددراء للتنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة وحدداملي معرفددة تتعلق ابلتنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة، وينبغي أن 

 الفعالة للشعوب األصلية واجملتمعات اللية. ينطوي على املشاركة
  وينبغي لتنفيذ اإلجراءات أن يشدددّجع ويدعم تنفيذ خط  العمل القطاعية العاملية، وأن يضدددمن قدر اإلمكان تعزيز

ا  أوجه الت زر وتفادي ازدواجية اجلهود. وينبغي لتنفيذ اإلجراءات يف هذا الصددددددددد أن يضدددددددمن قدر اإلمكان أيضدددددددً
 التفاعل ذات الصلة بني القطاعات.مراعاة أوجه 

 اهليكل والتنظيم –خامًسا 
من اإلجراءات املمكنة املتكاملة واملرتابطة  جمموعةيعرض إطار العمل بشددددددددددددددأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  -14

لصددددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسددددددتخدامه بشددددددكل مسددددددتدام، ي تنظيمها يف ثالثة جماالت أولوية اسددددددرتاتيجية. 
 ويتصل العديد من هذه اإلجراءات أبكثر من جمال ذي أولوية اسرتاتيجية. 

 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتقييمه ورصده: توصيف 1جمال األولوية االسرتاتيجية 
 : إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة2جمال األولوية االسرتاتيجية 
 : األطر امليسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة3جمال األولوية االسرتاتيجية 

جمال عمل واجلداول الزمنية املرتبطة قد ختتلف  وال ترد اإلجراءات برتتيو األولوية، ألن األسددددددددددبقية النسددددددددددبية لكل -15
. وقد تعتمد األولوية النسدددددددددبية على مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة نفسدددددددددها، واملناطقاختالفًا كبريًا بني البلدان 

دارة التنوع البيولوجي لألغذية البيئة الطبيعية أو نظم اإلنتاج املعنية، أو القدرات احلالية، أو املوارد املالية، أو سددددياسددددات إ أو
والزراعة. وعندما ت عرض قائمة ابملمارسددددددات أو النهج يف إطار إجراء ما، ي قصددددددد  ا أن تكون غري إلزامية وغري شدددددداملة. إذ 

 يوجد حل واحد يناسو اجلميع ، وهناك حاجة إ  إجراء حتليالت لكل حالة على حدة. ال
تيجية، تعرض مقدمة االحتياجات الددة على أسددددددددددددداس التقارير القطرية ولكل جمال من جماالت األولوية االسدددددددددددددرتا -16
والعمليات االسدددددددتشدددددددارية املشدددددددار إليها حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل ي إعدادها كمسدددددددامهات يف تقرير  ال 

 أولوية من أساس منطقي وجمموعة من اإلجراءات الفردية. كلأعاله. مث يتم عرض عدد من األولوايت الددة. وتتكون 
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 جمالت األولوايت السرتاتيجية لصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة
 واستخدامه املستدام

 : توصيف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتقييمه ورصده1جمال األولوية السرتاتيجية 

 املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واحلصول عليهاحتسني توافر املعلومات  1-1
 : إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 2جمال األولوية السرتاتيجية 

 تعزيز االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة والنهج املتكاملة إلدارته 2-1
 والزراعة واستعادتهحتسني صون التنوع البيولوجي لألغذية  2-2

 : األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة3جمال األولوية السرتاتيجية 
 بناء القدرات من خالل التوعية والبحوث والتعليم والتدريو 3-1
 تعزيز األطر القانونية والسياساتية والتحفيزية 3-2
 حتسني التعاون والتمويل 3-3
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 : توصيف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتقييمه ورصده1جمال األولوية السرتاتيجية 
 مقدمة

ي عترب توصدديف التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتقييمه ورصددده من األمور الضددرورية لصددونه واسددتخدامه بشددكل مسددتدام. 
لألغذية والزراعة وإدارته على املسددددددددددددتوايت الوطنية واإلقليمية وإن عمليات تقييم ورصددددددددددددد حالة واواهات التنوع البيولوجي 

والعدامليدة غري متسددددددددددددددداويدة، وغدالبًدا مدا تكون حمددودة وجزئيدة. كمدا خيتلف مددى وطدابع فجوات املعرفدة احلداليدة اختالفًدا كبريًا 
 خمتلف فئات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. بني

واألنواع ال  يتم حصدددددددددادها على نطاق  –الوراثية احليوانية واملائية لألغذية والزراعة  ويف حالة النبااتت املسدددددددددتأنسدددددددددة واملوارد
 –واسدددع من الربية )مثل األشدددجار احلرجية واألنواع النباتية اخلشدددبية األخرى واألنواع املسدددتهدفة من قبل املصدددايد الطبيعية( 

 املناطق يف العامل وعرب قطاعات األغذية والزراعة. توجد قوائم جرد ومعلومات أخرى، على الرغم من تفاوت درجاهتا عرب
وعلى املستوى العاملي، ي تطوير أنظمة رصد للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، على سبيل املثال، النظام العاملي للمعلومات 

وراثي للحيواانت املسددتأنسددة، والنظام واإلنذار املبكر بشددأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ونظام معلومات التنوع ال
 العاملي للمعلومات عن املوارد الوراثية احلرجية التابع للمنظمة.

وعري رصددددددددددد النظم اإليكولوجية الرئيسددددددددددية ذات األمهية لألغذية والزراعة، على سددددددددددبيل املثال األراضددددددددددي الرطبة الداخلية، 
لبحرية، والغاابت، واملراعي، على املسددتوايت الوطنية واإلقليمية والشددعو املرجانية، وغاابت املنغروف، وطبقات األعشدداب ا

 والعاملية، وإن كانت مبستوايت خمتلفة من الشمولية.
ويف املقدابدل، مل يتم حتدديدد أو توثيق العدديدد من أنواع التنوع البيولوجي املرافق ال  تقددم خددمدات تنظيميدة وداعمدة، وال سددددددددددددديمدا 

والالفقارايت. وت عرف اواهات األعداد بشكل جيد نسبًيا لبع  اجملموعات التصنيفية )مثل بع  الفقارايت( الكائنات الدقيقة 
ولكن، ابلنسددددددبة إ  اجملموعات األخرى، تكاد املعرفة أن تكون غري موجودة. ويف كثري من احلاالت، يصددددددعو توصدددددديف وتنظيم 

ة وغريها من تقنيات تفاعل اجلينوم لتحديد التجمعات. و ة حاجة إ  فرادى األنواع، وميكن اسددددددددتخدام األسدددددددداليو امليتاجينومي
 معاجلة الثغرات الكبرية القائمة يف القدرات التصنيفية لتقييم التنوع البيولوجي.

ا العديد من الفجوات يف املعرفة حول خصدددددائص األنواع ال  تعترب مصدددددادر لألغذية الربية، وحالتها واواهاهتا،  وهناك أيضدددددً
 يشمل املخاطر املتصلة بتداعيات األمراض احليوانية املصدر وغري ذلا من مسببات األمراض. مبا

ويف العددديددد من احلدداالت، تكون مسدددددددددددددددامهددات مكوانت من التنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة يف توفري خدددمددات النظددام 
ينة على أحجام األعداد وتوزيعها، اإليكولوجي غري مفهومة بشددددددددددددددكل جيد، كما هو احلال ابلنسددددددددددددددبة إ   اثر دوافع مع

 العالقات اإليكولوجية ال  تدعم توفري خدمات النظام اإليكولوجي.  وعلى
ويف ضوء ما سبق، هناك حاجة عامة لتحسني توافر البياانت واملعلومات. وتشمل االحتياجات األكثر حتديًدا حتسني منهجيات 

لا البياانت املكانية( بشدددددددددددددأن التغريات يف وفرة األنواع والنظم اإليكولوجية تسدددددددددددددجيل وختزين وتبادل وحتليل البياانت )مبا يف ذ
 وتوزيعها، وحتسني القدرة على الرصد والتقييم، على سبيل املثال من خالل زايدة عدد خرباء التصنيف املاهرين.
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 ية والزراعة واحلصول عليها: حتسني توافر املعلومات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذ1-1األولوية السرتاتيجية 
 األساس املنطقي

تتضدددددددددمن خط  العمل القطاعية العاملية أحكاًما لتقييم فئات معينة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ورصددددددددددها. ومع ذلا، 
البيولوجي هناك حاجة لتحسدددددددددددددني معرفة املكوانت األخرى من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، على سدددددددددددددبيل املثال التنوع 

املرافق واألغذية الربية، على املسددددددددتوى الوراثي ومسددددددددتوى األنواع والنظام اإليكولوجي، حسددددددددو االقتضدددددددداء، وأدوارها يف توفري 
خددمدات النظدام اإليكولوجي، ابالسدددددددددددددتنداد إ  البيداانت املوجودة حيثمدا أمكن ذلدا. وابلنظر إ  أن كدل بلدد لدديده جمموعدة 

رات، يتعني حتددددديددددد األنواع ذات األولويددددة، والنظم اإليكولوجيددددة، أو خدددددمددددات النظددددام الظروف واالحتيدددداجددددات والقددددد من
اإليكولوجي، للتقييم والرصدد على املسدتوى الوطين. وحيثما كان ذلا ممكًنا، عو بذل اجلهود لتعزيز الت زر يف أنشدطة التقييم 

 ا تلا ال  تغطيها خط  العمل القطاعية العاملية.والرصد ملختلف مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف ذل
وتوجد جمموعة واسعة من املمارسات والنهج اإلدارية ال  تستفيد من مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بطريقة 

اإلنتاج وتشمل هذه املمارسات والنهج تلا املستخدمة على مستوى  79مستدامة، وابلتايل ي عترب أهنا تساهم يف صوهنا.
)مثدل الزراعدة احلدافظدة للموارد، واملمدارسدددددددددددددددات املواتيدة للملحقداتوالزراعدة الددائمدة والزراعدة العضددددددددددددددويدة، واإلدارة املتكداملدة 
لآلفات(، واسدددددددتخدام نظم اإلنتاج املختلطة )مثل احلراجة الزراعية، والنظم املتكاملة للمحاصددددددديل والثروة احليوانية والنظم 

تعادة، والنهج املتكاملة على مسددددتوى النظام اإليكولوجي )مثل هنج النظم اإليكولوجية ملصددددايد املائية(، وممارسددددات االسدددد
األمساك وتربية األحياء املائية واإلدارة املسددددتدامة للغاابت والزراعة اإليكولوجية(. ويصددددعو يف معظم احلاالت تقييم مدى 

ت املتضددددمنة وغياب البياانت ذات الصددددلة. ومع أّن اسددددتخدام هذه املمارسددددات والنهج، بسددددبو تنوع املقاييس والسددددياقا
التأثريات على التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ت عترب إعابية، فمن الواضددددددددددح أن هناك حاجة إلجراء املزيد من البحوث 

 وتطوير أساليو تقييم مناسبة يف هذا الصدد.

 اإلجراءات
حتسدددددددددني قائمة جرد التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية ورصددددددددددها وتوصددددددددديفها مبا يف ذلا على مسدددددددددتوى  1-1-1

 األعداد، حبسو االقتضاء. 
حتسدددددددددني تقييم كيف تتم إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يشدددددددددمل التنوع البيولوجي املرافق واألغذية  1-1-2

القتضددددداء، رصدددددد مدى اعتماد ممارسدددددات وهنج اإلدارة ال  تسدددددهم يف الصدددددون واالسدددددتخدام الربية، مبا يف ذلا، وحبسدددددو ا
، حسدددددو االقتضددددداء، وخصدددددائص نظم اإلنتاج لية املسدددددتدام، مع مراعاة املعارف اللية ومعارف جمتمعات الشدددددعوب األصددددد

 اللية. 
  الزراعة، ورصدها، حبسو االقتضاء.حتسني تقييم دوافع التغيري و اثرها على التنوع البيولوجي لألغذية و  1-1-3
اختاذ اإلجراءات لتقليص الفجوات املعرفية بشددددددددددددددأن أدوار التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف توفري خدمات  1-1-4

 .يكولوجي، مبا يف ذلا كيفية مثّر هذه األدوار مبمارسات اإلدارة يف قطاع األغذية والزراعةالنظام اإل

                                                   
للحصددول على وصددف للحالة  . روما.حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019تقرير منظمة األغذية والزراعة لعام ، من 5انظر الفصددل   79

 من هذه املمارسات والنهج. 20واالواهات يف اعتماد أكثر من 

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca3129en/
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ابلنسددبة إ  مجيع مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، اختاذ اإلجراءات لتقليل الفجوات املعرفية بشددأن  1-1-5
حمتوايهتا الغذائية وأمهيتها التملة يف اجلهود املبذولة لتحسددددددددددددددني األمن الغذائي والتغذية والصددددددددددددددحة، مبا يف ذلا الفجوات 

 االجتماعية الستخدامها. املعرفة املتعلقة ابجلوانو الثقافية و  يف
حتديد األنواع ذات األولوية والنظم اإليكولوجية أو خدمات النظام اإليكولوجي للتقييم والرصدددد على املسدددتوى  1-1-6

 الوطين، حسو االقتضاء.
حسدددددو االقتضددددداء  –بتعزيز وتعميم برامج تقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصدددددده، اسدددددتخدام ودمج  1-1-7

نظم التقييم والرصددد القائمة )مثل تلا ال  وضددعت ألهداف التنمية املسددتدامة، أو اتفاقية التنوع  – أقصددى حّد ممكن وإ 
البيولوجي، أو هليئدة املوارد الوراثيدة لألغدذيدة والزراعدة لددى منظمدة األغدذيدة والزراعدة(، والبيداانت وامليشددددددددددددددرات احلداليدة، على 

 عاملية، واستكشاف إمكانية امليشرات ال  ختدم أغراًضا متعددة.املستوايت الوطنية واإلقليمية وال
األدوات واملعايري والربوتوكوالت  مع مراعاة املبادرات ذات الصددددددلة واألدوات واألسدددددداليو واألطر القائمة، تعزيز 1-1-8

 دولية طوعيةالقائمة جلرد التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتقييمه ورصده ودعم إعداد أطر مرجعية 
 دعم حتسني نظم املعلومات العاملية واإلقليمية والوطنية واللية اخلاصة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. 1-1-9
ابلنسددبة إ  جوانو تقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصددده، تعزيز دور علماء علم اجلميع، والشددعوب  1-1-10

 اللية، وأصحاب املصلحة يف البحوث التشاركية، حسو االقتضاء.األصلية واجملتمعات 
 

 : اإلدارة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 2جمال األولوية السرتاتيجية 
 مقدمة

ي عترب هنا أن إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تشددددددددمل األنشددددددددطة املختلفة ال  ينطوي عليها اسددددددددتخدامه املسددددددددتدام، 
 املوقع الطبيعي وخارج املوقع، واستعادته. يف وصونه

يشدددددمل اسدددددتخدام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة زراعة أو تربية األنواع املسدددددتأنسدددددة، وتنفيذ أنشدددددطة حتسدددددني وراثية رمسية 
لتنوع البيولوجي غري رمسية، واسدددتئناس أنواع برية إضدددافية، وإدخال أنواع مسدددتأنسدددة أو برية يف نظم إنتاج جديدة، وإدارة ا أو

املرافق هلا يف نظم اإلنتاج وحوهلا لتعزيز تقدمي خدمات النظام اإليكولوجي، وحصدددددددددددددداد املواد الغذائية وغريها من املنتجات 
الربية. وتسدددداهم بع  هذه املمارسددددات والنهج يف صددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، يف حني يشددددكل البع  ااخر 

انه، مبا يف ذلا عن طريق التغيريات الضددددددددددددارة يف اسددددددددددددتخدام األراضددددددددددددي واملياه وإدارهتا، والتلوث، الدوافع الرئيسددددددددددددية لفقد
واالسددددتخدام غري املسددددتدام للمدخالت اخلارجية، واالسددددتغالل واحلصدددداد غري املسددددتدامني. وي قصددددد ابالسددددتخدام املسددددتدام 

هور طويل األجل للتنوع البيولوجي، وحيافظان اسدددددددتخدام عناصدددددددر التنوع البيولوجي أبسدددددددلوب ومعدل ال ييداين فيه إ  تد
 ابلتايل على إمكانية تلبية االحتياجات والتطلعات ألجيال احلاضر واملسقبل.

ويشددددددددددمل صددددددددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف املوقع الطبيعي التدابري املتخذة لتعزيز احلفام على التنوع البيولوجي 
يره ابسدددددددددتمرار داخل نظم إنتاج الاصددددددددديل واحليواانت واألمساك والغاابت، ونظم اإلنتاج ومحايته واسدددددددددتعادته ومواصدددددددددلة تطو 

ا يف جهود الصددددددون يف املوقع. ويشددددددمل الصددددددون خارج املوقع الطبيعي صددددددون  املختلطة، وحوهلا. وتسدددددداهم االسددددددتعادة أيضددددددً
نتاج وحوهلا. وقد يشددددددددددددددمل ذلا خمازن مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة خارج موائلها الطبيعية داخل نظم اإل

البذور، أو اللقاح، أو األنسدددددددجة النباتية، أو املواد الافظ عليها ابلتجميد، مثل السدددددددائل املنوي احليواين أو األجنة يف بنوك 



Appendix C, page 12 CGRFA-18/21/Report 

 

احلقلية، أو اجلينات، إضدددددددددافة إ  صدددددددددون الكائنات احلية يف املواقع مثل احلدائق النباتية، ، أو األكواريوم، أو بنوك اجلينات 
 حدائق احليوان أو مزارع احليواانت النادرة.

ودوافع فقدان التنوع وتتطلو إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بطريقة أكثر استدامة بذل اجلهود ملواجهة التهديدات 
 املتفاعلة للتغيري. والبناء على الفرص املرتبطة مبجموعة واسعة من الدوافع البيولوجي وتدهور النظام اإليكولوجي

وتتضددددمن خط  العمل القطاعية العاملية أولوايت لصددددون عناصددددر املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ذات الصددددلة واسددددتخدامها 
بشدددددكل مسدددددتدام. وقد شدددددهدت ااونة األخرية، بشدددددكل عام، تقدًما يف جمال تعزيز الصدددددون خارج املوقع الطبيعي يف مجيع 

 وكان تعزيز الصون واالستخدام املستدام داخل املوقع ويف املزرعة أكثر صعوبة. قطاعات األغذية والزراعة.
إن إدارة التنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة مقيدددة بفجوات يف املعرفددة، تتفدداقم يف بع  األمدداكن بسددددددددددددددبددو فقدددان املعرفددة 

قيقة أن كل مكون من مكوانت التنوع التقليدية بشدددددددأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وتشدددددددمل التحدايت األخرى ح
البيولوجي لألغذية والزراعة يعتمد على املكوانت األخرى ويتفاعل معها عرب جمموعة من املقاييس، مبا يف ذلا على نطاق 
 املندداظر الطبيعيددة أو املندداظر الطبيعيددة البحريددة. ولددذلددا، تتطلددو اإلدراة الفعددالددة يف كثري من األحيددان، التعدداون بني جمموعددة

 متنوعة من أصحاب املصلحة املختلفني، داخل وخارج قطاعات األغذية والزراعة.
ويعترب التمويل غري الكايف، والنقص يف املوظفني املدربني )مبا يف ذلا يف التصنيف واملنهجيات(، والنقص يف املوارد التقنية، 
من القيود الواسددددددعة النطاق، مما ععل من الصددددددعو يف كثري من األحيان سددددددد الفجوات املعرفية وتنفيذ برامج اإلدارة وإنفاذ 

  محاية التنوع البيولوجي. وغالًبا ما يعيق عدم وجود تعاون متعدد التخصددددصددددات البحث يف اللوائح والسددددياسددددات الرامية إ
أسدددداليو واسددددرتاتيجيات اإلدارة. وينبغي تعزيز أنشددددطة التعليم والتدريو والتوعية املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 

ا معاجلة نقاة الضددعف يفعلى مجيع املسددتوايت من املنتجني إ  واضددعي السددياسددات. ومن ا األطر القانونية  لضددروري أيضددً
 (.3والسياساتية واإلدارية )انظر جمال األولوية االسرتاتيجية 
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 : تعزيز السةةةةةةةةةةةتخةةةةةةدام املسةةةةةةةةةةةتةةةةةةدام للتنوع البيولوجي لألغةةةةةةذيةةةةةةة والزراعةةةةةةة1-2 السةةةةةةةةةةةرتاتيجيةةةةةةةاألولويةةةةةةة 
 والنهج املتكاملة إلدارته 

 األساس املنطقي
ج إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة من املناظر الطبيعية أو املناظر الطبيعية البحرية إ   يرتاوح نطاق ممارسددددددددددددددات وهن 
ج املنددداظر الطبيعيدددة واملنددداظر الطبيعيدددة البحريدددة  نظدددام اإلنتددداج أو قطعدددة األرض الفرديدددة. وقدددد اعتمدددد العدددديدددد من البلددددان هن 

ا يف العديد من البلدان تطبيق اإلدارة  والتخطي  املتكامل السددددتخدام األراضددددي واملياه، على األقل إ  حد ما. وعري أيضددددً
املسددددددددددتدامة للغاابت وهنج النظام اإليكولوجي إزاء مصددددددددددايد األمساك وتربية األحياء املائية والزراعة اإليكولوجية وممارسددددددددددات 

اج، قد تعزز املمارسددددددددددددات الددة املتعلقة بتنويع أنظمة اسددددددددددددتعادة املوارد، يف مجلة أمور أخرى. وعلى مسددددددددددددتوى نظام اإلنت
ج اإلنتاج، صدددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسدددددتخدامه بشدددددكل مسدددددتدام. وينبغي  اإلنتاج، وممارسدددددات اإلدارة وهن 

واملوارد و أو  والقدرات تطبيق هذه الن هج واملمارسدددات على نطاق أوسدددع. ومع ذلا، غالًبا ما يعيق نقص البحوث واملعرفة
 األطر القانونية والسياساتية واإلدارية املناسبة، اعتمادها وتنفيذها.

وإن العديد من املمارسددددددددددددات والنهج اإلدارية ال  تسددددددددددددتخدم مكوانت خمتلفة من التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة معقدة 
لي، ووظائف هذه األنواع داخل النظام اإليكولوجي، نسددددددددددددبًيا وتتطلو فهماً جيًدا لرتكيبة األنواع يف النظام اإليكولوجي ال

والعالقات التغذوية يف ما بينها، وتفاعالهتا مع أسددددددددددددددفل السددددددددددددددلسددددددددددددددلة والنظم اإليكولوجية املرتابطة األخرى. وميكن ملثل 
املدى  املمارسدددددددات والن هج أن تكون كثيفة املعرفة، وخاصدددددددة ابلسدددددددياق، وأن توفر فوائد على املدى الطويل وليس على هذه

القصدددري. وهناك حاجة إ  دعم فين وسدددياسدددي، فضددداًل عن تطوير القدرات، للتغلو على هذه التحدايت وتشدددجيع التنفيذ 
 نطاق أوسع. على

 اإلجراءات
حتددديددد ومراعدداة دوافع التغيري ال  تيثر على التنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة وخدددمددات النظددام اإليكولوجي  2-1-1

 عند وضع أو تنفيذ هنج إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.املرتبطة  ا، 
ج اإلدارة املتكاملة على مستوى نظام  2-1-2 ج اإلنتاج الغذائي والزراعي املستدامة، مبا يف ذلا هن  وتعزيز ممارسات وهن 

ل  تسدددتخدم التنوع البيولوجي لألغذية ، واواملناظر الطبيعية أو املناظر الطبيعية البحرية اإلنتاج ومسدددتوى النظام اإليكولوجي
ن سدددددبل العيش وتدعم األداء االقتصدددددادي، والنظم  والزراعة على حنو مسدددددتدام، وتصدددددونه وتسدددددتعيده، ويف نفس الوقت حتسدددددّ

 اإليكولوجية الصحية، وتوفر خدمات النظام اإليكولوجي.
املرتتبددة على التنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة جراء تعزيز التدددابري الراميددة إ  احلددد من املخدداطر والتددأثريات و  2-1-3

 استخدام مبيدات اافات الكيميائية واألدوية البيطرية على حنو غري مالئم واالستخدام املفرة لألمسدة.
وتعزيز التدابري الرامية إ  احلد من خماطر ومثريات الرعي املفرة وتعزيز وتشددددددجيع أفضددددددل املمارسددددددات يف جمال  2-1-4
 دارة املراعي.إ
وحتديد وتطوير املنهجيات ال  تسددتند إ  أفضددل املمارسددات )مبا يف ذلا تلا القائمة على معارف الشددعوب  2-1-5

األصدددددلية واملعارف اللية( ال  تسدددددهم يف صدددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسدددددتخدامه املسدددددتدام، وتطوير األدوات 
 حسو االقتضاء.والتوجهيات لتسهيل تنفيذها، 
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والرتويج عند االقتضدددددداء للمدخالت واملمارسددددددات الزراعية القائمة على اسددددددتخدام التنوع البيولوجي لألغذية  2-1-6
 والزراعة، وال سيما التنوع البيولوجي املرافق، من أجل مكافحة اافات وإدارة املغّذايت.

التنوع البيولوجي للرتبة وضددددددددمان صددددددددحة الرتبة وضددددددددع وتنفيذ اسددددددددرتاتيجيات وخط  عمل وإجراءات إلدارة  2-1-7
 وخصوبتها.

ا متعددة، مبا يف ذلا من أجل صددددددددددون التنوع البيولوجي  2-1-8 والرتويج، عند االقتضدددددددددداء، لنظم إنتاج ختدم أغراضددددددددددً
النظام  لألغذية والزراعة واسدددتعادته واسدددتخدامه املسدددتدام، ولتوفري األغذية وغريها من املنتجات وتوفري جمموعة من خدمات

 اإليكولوجي األخرى.
وحتسددددددددددني، حسددددددددددو االقتضدددددددددداء، هيكل املناظر الطبيعية، والرتاب  على وجه اخلصددددددددددوص، لتوفري املوائل للتنوع  2-1-9

 البيولوجي املرافق وأنواع األغذية الربية.
 

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

حتدد خط  العمل القطاعية العاملية أولوايت العمل لتعزيز صددون مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وقد ي وضددع 
برامج للصدددددون، ولكن تغطيتها وفعاليتها حباجة إ  حتسدددددني، خاصدددددة يف بع  مناطق العامل. وهناك العديد من العوامل ال  

ا يف ذلا االفتقار إ  املعلومات الكافية عن أسددددداليو واسدددددرتاتيجيات الصدددددون ذات تقيد صدددددون التنوع البيولوجي املرافق، مب
الصلة. ويف ما يتعلق ابلصون خارج املوقع على وجه اخلصوص، ال تزال هناك عوائق بيولوجية وفنية حتول دون صون بع  

لوجي املرافق من أجل برامج الصددون. األنواع على املدى الطويل. ومن العقبات األخرى صددعوبة اسددتهداف أنواع التنوع البيو 
ج الصدددون ال  تسدددتهدف النظم اإليكولوجية أكثر كفاءة من  ويف العديد من احلاالت، قد يكون إسدددناد األولوية إلقطرق وهن 

ج الصون يف املوقع وخارجه.تلا ال  تستهدف فرادى األنواع.وال بّد من تعزيز التكامل  إسناد األولوية إ   بني هن 
لفجوات يف املعرفة األسدددداسددددية والقيود على املوارد وضددددعف السددددياسددددات، برامج الصددددون بشددددكل كبري. وينبغي اختاذ وتعيق ا

(. ويف ما يتعلق أبنشددطة واسددرتاتيجيات الصددون حبد 3و 1إجراءات ملعاجلة هذه القيود )انظر جمايل األولوايت االسددرتاتيجية 
م الصدددددون يف املوقع الطبيعي من خالل ممارسدددددات اإلدارة املراعية للتنوع ذاهتا، ينبغي إعطاء األولوية لتوسددددديع نطاق اسدددددتخدا

البيولوجي يف قطاعات إنتاج الاصدددددددددددددديل والثروة احليوانية والغاابت ومصددددددددددددددايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يشددددددددددددددمل 
. ومن املهم يف هذا السددددياق حتسددددني بنية االقتضدددداء املمارسددددات اإلدارية التقليدية املرتبطة ابجملتمعات اللية أو األصددددلية عند

املناظر الطبيعية لتوفري املوائل ألنواع التنوع البيولوجي املرافق. وقد يشددددمل ذلا، على سددددبيل املثال، احلفام على مناطق من 
ضددددددددرورة املوائل الطبيعية أو شددددددددبه الطبيعية داخل نظم اإلنتاج وحوهلا، مبا يف ذلا النظم ال  تدار بشددددددددكل مكثف، وعند ال

إعادة توصددديل املوائل املتجزئة. وعندما تكون النظم اإليكولوجية متدهورة، قد يلزم إجراء أنشدددطة االسدددتعادة، وتدعو احلاجة 
إ  ضددددمان إيالء األولوية هلذه األنشددددطة يف اسددددرتاتيجيات إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا يف ذلا يف ما خيص 

وضع السياسات. وينبغي التصدي للتهديدات املاثلة أمام التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مبا البحوث وختصيص املوارد و 
يف ذلا املمارسدددات الضدددارة ابلتنوع البيولوجي يف إنتاج الاصددديل والثروة احليوانية والغاابت ومصدددايد األمساك وتربية األحياء 

من خالل العمل على مجيع املسدددددتوايت ذات الصدددددلة. وينبغي تعزيز نقل املائية، واالسدددددتغالل غري املسدددددتدام لألغذية الربية، 
املعارف واملهارات ال  متكن مواصددلة صددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسددتعادته واسددتخدامه بشددكل مسددتدام، بني 

 اجملتمعات اللية ويف داخلها، وبني األجيال.
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 اإلجراءات
األولوية، والنظم اإليكولوجية وخدمات النظم اإليكولوجية لصدددددددددوهنا واسدددددددددتعادهتا، ووضدددددددددع حتديد األنواع ذات  2-2-1

 غاايت أو أهداف ذات صلة  ذه األولوايت على املستوى الوطين.
تعزيز برامج الصددون، وال سدديما الصددون يف املوقع ويف املزرعة، ال  ترّكز علقأنواع التنوع البيولوجي املرافق واألغذية و 2-2-2

ج الصون يف املوقع وخارجه، عند االقتضاء.  الربية، والسعي إ  حتقيق التكامل األمثل بني هن 
وإنشاء أو تعزيز البنية التحتية الفعالة، مبا يف ذلا على املستوى اللي، من أجل صون التنوع البيولوجي خارج  2-2-3

ومكوانت التنوع البيولوجي املرافق األخرى واألغددذيددة الربيددة، املوقع، مبددا يف ذلددا الكددائنددات احليددة الدددقيقددة والالفقددارايت، 
 وحتسني التوثيق واستعراض اجملموعات داخل البلدان.

لالحتاد الدويل حلفظ  6و 5وصددون أو تطوير أو توسدديع مناطق معينة، مثل املناطق المية )مبا يف ذلا الفئات  2-2-4
التدابري الفعالة لصددددددددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف موقعها  الطبيعة(، ذات الصددددددددددلة مبواقع اليونسددددددددددكو وغريها من

 وخدمات النظام اإليكولوجي ذات الصلة، وكذلا نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية.
 

 : األطر املؤسسية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة3جمال األولوية السرتاتيجية 
 مقدمة

مبا يف ذلا السدددياسدددات والتشدددريعات املالئمة، وااليات الفعالة لتنفيذها، وااليات الفعالة  –املناسدددبة تعد األطر امليسدددسدددية 
أمرًا حيواًي لصدددددون التنوع البيولوجي لألغذية  –لزايدة الوعي وإشدددددراك أصدددددحاب املصدددددلحة وتعزيز التعاون وتبادل املعلومات 

 توفري خدمات النظام اإليكولوجي.والزراعة واستخدامه املستدام، وللحفام على دوره يف 
وغالًبا ما تكون األطر امليسددسددية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وخاصددة التنوع البيولوجي املرافق واألغذية الربية، 
غري كافية. وعلى سدددددددددبيل املثال، غالًبا ما يتم دمج التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشدددددددددكل غري كاف  يف السدددددددددياسدددددددددات 

ية والزراعة أو خارجه. وعادة ما تويل أطر السدددددددددياسدددددددددات العامة املتعلقة ابلتنوع البيولوجي القطاعية، سدددددددددواء يف قطاع األغذ
اهتماًما حمدوًدا ابلرواب  بني التنوع البيولوجي واألغذية والزراعة. وحيثما توجد سددددياسددددات وقوانني ذات صددددلة، فةن تنفيذها 

، يعد انعدام التعاون والتنسددددددددديق بني أصدددددددددحاب 2يجية يكون يف الغالو غري كاف. وكما لوحظ يف جمال األولوية االسدددددددددرتات
املصددلحة عائقاً واسددع االنتشددار أمام حتسددني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وغالًبا ما تتضددمن الثغرات املهمة عدم 

لحة وجود رواب  كافية بني الوزارات، وبني الباحثني وصددددددانعي السددددددياسددددددات، وبني صددددددانعي السددددددياسددددددات وأصددددددحاب املصدددددد
 مستوى اإلنتاج ومستوى اجملتمعات اللية. على

واسدددددددتبعادهم عن  –مبن فيهم النسددددددداء  –وغالًبا ما يتم هتميش املنتجني على نطاق صدددددددغري واملنتجني من السدددددددكان الليني 
 عمليات صددددددددددددددنع القرار ال  تيثر على نظم اإلنتاج اخلاصددددددددددددددة  م. وعلى الرغم ذلا، تلعو العديد من منظمات املنتجني
تدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ويف الدعوة  واملنظمات اجملتمعية دورًا هاًما يف تقدمي الدعم العملي لإلدارة املسدددددددددددددد

ا للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة.  إ  سدددددياسدددددات واسدددددرتاتيجيات تسدددددويقية تدعم أدوار صدددددغار املنتجني بصدددددفتهم حراسدددددً
مبا يف ذلا عن طريق محاية  –ة واالقتصددددادية إ  ضددددمان املسدددداواة لسددددكان الريف أن هتدف السددددياسددددات االجتماعي وعو

لكي يتمكنوا من بناء قدراهتم  –وضددددمان الوصددددول العادل إ  املوارد اجملتمعية ال  يعتمد عليها العديد من صددددغار املنتجني 
 اإلنتاجية بشكل مستدام.
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فيذ سدددددياسدددددات لصدددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسدددددتخدامه ويتمثل أحد القيود الرئيسدددددية أمام تطوير واعتماد وتن
بشدددكل مسدددتدام يف االفتقار الكبري للبياانت املتعلقة عصدددائص النظم اإليكولوجية والفهم الدود لوظائف وخدمات النظام 

ظر جمدددال األولويدددة اإليكولوجي، وعلى وجددده التحدددديدددد أدوار التنوع البيولوجي لألغدددذيدددة والزراعدددة يف هدددذا السدددددددددددددديددداق )ان
 ولذا عو تعزيز البحث يف هذه اجملاالت. لالطالع على اإلجراءات ال  تعاجل هذه الفجوات(.1 االسرتاتيجية 

وهناك العديد من خدمات النظام اإليكولوجي التنظيمية والبيئية والثقافية ال  يقدمها التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
األسواق، وابلتايل ال يتم تسجيل قيمها يف اإلحصاءات االقتصادية. وقد يسهم ذلا يف واهلها عند ال  ال يتم تداوهلا يف 

صددنع السددياسددات. وميكن للتحليل االقتصددادي، مبا يف ذلا التقييم االقتصددادي، أن يسدداعد يف جعل املنافع املخفية للتنوع 
وًحا، وزايدة الوعي ابحلاجة إ  صددونه واسددتخدامه املسددتدام، البيولوجي والتكاليف اخلفية لفقدان التنوع البيولوجي أكثر وضدد

وحتفيز سددددياسددددات أكثر فعالية لصددددون التنوع البيولوجي واسددددتخدامه املسددددتدام. وحيتاج التخطي  الوطين إ  ضددددمان اإلمداد 
 إليكولوجي.طويل األجل للسلع العامة املرتبطة بصون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتوفري خدمات النظام ا

وميكن أن تتخذ احلوافز لتعزيز صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام، وغريها من األدوات االقتصادية، 
جمموعة من األشددددددددددددكال وأن تنبع من الربامج العامة، أو اسددددددددددددتثمارات القطاع اخلاص، أو مبادرات اجملتمع املدين. أما احلوافز، 

اإلعاانت، ال  تلحق الضددددددددددرر ابلتنوع البيولوجي فال تزال قائمة، وال بّد من القضدددددددددداء عليها أو إلغائها تدرعيا أو يشددددددددددمل  مبا
إصدددددالحها لتجّنو اااثر السدددددلبية. وال تزال تدابري التحفيز اإلعابية ابلنسدددددبة إ  التنوع البيولوجي غائبة يف كثري من األحيان، 

نفيددذهددا يعيق النجدداح يف كثري من األحيددان. ويف العددديددد من البلدددان، ميكن لسدددددددددددددوق وحيددث توجددد ابلفعددل هندداك نقص يف ت
ع أن توفر الفرص لتعزيز اإلنتدداج املراعي للتنوع البيولوجي. وال بددّد من  املنتجددات املمتثلددة للمعددايري البيئيددة وااخددذة يف التوسدددددددددددددّ

 االلتزامات الدولية. الرتويج للحوافز وسائر األدوات االقتصادية بطريقة تتوافق متاًما مع
وبشكل عام، حتتاج إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة إ  الدمج بشكل صحيح يف السياسات القصرية والطويلة األجل 
لتطوير قطاع األغذية والزراعة ابلتعاون مع القطاعات املعنية بصدددددون املوارد الطبيعية وإدارهتا، ويف أطر التخطي  الشددددداملة لعدة 

 ات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.قطاع
 

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

من املعرتف به على نطاق واسددددع أن التوعية والبحوث والتعليم والتدريو على مجيع املسددددتوايت ت عترب الوسددددائل الرئيسددددية لتعزيز 
، على الرغم 2و 1اإلدارة املسددددددددتدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وكما هو موضددددددددح يف جمايل األولوايت االسددددددددرتاتيجية 

قطاعي األغذية والزراعة، فةنه ينبغي حتسددددددددددني املعرفة مبكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، مسددددددددددامهاهتما احليوية يف  من
 وخدمات النظام اإليكولوجي ال  تقدمها، وكذلا كيفية مثرها ابملمارسات والنهج اإلدارية، وغريها من دوافع التغيري.

ئيسددددية أمام اجلهود لتحسددددني إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وميثل النقص يف القدرات البشددددرية واملوارد املالية عقبة ر 
يف العديد من البلدان النامية على وجه اخلصدددددددددوص. وسددددددددديحتاج العديد من البلدان إ  إيالء اهتمام خاص إبنشددددددددداء وبناء 

ال التصددنيف ومن خالل ميسددسددات البحوث والتعليم والتدريو، وبناء قاعدة قوية ومتنوعة من املهارات، مبا يف ذلا يف جم
 80علم اجلميع.

                                                   
 .هنا إ  جمموعة من البياانت املتعلقة ابلتنوع البيولوجي من قبل اجلمهور العام يشري علم اجلميع  80
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 وينبغي تعزيز البحوث على الصددددددددددددددعيدددددين الوطين والدددددويل يف مجيع جوانددددو إدارة التنوع البيولوجي لألغددددذيددددة والزراعددددة، 
مبا يف ذلا من خالل دعم نظم البحوث الزراعية الوطنية، وإنشدددددددددددداء شددددددددددددبكات البحوث املتعلقة ابلتنوع البيولوجي املرافق، 

 .تعزيزها أو

 اإلجراءات
التوعيدة، على مجيع املسدددددددددددددتوايت، أبمهيدة التنوع البيولوجي لألغدذيدة والزراعدة، وخددمدات النظدام اإليكولوجي ال   3-1-1

يوفرها، واحلاجة السددتخدامه املسددتدام وصددونه واسددتعادته، مبا يف ذلا من خالل دعم محالت التوعية على املسددتويني اإلقليمي 
املقدم من احلكومات وامليسددددسددددات وأصددددحاب املصددددلحة ااخرين ذوي الصددددلة. وتطوير القدرات  والدويل،  دف تعزيز الدعم

 االقتضاء. ذات الصلة لدعم هذه اجلهود، حسو
وحتسني القدرة على إجراء البحوث بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وال سيما بشأن التنوع البيولوجي  3-1-2

البيولوجي املرافق، واألغذية الربية، وخدمات النظام اإليكولوجي، مبا يف ذلا من خالل تشددددددددددددددكيل للرتبة وغريه من التنوع 
فرق حبث متعدد التخصصات، وتعزيز  ليات التعاون وتبادل املعلومات بني العلماء واملنتجني وأصحاب املصلحة ااخرين 

ق مبتكرة لبندداء القدددرات، على سددددددددددددددبيددل املثددال، من خالل املعنيني يف إدارة التنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة. وتعزيز طر 
استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، ومن خالل النهج التشاركية ال  تشمل، يف مجلة أمور، اجملتمعات األصلية 

 واللية ألصحاب املعارف التقليدية.
ذية والزراعة، والتشدددددجيع على اعتمدها وحتسدددددني اإلبالغ عن نتائج البحوث بشدددددأن التنوع البيولوجي لألغ 3-1-3

 واستخدامها من قبل املنتجني وواضعي السياسات.
وتقييم الفجوات وتعزيز التعليم يف مجيع اجملدداالت املعرفيدددة ذات الصددددددددددددددلدددة املرتبطدددة ابلتنوع البيولوجي لألغددذيددة  3-1-4

اللذين يسددددتهدفان خمتلف أصددددحاب املصددددلحة، مبا يف والزراعة يف اجلامعات واملدارس، والتعليم والتدريو املهين وغري الرمسي 
 وتعزيز املهارات متعددة التخصصات.، ذلا علماء علم اجلميع

وتعزيز فرص التدريو والتعليم املستمر للمزارعني، وصيادي األمساك، وحراس الثروة احليوانية، وسكان الغاابت،  3-1-5
برامج اإلرشدددددددددددددداد جملموعات املنتجني، أو املنظمدات اجملتمعيدة، لتعزيز مبا يف ذلا عن طريق املدارس احلقليدة للمزارعني، أو 

 صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه وإدارته املستدامني وخدمات النظام اإليكولوجي ال  يدعمها.
دعم أنشطة البحوث وتعزيز أطر السياسات املتعلقة ابلبحوث بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة لضمان  3-1-6

 طويلة األجل، وزايدة توافر املوارد البشرية واملادية واملالية هلذا الغرض.
وتعزيز التعليم والبحوث يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، من خالل وسدددددددددائل خمتلفة )مثل االعرتاف  3-1-7

 لتحتية املالئمة مثل املختربات والدعم اللوجس (.املتزايد به، مبا يف ذلا من خالل األجر الكايف، وتوفري البىن ا
تعزيز القدرة على اسدددددددددددددتخدام نظم التقييم والرصدددددددددددددد، مبا يف ذلا عن طريق حتسدددددددددددددني نشدددددددددددددر املعلومات على و 3-1-8

 املستخدمني.
والزراعة، مبا يف تعزيز الوعي وتبادل املعلومات بشددددددددأن ممارسددددددددات وهنج اإلدارة املراعية للتنوع البيولوجي لألغذية و 3-1-9

ذلا من خالل اسدددددتخدام التقنيات التشددددداركية )على سدددددبيل املثال، ما تنتجه اجملتمعات من مقاطع فيديو، وصدددددور، وقصدددددص 
 مصورة، ورسوم بيانية(.
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وتشجيع البحوث، مبا يف ذلا البحوث التشاركية واملتعددة التخصصات وعرب الثقافات، بشأن التنوع البيولوجي  3-1-10
والزراعة وأدواره يف النظم الزراعية والغذائية، وممارسددددات وهنج اإلدارة ال  تسددددهم أو حيتمل أهنا تسددددهم يف صددددون التنوع لألغذية 

 البيولوجي لألغذية والزراعة واستعادته واستخدامه املستدام.
 

 : تعزيز األطر القانونية والسياساتية والتحفيزية2-3 السرتاتيجيةاألولوية 
 األساس املنطقي

تعترب األطر القانونية والسددياسدداتية املناسددبة ضددرورية لإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، ولكنها غالًبا ما تكون 
غري انمية أو ضدددددعيفة التنفيذ. ويعد حتسدددددني هذه األطر حتداًي، ال سددددديما يف ضدددددوء أصدددددحاب املصدددددلحة املتعددين واملصدددددا  

صددداحو القضدددااي الناشدددئة يف إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. وكثريًا ما يتم التغاضدددي املشدددرتكة واحلاجة إ  أحكام ت
عن القوانني والسددددددددياسددددددددات ال  تتجاوز جمال إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة تاثر غري مباشددددددددرة أو غري مقصددددددددودة 

ابلتنوع البيولوجي املرافق وخدددمددات النظددام اإليكولوجي على وجدده ويف مددا يتعلق  التنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة. على
اخلصددددددوص، فةن االفتقار إ  التنسدددددديق الكايف بني قطاعات صددددددون األغذية والزراعة وإدارة املوارد الطبيعية وصددددددوهنا، والفهم 

لسياسات، يشكالن قيوًدا رئيسية الدود هلذه اجلوانو من التنوع البيولوجي وأمهيتها ابلنسبة لألغذية والزراعة بني صانعي ا
 أمام تطوير القوانني والسياسات املناسبة.

وي عرتف أبمهية تقييم التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي على نطاق واسدددددددددددع كما ي عرتف بضدددددددددددرورة تعميم التنوع 
ية، مبا يف ذلا دراسات التقييم، البيولوجي يف مجيع السياسات ذات الصلة. ومع ذلا، فةن دمج نتائج التحاليل االقتصاد

يف نظم الاسددددددددددبة الوطنية أو يف التدابري األوسددددددددددع للرعاية االجتماعية حمدود، وال تزال هناك فجوات كبرية يف املعرفة، مبا يف 
ليل االقتصادية ذلا يف ما يتعلق ابملوارد الوراثية امليكروبية، وامللقحات الربية، والنبااتت الطبية الربية. وميكن أن تلعو التحا

وبياانت تقييم خدمات النظام اإليكولوجي دورًا أكثر بروزًا، يف إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، يف مجلة أمور، يف 
 تطوير اسرتاتيجيات الصون وبرامج البحوث.

ختلفة لإلدارة املسددددددتدامة التنوع وغالًبا ما تسددددددتخدم البلدان برامج التحفيز واألدوات االقتصددددددادية األخرى لتعزيز اجلوانو امل
البيولوجي لألغذية والزراعة. ومع ذلا، غالًبا ما تسددددددددددددتخدم هذه األدوات بشددددددددددددكل منعزل ومن دون تنسدددددددددددديق فيما بينها. 

حني أن الربامج العامة الفردية أو اسددددددددددددددتثمارات القطاع اخلاص أو مبادرات اجملتمع املدين قد تقدم حوافز ذات صددددددددددددددلة  ويف
صددددة، ميكن جملموعة من التدابري االقتصددددادية املنسددددقة أن ختلق مثريًا أكرب بكثري من حيث حتسددددني نتائج التنوع أبهدافها اخلا

البيولوجي لألغذية والزراعة. وتشددددددددمل التحدايت املاثلة أمام إنشدددددددداء برامج متعددة احلوافز احلاجة إ  بيئة متكينية مناسددددددددبة 
مليسدددددددددددددسدددددددددددددات وعرب النطاقات )الدولية والوطنية ودون الوطنية(، واحلاجة لدعم املسدددددددددددددتوى الرفيع للتنسددددددددددددديق املطلوب بني ا

اال راة مع القطاع اخلاص وتشدددجيع االسدددتثمار املسددديول، واحلاجة إ  حوار شدددامل للقطاعات، أي بني اإلنتاج البيئي  إ 
ا إ  حتسدددددني توثيق األدوات االقتصدددددادية املسدددددتخدمة،  والغذائي والزراعي والقطاعات األخرى. وعموًما، هناك حاجة أيضدددددً

وينبغي تشددددددددددجيع  ال  ميكن اسددددددددددتخدامها، والتخطي  هلا، لتعزيز اإلدارة املسددددددددددتدامة للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. أو
احلوافز وسددددائر األدوات االقتصددددادية بطريقة تتوافق متاًما مع االتفاقات وااللتزامات الدولية ذات الصددددلة، جلملة أغراض منها 

 ابري سياساتية تشوه املبادالت التجارية.ونو تد
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 اإلجراءات
وجرد ومراجعة األطر التشدددددددريعية واإلدارية والسدددددددياسددددددداتية القائمة املتعلقة ابسدددددددتخدام التنوع البيولوجي لألغذية  3-2-1

عند والزراعة على حنو مسدددددددددتدام وصدددددددددونه واسدددددددددتعادته.  دف حتديد الثغرات أو نقاة الضدددددددددعف أو عدم الكفاءة والقيام، 
اسدددددتعراض األطر التشدددددريعية واإلدارية والسدددددياسددددداتية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وحتديثها حسدددددو االقتضددددداء، 
ابلنظر يف اخليارات لتعميم مجيع مكوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشدددددددددددكل كاف وضدددددددددددمان معاجلة دوافع التغيري 

 واالعتبارات الشاملة للقطاعات.
والتأكد عند مراجعة األطر التشددددريعية واإلدارية والسددددياسددددية إلدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وحتديثها  3-2-2

حسددددو االقتضدددداء، من أهنا تتوافق، قدر اإلمكان، مع إطار أهداف التنمية املسددددتدامة، وتعزيز مسددددامهات التنوع البيولوجي 
 يق أهداف التنمية املستدامة.لألغذية والزراعة وإدارته يف اجلهود لتحق

حسددددددو االقتضدددددداء ومبا يتفق مع  –وتشددددددجيع األجهزة الرائسددددددية للمنظمات الدولية ذات الصددددددلة، على النظر  3-2-3
يف أمهية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي ال  يقدمها، عند مراجعة االتفاقات  –والايهتا 

 ع البيولوجي، وإنتاج الاصيل والثروة احليوانية والغاابت ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية.العاملية بشأن التنو 
وتشددجيع تنفيذ الدراسددات، مبا يف ذلا التقييمات املشددرتكة، ال  حتدد قيم اسددتخدام أو عدم اسددتخدام التنوع  3-2-4

 –والتحليالت االقتصددددددادية األخرى ذات الصددددددلة  –يقدمها البيولوجي لألغذية والزراعة وخدمات النظام اإليكولوجي ال  
مبا يف ذلا عن طريق وضدددع املنهجيات واألدوات االقتصدددادية وتوحيدها. وينبغي أن تسدددتند هذه الدراسدددات إ  املعلومات 

 والتقييمات احلالية قدر اإلمكان.
يم، يف اسددددددددددرتاتيجيات صددددددددددون التنوع وتعزيز دمج نتائج التحليالت االقتصددددددددددادية، مبا يف ذلا دراسددددددددددات التقي 3-2-5

 البيولوجي لألغذية والزراعة وغريها من جوانو إدارته.
وتوثيق خط  التحفيز القائمة وغريها من األدوات االقتصادية املتعلقة إبدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  3-2-6

ووضددددددع خريطة هلا. وحيثما يتم حتديد ثغرات أو نقاة  عرب قطاعات البيئة واألغذية والزراعة والعام وغري احلكومي واخلاص،
ضددددددددعف أو عدم كفاءة، تكون معاجلتها عن طريق تطوير أدوات جديدة أو تعزيز أو تنسدددددددديق الصددددددددكوك احلالية، حسددددددددو 

 االقتضاء، وبطريقة تتسق متاًما مع االتفاقات وااللتزامات الدولية ذات الصلة.
التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وتسددددددددتخدمه بشددددددددكل مسددددددددتدام، وحتفيزها، وتعزيز نظم اإلنتاج ال  تصددددددددون  3-2-7

وسددددياسددددات التوريد املسددددتدامة ، مبا يشددددمل األسددددواق  بطريقة تتماشدددى متاًما مع االتفاقات وااللتزامات الدولية ذات الصدددلة
 وسالسل القيمة، للمنتجات من نظم اإلنتاج ال  تدعم صون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام. 

وإلغاء احلوافز الضدددددددددددارة ابلتنوع البيولوجي أو التخلص التدرعي منها أو إصدددددددددددالحها، بطريقة تتسدددددددددددق متاًما مع  3-2-8
 مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية الوطنية.االتفاقات وااللتزامات الدولية ذات الصلة، مع 

وتكييف السددددددياسددددددات وقرارات االسددددددتثمار يف خمتلف قطاعات األغذية والزراعة بطريقة حتّد من تدهور النظام  3-2-9
 اإليكولوجي وتشّجع اإلدارة املستدامة للتنوع البيولوجي ونظم اإلنتاج املستدامة.

واإلنتاج املسدددددددتدامني، مبا يف ذلا عن طريق تطبيق هنج االقتصددددددداد الدائري وسدددددددائر وتطبيق أمناة االسدددددددتهالك  3-2-10
النهج ذات الصدددددددددددلة من أجل حتقيق كفاءة اسدددددددددددتخدام املوارد لدعم صدددددددددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسدددددددددددتعادته 

 واستخدامه املستدام.
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ذية والزراعة وتقاسدددددم منافعها، حسدددددو االقتضددددداء، تشدددددجيع تنفيذ تدابري احلصدددددول على املوارد الوراثية لألغو 3-2-11
كوسيلة لتحسني االستخدام املستدام هلذه املوارد، وزايدة الوعي أبدوارها وقيمها، وبناء القدرات لتعزيز البحوث والتعليم 

الوراثية والتدريو من أجل صوهنا واستخدامها بشكل مستدام، مع االعرتاف ابلطبيعة اخلاصة واملميزات اخلاصة للموارد 
 لألغذية والزراعة.

سددددددددددددديما التنوع البيولوجي املرافق،  وتعزيز األطر الوطنية لتقييم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصدددددددددددددده، وال 3-2-12
 واألغذية الربية من خالل إشراك اهليئات الوطنية، وتعزيز التنسيق بني الوكاالت.

البيولوجي لألغذية والزراعة ومراعاة هذه األدوار، عند االقتضدددددددددددداء، يف مرحلت والتوعية أبدوار عناصددددددددددددر التنوع  3-2-13
 التخطي  والتنفيذ املتعلقتني ابملناطق املعينة، مثل املناطق المية وغريها من تدابري الصون الفعالة القائمة على املناطق.

واسددددددتخدامه املسددددددتدام يف سددددددالسددددددل القيمة ودعم تعميم صددددددون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسددددددتعادته  3-2-14
 الغذائية.

 
 : حتسني التعاون والتمويل3-3 السرتاتيجيةاألولوية 

 األساس املنطقي
تغطي إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة احلدود التقليدية بني قطاعات األغذية والزراعة وتلا بني األغذية والزراعة 

ما يتطلو تعزيز صدددددون التنوع البيولوجي واسدددددتخدامه بشدددددكل مسدددددتدام إجراءات على نطاق واحلفام على الطبيعة. وغالًبا 
جغرايف واسدددددددع )على سدددددددبيل املثال، عرب مسدددددددتجمعات املياه أو على طول مسدددددددارات اهلجرة( وإشدددددددراك جمموعة من خمتلف 

صدددوص عابرة للحدود الوطنية. أصدددحاب املصدددلحة. وغالًبا ما تكون النطاقات املوزعة ألنواع التنوع البيولوجي على وجه اخل
وابلتايل، فةن التعاون مع أصدددددددحاب املصدددددددلحة املتعددين وبني القطاعات وعلى املسدددددددتوى الدويل يف جمال التنوع البيولوجي 

وهناك حاجة إ  التعاون داخل البلدان ويف ما بينها من أجل تطوير  لألغذية والزراعة ورصددددددددددددددده وإدارته، هو أمر حيوي.
ة واإلقليمية. وتعترب الشدددبكات مهمة يف رب  أصدددحاب املصدددلحة ويف دعم البحث ونقل املعارف والتطوير الشدددبكات الوطني

 امليسسي وبناء القدرات. 
وتسدددددددددددتهدف العديد من املبادرات التعاونية اإلقليمية الفرعية واإلقليمية والدولية صدددددددددددون املوارد الوراثية الصدددددددددددولية واحليوانية 

واسددددددددددتخدامها بشددددددددددكل مسددددددددددتدام. وهناك عموًما عدد أقل بكثري من هذه اجلهود ال  تسددددددددددتهدف التنوع واحلرجية واملائية 
البيولوجي املرافق ودوره يف تقدمي خدمات النظام اإليكولوجي لألغذية والزراعة، على الرغم من أن عدًدا من املبادرات على 

املرافق، مبا يف ذلا من خالل املشددددداريع ال  تسدددددتهدف هذه املسدددددتوايت يسدددددهم يف إدارة مكوانت حمددة للتنوع البيولوجي 
 امللقحات أو عوامل املكافحة البيولوجية أو اجملموعات خارج املوقع الطبيعي.

وإ  جانو االفتقار إ  اإلرادة السياسية و أو احلوكمة، والقدرات، والوعي واملعرفة والتعاون، فةن االفتقار إ  املوارد املالية 
يود الرئيسددية أمام التنفيذ الفعال جلميع اإلجراءات املدرجة يف مجيع جماالت األولوية االسددرتاتيجية الثالثة يف يشددكل أحد الق
 .إطار العمل
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 اإلجراءات
جرد ووصددددف امليسددددسددددات الوطنية واإلقليمية ال  لديها والايت تتعلق إبدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة  3-3-1

 لتمكني إنشاء أو تعزيز  ليات التنسيق ذات الصلة. 
املنتجني وحتسدددددني التعاون يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة بني أصدددددحاب املصدددددلحة املعنيني مبا يشدددددمل  3-3-2

والباحثني واملسدددتهلكني وصدددانعي السدددياسدددات، داخل قطاعات األغذية والزراعة وإدارة املوارد الطبيعية وعلى نطاق أوسدددع، من 
 أجل تسهيل وضع سياسات أكثر صلة وفعالية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ودعم االبتكار التشاركي ونقل املعارف.

ة و أو إنشددددددداء شدددددددبكات جديدة ترب  بني املسدددددددتخدمني واجملتمعات ال  تدير التنوع وتعزيز الشدددددددبكات القائم 3-3-3
البيولوجي املرافق وخدمات النظام اإليكولوجي يف املزارع واملواقع الطبيعية، ومعاهد البحوث، والعلماء، وأصددحاب املصددلحة 

 انت وأفضل املمارسات، من بني أمور أخرى.ااخرين، مبا يف ذلا على املستويني الوطين واإلقليمي، لتسهيل تبادل البيا
ومواصددددددددددددددلدددة تطوير وتعزيز التعددداون الددددويل لتعميم التنوع البيولوجي لألغدددذيدددة والزراعدددة يف القطددداعدددات الزراعيدددة  3-3-4

 وخارجها. ونشر أمثلة عن التعاون الناجح.
والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب، لتعزيز بناء مواصدددلة تطوير وتعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلا التعاون الثالثي و 3-3-5

 القدرات، واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا املتعلقة إبدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، خاصة يف البلدان النامية.
اسددتخدامها من خالل وتشددجيع تيسددري الوصددول إ  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسددم املنافع الناشددئة عن  3-3-6

الصددددددددددكوك الدولية، و  أو سددددددددددائر االيات التنظيمية الوطنية، مع مراعاة أمهية املنافع النقدية وغري النقدية هذه املوارد املالية 
لصددددون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسددددتخدامها املسددددتدام، خاصددددة يف البلدان النامية، والطبيعة اخلاصددددة للموارد الوراثية 

 ألغذية والزراعة وخصائصها املميزة.ل
اسدددددتكشددددداف فرص زايدة الدعم، مبا يف ذلا الدعم املايل، من أجل األنشدددددطة املتعلقة ابلتنوع البيولوجي لألغذية  3-3-7

 والزراعة، مبا يف ذلا البحوث واالبتكار والرصد والتقييم والصون واالستخدام املستدامني والتوعية والتدريو وبناء القدرات.
وحتديد فرص لالسددتخدام الفعال للموارد، على سددبيل املثال من خالل تعزيز الت زر والتعاون بني املشدداريع على  3-3-8

 املستويني الوطين واإلقليمي.
ودعم اسددددددددددددددرتاتيجيات التمويل خلط  العمل القطاعية العاملية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لدى منظمة  3-3-9

 راعة وتنفيذ برانمج عملها املتعدد السنوات.األغذية والز 
 املسامهة يف تنفيذ املبادرات الدولية لصون التنوع البيولوجي للرتبة وامللقحات واستخدامها على حنو مستدام. 3-3-10
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 1امللحق 

 املفاهيم املستخدمة يف إطار العمل بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة -1اجلدول 

التبددددداين بني من اتفددددداقيدددددة التنوع البيولوجي على أنددددده " 2ي عرف التنوع البيولوجي يف املدددددادة  البيولوجيالتنوع 
الكائنات احلية من مجيع املصددددددددددددددادر مبا فيها، ضددددددددددددددمن أمور أخرى، النظم اإليكولوجية الربية 

داخل األنواع والبحرية واملائية واملرّكبات اإليكولوجية ال  تعد جزًءا منها: وهذا يشددددمل التنوع 
 81وبينها وتنوّع النظم اإليكولوجية".

الددتددنددوع الددبدديددولددوجددي 
 لألغذية والزراعة

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة هو فئة فرعية من التنوع البيولوجي، وهو يتضدددددددددددددمن ألغراض تقرير 
والكددائنددات الدددقيقدددة "تنوع احليواانت والنبددااتت حددالددة التنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة يف العددامل 

وتباينها على املسدددددددددتوى الوراثي وعلى مسدددددددددتوى األنواع والنظم اإليكولوجية ال  تدعم هياكل النظام 
اإليكولوجي ووظددائفدده وعمليدداتدده داخددل نظم اإلنتدداج وحوهلددا، وتوفر املنتجددات الزراعيددة الغددذائيددة وغري 

 82الغذائية".
إنتاج الاصدديل والثروة احليوانية والغاابت ومصددايد األمساك وتربية  يعترب أّن "نظم اإلنتاج" تشددمل نظم نظم اإلنتاج

حبسددددددددددددو تعريف منظمة األغذية والزراعة، تشددددددددددددمل الزراعة الغاابت ومصددددددددددددايد و  األحياء املائية.
 األمساك وتربية األحياء املائية.

املددددددوارد الددددددوراثدددددديدددددددة 
النبدددداتيددددة لألغددددذيددددة 

 والزراعة

ية لألغذية والزراعة إ  "أي مادة وراثية من أصدددددل نبايت ال  مصدددددطلح املوارد الوراثية النباتيشدددددري 
ويشددددددددددددددمددل ذلددا األنواع ال  يسددددددددددددددتخدددمهددا  83هلددا قيمددة فعليددة أو حمتملددة لألغددذيددة والزراعددة."

املزارعون السددالالت األصددلية ال  يتم االحتفام  ا يف املزارع، واألصددناف السددنة، ومواد الرتبية 
يف برامج حتسددددددددددني الاصدددددددددديل، وعينات بنوك اجلينات )أي اجملموعات خارج املوقع(، واألقارب 

 ية.الربية للمحاصيل، والنبااتت الربية الصودة لألغذ
املددددددوارد الددددددوراثدددددديدددددددة 
احليوانيدددة لألغدددذيدددة 

 والزراعة

املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة هي املوارد الوراثية ذات أصدددل حيواين ال  "تسدددتخدم أو 
ومشل نطاق التقييمات العاملية ال  أجرهتا منظمة  84حيتمل اسددددددددددددددتخدامها لألغذية والزراعة."

الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة املوارد الوراثية لألنواع املسدددددددتأنسدددددددة األغذية والزراعة على املوارد 
 85من الطيور والثدييات املستخدمة يف األغذية والزراعة.

                                                   
 .أمانة اتفاقية التنوع البيولوجياتفاقية التنوع البيولوجي. مونرتايل، كندا. . 1992اتفاقية التنوع البيولوجي.   81
 .روما .حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.   82
 .. رومااملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 2009منظمة األغذية والزراعة.   83
خطة العمل العاملية . 2007 منظمة األغذية والزراعة.روما  حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل. . 2007منظمة األغذية والزراعة.   84

 .روماللموارد الوراثية احليوانية وإعالن إنرتالكن. 
التقرير الثاين عن حالة  .2015 منظمة األغذية والزراعة.روما  حالة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف العامل. . 2007منظمة األغذية والزراعة.   85

 .رومااملوارد الوراثية احليوانية لألغذية 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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املددددددوارد الددددددوراثدددددديدددددددة 
احلرجيددددة لألغددددذيددددة 

 والزراعة

واع املواد املوروثة التفظ  ا داخل األشددددددددددددددجار وأناملوارد الوراثية احلرجية لألغذية والزراعة هي "
النبااتت اخلشبية األخرى ذات القيمة االقتصادية أو البيئية أو العلمية أو االجتماعية الفعلية أو 

  86."التملة ويف ما بني تلا األشجار والنبااتت
املوارد الوراثية املائية 
 لألغذية والزراعة

والكروموسددددددددددددددومات تشددددددددددددددمل املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة "احلم  النووي واجلينات 
واألنسدددددددددجة واخلالاي التناسدددددددددلية واألجنة وغريها من مراحل احلياة املبكرة، واألفراد والسدددددددددالالت 

 87األغذية والزراعة." واألرصددددة ومجاعات الكائنات ذات القيمة الفعلية أو املمكنة ابلنسدددبة إ 
األنواع ية لألغذية والزراعة، حلالة املوارد الوراثية املائوقد مشل نطاق التقييم العاملي الذي أجري 

 املائية املستزرعة وأقار ا الربية ضمن الوالية الوطنية.
املددددددوارد الددددددوراثدددددديدددددددة 
لألغددددذيددددة والزراعددددة 
من الكائنات احلية 
الددددددددددددددقددددددددددددديدددددددددددددقدددددددددددددة 

 والالفقارايت

تعد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارايت عنصددددددرًا رئيسددددددياً يف 
التنوع البيولوجي املرافق. وتشددددددددددددددمل اجملموعات املهمة امللقحات، وال سدددددددددددددديما حنل العسددددددددددددددل، 
بة إ  عملية اهلضددددددددددددددم لدى اجملرتات، ووهيز األغذية  والكائنات احلية الدقيقة املهمة ابلنسدددددددددددددد
والعمليدددات الزراعيدددة الصددددددددددددددنددداعيدددة، وعوامدددل املكدددافحدددة البيولوجيدددة، والكدددائندددات احليدددة الددددقيقدددة 

 88يف الرتبة. والالفقارايت
الددتددنددوع الددبدديددولددوجددي 

 املرافق 
"يشدددددددددددددمل التنوع البيولوجي املرافق، تلا األنواع ذات األمهية لوظيفة النظام اإليكولوجي، وذلا 
مثالً، عن طريق التلقيح، ومكافحة اافات النباتية، واحليوانية، واملائية، وتكوين الرتبة والصدددددددددددددحة، 

 : ويتضمن ذلا عدة أمور من بينهاوتوفري املياه وجودهتا، إ  غري ذلا، 
الكائنات الدقيقة )وتشددددددددددددددمل البكترياي، والفريوسددددددددددددددات، واألوليات( والفطرايت املوجودة  أ()

داخل وحول ن ظم اإلنتاج ذات األمهية السددددددددددددددتخدام وإنتاج الفطور اجلذرية، وميكروابت الرتبة، 
 وامليكروابت العالقة وميكروابت املعدة لدى احليواانت اجملرتة 

والالفقارايت، وتشمل احلشرات، والعناكو، والديدان، وسائر الالفقارايت األخرى ذات  )ب(
األمهية إلنتاج الاصدددديل، واحليواانت، واألمساك، والغاابت، بعدة طرق من بينها عوامل التحلل، 

 واافات، واللواقح، واملفرتسات داخل وحول نطم اإلنتاج 
ت، والزواحف والطيور والثدددييددات الربيددة )غري املدددجنددة(، الفقددارايت، وتشدددددددددددددمددل الربمددائيدداو )ج(

وتشددمل األقارب الربية، ذات األمهية يف إنتاج الاصدديل واحليواانت واألمساك والغاابت، كاافات، 
 واملفرتسات، واللواقح، أو من انحية أخرى، يف نظم اإلنتاج وحوهلا 

 الاصدددديل واألقارب الربية للمحاصدددديل، يف، والنبااتت الربية واملزروعة األرضددددية واملائية غري )د(
وحول املسددداحات اإلنتاجية مثل نبااتت السدددياجات، واألعشددداب الضدددارة، واألجناس املتواجدة 
يف املمرات الشدددددداطئية، واألهنار، والبحريات، واملياه البحرية السدددددداحلية ال  تسددددددهم بشددددددكل غري 

 89مباشر يف اإلنتاج.

                                                   
  .روماحالة املوارد الوراثية احلرجية لألغذية والزراعة يف العامل. . 2014منظمة األغذية والزراعة.   86
 .روماحالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل. . 2019منظمة األغذية والزراعة.   87
 ./1Report Rev./17/16CGRFAالوثيقة من  79الفقرة   88
 روما.اخلطوة التوجيهية إلعداد التقارير القطرية عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. . 2013منظمة األغذية والزراعة.   89

http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca5256en/
http://www.fao.org/3/a-ms565a.pdf
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الربية هي منتجات غذائية ي احلصول عليها من أنواع غري مستأنسة. وقد يتم حصادها "األغذية  األغذية الربية
)وميعهددا أو اصدددددددددددددطيددادهددا( من داخددل نظم اإلنتدداج الغددذائي والزراعي أو من النظم اإليكولوجيددة 
األخرى. وتتداخل األنواع ال  تزود األغذية الربية بدرجات متفاوتة مع فئات األنواع "القطاعية" 

رد الوراثية والتنوع البيولوجي املرافق هلا. وعلى سددددبيل املثال، رمبا تكون املصددددايد الطبيعية أكرب للموا
مثال منفرد على االسددتخدام البشددري لألغذية الربية، وتسددتخدم العديد من منشدد ت تربية األحياء 

 90املائية خمزواًن براًي ألمساك التفريخ أو تربية الريقات.
خددددددمدددددات النظدددددام 

 اإليكولوجي
وقد  91خدمات النظام اإليكولوجي هي "املنافع ال  يسددددتمدها اإلنسددددان من النظم اإليكولوجية".

حددددد تقييم األلفيدددة للنظدددام اإليكولوجي أربع فئدددات من خددددمدددات النظدددام اإليكولوجي، وهي: 
خددمدات التزويدد، وخددمدات التنظيم، وخددمدات الددعم، واخلددمدات الثقدافيدة. "خددمدات التزويدد" 

ي "املنتجات ال  يتم احلصدددددددددددددول عليها من النظم اإليكولوجية"، أي املواد الغذائية واملواد اخلام ه
مبختلف أنواعها، مبا يف ذلا منتجات النظم الزراعية والغذائية. و"خدمات التنظيم" هي "املنافع 

ناخ، ونوعية ال  يتم احلصدددددددول عليها من تنظيم عمليات النظام البيئي". وتشدددددددمل األمثلة تنظيم امل
املياه واهلواء، واألمراض، والكوارث الطبيعية. و"اخلدمات الثقافية" هي "فوائد غري مادية حيصدددددددددددددل 
عليها الناس من النظم اإليكولوجية من خالل اإلثراء الروحي، وتنمية املعرفة، والتفكري، والرتفيه، 

يع خدمات النظدام واخلربات اجلمداليدة". و"خدمات الدعم" هي خدمات "ضدددددددددددددرورية إلنتداج مج
اإليكولوجي األخرى". وتشمل األمثلة التمثيل الضوئي وتدوير املغذايت. والسمة املميزة خلدمات 

 الدعم هي أن هلا مثري أقل مباشرة على رفاهية اإلنسان.
إدارة الددددددددددتددددددددددنددددددددددوع 
البيولوجي لألغذية 

 والزراعة

بشدددددددددددددأن التنوع البيولوجي لألغذية  إدارة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف إطار العملتيخذ 
والزراعة على أهنا تشمل األنشطة املتعددة املشمولة يف استعادته واستخدامه املستدام وصونه يف 

 املوقع الطبيعي وخارج املوقع.
يشدددددددددددددمل صدددددددددددددون التنوع البيولوجي مجيع اإلجراءات املنفذة  دف منع فقدان التنوع البيولوجي يف  الصون

 92.والنظم اإليكولوجية ال  تشدددددددددددددكل هذه اجملموعة الفرعية من التنوع البيولوجي األعداد واألنواع
 93"صددددديانة عناصدددددر التنوع البيولوجي خارج حميطاهتا الطبيعية".ويعين الصدددددون خارج املوقع الطبيعي 

ويعين الصدددددددددددون يف املوقع الطبيعي "صددددددددددديانة النظم اإليكولوجية واملوائل الطبيعية، وصددددددددددديانة وإنعا  
األنواع ال  تتوافر هلددا مقومددات البقدداء يف حميطدداهتددا الطبيعيددة، ويف حددالددة األنواع املدددجنددة  جمموعددات

 ويشمل ذلا الصون يف املزارع. 94واملستنبتة، يف اليطات ال  تطور فيها خصائصها املميزة".

                                                   
 .. رومايف العاملحالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة . 2019منظمة األغذية والزراعة.   90
 .Island Pressواشنطن العاصمة، مطبعة  النظم البيئية ورفاهية اإلنسان: توليف.. 2005. تقييم األلفية للنظام اإليكولوجي  91
 .. روماحالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل. 2019منظمة األغذية والزراعة.   92
 البيولوجي.. اتفاقية التنوع البيولوجي مونرتايل كندا. أمانة االتفاقية الدولية التفاقية التنوع 1992اتفاقية التنوع البيولوجي.   93
 . اتفاقية التنوع البيولوجي مونرتايل كندا. أمانة االتفاقية الدولية التفاقية التنوع البيولوجي.1992اتفاقية التنوع البيولوجي.   94
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االسدددددددددددددددددددددتددددددددخدددددددددام 
 املستدام

معدل ال ييداين على اسدددددتخدام عناصدددددر التنوع البيولوجي أبسدددددلوب و يعين االسدددددتخدام املسدددددتدام "
املدى البعيد إ  تناقص هذا التنوع، ومن مث صددددديانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات األجيال 

 95املقبلة".
يشدددددري مصدددددطلح االسدددددتعادة إ  "أّي نشددددداة مقصدددددود يشدددددرع يف تعايف نظام إيكولوجي من حالته  االستعادة

االسددددتعادة الفعالة جمموعة من التدخالت البشددددرية املتدهورة أو يسددددرّع وترية هذا التعايف. وتشددددمل 
اهلادفة إ  التأثري على العمليات التعاقبية السددددددددتعادة توفر خدمات النظام اإليكولوجي، وتسددددددددريع 

 96هذه العمليات."
 

 

                                                   
 ولوجي.. اتفاقية التنوع البيولوجي مونرتايل كندا. أمانة االتفاقية الدولية التفاقية التنوع البي1992اتفاقية التنوع البيولوجي.   95
96 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
 
 الصفحات

 4 املقدمة - اجلزء األول
 5 إعداد خطة العمل العاملية

 6 خطة العمل العاملية طبيعة
 6 املنطقي خلطة العمل العاملية املسوغ
 8 واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية أهداف
 11 خطة العمل العاملية وتنظيمها هيكل

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

 12 اهلدف الطويل األجل
 تعزيز االستخدام املوحّد عامليًا للمصطلحات والتسميات والتوصيفات اخلاصة: 1-1ألولوية االسرتاتيجية ا

 13 ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة.
 حتسني وتنسيق إجراءات الرصد واإلبالغ، وتوسيع نطاق نظم املعلومات :2-1األولوية االسرتاتيجية 

ملوارد الوراثية املائية ال  مل يتم اإلبالغ عنها أو مل يتم اإلبالغ عنها إ  األنواع من أجل تغطية االقائمة املستندة 
 14 ابلشكل الكايف.

 إنشاء و أو وضع نظم معلومات موحّدة وطنية وإقليمية وعاملية وتعزيزها: 3-1األولوية االسرتاتيجية 
 ية املائية ما دون مستوى النوع والتثبت منها واإلبالغ عنهاومنحها طابعًا ميسسيًا من أجل مجع املوارد الوراث
 15 )أي التنوّع الوراثي لألنواع واألرصدة املستزرعة(.

 16 صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام -2األولوية  جمال
 16 مقدمة

 17 اهلدف الطويل األجل
 للموارد الوراثية املائية األكثر عرضةً للخطر : حتديد األقارب الربية1-2االسرتاتيجية  األولوية

 )مثاًل عن طريق نظام املعلومات اخلاص ابملوارد الوراثية املائية(، واحلرص على إدارهتا
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 17 مستدامة وعلى تنفيذ إجراءات الصون املالئمة عند الضرورة، على الصعيدين الوطين واإلقليمي. بطريقة
 اااثر الراهنة واملستقبلية املرتتبة عن التغريات البيئية، مبا يف ذلا : ترّقو2-2االسرتاتيجية  األولوية

 18 تغرّي املناخ، على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واالستجابة وفقًا لذلا.
 : دمج صون املوارد الوراثية املائية يف املوقع على حنو  انش  3-2االسرتاتيجية  األولوية

 مصايد األمساك وخط  اإلدارة القائمة على النظام اإليكولوجي،يف تنمية إدارة 
 19 وعاصة ابلنسبة إ  األنواع املهّددة.

  الرتويج لصون املوارد الوراثية املائية خارج املوقع، مبا يف ذلا أقار ا: 4-2األولوية االسرتاتيجية 
 20 الربية واألنواع املهددة.
 حتسني االستخدام املستدام لألنواع املستزرعة املدجّنة من خالل حتسني إدارة: 5-2األولوية االسرتاتيجية 

 21 التنوّع الوراثي.
 إدارة ومراقبة استخدام وتبادل املوارد الوراثية املائية على حنو  من مع األخذ: 6-2 األولوية االسرتاتيجية

 22 الوطنية والدولية، حسو احلاجة. الصكوكيف االعتبار 

 23 تطوير املوارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية -3جمال األولوية 
 23 مقدمة
 23 الطويل األجل اهلدف

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

 زايدة اعتماد برامج الرتبية االنتقائية الطويلة األجل واملدارة بطريقة جيدة ابعتبارها :2-3األولوية االسرتاتيجية 
 25 تكنولوجيا حتسني وراثي أساسية مع الرتكيز على أنواع تربية األحياء املائية الرئيسية.

 إعداد اسرتاتيجيات وبرامج إمنائية وطنية و أو إقليمية لألنواع واألصناف املستزرعة،: 3-3األولوية االسرتاتيجية 
 26 غية إطالق كامل إمكاانت املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة.تراعي احتياجات السوق واجملتمع، ب

 اء املائية لتطوير األنواعرفع قدرات أصحاب املصلحة الرئيسيني يف تربية األحي: 4-3األولوية االسرتاتيجية 
 28 املستزرعة السّنة.

 30 السياسات واملؤسسات وبناء القدرات -4جمال األولوية 
 30 مقدمة
 31 الطويل األجل اهلدف

 تطوير أو مراجعة االسرتاتيجيات والسياسات بشأن صون املوارد الوراثية املائية :1-4األولوية االسرتاتيجية 
 31 وتطويرها، وتنفيذها ورصدها ابلتعاون مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة.واستخدامها املستدام 
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 حتسني تبادل املعلومات وأنشطة الشبكات املعنية ابملوارد الوراثية املائية :2-4األولوية االسرتاتيجية 
 على املستوى العاملي، واإلقليمي والوطين وتوعية أصحاب املصلحة على أمهية هذه املوارد،

 ا األدوار ال  تضطلع  ا الشعوب األصلية واجملتمعات اللية، والشباب والنساء، يف صونمبا يف ذل
 32 املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتطويرها.

 دعم اإلدخال املسيول للموارد الوراثية املائية وتبادهلا واستخدامها، :3-4االسرتاتيجية  األولوية
 33 عمليات التقييم املالئمة للمخاطر، والسياسات املناسبة وتنفيذها الفعال.مبا يف ذلا من خالل 
 تنفيذ االتفاقيات والصكوك الدولية القائمة ذات الصلة بصون املوارد الوراثية: 4-4األولوية االسرتاتيجية 

 34 املائية واستخدامها املستدام وتطويرها.
 مليسسات الوطنية، مبا يف ذلا جهات التنسيق الوطنية،إقامة أو تعزيز ا: 5-4األولوية االسرتاتيجية 

 الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتنفيذها من أجل تنمية قطاع تربية األحياء ابملواردلتخطي  التدابري اخلاصة 
 35 املائية ومصايد األمساك.
 إقامة أو تعزيز ميسسات وطنية وإقليمية لتوصيف املوارد الوراثية املائية :6-4األولوية االسرتاتيجية 

 لألغذية والزراعة وحصرها ورصد اواهاهتا واملخاطر املرتبطة  ا من أجل التثقيف والبحث بشأهنا،
 36 والتنسيق بني القطاعات إلدارهتا، مبا يف ذلا تقييمها االقتصادي وتوصيفها وحتسينها الوراثي.

 تيسري احلصول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة والتقاسم العادل: 7-4لوية االسرتاتيجية األو 
 37 واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

 تعبئة املوارد، مبا يف ذلا املالية منها، لصون املوارد الوراثية املائية واستخدامها: 8-4األولوية االسرتاتيجية 
 38 بطريقة مستدامة.وتطويرها 
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 املقدمة - اجلزء األول
بلغ اإلنتاج العاملي للحيواانت املائية )األمساك، والقشددددرايت والرخوايت واحليواانت املائية األخرى( أعلى مسددددتوى  -1

 33.3مليار دوالر أمريكي. وإضددددددددافًة إ  ذلا، ّي إنتاج  401مليون طن، بقيمة  179بقدر  2018له على اإلطالق عام 
يف املائة من إنتاج  46مليون طن من النبااتت املائية، وال سدددددددددددددديما الطحالو الكبرية البحرية )األعشدددددددددددددداب البحرية(. وأتى 

يف املائة من إنتاج األعشدددددددددددددداب البحرية من تربية األحياء املائية. وقد شددددددددددددددّكلت تربية األحياء املائية  97احليواانت املائية و
إ  عام  2001يف املائة سددددددنواًي من عام  5.3القطاع األسددددددرع منًوا يف إنتاج األغذية يف هذا القرن، وسددددددّجلت زايدة بنسددددددبة 

ية وقيمتها يفوقان إنتاج مصددايد األمساك الطبيعية. وييكد هذا اإلنتاج . وبصددورة إمجالية، ابت إنتاج تربية األحياء املائ2018
على االنتقال الطويل األجل من صددديد العديد من األنواع املائية يف وسدددطها الطبيعي إ  اسدددتزراعها. وقد اسدددتقر االصدددطياد 

رجح أن تزداد الغاّلت من املصدددددايد من املصدددددايد الطبيعية عند مسدددددتواه يف العقود األخرية، و ة ما يشدددددري إ  أنه من غري امل
الطبيعية بشددددددددكل كبري مقارنًة مبسددددددددتوايهتا احلالية، وابلتايل أبنه عو أن ترتافق الزايدة يف الطلو على األغذية البحرية بنمو 

 مستدام يف تربية األحياء املائية.
بصددورة رئيسددية يف البلدان النامية، حيث إن تربية األحياء املائية يف العامل غري متوازنة على الصددعيد اإلقليمي وتقوم  -2

يمثل يف املائة من اإلنتاج، ويتمتع ابلتنوع األكرب يف األنواع املسددددددددتزرعة. ف 92أن إقليم  سدددددددديا والي  اهلادئ مسدددددددديول عن 
 71نسبة  -ائيةيف املائة من اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية. وميثل إنتاج احليواانت امل 60الصني وحدها أكثر من إنتاج 

يف املائة من هذا اإلنتاج  أييت من تربية األحياء  60يف املائة من اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية. كما أن أكثر من 
يف املائة والقشددددرايت أكثر من  20يف املائة من األمساك الزعنفية )ومتثل الرخوايت أكثر من  66املائية الداخلية ومنها نسددددبة 

تسددّجل البلدان عامًة إنتاج النبااتت  املائة(. وتقوم منظمة األغذية والزراعة بتسددجيل إنتاج األعشدداب البحرية إمنا اليف  11
 املائية العليا يف املياه العذبة والطحالو الدقيقة البحرية.

يعمل  وعد املاليني من األشخاص من حول العامل مصدر دخل وسبياًل لكسو العيش يف القطاع املائي، حيث -3
 85يف املائة يف تربية األحياء املائية(. وس ّجلت األرقام األعلى يف  سيا ) 34مليون شخص تقريًبا يف القطاع األّويل ) 59.5

يف املائة كل منهما(. وبلغ إمجايل  1يف املائة(، وأورواب وأوسددددددددددددديانيا ) 4يف املائة(، واألمريكيتان ) 9يف املائة(، تليها أفريقيا )
يف املائة من القوة العاملة يف القطاع األّويل. ويف عام  14ا راة املرأة يف قطاع مصدددددايد األمساك وتربية األحياء املائية حوايل 

 21.5  كيلوغراًما )ومن املتوقع أن يرتفع إ  20.3، ق ّدر االسددددددددددددددتهالك العاملي الظاهر لألمساك للفرد الواحد بدددددددددددددددددددددددددددد 2017
يف املائة تقريًبا من متناول سددددكان العامل  17.3(، حيث اسددددتحوذت األغذية املائية على نسددددبة 2030كيلوغراًما حبلول عام 

يقارب  وعلى الصددددددعيد العاملي، توفّر األمساك مايف املائة من جمموع الربوتينات املسددددددتهلكة.  8.6من الربوتينات احليوانية، و
يف املائة على  10مليار نسددددددددمة، و 3.3صدددددددديو الفرد من متناول الربوتينات احليوانية ألكثر من يف املائة من متوسدددددددد  ن 20

مليار شخص. كما متثل األمساك ومنتجات األمساك بع  السلع الغذائية األكثر تداواًل  6.5األقل من هذه الربوتينات لدددددددددددددد
 يف العامل.

مّر مئات السددنوات حيث ازداد الضددغ  على الصدديد  وقد مثرت حالة التنوع املائي أبنشددطة الصدديد الطبيعي على -4
يف املائة من األرصدددة السددمكية املقّدرة خضددعت للصدديد غري  34، اعت رب أن أكثر من 2017ويف عام  على الصددعيد العاملي.

. ومن امليكد أن أنشددددطة الصدددديد هذه 1974يف املائة فق  عام  10املسددددتدام، وقد ارتفعت هذه النسددددبة بعد أن كانت تبلغ 
سددوف تيثر على التنوع البيولوجي على املسددتوايت كافة )مبا يف ذلا النظام اإليكولوجي، واألنواع والتنوّع الوراثي(. وتتوفر 
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الكبري بع  البياانت عن  اثر التنوّع البيولوجي ابلنسددددبة إ  األرصدددددة ال  يتم صدددديدها، إمنا بفعل ارتفاعها اجلديد نسددددبًيا و 
يف جمال اإلنتاج، اندرًا ما تتوفّر معلومات مماثلة يف ما خيّص التنوع يف تربية األحياء املائية، وال سدددديما على املسددددتوايت دون 

 مستوى األنواع.
وتشددكل املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة األسدداس الذي يقوم عليه اإلنتاج يف هذا القطاع. ابلفعل، يتم مجع  -5

(، 2018نوع يف قطاع تربية األحياء املائية )بياانت عام  700نوع من املصدددددايد الطبيعية واسدددددتزراع حوايل  1 700من أكثر 
(. ويف حني يستمر عدد األنواع اخلاضعة 2006نوًعا مسجاًل عام  472حيث سّجل هذا الرقم األخري ارتفاًعا سريًعا )من 

ا ترّكز لإلنتاج يف املائة من إنتاج األمساك الزعنفية  90حول عدد صدددغري من األنواع. فأكثر من  للرتبية ابالرتفاع، هناك أيضدددً
نوًعا أو جمموعة من األنواع فق ، فيما متثل األنواع العشددددددددددددرة األو  يف تربية األحياء املائية يف العامل )مبا يف ذلا  27يطال 

 . يف املائة من حجم إنتاج تربية األحياء املائية 50النبااتت( حوايل 
واملوارد الوراثية املائية هي مبثابة القاعدة ال  تتيح لقطاع تربية األحياء املائية وللمصددددددددددددددايد الطبيعية التواجد والنمو  -6

مع التأثريات على حنو  مطّرد. وتّتسددددددددم إدارهتا الفّعالة أبمهية أسدددددددداسددددددددية لتحسددددددددني منو النبااتت واحليواانت املائية، وتكييفها 
نع اإلنسدددان مثل تغري املناخ، وملقاومة األمراض والطفيليات وإلاتحة التطور املسدددتمر. كذلا، حيّدد الطبيعية والناوة عن صددد

تنوع املوارد الوراثية املائية قدرة األنواع على التكّيف والصمود بوجه البيئات املتغرية، ويساهم يف التنوّع الكبري من األشكال 
ية. وتّتسدددددددددم املوارد الوراثية املائية أبمهية حامسة ابلنسدددددددددبة إ  بقاء اإلنسدددددددددان واأللوان واخلصدددددددددائص األخرى لدى األنواع املائ

ورفدداهدده، نظرًا إ  املنددافع التغددذويددة املعرتف  ددا لألغددذيددة املددائيددة. وتيدي دورًا حيواًي يف توفري اإلمددداد ابألغددذيددة من البحددار 
بل ا ملعيشة ملاليني األشخاص، وخيفف استزراع هذه املوارد  واألهنار والبحريات، وتوفري مصدر لألمناة الغذائية الصحية وس 

كما يف الوقت نفسه من الضغوة الواقعة على األرصدة الربية. وابلتايل فهي ضرورية لإلنتاج املستدام لرتبية األحياء املائية.  
استخدامها ابلعدل واإلنصاف،  أن حفظ املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتطويرها، واقتسام املنافع الناشئة عن

حمل اهتمام دويل، كما توفّر خطة العمل العاملية بشددددأن صددددون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واسددددتخدامها املسددددتدام 
 وتطويرها )خطة العمل العاملية( للمرة األو  إطارًا دولًيا متفًقا عليه للقطاع.

 إعداد خطة العمل العاملية
 أبمهيدددددددة  2007املوارد الوراثيدددددددة لألغدددددددذيدددددددة والزراعدددددددة ملنظمدددددددة األغدددددددذيدددددددة والزراعدددددددة مندددددددذ عدددددددام  أقرت هيئدددددددة -7

املوارد الوراثية املائية وهشددددددداشدددددددتها ودورها يف هنج النظام البيئي لألغذية والزراعة، ومسدددددددامهتها يف التصددددددددي لتحداّيت تغري 
التقرير عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف  د، وّجهت اهليئة العملية القطرية إلعدا2014وبدًءا من عام  املناخ.
، يوفّر التقييم الشدددامل األول حلالة املوارد الوراثية املائية لألنواع املسدددتزرعة 2019الذي ن شدددر عام  . كما أن هذا التقرير،العامل

 وأقار ا الربية.
تقريرًا قطراًي، حيث متثل هذه  92ويسددددددددددددددتند التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل على  -8

يف املائة من إنتاج مصددددددايد األمساك الطبيعية يف العامل.  82يف املائة من إنتاج تربية األحياء املائية ونسددددددبة  96البلدان نسددددددبة 
ًيا شدددددددددددددداماًل يتناول، يف مجلة أمور، حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة املسددددددددددددددتزرعة، ويتضددددددددددددددمن التقرير تقييًما عامل

واسدددتخدامها وتبادهلا، وعواملها الركة واواهاهتا، وجهود صدددوهنا، وأصدددحاب املصدددلحة املعنيني  ا وسدددياسددداهتا وتشدددريعاهتا، 
 دويل، وأقار ا الربية ضمن حدود الوالية الوطنية. يتصل  ا من حبوث، وتعليم، وتدريو وإرشاد، وتعاون وما
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ابحلاجة إ  الافظة على الزخم نفسدده بعد  2019وأقّرت اهليئة يف دورهتا السددابعة عشددرة املنعقدة يف فرباير شددباة  -9
ألهداف والبنية املنظمة اسددددددددددددددتعراض ا وطلبت منإعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، 

اإلمجالية وقائمة أولوايت املتابعة االسدددددددددرتاتيجية، كما وردت يف الدورة الثانية جملموعة العمل احلكومية الدولية املعنية ابملوارد 
الوراثية املائية، وإعداد مسددددددددددددددودة خطة عمل عاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة لكي تنظر فيها جمموعة العمل 

 يئة يف دوراهتما املقبلة.واهل
ا على ضددددرورة إعداد خطة العمل العاملية بعد التشدددداور مع األقاليم وابلتعاون مع جلنة مصددددايد  -10 واتفقت اهليئة أيضددددً

ضددددددددددددددرورة أن تكون خطة العمل العاملية طوعية وتعاونية وأن عري األمساك وأجهزهتا الفرعية املختصددددددددددددددة. وأحاطت علًما ب
 احتياجات األعضاء وأولوايهتم.تنفيذها مبا يتماشى مع 

اللجنة الفرعية وحظي إعداد خطة العمل العاملية مبصددددددددددادقة جلنة مصددددددددددايد األمساك وأجهزهتا الفرعية، وال سدددددددددديما  -11
جمموعة العمل االسددددددددددتشددددددددددارية املعنية ابملوارد الوراثية املائية املختصددددددددددة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصددددددددددايد األمساك و 

 يات ذات الصلة التابعة للجنة مصايد األمساك )جمموعة العمل التابعة للجنة مصايد األمساك(.والتكنولوج
قائمة أولوايت املتابعة االسدددددددددرتاتيجية من عالوًة على ذلا، قّدم األعضددددددددداء املدخالت بشدددددددددأن األهداف والبنية و  -12

ن خالل املدخالت املقدمة خالل خالل الردود على طلو خطي أ رسددددل إ  مجيع األعضدددداء للحصددددول على تعقيباهتم، وم
 مخس حلقات عمل تشاورية إقليمية.

 طبيعة خطة العمل العاملية
 إن خطة العمل العاملية طوعية وغري ملزمة، وينبغي عدم تفسدددددددددددددريها أو تنفيذها بتناق  مع التشدددددددددددددريعات الوطنية -13

 .واالتفاقات الدولية القائمة حيثما ينطبق ذلا
خطة العمل العاملية وثيقًة متجددة ميكن حتديثها مبا يتماشددددددددددى مع أي متابعة تعتربها اهليئة ضددددددددددرورية.  وتشددددددددددكل -14

ومدهتا الزمنية األساسية هي عشر سنوات )مبا يتفق مع التنفيذ املتوقع للتقييمات العاملية(، مع أحكام متصلة بصون املوارد 
 ويرها على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية.الوراثية املائية، واستخدامها املستدام وتط

وقد ختتلف األولوية النسددددددبية لكل من األولوايت االسددددددرتاتيجية واإلجراءات املرتبطة  ا بشددددددكل كبري بني البلدان  -15
اج املعنية، والقدرات واألقاليم املختلفة. وقد تعتمد األمهية النسددددبية على املوارد الوراثية نفسددددها، والبيئة الطبيعية أو نظم اإلنت

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

 املسوغ املنطقي خلطة العمل العاملية
وتقرتح أولوايت العمدددل االسددددددددددددددرتاتيجيدددة، الواردة يف خطدددة العمدددل العدددامليدددة، تددددابري حمدددّددة ملعددداجلدددة االحتيددداجدددات  -16

والتحدايت املتصدددددلة بتعزيز صدددددون املوارد الوراثية املائية، واسدددددتخدامها املسدددددتدام وتطويرها. وسدددددوف يسددددداهم تنفيذ أولوايت 
العمل االسددددددددرتاتيجية إ  حّد كبري يف اجلهود الدولية لتعزيز األمن الغذائي والتنمية املسددددددددتدامة، والتخفيف من وطأة الفقر، 

 مة والتزامات دولية أخرى.متشًيا مع أهداف التنمية املستدا
ويشكل استزراع األنواع املائية بصورة إمجالية قطاع إنتاج أحدث عهًدا بكثري من زراعة الاصيل واإلنتاج احليواين  -17

يف املائة من  97يف الزراعة األرضددددددددددددددية. كما أن التدجني يف تربية األحياء املائية حديث العهد نسددددددددددددددبًيا، حيث أن تدجني 
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املسددددتزرعة قد بدأ يف القرن العشددددرين فحسددددو. ونتيجًة لذلا، فةّن معظم األنواع احلالية املسددددتزرعة ال ختتلف  األنواع املائية
كثريًا عن أقار ا الربية، وما زالت حتافظ على مسددتوايت عالية من التنوّع الوراثي. ال بل على العكس من ذلا، ّي تدجني 

 الف  10تية على السددددواء( املسددددتخدمة لألغذية والزراعة خالل فرتة تصددددل إ  العديد من األنواع األرضددددية )احليوانية والنبا
سددددددنة، وي عتقد أهنا خسددددددرت جزًءا كبريًا من التنوع الوراثي املوجود لدى أسددددددالفها الربية، وابلفعل فقدت البشددددددرية عدًدا من 

للموارد الوراثية املائية املتصددددددددددلة ابملوارد  األقارب الربية هلذه األنواع. ويوّلد هذا االنقسددددددددددام بني القطاعات ضددددددددددرورات خمتلفة
 الوراثية للثروة احليوانية والاصيل لدى النظر يف صوهنا، واستخدامها املستدام وتنميتها.

الدور احلاسدددم الذي تيديه املوارد الوراثية املائية على صدددعيد املسدددامهة يف حتقيق األمن الغذائي العاملي وسدددبل ورغم  -18
فعلى سدددددبيل املثال، املعلومات املتاحة عن املوارد الوراثية املائية يف األغلو مشدددددتتة وغري مكتملة.  نتكا  العيش املسدددددتدامة،

كثريًا ما تكون سالالت األصناف املستزرعة لبع  أنواع تربية األحياء املائية مقتصرًة على عدد قليل من الشركات ال  قد 
وإضدددددافًة إ  ذلا، إن غياب التسدددددميات املوّحدة من أجل حتديد  تفرض قيوًدا على الوصدددددول إ  املعلومات ذات الصدددددلة.

املعلومات عن هذه املوارد حتديًدا قاطًعا والتبليغ عنها يقّلص دقة البياانت املتاحة. وابلتايل، يشكل التقرير عن حالة التنوع 
متماسددددكة ومتسددددقة، يف إبالغ املنظمة  البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل خطوًة أو  وهامة حنو حتليل الفجوات، بطريقة

والبلدان األعضددددددددداء عن بياانت تربية األحياء املائية ومصدددددددددايد األمساك، ويف حتديد الفجوات املعرفية املتعلقة ابملوارد الوراثية 
لة التنوع املائية لألغذية والزراعة عند مسددددددددددددتوايت أدأل من مسددددددددددددتوى األنواع. إمنا حت املعلومات الواردة يف التقرير عن حا

البيولوجي لألغذية والزراعة يف العامل تتأثر ابلغياب النسددددددد  للرصدددددددد اجلاري حلالة املوارد الوراثية املائية واالسدددددددتخدام امللتبس 
 وغري املتسق للتسميات من أجل وصف هذه املوارد.

حياء املائية،  ة أدلّة على وعلى الرغم من التدجني احلديث نسددددددددددبًيا ملعظم األنواع املائية املسددددددددددتخدمة يف تربية األ -19
التدددهور الوراثي هلددذه املوارد يف بع  نظم إمدددادات البددذور، بفعددل سددددددددددددددوء اإلدارة الوراثيددة وغيدداب تطبيق املبددادئ الوراثيددة 

ويتم األسدددددددددددددداسددددددددددددددية. ويزيد هذا األمر من خماطر قيام الرتبية الداخلية، وفقدان تنوع وراثي كبري وأخريًا تراجع أداء اإلنتاج. 
نوع يف مواقع ليست مواقعها األصلية. وتستزرع تسعٌة من األنواع العشرة األكثر استزراًعا يف بلدان  200زراع أكثر من است

ّي إدخاهلا إليها أكثر مما يتم اسدددتزراعها يف البلدان ال  تشدددكل موطنها األصدددلي. وميكن أن تصدددبح هذه األنواع غري اللية 
 ى النظم اإليكولوجية اللية، مبا يف ذلا التنوع البيولوجي لألنواع األصلية.غازية، وأن تيثر على حنو سل  عل

ال تزال جلميع األنواع املسددددتزرعة أقارب ويبقى رابٌ  قوي قائًما بني املوارد الوراثية املائية املسددددتزرعة وأقار ا الربية. و  -20
ة. ويف عدة حاالت، تبقى تربية األحياء املائية تعتمد برية يف الطبيعة، رغم أن بعضددددها مهّدد بفعل جمموعة من القوى الرّك

على موارد األقارب الربية حيث يسددددتمر مجع البذور للزراعة أو الرصدددديد البّياض للمفارخ من النطاق الربّي. وميكن أن تتأثر 
ع البذور أو الرصدددددددددديد األقارب الربية لألنواع املسددددددددددتزرعة )األرصدددددددددددة واجملموعات( برتبية األحياء املائية، ليس فق  بفعل مج

البّياض إمنا أيًضا من خالل تغيري فقدان املوائل، وإثر حاالت هروب أو دخول متعمد، تغرّي التفاعل بني األنواع املستزرعة 
 املتغرية وراثًيا وأقار ا الربية.

املوقع يف وعلى العكس، ميكن أن تشددكل أرصدددة مصددايد األمساك اخلاضددعة إلدارة جيدة  ليات  فعالة للصددون يف  -21
ا العديد من برامج الصدددون خارج املوقع، كبنوك اجلينات يف النظام احلّي أو يف األانبيو.  املناطق املائية المية. ويوجد أيضدددً

برانمج للصددددددددددددددون يف النظام احلّي، معظمها  200ويفيد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل عن 



18/21/Report-CGRFA  8Appendix D, page  

 

بنا جيين يف األانبيو، وال سدددديما من زراعة الطحالو الدقيقة  300زعنفية والطحالو الدقيقة البحرية، وحوايل لألمساك ال
 البحرية وجمموعات السائل املنوي الفوم ابلتربيد.

ويف حني ط ّبقت عدة تكنولوجيات للتحسني الوراثي على حنو انجح على األنواع املائية، يبقى مستوى االستفادة  -22
ا نسدددبًيا، وعاصدددة التكنولوجيا األسددداسدددية املتصدددلة ابلرتبية االنتقائية، يف قطاع تربية األحياء التحسدددني الوراثي متدنيً  من هذا

 املائية اليوم. ولذا، يوجد القليل نسبًيا من األنواع املستزرعة ال  مّتت تطويرها يف قطاع تربية األحياء املائية. وي قّدر أن أكثر
نة من خالل برامج تربية خاضدددددددددعة يف امل 10قلياًل من  ائة من إنتاج تربية األحياء املائية ينبثق من األنواع املسدددددددددتزرعة السدددددددددّ

يف املائة من  45إلدارة جيدة. ووفًقا للتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، يتم حالًيا اسددددددددددددددتزراع 
لًدا فق  أبن التحسددددددني الوراثي ييثر بشددددددكل ملحوم على إنتاجه يف قطاع تربية األحياء ب 55األنواع كأنواع برية فيما أفاد 

ابلتايل، تتوفر فرصددددددة مل يتم انتهازها لزايدة إنتاجية تربية األحياء املائية املسددددددتدامة بشددددددكل كبري من خالل االعتماد و املائية. 
 املعّجل للتحسني الوراثي يف القطاع. 

سددددات ال  تعاجل املوارد الوراثية املائية عديدٌة ومعقدة يف أغلو األحيان ألهنا تتصددددل كما أن السددددياسددددات وامليسدددد -23
ا ملسدددتوايت األنواع  عادًة بتأثريات وحمفزات خمتلفة. فالسدددياسدددات ال  تعاجل املوارد الوراثية املائية ال تويل عادة اهتماًما خاصدددً

رد إ  اخلطر. وغالًبا ما تكون السدددددددياسدددددددات وخط  اإلدارة ذات وما دون مسدددددددتوى األنواع، وابلتايل تعّرض إدارة هذه املوا
 الصلة غري فعالة لعدد  من األسباب.

وهناك نقص يف الوعي بصددددددددددددددورة إمجالية بقيمة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف مصددددددددددددددايد األمساك وتربية  -24
درة على التصدددّدي بشدددكل كامل للتعقيدات يف صدددوهنا، األحياء املائية، ويفتقر أصدددحاب املصدددلحة الرئيسددديون عامًة إ  الق

واسددددددتخدامها املسددددددتدام وتطويرها. عالوًة على ذلا، ختتلف االحتياجات واألولوايت يف بناء القدرات ابختالف األقاليم. 
صددة للموارد الوراثية املائية سددّجلت جناًحا جزئًيا جل هة بناء القدرات و ة أدلة على أن الشددبكات اإلقليمية أو الدولية املخصددّ

 والتوعية، غري أنه مل يتم احلفام عليها يف أغلو األحيان.
وسدددددددييدي حتسدددددددني املعرفة بشدددددددأن حالة واواهات إدارة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة إ  تسدددددددهيل وضدددددددع  -25

ل والعشائر املائية وتدهورها املوائسياسات أمشل وخط  أفضل، وإ  حتسني إدارة هذه املوارد األساسية. وقد أفضى فقدان 
إ  اإلفقار الوراثي. ويف ضوء ذلا وتغرّي الظروف البيئية واالقتصادية، وتقدم التكنولوجيات احليوية، يوفر التقرير عن حالة 

لوايت املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل وإجراءات املتابعة املتصددددددددددددددلة به فرصددددددددددددددًة طال انتظارها لتحديد األو 
 االسرتاتيجية  دف تعزيز مسامهة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي والتنمية الريفية املستدامة.

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

 التوصيف واحلصر والرصد (1)
 الصون واالستخدام املستدام (2)
 تنمية املوارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية (3)
 السياسات، وامليسسات، وبناء القدرات والتعاون (4)

 وبناًء على الزخم يف إطالق التقرير األول عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، توفّر خطة العمل العاملية
ت واالحتياجات ال  ي حتديدها، بطريقة اسددددددددرتاتيجية ومسددددددددتدامة. وسددددددددوف يتسددددددددم التعاون إطارًا ملعاجلة الفرص والفجوا
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والتنسدديق بني البلدان وأصددحاب املصددلحة ذوي الصددلة أبمهية أسدداسددية لتلبية احتياجات البلدان النامية بصددورة خاصددة جلهة 
 مل العاملية هذه.القدرات، واالستجابة لالستنتاجات ال  خلص إليها التقرير، ولتنفيذ خطة الع

 أهداف واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية
ترمي خطة العمل العاملية إ  معاجلة صدددددددون املوارد الوراثية املائية، واسدددددددتخدامها املسدددددددتدام وتطويرها  دف تقدمي  -27

 مسامهة كبرية يف تعزيز األمن الغذائي والتنمية املستدامة، والتخفيف من وطأة الفقر.
وتستند خطة العمل العاملية وأولوايهتا االسرتاتيجية على االفرتاض أبن البلدان مرتابطة جوهراًي يف ما يتعلق ابملوارد  -28

الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وأن التعاون الدويل اجلوهري ضروري لتحقيق األهداف املذكورة أدانه بشكل فعال وكفء. 
 ية ضمن إطار اسرتاتيجي واسع يستند على االفرتاضات واملبادئ التالية:وقد جرى إعداد خطة العمل العامل

  املواءمة مع الصدددكوك واألدوات القائمة يف جمال السدددياسدددات، وبصدددورة خاصدددة، مدونة السدددلوك للمنظمة بشدددأن
من من أهداف التنمية املسددتدامة(، وغريها  14و 2الصدديد الرشدديد، وأهداف التنمية املسددتدامة )وعاصددة اهلدفان 

الصكوك الدولية، حسو احلاجة. ومن شأن األولوايت االسرتاتيجية أن تساعد البلدان، حسو االقتضاء، يف 
إدماج االحتياجات املتصددددلة بصددددون املوارد الوراثية املائية وإدارهتا يف السددددياسددددات والربامج الوطنية األوسددددع نطاقًا 

 ملية.ويف أطر العمل على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعا
  سدددددوف يضدددددمن تنوع املوارد الوراثية املائية قدرة قطاع تربية األحياء املائية على االسدددددتجابة بشدددددكل مسدددددتدام لطلبات

األسواق واجملتمع األوسع نطاقًا والظروف البيئية، مبا يف ذلا تغرّي املناخ واافات، والطفيليات واألمراض املستجدة. 
ملائية األصدددددددناف املسدددددددتزرعة من األنواع املائية ال  تلّ  االحتياجات اللية، ويطلو األخصدددددددائيون يف تربية األحياء ا

وتدعم األمن الغذائي والتغذوي على املسدددددددددددددتوى اللي والوطين والعاملي وتوفّر فرص العمل، مبا يف ذلا ضدددددددددددددمن 
يوية والالحيوية، مبا يف اجملتمعات اللية الريفية، وال  تكون قادرًة على الصدددددددددددددمود يف وجه جمموعة من العوامل احل

 ذلا الظروف املناخية القصوى، واألمراض ونظم اإلنتاج املختلفة واملتطورة.
  ونظرًا إ  التكافل بني املوارد، فةن صددددددددددددددون جمموعة متنوعة من املوارد الوراثية املائية يف البلدان يف العامل يقّلص

 ي، ويعّزز األمن الغذائي العاملي.املخاطر يف وجه استمرار اإلنتاج واإلمداد على أساس عامل
  وترتاب  املوارد الوراثية املائية الربية واملسددتزرعة ببعضددها البع  ارتباطًا وثيًقا، وعو النظر إليها بشددكل مجاعي يف

 ما خيّص صون املوارد الوراثية املائية، واستخدامها املستدام وتطويرها.
  املائية، والرصدددد الروتيين لألرصددددة الربية واألنواع املسدددتزرعة لكشدددف التوصددديف واحلصدددر املرجعيان للموارد الوراثية

االختالفات، هي عوامل أساسية لإلدارة الوراثية والسرتاتيجيات وبرامج التحسني، يف برامج الصون، ويف وضع 
 خط  الطوارئ من أجل محاية املوارد القّيمة املعّرضة للخطر. 

  املائية عامالن أسددددداسددددديان لتوجيه عملية بلورة السدددددياسدددددات واخلطوة التوجيهية معرفة ورصدددددد حالة املوارد الوراثية
إلدارة هذه املوارد، حبيث تسددددددددددرتشددددددددددد  ما القرارات ال  يتخذها املنتجون بشددددددددددأن املوارد الوراثية املائية الواجو 

 استخدامها ضمن نظم اإلنتاج.
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  يتطّلو صدددددون املوارد الوراثية املائية هنًجا خمتلطًا، ويف حني ينبغي إيالء األولوية لصدددددون املوارد الرئيسدددددية لألقارب
الربية يف املوقع، يضددددددددددطلع الصددددددددددون خارج املوقع بدور يف هذا اجملال، ومن املرجح أن يشددددددددددكل هذا املزج النهج 

 الرئيسي لصون األنواع املستزرعة.
 إدراج مجيع أصددددددددددحاب املصددددددددددلحة ذوي عالة للموارد الوراثية املائية على املسددددددددددتوايت كافة على تعتمد اإلدارة الف

الصلة، وعلى مشاركتهم الطوعية. ومن شأن أصحاب املصلحة هيالء، مبا يف ذلا أصحاب املصلحة الرئيسيني 
 األحياء املائية، أن مثل مدراء املوارد احلكوميني، وصدددددانعي السدددددياسدددددات، واألكادمييني والباحثني ومنتجي ومر 

يضددددددطلعوا بدور  على الصددددددعيد الفردي واجلماعي يف صددددددون املوارد الوراثية املائية وتطويرها. ومن املهم فهم ودعم 
أدوار أصدددددددحاب املصدددددددلحة املختلفني ومصدددددددلحتهم يف املوارد الوراثية املائية، حبيث يتقامسون املنافع الناشدددددددئة عن 

 . استخدام هذه املوارد بعدل وإنصاف
 األهداف الرئيسية خلطة العمل العاملية هي التالية: -29

  حتسني حتديد املوارد الوراثية املائية وتوصيفها ووصفها ورصدها 
  وتشدددددددجيع الوصدددددددول إ  املعلومات بشدددددددأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وتبادهلا على املسدددددددتوى العاملي

 واإلقليمي والوطين 
 تنوع اهلام للموارد الوراثية املائية، يف األنواع املسددددددددددتزرعة واألقارب الربية لألجيال احلالية وضددددددددددمان احلفام على ال

 واملقبلة 
  وتشددددددددجيع اسددددددددتخدام املوارد الوراثية املائية وتطويرها بشددددددددكل مسددددددددتدام، من أجل حتقيق األمن الغذائي والتنمية

 لدان املستدامة لرتبية األحياء املائية ورفاه اإلنسان يف مجيع الب
  ،من أجل حتقيق مكاسدددددو وراثية تدعم النمو وتعجيل التحسدددددني الوراثي املالئم للموارد الوراثية املائية املسدددددتزرعة

 املستدام إلنتاج تربية األحياء املائية 
  والتصددددددّدي لضددددددرورة بلورة برامج وطنية شدددددداملة حول املوارد الوراثية املائية ينخرة فيها أصددددددحاب املصددددددلحة ذوو

ا يف ذلا صدددددانعي السدددددياسدددددات، ومدراء املوارد احلكوميني وغريهم، واألكادمييني والباحثني، ومنتجي الصدددددلة، مب
 األحياء املائية، والوكاالت احلكومية الدولية وغري احلكومية 

  والتشدددديد على الدور اهلام الذي تيديه املرأة يف اسدددتخدام املوارد الوراثية املائية وصدددوهنا، والدعوة إ  بذل جهود
 لشمل املرأة والتعاونيات النسائية يف برامج إدارة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة خاصة 

  وبناء القدرات يف جمال صدددددددددون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واسدددددددددتخدامها وتنميتها، وتطوير املعلومات
ية التحتية، والتدريو والتعليم للسماح لعدد أكرب من البلدان ذات الصلة بشأن املوارد املالية واملوارد املتعلقة ابلبن

 ابالستفادة من املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام 
 محاية املوائل احلرجة ابلنسدددددددددددبة إ  كافة مراحل تطوير املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وعكس شدددددددددددجيع وت

يد من األقارب الربية لألنواع املائية املستزرعة، مبا يف ذلا الرتاجع الذي تسّببه األنواع الغريبة الغازية، تراجع العد
وتعزيز النهج اإليكولوجية واإليكولوجية اإلقليمية كوسددددددددائل فعالة لتعزيز اسددددددددتخدام املوارد الوراثية املائية لألغذية 

 والزراعة وإدارهتا على حنو مستدام 
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 وصددددددول إ  املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة والتقاسددددددم العادل واملنصددددددف للمنافع الناشددددددئة عن وتشددددددجيع ال
 استخدامها، متشًيا مع الصكوك الدولية ذات الصلة، حسو احلاجة 

  حالة مثاًل والتوعية ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وزايدة املعارف املتعّلقة  ا، من خالل إجراء دراسدددددات
تبنّي كيف ميكن اسدددتخدام التكنولوجيات الوراثية واملعارف املرتبطة  ا لتعزيز األمن الغذائي والتنمية االقتصدددادية 

  وصون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة 
 خدام ومسددداعدة البلدان وامليسدددسدددات ذات الصدددلة على وضدددع األولوايت واالسدددرتاتيجيات الوطنية يف جمال اسدددت

 املوارد الوراثية املائية على حنو مستدام وتطويرها وصوهنا وتنفيذها واستعراضها بشكل منتظم،  
  ال سيما يف البلدان النامية وتلا ال  متّر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية  –وتعزيز الربامج الوطنية والقدرات امليسسية

نبغي أن تشددددددددددددمل هذه الربامج التعليم والبحث والتدريو وتطوير الربامج اإلقليمية والدولية ذات الصددددددددددددلة  وي –
ملعاجلة توصيف املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وحصرها ورصدها وصوهنا وتطويرها واستخدامها بشكل 

 مستدام 
 بشرية واملالية واستعراض السياسات والربامج واألولوايت الوطنية ذات الصلة بغية هتيئة بيئة مياتية وتعبئة املوارد ال

الالزمة السددددددددددتخدام املوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات املرتبطة  ا، مثل الرتبية االنتقائية، بشددددددددددكل مسددددددددددتدام، 
 وتبادهلا 

  والدعوة إ  وضددددددددددددع خطوة توجيهية طوعية وأطر لتعزيز إدارة املوارد الوراثية املائية، على الصددددددددددددعيدين الوطين
 والدويل.

 العاملية وتنظيمهاهيكل خطة العمل 
يتّم وميع األولوايت االسرتاتيجية يف خطة العمل العاملية ضمن أربعة جماالت ذات األولوية تعكس تقسيم التحدايت  -30

 واالحتياجات ال  جرى حتديدها يف التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، على النحو التايل:
 واحلصر والرصدالتوصيف،  (1)
 الصون واالستخدام املستدام (2)
 تنمية املوارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية (3)
 السياسات، وامليسسات وبناء القدرات والتعاون (4)

وحيّدد كل جمال ذي األولوية هدفًا طويل األجل مرتبطًا به، ويعّدد جمموعة من األولوايت االسددرتاتيجية. وضددمن كل أولوية 
دد هددددف خددداص إ  جددداندددو قدددائمدددة من اإلجراءات لتحقيق هدددذا اهلددددف. كمدددا أن بع  األولوايت اسددددددددددددددرتاتي جيدددة، حيددد 

االسرتاتيجية متصلة ومرتابطة ببعضها، أو متداخلة مع بعضها وابلتايل ميكن أن تكون اإلجراءات املتوقعة ذات صلة أبكثر 
 من أولوية اسرتاتيجية واحدة.

لعاملية أبمهية حامسة، وسدددددوف ت بذل اجلهود لوضدددددع امليشدددددرات املالئمة هلذا كما يّتسدددددم رصدددددد تنفيذ خطة العمل ا -31
الغرض. ويف بع  احلاالت، فةن امليشدددرات ال  ميكن اسدددتخدامها لرصدددد تنفيذ خطة العمل العاملية متاحة حالًيا، يف حني 

يشددددرات أخرى حبسددددو وعلى امليشددددرات املقرتحة أن تكون قابلة لإلثبات، وسدددديتم وضددددع مينبغي وضددددع ميشددددرات أخرى. 
ومن التمل وضع امليشرات انطالقًا من نظام املعلومات اخلاص ابملوارد الوراثية املائية الذي تقوم منظمة األغذية  .االقتضاء

   والزراعة أو مصادر أخرى بوضعه حالًيا، مبا يف ذلا الدراسات االستقصائية املستهدفة والقائمة حبّد ذاهتا.



18/21/Report-CGRFA  12Appendix D, page  

 

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

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

 مقدمة
يّتسددددددم رصددددددد حالة املوارد الوراثية املائية واإلبالغ عنها أبمهية حامسة للسددددددماح بصددددددوهنا، واسددددددتخدامها املسددددددتدام  -32

وتطويرها. ووفًقا للتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، فةن مسددددتوى رصددددد هذه املوارد واإلبالغ عنها غري 
مسدتوى األنواع. ويف حني تقوم البلدان برصدد إنتاج تربية األحياء املائية حسو  كاف  حالًيا، وخاصدة عند مسدتوايت دون

األنواع أو جمموعات األنواع، وترفع التقارير  ذا الشددأن إ  منظمة األغذية والزراعة، تشددوب تضددارابت نظم اإلبالغ هذه. 
مل مثاًل، أييت العديد من التقارير القطرية على ذكر ولدى اإلبالغ عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العا

اسددددددددتزراع أنواع غري مسددددددددجلة يف البياانت القطرية لإلنتاج ال  ت بّلغ بشددددددددكل دوري إ  املنظمة والعكس صددددددددحيح. ونتيجًة 
بياانت غري متوفرة الوصول إ  املعلومات املوحدة واملوثوق  ا بشأن املوارد الوراثية املائية، وقد تكون ال لذلا، من الصعو

 ابلكامل وال سيما يف ما خص املستوايت دون مستوى األنواع.
و ة مسددددتوى عال  من عدم االتسدددداق وااللتباس يف اسددددتخدام املصددددطلحات لوصددددف األنواع املسددددتزرعة من املوارد  -33

اثية املائية ورفع التقارير املائية عند مسدددددددتوايت دون مسدددددددتوى األنواع. و دف إاتحة مجع البياانت، ورصدددددددد حالة املوارد الور 
 بشأهنا، من الضروري توفري املزيد من االتساق والتوحيد لإلجراءات واملصطلحات.

وحيافظ عدٌد صدددددددغري من البلدان على نظم املعلومات عن املوارد الوراثية املائية ضدددددددمن واليتها القضدددددددائية  غري أن  -34
بعان املعايري أو املبادئ ذاهتا. و ة حاجة ملّحة لوضدددع نظام متسدددق اهليكل والنهج املعتمد يف مجع البياانت وتصدددنيفها ال يتّ 

ومتفق عليه لتسدددددددددجيل املعلومات عن املوارد الوراثية املائية يتيح املقارنة بني املعلومات ال  تقّدمها بلدان خمتلفة، ويضدددددددددمن 
 عاملي.التشغيل البيين لنظم املعلومات ال  تكون قابلة للمقارنة ومتسقة على الصعيد ال

نة من  -35 ونظرًا إ  أمهية األنواع غري اللية يف اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية وتطوير األنواع املسددددددددددددتزرعة السددددددددددددّ
املوارد الوراثية املائية يف بع  البلدان، من الشددددددددددددددائع أن حتصددددددددددددددل عمليات إدخال ونقل هذه املوارد عرب احلدود الوطنية. 

ن عمليات النقل هذه، ال يوجد نظام موّحد عاملًيا لتسددددددجيل هذه التبادالت للموارد الوراثية حني تسددددددّجل بع  البلدا ويف
 97املائية.

 اهلدف الطويل األجل
إاتحة املعلومات عن املوارد الوراثية املائية لألعضدددددداء وأصددددددحاب املصددددددلحة ومتكينهم من اسددددددتخدامها بواسددددددطة نظام عاملي 

 د على حنو مستدام يستخدم مصطلحات موّحدة. مفّصل، ذي طابع ميسسي ومزّود ابملوار 

 
                                                   

لألنواع. حتافظ املنظمة على قاعدة بياانت إلدخال األنواع املائية إمنا ال يتم حتديثها على حنو منتظم، وهي تسدددددددددددددددّجل فق  عمليات اإلدخال األو    97
 (en/14786/http://www.fao.org/fishery/topic)متاحة على العنوان 

http://www.fao.org/fishery/topic/14786/en


CGRFA-18/21/Report  Appendix D, page 13 

 

 

 1-1األولوية السرتاتيجية 
 تعزيز االستخدام املوحّد عامليًا للمصطلحات والتسميات والتوصيفات اخلاصة ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة.

 املسوغ املنطقي
حيّدد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة غياب تسدددددددميات موّحدة لوصدددددددف هذه املوارد عند مسدددددددتوايت 
دون مسددددددتوى األنواع كأحد القيود احلرجة يف وجه تقاسددددددم املعلومات عن األنواع املسددددددتزرعة وفهمها. وقد اقرتحت املنظمة 

 98وارد الوراثية املائية كمكّون لنظام معلومات منوذجي خاص ابملوارد الوراثية املائية.تسمية موّحدة لألنواع املستزرعة من امل
وهناك العديد من العمليات الوراثية والتكنولوجيات ال  تغرّي احلالة الوراثية لألنواع املائية يف ظل التدجني، مبا يف ذلا: 
اختيددار التدددجني  والرتبيددة الددداخليددة  واجلنوح الوراثي  والرتبيددة االنتقددائيددة  والتهجني والرتبيددة املختلطددة  والتدددخددل يف عدددد 

ء جمموعات أحادية اجلنس. وتيدي هذه العمليات والتكنولوجيات إ  العديد من األنواع املستزرعة األزواج الصبغية  وإنشا
املختلفة إضددددددددددددددافًة إ  األنواع املسددددددددددددددتزرعة يف املواقع الربية واملتمثلة ابألفراد ال  يتم مجعها مباشددددددددددددددرة من الطبيعة ألغراض 

ر وتتعّزز عملية حصددددر احلالة واال واهات واملخاطر املرتبطة  ا، وتوصدددديفها ورصدددددها، بفعل فهم اسددددتزراعها. وسددددوف تتيسددددّ
 مشرتك للمواصفات املوّحدة هلذه األنواع املستزرعة.

 اهلدف
حتقيق اتسدددددددددددداق أكرب يف املصددددددددددددطلحات املسددددددددددددتخدمة لوصددددددددددددف املوارد الوراثية املائية يف جمتمع تربية األحياء املائية على 

 املستوايت كافة.

 اإلجراءات
 وف أصحاب املصلحة الرئيسيني مسرد قائم على اإلنرتنت أو مكنز للمصطلحات الرئيسية وضع ونشر يف صف

لوصدددددددف املوارد الوراثية املائية، مبا يف ذلا أمثلة عن اسدددددددتخدامها بلغات  خمتلفة، من أجل الرتويج لالسدددددددتخدام 
 املوّحد عاملًيا للمصطلحات.

 ن خالل تنفيذ اسرتاتيجية خاصة ابالتصاالت، نشر تسميات موّحدة يف صفوف أصحاب املصلحة الرئيسيني م
مبا يف ذلا تقدمي العروض يف األحداث الرئيسددددية لرتبية األحياء املائية )امليمترات وحلقات العمل(، ونشددددر دليل أو 
مقالة بشددددأن اسددددتخدام املصددددطلحات، والتشددددجيع على اسددددتخدامها من خالل وسددددائل التواصددددل االجتماعي ومن 

 رئيسية يف األوساة األكادميية، والصناعة واحلكومة. جانو جهات التأثري ال
 أو وتعزيز فهارس بوصددف موّحد للموارد الوراثية املائية مبا يف ذلا التوصدديفات الشددكلية و أو الوراثية للموارد  وضددع

 .الوراثية املائية عند مستوى األنواع و أو ما دونه

 

                                                   
  .in Aquaculture ” Farmed Types“What are . 2020Mair, G.C. & Lucente, Dيتاح مفهوم األنواع املستزرعة والتعاريف اخلاصة  ا يف:   98

and why do they Matter? . ا عددلددى الددعددنددوان  61نشدددددددددددددددددرة مددنددظددمددددددددة األغددددددددذيددددددددة والددزراعددددددددة لددرتبدديددددددددة األحدديدددددددداء املددددددددائدديددددددددة رقددم )مددتدددددددداحددددددددة أيضددددددددددددددددددددددً
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 الرصد واإلبالغ، وتوسيع نطاق نظم املعلومات القائمة املستندة إ  األنواع من أجل تغطية احتسني وتنسيق إجراءات 

 الوراثية املائية ال  مل يتم اإلبالغ عنها أو ال  مل يتم اإلبالغ عنها ابلشكل الكايف.

 املسوغ املنطقي
 99املائية، حيث تقوم املنظمة بتنسددددددددددديق عملية اإلبالغ العاملية،ترّكز النظم الوطنية لرفع التقارير بشدددددددددددأن إنتاج تربية األحياء 

على مستوى األنواع أو جمموعات األنواع اجلماعية فحسو. ونظرًا إ  التفاوت بني قوائم األنواع املقّدمة إ  املنظمة كجزء 
تقرير عن حددالددة املوارد الوراثيددة املددائيددة من اإلبالغ عن اإلنتدداج، وقوائم األنواع الواردة يف التقددارير القطريددة املقدددمددة إلعددداد ال

لألغذية والزراعة، ال يتوفّر اتسدددددداق بني التقارير. وتسددددددتند األنواع ال  ت رفع تقارير عن إنتاجها إ  املنظمة إ  قائمة األنواع 
ى األنواع )مثاًل، ا كبريًا من فرادالواردة يف نظددام املعلومدات اخلداص ابلعلوم املدائيددة ومصدددددددددددددددايدد األمسداك، وال  تضددددددددددددددّم عدددً 

اجملموعات الرئيسية لألنواع، إمنا تضّم أيًضا عدًدا صغريًا من اهلجائن( ال  ال تسمح بتحديد املورد الوراثي ملستوى األنواع، 
 وابلتايل ال ميكن استخدامها من أجل تصنيف األنواع املستزرعة.
وارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة عدًدا من األنواع املنتجة وقد حّددت التقارير القطرية ال  تسدداهم يف التقرير عن حالة امل

يف قطاع تربية األحياء املائية ال  ال تتّم اإلشدددددددارة إليها يف اإلبالغ عن بياانت اإلنتاج. وكان العديد من هذه األنواع أنواًعا 
ولوية لألنواع الغذائية، ال عو اسددددددددددددددتبعاد هذه غري غذائية مثل أنواع الزينة والكائنات الدقيقة. ويف حني ينبغي إيالء األ

األنواع غري الغذائية من نظم اإلبالغ، سدديما أن اسددتزراع أمساك الزينة يشددكل خيارًا هاًما لكسددو سددبل العيش ابلنسددبة إ  
العليا يف املياه اجملتمعات اللية الريفية، وعاصددددددددددددددة النسدددددددددددددداء الريفيات. وأخريًا، هناك نظم زراعية تقليدية للنبااتت املائية 

 يف بلدان عّدة، وعاصة يف  سيا. ويبقى اجلزء األكرب من هذا اإلنتاج غري مسّجل.  العذبة

 اهلدف
توفري املوارد يف األجل الطويل واعتماد معايري عاملية للبياانت الضددددخمة من أجل تيسددددري تبادل السددددجاّلت اخلاصددددة ابملوارد 

 نواع، بني نظم املعلومات.الوراثية املائية، أقّله على مستوى األ

 اإلجراءات
  وضع إجراءات وخطوة توجيهية موّحدة خاصة برفع التقارير )مبا يف ذلا األنواع املّوحدة واألمساء الشائعة( جلمع

 البياانت وإبرازها، مبا يف ذلا أدوات التسجيل الرقمي ومناذج اإلبالغ، والتحفيز على استخدامها.
  ا بشأن تطوير عمليات حصر املوارد الوراثية املائية على املستوى الوطيندراسات وريبية وتنفيذهوضع. 
 .بناء القدرات يف امليسسات الوطنية واإلقليمية بشأن إجراءات ونظم اإلبالغ املوّحدة 
 .ضمان موارد التمويل يف األجل الطويل لنظم املعلومات على الصعيد الوطين، واإلقليمي والدويل 

                                                   
املنظمة من خالل نظام املعلومات اخلاص إبحصائيات األمساك الذي يتّم حتديثه كل نصف  يتّم مجع البياانت عن اإلنتاج ال  توّفرها البلدان وتتيحها  99

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

http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en
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  وطنية، وإقليمية وعاملية عن حالة املوارد الوراثية املائية من خالل أدوات االتصدددددددددداالت إنتاج ونشددددددددددر تقارير
 القائمة.

 3-1األولوية السرتاتيجية 
إنشددددددداء و أو وضدددددددع نظم معلومات موحّدة وطنية وإقليمية وعاملية وتعزيزها ومنحها طابعًا ميسدددددددسددددددديًا من أجل مجع املوارد 

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

 املسوغ املنطقي
ابسدددددددددتثناء نظم وطنية قليلة جًدا للتنوع البيولوجي املائي، فةن نظم املعلومات القائمة ال تسدددددددددّجل املعلومات بشدددددددددأن املوارد 
الوراثية املائية دون مسددددتوى األنواع. كما أن نقص البياانت عن هذه املوارد ععل من الصددددعو جًدا إعداد االسددددرتاتيجيات 

ا أنه غالًبا ما ال تتوفّر لدى املنتجني والسدددددياسدددددات لصدددددون هذه املوارد، واسدددددتخ دامها املسدددددتدام وتطويرها. وهذا يعين أيضدددددً
 معلومات مستقلة عن األنواع املستزرعة املتاحة للزراعة، مبا فيها املعلومات عن خصائصها النسبية واتريخ إدارهتا الوراثية.

الة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة على كذلا، يعين هذا النقص يف املعلومات أنه من املسدددددددددددتحيل تقييم ورصدددددددددددد ح
 الصددددعيد الوطين، واإلقليمي والعاملي بشددددكل كامل، وعاصددددة عند مسددددتوايت دون مسددددتوى األنواع، مثاًل يف سددددياق اهلدف

ملدّجنة من أهداف التنمية املسددددددددددددددتدامة "...احلفام على تنوّع البذور، والنبااتت املزروعة، واحليواانت املسددددددددددددددتزرعة وا 2-5
وأقدار دا الربيدة ذات الصددددددددددددددلدة..."، ونتيجدًة لدذلدا غدالبًدا مدا يتم إمهدال املوارد الوراثيدة املدائيدة يف اإلجراءات املتخدذة لتحقيق 

 أهداف التنمية أو رفع التقارير ابالستناد إ  ميشرات خاصة متصلة ابلتنوع البيولوجي.

 اهلدف
 مالئم للموارد الوراثية املائية واحلفام عليه. ممني التمويل الطويل األجل لوضع نظام معلومات

 اإلجراءات
  تواصدددددل املنظمة إنشددددداء وتعزيز نظام معلومات للموارد الوراثية املائية يكون قادرًا على تسدددددجيل وتوليد املعلومات

 على الصعيد العاملي، واإلقليمي والوطين، وتدريو أصحاب املصلحة الرئيسيني على استخدامه.
 مة تنفيذ نظام املعلومات العاملي وتبحث عن موارد متويل طويلة األجل.تستكمل املنظ 
  إعداد وتنفيذ اسددرتاتيجية لنقل ونشددر الرسددائل الرئيسددية حول قيمة نظام املعلومات اخلاص ابألنواع املسددتزرعة من

، وصيادي األمساك املوارد الوراثية املائية وفوائده ابلنسبة إ  أصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبا فيهم احلكومات
 ومستزرعي األمساك.

  تعزيز نظم رصدددددددددددد املعلومات على املسدددددددددددتوايت الوطنية واإلقليمية للموارد الوراثية املائية )مثاًل، من خالل برامج
 التعاون الفين(.

 غدذيددة حتدديدد نظم املعلومدات الوطنيددة املعنيددة ابملوارد الوراثيددة املدائيددة وتعزيز تكدداملهددا مع نظم معلومدات منظمددة األ
 .والزراعة املعنية ابملوارد الوراثية املائية

  توعية أصحاب املصلحة أبمهية إنشاء نظام معلومات معين ابملوارد الوراثية املائية  دف تيسري مشاركتهمتوعية. 
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 املستدام هااستخدامصون املوارد الوراثية املائية و  - 2جمال األولوية 
 الرتويج لصون املوارد الوراثية املائية املستزرعة وأقارهبا الربية واستخدامها املستدام

 مقدمة
نظرًا إ  التدجني احلديث العهد نسدددددددددددبًيا ملعظم األنواع املسدددددددددددتخدمة يف تربية األحياء املائية، ما زال اجلزء األكرب من  -36

احلالية حيتفظ مبعظم التنوع الوراثي املوجود يف أقار ا الربية، وميكنها ابلتايل حتقيق مكاسددو كبرية يف السددمات  األنواع املسددتزرعة
املهمة واراًي من خالل الرتبية االنتقائية. وهذا يوفّر فرصددددًة للحفام على التنوع الوراثي يف املسددددتقبل، مبا يضددددمن إمكانية حتقيق 

 جل، من خالل اإلدارة الفعالة للتنوّع الوراثي يف األنواع املستزرعة املّدجنة وتطويرها.املكاسو الوراثية الطويلة األ
وما زالت األقارب الربية قائمة جلميع األنواع يف تربية األحياء املائية، رغم أن بعضددددددددددددددها مهّدد. وميت التهديدات  -37

خ، والصدددددددددديد اجلائر، وانتشددددددددددار األمراض، والطفيليات واألنواع من تغيري املوائل وفقداهنا، والتغرّي البيئي مبا يف ذلا تغرّي املنا 
الغازية وحت أحيااًن من تربية األحياء املائية، مبا يف ذلا من خالل اإلطالق الطوعي )مثاًل لتعزيز مصايد األمساك التجارية 

يف الطبيعة. وميثل تغرّي املناخ حتداًي  والرتفيهية( أو العرضددددددددددددي ألنواع مسددددددددددددتزرعة ومتحّولة جينًيا من أنواع تربية األحياء املائية
متنامًيا، وعاصدددددة يف ظّل األحداث القصدددددوى واملتزايدة التواتر مثل العواصدددددف وموجات احلّر البحرية، القادرة على القضددددداء 
على جمموعات سدددددددددددددكانية بكاملها، وكذلا من خالل تعديل التوزيع النسددددددددددددد  لألنواع. كذلا، ميكن أن ميثل تغرّي املناخ 

 ًصا، مثاًل من خالل جعل استزراع األنواع ممكًنا يف مواقع حيث مل تكن ممكنة يف السابق.فر 
، يرد ما يصددددددل 2021وغالًبا ما ال تتوفر املعلومات عن حالة صددددددون أرصدددددددة األقارب الربية. وحت أبريل نيسددددددان  -38
قية التجارة الدولية يف األنواع املعرضة للخطر، يف املائة من األنواع املائية املستخدمة يف األغذية يف املرفقات ابتفا 5.4حت 

يف املائة من األنواع املسدددتزرعة ال  يشدددري إليها االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة مصدددّنفة ابعتبارها أنواًعا ضدددعيفة  10.5كما أن 
لألنواع املوجودة يف أو معّرضدددددددة خلطر أكرب. وتشدددددددكل األقارب الربية لألنواع املسدددددددتزرعة خزّاانت  أسددددددداسدددددددية للتنوّع الوراثي 

 الطبيعة، وللتنمية املستقبلية لألنواع املستزرعة، وابلتايل ينبغي احلفام عليها.
ويف سدددددددياق املوارد الوراثية املائية، يرّكز الصدددددددون على احلفام على التنوع الوراثي املوجود يف مسدددددددتودعات اجلينات  -39

ملائية. ونظرًا إ  أن عدًدا قلياًل نسدددبًيا من األنواع املسدددتزرعة ال  ّي تطويرها الوطنية واإلقليمية والعاملية ألنواع املوارد الوراثية ا
)مثاًل السددالالت واألصددناف( مهّدٌد وينبغي صددوهنا، عو أن ترّكز جهود الصددون احلالية بصددورة رئيسددية على املوارد الوراثية 

ل األولوية احلالية للصددون يف احلفام على املوارد الوراثية لألقارب لألقارب الربية. لذا، ابلنسددبة إ  املوارد الوراثية املائية، تتمث
 الربية ابعتبارها اخلزّاانت الرئيسددية للتنوّع الوراثي من أجل التطوير املسددتقبلي لألنواع املسددتزرعة من األنواع املائية، مع الرتكيز

 على األنواع األكثر عرضًة للتهديد على الصعيدين اللي والعاملي.
هذا السياق، يتصل االستخدام املستدام بشكل أوثق ابألنواع املائية املستزرعة اخلاضعة للتدجني، ومن املهم  ويف -40

اإلقرار بفرصدددددة إدارهتا على حنو فعال وابلتايل اسدددددتخدام هذه املوارد بشدددددكل مسدددددتدام واحلفام على هذا التنوّع الوراثي قبل 
الوراثي يف األنواع املسددددددتزرعة املدّجنة ميكن أن ييدي إ  فقدان التنوع الوراثي  فقدانه. كما أن غياب االهتمام إبدارة التنوّع

ا إ   والرتبية الداخلية، وهناك عدة حاالت موثّقة عن حصددددددددددددددول هذا األمر. وميكن أن ييدي التهجني غري املراقو أيضددددددددددددددً
اإلدارة الوراثية إ  االسددددتخدام غري دخول األنواع، مبا يفضددددي إ  فقدان أنواع منفصددددلة. وتيدي هذه املمارسددددات يف سددددوء 

 املستدام للموارد الوراثية.
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ويف سدددياق املوارد الوراثية املائية، ينطبق االسدددتخدام املسدددتدام على اإلدارة الوراثية الفعالة لألنواع املسدددتزرعة خالل  -41
 معروفة وغري مرصودة.عملية التدجني وبعدها. غري أن احلالة الوراثية ملعظم األنواع املستزرعة املّدجنة غري 

كما أن اسدتخدام األنواع غري اللية شدائع يف تربية األحياء املائية، وغالًبا ما حتصدل عملية إدخال للموارد الوراثية  -42
وتبادهلا )اللية وغري اللية( بني البلدان. فةن إدخال أنواع غري حملية أو حت أنواع مسددددددددددددددتزرعة ينطوي على خماطر حمتملة 

 لى النظام اإليكولوجي والتلّوث الوراثي للتنوّع الوراثي األصلي.ابلتأثري ع

 اهلدف الطويل األجل
فظ املوارد الوراثية املائية، مبا فيها األنواع اللية وغري اللية، وأنواعها املسددددددددددددددتزرعة وأقار ا الربية، وت سددددددددددددددتخدم على حنو  حت 

صدددددايد األمساك القائمة على االسدددددتزراع، ومصدددددايد األمساك التجارية مسدددددتدام ملا يف هو يف مصدددددلحة تربية األحياء املائية، وم
 والرتفيهية والنظم اإليكولوجية املستدامة.

 1-2األولوية السرتاتيجية 
حتديد األقارب الربية للموارد الوراثية املائية األكثر عرضددددددددددددددةً للخطر )مثاًل عن طريق نظام املعلومات اخلاص ابملوارد الوراثية 

واحلرص على إدارهتا بطريقة مسددتدامة وعلى تنفيذ إجراءات الصددون املالئمة عند الضددرورة، على الصددعيدين الوطين املائية(، 
 .واإلقليمي

 املسوغ املنطقي
بغي ، ينمتثل املوارد الوراثية لألقارب الربية اخلزّان الرئيسدددددددي للتنوّع الوراثي ملعظم أنواع تربية األحياء املائية، وبعضدددددددها مهّدد وابلتايل

صددوهنا. وبفعل الغياب النسدد  للمعلومات عن املوارد الوراثية املائية، وعاصددة حالة هتديد أغلبية األنواع املسددتزرعة، من املهم إقامة 
 نظم رصد، مثاًل من خالل دمج البياانت عن مستوايت اخلطر يف نظام املعلومات املتصل ابملوارد الوراثية املائية.

ة للخطر، ينبغي وضدددددع تدابري الصدددددون املالئمة على املسدددددتوى الوطين وحاملا يتم حتديد املوا رد الوراثية لألقارب الربية املعرضدددددّ
واإلقليمي، أو حت على املسددتوى العاملي مع إيالء األولوية للصددون يف املوقع عند اإلمكان. وميكن أن تضددّم تدابري الصددون 

السددددددددددددددمكية(، واملناطق البحرية المية، والتقسدددددددددددددديم إ  مناطق، يف املوقع اإلدارة الفعالة ملصددددددددددددددايد األمساك )لألرصدددددددددددددددة 
 ومحاية استعادة املوائل.

 .و ة ضرورة للحفام على املوارد الوراثية لألنواع الكثرية االرحتال واحلفام على اختالف األنواع من خالل احلفام على موائلها
أن ي سددتبدل ابلصددون خارج املوقع بشددكل بنوك جينات حّية وميكن أن ي كمَّل الصددون يف املوقع، أو يف احلاالت القصددوى، 

 أو بنوك اجلينات يف املختربات مثل حفظ األمشاج أو األجّنة ابلتربيد )يف بع  األنواع(.

 اهلدف
 ربية.حفظ املوارد الوراثية لألقارب الربية ابعتبارها خزّاانت للتنوّع الوراثي ومنع االنقراض اللي العاملي ألنواع األقارب ال
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 اإلجراءات
  تعزيز وتطوير وتطبيق العمليات التشدددددددددددددداركية لتحديد حالة خطر أرصدددددددددددددددة أنواع األقارب الربية وإعداد قائمة

 ابألرصدة املعّرضة للخطر.
  الرتويج للصددون الفعال يف املوقع حلماية األقارب الربية املهّددة للموارد الوراثية املائية، على أن ت سددتكمل ابلصددون

 وقع عند الضرورة.خارج امل
 .إقامة نظم رصد لتقييم وفرة أرصدة األقارب الربية املعّرضة للخطر وحالتها الوراثية 

 2-2األولوية السرتاتيجية 
ترّقو اااثر الراهنة واملسددددددددددددددتقبلية املرتتبة عن التغريات البيئية، مبا يف ذلا تغرّي املناخ، على املوارد الوراثية املائية لألغذية 

 واالستجابة وفًقا لذلا. والزراعة

 املسوغ املنطقي
حيّدد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل تغرّي املناخ كمحرك مهم للتغيريات السدددددددددددلبية بشدددددددددددكل 

ة حيث يكون قد أسدداسددي، إمنا ليس بشددكل حصددري، يف املوارد الوراثية املائية املسددتزرعة وأقار ا الربية على السددواء، وخاصدد
يف املائة من البلدان املسدددتجيبة إ  أن  50ّي اسدددتزراع األنواع أصددداًل إ  حّد قدرهتا القصدددوى على حتّمل احلرارة. وقد أشدددار 

ن هذه تغري  املناخ سددييثر مثريًا سددلبًيا أو مثريًا سددلبًيا قواًي على املوارد الوراثية لألنواع املسددتزرعة، كما يعّدد التقرير سددلسددلًة م
 اااثر التملة. وأشار التقرير أيًضا إ  بع  اااثر اإلعابية.

  و ة حاجة إ  توسدددددددددددددديع نطاق عمليات تقييم العوامل البشددددددددددددددرية املنشددددددددددددددأ والبيئية امليثرة على الن ظم اإليكولوجية املائية.
املائية تركيزًا قواًي على قدرة عمليات  وعو أن تركز جهود معاجلة  اثر تغري  املناخ على مصددددددددددددددايد األمساك وتربية األحياء

 الصيد وتربية األحياء املائية على الصمود إيكولوجًيا واقتصاداًي يف تطوير ن ظم اإلدارة الفعالة والتكي فية.
احلية، وكان الكثري من اااثر الددة متعلًقا ابلن ظم اإليكولوجية األرضددددددددية والن ظم اإليكولوجية للمياه العذبة والبيئات السدددددددد

وارتبطت اااثر عموًما ابلتأثريات الواقعة على األقارب الربية، ولكنها مشلت أيًضا ن ظم  يقابلها عدٌد أقل من الن ظم البحرية.
وتيثر التغيريات العامة يف الن ظم اإليكولوجية على توافر املياه والن ظم  االسددددددددددددددتزراع )األنواع املسددددددددددددددتزرعة( يف بع  احلاالت.

 ما من شأنه أن ييثر بطرق متنوعة على املوارد الوراثية املائية، وعاصة على األقارب الربية. واملوائل،اهليدرولوجية 
ومن املهم التمكن من التعّرف إ  هدددذه التغيريات وإ  التهدددديددددات ال  تطرحهدددا على املوارد الوراثيدددة املدددائيدددة، ووضددددددددددددددع 

 .االستجاابت املالئمة مبا فيها برامج الصون املستهدفة

 اهلدف
رصدددددد  اثر التغيري البيئي على املوارد الوراثية املائية واألقارب الربية بشدددددكل فعال وتنفيذ تدابري الصدددددون والتخفيف من 

 هذه اااثر.
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 اإلجراءات
  رصدددددددددد وترّقو اااثر الراهنة واملسدددددددددتقبلية املرتتبة عن التغريات البيئية، مبا يف ذلا تغري املناخ، على املوارد الوراثية

 املائية لألغذية والزراعة واالستجابة وفًقا لذلا.
 فيها  وضدددع سددديناريوهات تغرّي املناخ للموائل الرئيسدددية )مبا يف ذلا التحّم ( و اثرها على األنواع املسدددتزرعة، مبا

 األقارب الربية.
  املوارد الوراثية توسدددددديع نطاق البحوث والتنمية حبيث يشددددددمل  اثر تغري املناخ وتدابري التخفيف منها يف ما خيّص

 املائية، مبا يف ذلا القاعدة الوراثية للقدرة على الصمود يف وجه البيئة املتغرّية والتكيف معها.
 .تنفيذ تدابري الصون املالئمة للموارد الوراثية املائية األكثر عرضّة ااثر التغرّي البيئي 
 ثية والتحسددددددددددددددني الوراثي دورًا يف التخفيف من  اثر حتديد اجملاالت ال  ميكن أن ييدي فيها كّل من اإلدارة الورا

 التغرّي البيئي )مثاًل، اختيار مسات قدرة التحّمل للتكّيف مع البيئة(.

 3-2األولوية السرتاتيجية 
النظام دمج صون املوارد الوراثية املائية يف املوقع على حنو  انش  يف تنمية إدارة مصايد األمساك وخط  اإلدارة القائمة على 

 اإليكولوجي، وعاصة ابلنسبة إ  األنواع املهّددة.

 املسوغ املنطقي
مية حيّدد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل مصايد األمساك اخلاضعة لإلدارة واملناطق املائية ال

املسددددددددتزرعة. ويف ظّل بع  الظروف، ميكن اعتبار  كمكوانت مهمة يف صددددددددون أرصدددددددددة األقارب الربية لألنواع السددددددددمكية
مصددددايد األمساك حسددددنة اإلدارة كشددددكل من أشددددكال الصددددون يف املوقع حني يكون اهلدف من خطة إدارة مصددددايد األمساك 

 الافظة على العشائر الطبيعية والنظام اإليكولوجي الذي يدعمها.
ظرة واسددعة إ  إدارة مصددايد األمساك  ويقوم مدراء مصددايد األمساك وينطوي هنج النظم اإليكولوجية يف مصددايد األمساك على ن

وينبغي أن ت بنيَّ األهداف املرجوة من خطة معيّنة إلدارة مصدددددددددددايد األمساك من حول العامل ابعتماد هذا النهج والن هج املماثلة. 
املوقع الطبيعي. وعالوًة على ذلا، ينبغي أو منطقة مائية حممية، بطريقة واضددددحة وأن تشددددري إ  ما إذا كانت ت عترب صددددواًن يف 

 اإلقرار أبمهية أي هدف للصون، مبا يف ذلا احلفام على تنوّع وراثي وحيد وإدارته، ابلنسبة إ  تربية األحياء املائية.
ها أن كما ينبغي أن تنظر عملية إعادة تكوين األرصددددددة أو حتسدددددينها، لدعم مصدددددايد األمساك التجارية والرتفيهية )ال  ميكن

توفّر منافع اقتصادية للمجتمعات اللية الساحلية( على سبيل املثال، يف املخاطر املرتبطة إبطالق هذه األرصدة، إمنا أيًضا 
 يف الفرص ال  تتيحها لتحقيق أهداف الصون. 

 اهلدف
طق املائية المية ال  تقّر ارتفاع نسددبة خط  إدارة مصددايد األمساك )مبا يف ذلا برامج حتسددني األرصدددة( وخط  إدارة املنا

بدورها يف إدارة املوارد الوراثية املائية ألنواع األقارب الربية، وحيثما يكون ذاك مناسدددددددًبا، يف صدددددددون هذه املوارد، مبا يف ذلا 
 ابعتبارها مورًدا لرتبية األحياء املائية.
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 اإلجراءات
 لقائمة على النظام اإليكولوجي ملعاجلة األنواع ال  اعتماد هنج النظم اإليكولوجية يف مصدددددددددايد األمساك واإلدارة ا

 يتم صيدها )املستخدمة يف تربية األحياء املائية(، وكذلا األنواع ذات الصلة غري املستهدفة.
 .تعزيز التعاون بني مدراء مصايد األمساك، ومدراء تربية األحياء املائية والقّيمني على الصون 
 األمساك وتعزيز األرصدددددددددة حيثما كان ذلا مناسددددددددًبا، مع مراعاة التنوّع  دمج الصددددددددون يف أهداف إدارة مصددددددددايد

 الوراثي وحجم األرصدة الفعلي.
 .تعزيز استخدام األدوات الوراثية يف تقييم أرصدة مصايد األمساك وإدارهتا 

 4-2األولوية السرتاتيجية 

 .أقار ا الربية واألنواع املهددةلصون املوارد الوراثية املائية خارج املوقع مبا يف ذلا الرتويج 

 املسوغ املنطقي
ل لصددددون األنواع  يف حني عو أن يشددددكل الصددددون يف املوقع )مبا يف ذلا صددددون املوارد يف موقعها يف املزرعة( النهج املفضددددّ
فظ األقارب  والتنوع الوراثي للموارد الوراثية املائية، ميكن أن يكون الصدددون خارج املوقع مسددداعًدا أو بدياًل هاًما حيث ال حت 

فظ بصدددددو  رة فعالة يف املوقع. وعو دمج الصدددددون خارج املوقع يف أي جهود إلدارة املوارد يف املوقع، الربية أو ال ميكن أن حت 
 كما ينبغي النظر يف مستقبل احلالة الوراثية لألقارب الربية واملوارد املستزرعة.

ارس عامًة الصددددددددددددددون  إمنا يتطّلو موارد  داخل النظام احلي خارج املوقع يف بنوك اجلينات احلية ويف مراكز تربية األمساك،ومي 
كبرية يف حال األنواع الكبرية واخلصدددبة مثل العديد من األمساك الزعنفية والقشدددرايت، رغم أنه ميكن أن يكون أكثر جدوى 

 وفعالية من حيث الكلفة للكائنات الدقيقة.
ائنات الدقيقة واألمشاج الذكرية وقد يكون الصون يف النظام احلي فعااًل ابلنسبة إ  موارد وراثية مائية معينة، وال سيما الك

)مثاًل بنوك السددددددددددددددائل املنوي الفوم ابلتربيد( وبع  املراحل املبكرة من حياة الرخوايت، ولكن تطبيقه حمدود حالًيا على 
 عدة أنواع من املوارد الوراثية املائية بسبو الصعوابت يف جمال التخزين ابلتربيد للبيوض ولألجنة.

ن الصدددون خارج املوقع الافظة على تنوّع املوارد الوراثية الفوظة وسدددالمتها، مبا يتيح احلّد األدأل وعو أن يكون اهلدف م
من التغيري الوراثي مثل االحنراف الوراثي أو الرتبية الداخلية، مثاًل من خالل مراقبة حجم العشدددددددددددددائر الفعلي ومكافحة قوى 

 االختيار والتقليل منها. 

 اهلدف
 راثية املائية املهدّدة واهلامة يف بنوك جينات خارج املوقع لدعم تنمية تربية األحياء املائية والصون يف املوقع.حفظ املوارد الو 
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 اإلجراءات
  داخل املختربات خارج املوقع، مبا إعداد وتعزيز اخلطوة التوجيهية وأفضددددل املمارسددددات للصددددون يف النظام احلّي و

 ل فعال.يضمن احلفام على التنوّع الوراثي بشك
 .وضع املنهجيات للصون داخل املختربات خارج املوقع، مبا يف ذلا التخزين ابلتربيد للبيوض ولألجنة 
 ديد املوارد الوراثية املائية األكثر عرضًة للخطر ال  ال ميكن حفظها بفعالية يف املوقع.حت 
 .إنشاء برامج للصون خارج املوقع، حسو املقتضى 
 .الرب  بني الصون خارج املوقع والصون يف املوقع يف ما خيّص األنواع املهددة واهلامة 
 .دعم إقامة شبكة من بنوك اجلينات القائمة داخل األقاليم وعلى الصعيد العاملي 
 .مراعاة دور تربية األحياء املائية، وعاصة املفارخ، يف صون املوارد الوراثية خارج املوقع 

 5-2اتيجية األولوية السرت 
 حتسني االستخدام املستدام لألنواع املستزرعة املدجّنة من خالل حتسني إدارة التنوّع الوراثي.

 املسوغ املنطقي
ام يف قطاع تربية األحياء املائية، ميثل االستخدام املستدام للموارد الوراثية املائية يف إدارة املوارد الوراثية مع الرتكيز على احلف

على التنوّع الوراثي والسددددددددالمة الوراثية لألنواع واألنواع املسددددددددتزرعة ضددددددددمن نظم إمدادات البذور. وحيتفظ العديد من املوارد 
ية املدّجنة مبسددددددتوايت عالية نسددددددبًيا من التنوّع الوراثي الذي ورثته من أقار ا الربية، إمنا ميكن فقدان هذا التنوع، الوراثية املائ

 وهو ي فقد حالًيا، من دون إدارة متأنية للتنوّع الوراثي، مثاًل من خالل رصد حجم العشائر الفعلي والرتبية الداخلية.
ع نسددبًيا يف تربية األحياء املائية نظرًا إ  سددهولة التزاوج بني األنواع وحت أحيااًن بني كما أن التهجني املتعمد والعرضددي شددائ

األجناس، وغالًبا ما تكون األنواع املهّجنة خصدددبة. ويف حني قد تنشدددأ املنافع عن عملية التهجني من خالل قوة اهلجني أو 
عشوائي وغري املقصود للتهجني إ  دخول أنواع وخسارة جمموعات حمّددة من السمات املطلوبة، ميكن أن ييدي التطبيق ال

السدددالمة الوراثية لألنواع يف بيئة تربية األحياء املائية، ورمبا يف موارد األقارب الربية، يف حالة إعادة إطالق األنواع املسدددتزرعة 
 مائًيا أو هرو ا.

 لدعم مصدددددددددايد األمساك التجارية والرتفيهية أو للصدددددددددون( كحالة وينبغي اعتبار اسدددددددددتزراع األنواع إلطالقها يف البيئة الطبيعية )مثاًل 
 خاصة، كما عو النظر يف التنوع الوراثي واخلطر الذي يهدد التنوع الوراثي لألرصدة الربية والتخفيف من  اثره يف هذه الربامج.

 اهلدف
اع واألصدددددددددناف املسدددددددددتزرعة يف نظم حتسدددددددددني اإلنتاجية من خالل احلفام على التنوع الوراثي، والسدددددددددالمة الوراثية لألنو 

 إمدادات البذور.
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 اإلجراءات
  تعزيز تطبيق املبادئ األساسية إلدارة الرصيد البياض ضمن نظم إمدادات البذور، مبا يف ذلا من خالل تطبيق

 أحجام العشائر الفعلية الدنيا، والوقاية من الدخول غري املخط  بني األصناف األنواع املستزرعة.
 .تطوير وتعزيز استخدام أدوات فعالة لرصد احلالة الوراثية لألنواع املستزرعة ضمن نظم إمدادات البذور 
 .إعداد توصيات وخطوة توجيهية لإلدارة الوراثية للموارد املستزرعة من أجل إطالقها يف البيئة الطبيعية 

 6-2األولوية السرتاتيجية 
الوراثية املائية على حنو  من مع األخذ يف االعتبار الصدددددددكوك الوطنية والدولية، إدارة ومراقبة اسدددددددتخدام وتبادل املوارد 

 حسو احلاجة.

 املسوغ املنطقي
املعّدلة،  نظرًا إ  املخاطر املرتبطة بعمليات إدخال األنواع، وعاصددددددددددددة األنواع غري اللية واملتغرّية وراثًيا واألنواع املسددددددددددددتزرعة

والتواتر العايل لعمليات التبادل والنقل ال  حتصددددددددددددددل يف قطاع تربية األحياء املائية، من املهّم أن تتم إدارة وتنظيم عمليات 
اإلدخال والتبادل هلذه للموارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية )مبا يف ذلا ألغراض غري غذائية مثل أنواع الزينة( بصدددورة 

ة، وأن تستند على حتليل مالئم للمخاطر واملنافع. كما أن مدّوانت السلوك القائمة ال تتطّرق إ  منتجات العديد من فعال
التكنولوجيات اخلاصدددة ابلتحسدددني الوراثي، وال توجد خطوة توجيهية دولية لالسدددتخدام الرشددديد لألنواع غري اللية واألنواع 

 ا.املستزرعة املتغرّية وراثًيا ومراقبته

 اهلدف
 تبادل واستخدام األنواع املستزرعة على حنو   من.

 اإلجراءات
  الرتويج على نطاق أوسدددددددددع ملدوانت السدددددددددلوك واخلطوة التوجيهية القائمة اخلاصدددددددددة إبدخال ونقل األنواع املائية

 واألنواع املستزرعة.
 خدام أنواع مسدددددتزرعة مراجعة أو وضدددددع خلطوة توجيهية بشدددددأن أفضدددددل املمارسدددددات القائمة على املخاطر واسدددددت

خمتلفة من املوارد الوراثية املائية والرتويج هلا، مع دمج العناصددددددددددر الرئيسددددددددددية يف مدوانت السددددددددددلوك القائمة )مثاًل، 
 (.101اهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخليةو  100اجمللس الدويل الستكشاف سبل التعاون البحري

                                                   
 ICES Code of Practice on the Introductions and Transfers of Marine. 2005 السدددددتكشددددداف سدددددبل التعاون البحري، اجمللس الدويل  100

.pp 30. 2005 Organisms  متاح أيًضا على املوقع(practice.pdf-of-code-https://www.nobanis.org/globalassets/ices) 
101  Codes of practice and manual of procedures for consideration of introductions and transfers of marine . 1988Turner, G.E. 

.and freshwater organisms  روبية للمصدددددددايد الداخلية فريق العمل املخصدددددددص املعين أبفاق السدددددددوق لهيئة االسدددددددتشدددددددارية األو ل 23عدد غري دوري رقم
صدددددددددددددددددددفددددحددددددددة والددددنسدددددددددددددددددددخددددددددة اإلنددددكددددلدددديددددزيددددددددة  )مددددتدددددددداح عددددلددددى املددددوقددددع  44ملددددنددددتددددجددددددددات تددددربدددديددددددددة األحدددديدددددددداء املددددددددائدددديددددددددة يف املدددديدددددددداه الددددعددددددددذبددددددددة يف أورواب، 

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

https://www.nobanis.org/globalassets/ices-code-of-practice.pdf
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 وارد لضدددمان االسدددتخدام املسددديول للموارد الوراثية املائية، والوقاية من الرتويج لتطوير واسدددتخدام اتفاقيات نقل امل
املخاطر املرتبطة بعمليات اإلدخال، وعاصدددددددددددددة األنواع غري اللية واملتغرية وراثًيا واألنواع املسدددددددددددددتزرعة املعّدلة، أو 

 التخفيف من هذه املخاطر.
  اثية املائية.تعزيز تقييم ورصد خصائص األنواع املستزرعة للموارد الور 
 .زايدة الوعي العام والقطاعي واالتصاالت بشأن خماطر ومنافع تكنولوجيات التحسني الوراثي 
 

 تطوير املوارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية - 3جمال األولوية 

يف تربية األحياء املائية والسةةةةةتفادة منه مع الرتكيز على توسةةةةةيع  تعجيل تطوير التحسةةةةةني الوراثي لألنواع املسةةةةةتزرعة
 نطاق برامج الرتبية النتقائية.

 مقدمة
 هناك إمكانية كبرية ملواصددددلة حتسددددني إنتاج تربية األحياء املائية من خالل التحسددددني الوراثي للموارد الوراثية املائية.  -43

ورغم تعدد التكنولوجيات الوراثية الرامية إ  حتسددني كفاءة اإلنتاج ورحبيته يف تربية األحياء املائية، إال أن حسددناهتا وسدديئاهتا 
ليست مفهومة جًيدا يف مجيع األوقات وكثريًا ما ينقصها تقييم مالئم للمخاطر واملنافع. كما أنه من الشائع سوء فهم أدوار 

ة وخماطرها، وسددددددوء التواصددددددل بشددددددأهنا. لذا، ينبغي اعتبار تقييم املخاطر واملنافع ابالسددددددتناد إ  وقائع التكنولوجيات املختلف
 علمية جلميع التكنولوجيات املستخدمة يف تربية األحياء املائية جمااًل عايل األولوية.

دارهتا، كما أن البلدان عاجزة وتفتقر معظم األنواع املائية املسددددددددتزرعة إ  خط  لتطوير املوارد الوراثية املائية وإ -44
كما أن الب ء يف اعتماد برامج التحسدددددددددددني عن حتقيق منافع التطبيق الفعال واملناسدددددددددددو لإلدارة والتحسدددددددددددني الوراثيني.  

الوراثي حيّد من  اثرها على اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية، حت ابلنسددددبة إ  بع  األنواع الرئيسددددية يف جمال تربية 
 اء املائية.األحي

ما زال اعتماد الرتبية االنتقائية التقليدية حمدوًدا رغم أهنا ت عترب النهج الرئيسي الضروري ليستند إليه التقدم يف  -45
التحسددددددددددددددني الوراثي. وقد يكون اسددددددددددددددتهالل هذا النوع من الربامج مكلًفا، وغالًبا ما ت عترب من اختصدددددددددددددداص الوكاالت 

الشددراكات بني القطاعني العام واخلاص، والتعاونيات وشددركات الرتبية التجارية قد  احلكومية. ولكن تشددري األدلة إ  أن
تكون فعالة يف بناء برامج التحسني الوراثي على املدى البعيد وإدامتها. وكما يف الاصيل واإلنتاج احليواين، لقد أثبتت 

 أصددددددددناف  خمتلفة، وأظهرت أهنا حتقق عوائد كبرية على برامج الرتبية االنتقائية أهنا فعالة يف جمموعة من األنواع املائية يف
 االستثمارات.

كذلا، ميكن تطبيق هنج أخرى للتحسددددددددددددددني الوراثي مثل التهجني، والرتبية املختلطة، والتدخل يف عدد األزواج  -46
رب. ويف حني الصددددددبغية، واإلنتاج األحادي اجلنس والنقل الوراثي لتعزيز اإلنتاج وحتسددددددني السددددددمات املسددددددتهدفة على حنو أك

ا يف معظم احلاالت يف الربامج القائمة حبّد ذاهتا، غري أهنا تندمج بشدددددددكل أفضدددددددل مع برامج  ميكن تطبيق هذه النهج أيضدددددددً
الرتبية االنتقائية من أجل إضدددددددافة القيمة إ  التحسدددددددينات الرتاكمية يف السدددددددمات الكمية، مع الافظة يف الوقت ذاته على 

لوراثي. وحيقق هذا النهج املختل  بفعالية أكرب التحسددددددني املسددددددتدام والطويل األجل الذي يرّكز على اإلدارة الفعالة للتنوّع ا
 توسيع قائمة السمات الّددة واهلامة.
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إمنا يعاين التحسدددددددني الوراثي ألغلبية األنواع املائية من مّخر كبري مقارنًة مبا هو عليه يف أنواع الاصددددددديل األرضدددددددية  -47
، وي عزى هذا األمر بشكل رئيسي إ  تدجينها احلديث نسبًيا. إمنا نظرًا إ  أن جزًءا كبريًا من التنوع الوراثي والثروة احليوانية

املوجود يف أرصدددددة األقارب الربية يبقى داخل هذه األنواع املسددددتزرعة املدّجنة، تتوفّر فرصددددة كبرية، إن مّتت إدارهتا على حنو 
يف املائة لكل جيل يف  10الرتبية االنتقائية. ابلفعل، ميكن حتقيق مكاسددددو بقدر فّعال لتحقيق مكاسددددو هائلة من خالل 

 السمات املهمة واراًي يف جمموعة من األنواع عرب أصناف خمتلفة.

 اهلدف الطويل األجل
دامته، وحيّقق املنافع اعتماد متزايد لربامج التحسني الوراثي القائم على الطلو مبا يعّزز كفاءة إنتاج تربية األحياء املائية واست

 للمستهلكني، واجملتمع األوسع والبيئة.

 1-3األولوية السرتاتيجية 
حتسددددددددددددددني فهم خصددددددددددددددائص تكنولوجيات التحسددددددددددددددني الوراثي، وفوائدها وخماطرها التملة )وااليات الفعالة للتخفيف من 

 املخاطر(، وتطبيقاهتا على املوارد الوراثية املائية.

 املسوغ املنطقي
إن غياب الوعي للمنافع التملة لربامج الرتبية، وملخاطرها ومتطلباهتا يقيد اعتمادها، أو ميكن أن ييدي إ  تطبيق غري 
مالئم لتكنولوجيات التحسددددددددني الوراثي. ويف تطوير أي قطاع لرتبية األحياء املائية، سدددددددديأيت يوم يقتضددددددددي بوضددددددددع برامج 

عوامل، مبا فيها حجم اإلنتاج وقيمته، والكياانت املعنية ابإلنتاج، ومسدددددتوى للتحسدددددني الوراثي ابالسدددددتناد إ  عدد من ال
نضدددددج القطاع ومدى الطلو لتحسدددددني السدددددمات الرئيسدددددية يف األنواع املسدددددتزرعة ال  يتم إنتاجها. ومن املهم معرفة مت 

ج برانمج الرتبية الذي من يكون من املناسدددددددددو إطالق برامج التحسدددددددددني الوراثي، وما هي التكنولوجيا الوراثية وما هو هن
التمل أن يستجيو إ  الطلو على أفضل وجه. على سبيل املثال، ميكن أن يكون التهجني سهل التطبيق وفعااًل من 
حيث الكلفة، وميكن أن حيقٌّق حتسدددينات يف السدددمات التجارية من خالل قوة اهلجني أو مزيج حمّدد من السدددمات. غري 

ة على مّر األجيال وينطوي على خماطر دخول أنواع غري مرغوب  ا أو غري مراقبة وخسارة حيقق مكاسدو تراكمي أنه ال
 نقاء األنواع.

كذلا، ميكن أن ييدي غياب الوعي يف صددددددفوف صددددددانعي القرارات إ  وضددددددع سددددددياسددددددات غري مالئمة ترعى اسددددددتخدام 
للتحسدددددددني الوراثي، مبا فيها الطرق  تكنولوجيات التحسدددددددني الوراثي. فتحسدددددددني الوعي إزاء خصدددددددائص تكنولوجيات خمتلفة

ومتطلبات املوارد، ميكن أن يوفّر الثقة ابحلكومة ومبسددتثمري القطاع اخلاص للتخطي  للتطبيقات املالئمة للتحسددني الوراثي 
 ودعمها. وهلذا السدددددبو، من األمهية مبكان فهم املخاطر ذات الصدددددلة ال  توّلدها التغيريات الوراثية والنامجة عن التحسدددددني

 والتكاليف مقابل املنافع.
ويف حني أن النقل الوراثي يضددطلع حالًيا بدور ضددئيل جًدا يف إنتاج تربية األحياء املائية، قد يكون للتطورات األخرية، مثل 

املائية. التعديل الوراثي، إمكانية كبرية يف املسامهة يف مكاسو اإلنتاج، ويف بع  احلاالت، يف تقليص خماطر تربية األحياء 
إمنا مل يتكّون فهم جيد بعد عن املخاطر النسبية هلذه التكنولوجيا الناشئة ومنافعها. لذا، من الضروري إجراء حتقيق واسع، 



CGRFA-18/21/Report  Appendix D, page 25 

 

 

ومسددتقل ومشددرتك بني التخصددصددات يف عمليات البحث واالبتكار الرشدديدة من أجل توفري الثقة ودعم التطبيقات الرشدديدة 
 راثي.هلذه التكنولوجيات للتحسني الو 

 اهلدف
توسدددددددديع الفهم يف صددددددددفوف أصددددددددحاب املصددددددددلحة الرئيسدددددددديني يف جمال املوارد الوراثية املائية للقضددددددددااي ذات الصددددددددلة واهلامة، 
 واالحتياجات والتحدايت ال  حتول دون االستفادة من التطوير املالئم وامليثر للموارد املائية يف قطاع تربية األحياء املائية.

 اإلجراءات
 خطوة توجيهية بشددددددأن التطبيق املناسددددددو لتكنولوجيات التحسددددددني الوراثي، مبا يف ذلا خماطرها  وضددددددع وتوزيع

ومنافعها، حبيث ت سددتخدم كأداة لدعم القرارات يف إعداد اسددرتاتيجيات التحسددني الوراثي على املسددتويني الوطين 
 واإلقليمي.

 منها. تطوير ونشر أدوات وبرامج لتقييم خماطر التحسني الوراثي والتخفيف 
  إعداد وتنظيم دورات )على اإلنرتنت( وندوات إلكرتونية حول التحسني الوراثي األساسي يف أنواع تربية األحياء

 املائية جملموعات مستهدفة خمتلفة )مثاًل، املزارعني، واملرّبني واملوظفني احلكوميني(.
 جيات املناسددددبة للتحسددددني الوراثي إجراء مشدددداورات وطنية و أو إقليمية مع أصددددحاب املصددددلحة بشددددأن االسددددرتاتي

 لألنواع الرئيسية.
  إعداد وتنفيذ اسددددددددرتاتيجيات االتصددددددددال اإلعالمي بشددددددددأن املنافع واملخاطر ابلنسددددددددبة إ  املنتجني واملسددددددددتهلكني

 )التوعية(.
  اسددددتعراض وحتديد الدروس املسددددتفادة من اسددددرتاتيجيات التحسددددني الوراثي واالتصدددداالت ذات الصددددلة يف الزراعة

 ية واتريخ االسرتاتيجيات واالتصاالت يف قطاع الرتبية املائية، مبا يف ذلا أمهية القياس الدقيق للسمات.األرض
 .إنشاء أو دعم دور جلان السالمة البيولوجية يف تنمية املوارد الوراثية لرتبية األحياء املائية 
 ن أجل تعميق الفهم حول تشددددددددددددجيع املناقشددددددددددددة بني أصددددددددددددحاب املصددددددددددددلحة واخلرباء يف جمموعة من املنتدايت م

تكنولوجيات التحسدددني الوراثي  دف إعاد احللول العملية واملسدددتدامة املثلى جملموعة من املسدددائل املتصدددلة برتبية 
 األحياء املائية.

 2-3األولوية السرتاتيجية 
تكنولوجيا حتسدددددددني وراثي أسددددددداسدددددددية مع زايدة اعتماد برامج الرتبية االنتقائية الطويلة األجل واملدارة بطريقة جيدة ابعتبارها 

 الرتكيز على أنواع تربية األحياء املائية الرئيسية.

 املسوغ املنطقي
 ومع برامج الرتبية االنتقائية املدارة جيًدا بني مسات  كمّية هامة من الناحية التجارية واإلدارة الفعالة للتنوع الوراثي، وت عترب

يف تربية األحياء املائية. ورغم ذلا، تبقى معدالت االعتماد متدنية نسددددددبًيا والنمو تكنولوجيا أسدددددداسددددددية للتحسددددددني الوراثي 
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بطيًئا، وعاصدددة ابلنسدددبة إ  األنواع الرئيسدددية يف تربية األحياء املائية يف البلدان النامية اهلامة لألمن الغذائي )مثاًل، الشدددبوة 
 الكبري اهلندي والصيين(.

ماد الرتبية االنتقائية والرتويج لالسددددددتفادة الواسددددددعة منها. كما أن أسددددددباب االعتماد البطيء ومن الضددددددروري معاجلة القيود العت
نسددددددددبًيا للتحسددددددددني الوراثي يف قطاع تربية األحياء املائية معقدة وغري مفهومة جيًدا إمنا من التمل أن تضددددددددّم: غياب عمليات 

تنشدددددددأ  وعدم توفر االسدددددددتثمارات اخلاصدددددددة والدعم العام يف  البحث واالبتكار املسددددددديولة  وغياب تقدير حجم املنافع ال  قد
األجل الطويل  والتصدددددّور بوجوب أن تكون الربامج واسدددددعة النطاق، وابلتايل كثيفة االسدددددتخدام للموارد  والرتكيز الدود على 

نواع األدأل قيمة يف البلدان برامج القطاع العام القصدرية األجل وابلتايل، غياب ا راة القطاع اخلاص )وعاصدة ابلنسدبة إ  األ
النامية(  والتحدايت يف جمال محاية نتائج برامج التحسدددني  والشدددواغل بشدددأن اااثر الوراثية السدددلبية لألمساك اهلاربة من املزارع 

 الرتبية. اخلاضعة للرتبية االنتقائية على أقار ا الربية  وعدم توفر املوارد البشرية وقدرات البنية التحتية لتنفيذ برامج

 اهلدف
هتيئة بيئة متكينية لتعجيل اعتماد برامج الرتبية املدارة جيًدا مبا ييدي إ  مضاعفة مسامهة األنواع املستزرعة الّسنة يف إنتاج 

 تربية األحياء املائية يف السنوات العشرة املقبلة. 

 اإلجراءات
 ملنتجني حول منافع وخماطر التحسددددددددددددددني الوراثي تطوير حزم التدريو املطبقة على الصددددددددددددددعيد اإلقليمي للمرّبني ا

 لتنفيذها على الصعيدين الوطين واإلقليمي.
  تعزيز وضع اقرتاحات القيمة )مثاًل، من خالل حلقات عمل مع جهات اتصال وطنية( للتحسني الوراثي يف ما

 خيّص األمن الغذائي، والتنمية االقتصادية وسبل العيش.
  الرئيسدددددديني على دراسددددددات احلالة بشددددددأن برامج الرتبية اللية، والوطنية و أو حتديد وإطالع أصددددددحاب املصددددددلحة

 اإلقليمية املدارة جيًدا، والناجحة وامليثرة ال  حتّدد أدوار الوكاالت العامة واخلاصة.
 جددل تعزيز التعدداون بني القطدداعني العددام واخلدداص، مبددا يف ذلددا مع مجعيددات املزارعني يف إعددداد برامج الرتبيددة يف األ

الطويل مبا يف ذلا توفري األدوات لدعم إدارة الرصددددديد البّياض القائمة على املعرفة )على الصدددددعيد اللي، والوطين، 
 واإلقليمي والعاملي(.

  إعداد خطوة توجيهية لتحديد العالمات القياسية الوطنية و أو اإلقليمية خلصائص أداء )مبا يف ذلا ميشرات
 ستزرعة اللية وغري اللية املتاحة والرتويج لتطبيقها.التنوع الوراثي( األنواع امل

 ( :احلصددددددددددول الفعال على 1دعم البحوث العلمية لتسددددددددددتند إليها عملية إعداد السددددددددددياسددددددددددات املالئمة بشددددددددددأن )
( املخاطر 2التكنولوجيات اجلزيئية، مثل االنتقاء الوراثي وخدمات الرتكيو الوراثي، يف برامج الرتبية االنتقائية  )

نة وراثًيا على البيئة  ) ( واسدددددددددددرتاتيجيات التخفيف من  اثر تغري املناخ 3ال  تطرحها األنواع املسدددددددددددتزرعة السدددددددددددّ
 القائمة على العلم الوراثي ورصدها.
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  تعزيز التعاون وإقامة الشدددددددبكات على املسدددددددتويني الدويل واإلقليمي على التحسدددددددني الوراثي للموارد الوراثية املائية
ابرة للحدود، مبا يف ذلا تبادل البياانت واملعلومات بني امليسسات املسيولة عن املوارد الوراثية املائية ملصايد الع

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

 3-3األولوية السرتاتيجية 
ليمية لألنواع واألصدددددناف املسدددددتزرعة، تراعي احتياجات السدددددوق واجملتمع، إعداد اسدددددرتاتيجيات وبرامج إمنائية وطنية و أو إق

 .غية إطالق كامل إمكاانت املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةب

 املنطقي املسوغ
لرتبية  لدى عدد قليل نسدددددددددبًيا من البلدان اسدددددددددرتاتيجيات وطنية تويل األولوية لألنواع والسدددددددددمات لتنمية األنواع املسدددددددددتزرعة

األحياء املائية أو توفر إطارًا ألولوايت البحث، وتنمية البنية التحتية، وإدارة املخاطر والتخفيف منها واالسددددددددددتثمار. وحتتاج 
هذه االسدددددددرتاتيجيات يف جزء منها إ  معلومات أسددددددداسدددددددية عن املوارد الوراثية املتاحة، ال  قد يوّلدها نظام املعلومات عن 

ا أن تسددددددرتشددددددد االسددددددرتاتيجيات 1ملائية )كما هو مقرتح يف جمال األولوية املوارد الوراثية ا (. وسدددددديكون من الضددددددروري أيضددددددً
أبولوايت مسددددتقبلية مثل التغيريات يف طلو السددددوق، والتغيريات البيئية كال  ميكن أن تنشددددأ عن تغرّي املناخ. كذلا، عو 

والنظر يف الدور املالئم ألصحاب املصلحة يف  102رد الوراثية املائيةأن تضع البلدان املتطلبات الدنيا لإلدارة املستدامة للموا
 القطاعني العام واخلاص وإدارة مسائل امللكية الفكرية.

ويتوجو على االسددددرتاتيجيات هتيئة بيئة متكينية لدعم أصددددحاب املصددددلحة يف نظم إمدادات البذور من أجل إدارة مواردها 
إ  التحسددني الوراثي عندما حيني الوقت املالئم لذلا، واسددتخدام التكنولوجيا األنسددو الوراثية على حنو مسددتدام، واملبادرة 

 لتحقيق املنافع القصوى يف قطاع معنّي.
كما عو أن تلتزم االسرتاتيجيات والسياسات واألطر القانونية املرتبطة  ا ابلصكوك الدولية ذات الصلة، حسبما ينطبق، 

، وبروتوكول قرطاجنة للسددالمة األحيائية وبروتوكول انغواي بشددأن احلصددول وتقاسددم املنافع، وأن مثل اتفاقية التنوّع البيولوجي
 تكون متسقة مع السياسة الوطنية.

ا يف تقييم، ورصددد وتسددجيل األنواع املسددتزرعة اجلديدة الناشددئة من برامج  وينبغي أن تنظر االسددرتاتيجيات والسددياسددات أيضددً
 التحسني الوراثي. 

 اهلدف
البلدان واملنظمات احلكومية الدولية بوضددددع وتنفيذ االسددددرتاتيجيات لتنمية املوارد الوراثية املائية الرئيسددددية ابالسددددتناد إ   تقوم

 فهم  ملخاطر النهج املختلفة ومنافعها.
 

                                                   
 Aquaculture aquatic genetic resources: A framework of essential criteriaDevelopment of .. 2018منظمة األغذية والزراعة،   102

pp 88. Rome. 9Suppl.  5. TG9Development   متاح أيًضا على املوقع(en.pdf2296en/ca2296ca/3http://www.fao.org/) 

http://www.fao.org/3/ca2296en/ca2296en.pdf
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 اإلجراءات
  ابلتجزئة، إجراء اسدددتشدددراف وحتليل للسدددوق، وإشدددراك خمتلف أصدددحاب املصدددلحة )مثاًل، املسدددتهلكني، والبائعني

واملزارعني، واملنظمات غري احلكومية والعلماء( لتحديد األهداف ذات األولوية للتحسدددني الوراثي، ووضدددع مناذج 
 حتليل املنافع والكلفة ابعتبارها أدوات لدعم القرارات.

 لرئيسدددددية هتيئة بيئية متكينية للتحسدددددني الوراثي يف قطاعات إمدادات البذور من خالل حتديد ومعاجلة الشدددددواغل ا
 لدى أصحاب املصلحة، ومن خالل بلورة وتنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات الداعمة.

  بلورة وتنفيذ االسددددددرتاتيجيات والسددددددياسددددددات )بدعم من بناء القدرات واملدخالت الفنية( للسددددددماح بتنفيذ برامج
الصددددون، ومن شددددأهنا أن تدمج  الرتبية اللية، والوطنية واإلقليمية. وهذه قد تشددددمل التكامل املالئم مع مبادرات

 رصد وتقييم  اثر هذه االسرتاتيجيات والسياسات.
  نة من األصددناف اللية تعزيز تطوير وتنفيذ برامج الرتبية اللية، والوطنية واإلقليمية لتنمية األنواع املسددتزرعة السددّ

 مستزرعة حمّسنة لألسواق.وغري اللية املناسبة للظروف واألسواق اللية، مبا يف ذلا تسليم أنواع 
  تشدددددددددجيع الكياانت العامة و أو اخلاصدددددددددة ووكاالت التمويل اإلقليمية على دعم التحسدددددددددني الوراثي ألنواع الرتبية

 املائية املهمة من الناحية االقتصادية.
 ماشددددى مع اسددددتعراض األطر القانونية، ال  تسددددتند إليها عملية اختيار األنواع وتنمية األصددددناف املسددددتزرعة، مبا يت

الصدددددكوك الدولية ذات الصدددددلة مثل اتفاقية التنوّع البيولوجي، وبروتوكول قرطاجنة للسدددددالمة األحيائية وبروتوكول 
 انغواي بشأن احلصول وتقاسم املنافع.

 .إقامة النظم لتقييم األنواع املستزرعة الّسنة وتسجيلها 
  اجلديدة )اللية وغري اللية( وتطوير أصددناف مسددتزرعة من ضددمان التوازن املالئم بني تطوير الرتبية املائية لألنواع

 األنواع املوجودة ال  تتم تربيتها.

 4-3األولوية السرتاتيجية 
 رفع قدرات أصحاب املصلحة الرئيسيني يف تربية األحياء املائية لتطوير األنواع املستزرعة السّنة.

 املسوغ املنطقي
كبريتني لتنفيذ برامج تربية شددددداملة ومدارة جيًدا قادرة على حتقيق املكاسدددددو الوراثية املثلى، من الضدددددروري توفري دراية وخربة  

وتفادي الرتبية الداخلية واااثر السدددددددددددلبية على صدددددددددددحة الكائنات ورفاهها. وتشدددددددددددمل هذه اخلربة علم الوراثة الكمية وإدارة 
ألحياء اجلزيئي، إضدددددافًة إ  فهم تربية األحياء املائية، وتربية البياانت واخلربة يف التحليل، ويف بع  احلاالت اخلربة يف علم ا

 احليواانت وتربية األنواع املستهدفة. وغالًبا ما تكون هذه اخلربة مفقودة، وعاصة يف جمال اخلربة الوراثية الكمية.
على مسدددددتوى تطوير وميكن أن متثل بع  األنواع املسدددددتزرعة موارد عابرة للحدود على مسدددددتوى عشدددددائر املصددددددر األصدددددلي 

األنواع املستزرعة السنة. ويف هذه احلاالت، ميكن أن تنشأ فرص وضع هنج تعاونية إزاء التحسني الوراثي من خالل برامج 
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ا من اخلرباء الرتبية اإلقليمية، وحت أن الربامج العاملية قد تكون ممكنة. وميكن أن تسدددتخدم هكذا برامج شدددبكًة أوسدددع نطاقً 
 صميم وتشغيل برامج التحسني الوراثي.للمساعدة يف ت

 اهلدف
مل تعد املوارد البشددددددرية تقّيد التنفيذ املالئم للتحسددددددني الوراثي واعتماد أنواع مسددددددتزرعة حمسددددددنة يف قطاع تربية األحياء املائية. 

 وتضمن برامج تنمية القدرات توفّر القدرات يف األجل الطويل، مبا يف ذلا ختطي  التعاقو على الوظيفة.

 اإلجراءات
  ات أو شددددددراكات )أو دجمها يف الشددددددبكات إقامة شددددددبكات وطنية و أو إقليمية ألصددددددحاب املصددددددلحة، أو منصددددددّ

القائمة(، مبا يف ذلا دليل أبمساء اخلرباء يف اإلقليم، من أجل وضددع إجراءات تعاونية يف جمال التحسددني الوراثي 
 املنصات.وعلم الوراثة الكمية. ودعوة اجلهات املاحنة إ  دعم هذه 

  إشددددراك الشددددركاء الذين يتمتعون ابخلربة يف تطوير املوارد الوراثية وإدارهتا، وامليسددددسددددات العلمية املتقدمة يف إعداد
 مواد تدريبية ووضع قائمة ابخلرباء للتدريو على تكنولوجيات التحسني الوراثي.

  جلسددات يف امليمترات اخلاصددة برتبية إقامة حلقات عمل ميمترات وطنية و أو إقليمية )بشددكل مسددتقل أو ضددمن
األحياء املائية( ملناقشدددددددددددة وتوفري  خر املعلومات عن التكنولوجيات اجلديدة يف جمال تطوير املوارد الوراثية املائية. 
وإجراء عمليات تقييم منتظمة الحتياجات التدريو على الصددددددددددددددعيدين الوطين واإلقليمي بغية احلرص على أن 

 ئًما لالحتياجات املستقبلية للقطاع.يكون بناء القدرات مال
   تشدددجيع وكاالت التمويل على دعم بناء القدرات يف اجملاالت الددة )مثاًل، علم الوراثية الكّمية( ال  تفتقر إ

 املوارد البشرية الضرورية.
  احليوي تثقيف وتدريو أصدددددحاب املصدددددلحة الرئيسددددديني على التحسدددددني الوراثي وحتسدددددني تربية احليواانت واألمن

للرتبية االنتقائية من خالل توفري التدريو والدعم الفين ألنشددددددطة الرتبية ضددددددمن اجملتمعات اللية الزراعية، ودمج 
 املمارسات الّسنة يف جمال تربية احليواانت يف برامج تطوير املوارد الوراثية املائية.
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 السياسات، واملؤسسات وبناء القدرات - 4جمال األولوية 

وضةةةع السةةةياسةةةات املتصةةةلة ابملوارد الوراثية املائية، ودعم تنمية مؤسةةةسةةةات أصةةةحاب املصةةةلحة وبناء القدرات  تعزيز
 لدعم إدارة املوارد الوراثية املائية.

 مقدمة
التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة إ  وجود العديد من السياسات وامليسسات ال  تعاجل  يشري -48

املوارد الوراثية املائية، وإ  وجوب أن تتعامل مع قوى حمركة متعددة وجمموعة متنوعة من أصددددددحاب املصددددددلحة يف البيئة املائية. 
تكون غري  ة ابملوارد الوراثية املائية، إن على املسددددددتوى الوطين أو الدويل، غالًبا ماوحني توجد سددددددياسددددددات وخط  إدارة خاصدددددد

 فعالة بفعل غياب التوعية وعدم توفر املوارد البشرية واملالية الضرورية للتنفيذ، والرصد واإلنفاذ على حنو مناسو. 
امليسددددددسددددددات التحّدي أبن تغطي جمموعة ويف معاجلة املوارد الوراثية املائية، يواجه كّل من صددددددانعي السددددددياسددددددات و  -49

واسعة من املوائل، واحلاالت االقتصادية والبيئات االجتماعية والثقافية، والعديد من أصحاب املصلحة ومستخدمي املوارد 
حة الوراثية املائية. وتتنافس تربية األحياء املائية مع عدة قطاعات اقتصددددادية أخرى، مثل مصددددايد األمساك، والزراعة، والسدددديا

 وصناعات أخرى على املوائل واملوارد ذاهتا.
ونظرًا إ  تواتر الواردات والصددادرات اخلاصددة ابملوارد الوراثية املائية ال  يوّجهها جزئًيا االسددتخدام الكثيف لألنواع  -50

للحدود إلدارة املوارد غري اللية يف تربية األحياء املائية، عو أن تنظر السدددددددددياسدددددددددات ال  تعاجل هذه املوارد يف البعد العابر 
ا يف احلصددددول على املوارد وتقاسددددم منافعها، واسددددرتاتيجيات التنمية الطويلة  الوراثية املائية. وعو أن تنظر السددددياسددددات أيضددددً
األجل لرتبية األحياء املائية، والصددددون، وتعزيز األرصدددددة، وتغرّي املناخ، ودور اإلعاانت املالية واالسددددتخدامات غري الغذائية. 

تتأثر تربية األحياء املائية بصددددددورة غري مباشددددددرة ابلسددددددياسددددددات والتشددددددريعات خارج تلا ال  تيثر مباشددددددرًة على الزراعة  كما
 ومصايد األمساك.

وقددد أفضددددددددددددددى هددذا التعقيددد، املالزم لتنظيم تربيددة األحيدداء املددائيددة، إ  ظهور مواطن عدددم اتسددددددددددددددداق وفجوات يف  -51
كون سددياسددات الصددون غري مشددجعة على إدخال األنواع املائية غري اللية ال  السددياسددات الوطنية. على سددبيل املثال، قد ت

 يرّوج هلا قطاع تربية األحياء املائية أو قد حتظّر إدخاهلا. وغالًبا ما ال يتوفر الوعي بقيمة املوارد الوراثية املائية وابحتياجات
 تبطة بعمليات إدخال هذه املوارد وكيفية تعديلها.األشخاص الذين يعتمدون عليها، يرافقه غياب للوعي ابملخاطر املر 

ويف حني أن صددون املوارد الوراثية املائية واسددتخدامها املسددتدام وإدارهتا يندرج ضددمن نطاق صددكوك دولية متنوعة،  -52
د، وأن الصددكوك القانونية غري امللزمة يتناوله بشددكل صددريح، مثل مدونة سددلوك منظمة األغذية والزراعة بشددأن الصدديد الرشددي

ومدونة املمارسدددددددددددات للمجلس الدويل السدددددددددددتكشددددددددددداف البحار بشدددددددددددأن إدخال ونقل الكائنات البحرية، غالًبا ما ال تتوفّر 
السددددددددددياسددددددددددات أو االسددددددددددرتاتيجيات الوطنية الشدددددددددداملة، انهيا عن التدابري القانونية ال  تعاجل صددددددددددون املوارد الوراثية املائية 

 لوطين.واستخدامها املستدام وتطويرها على الصعيد ا
وأما التدابري التشريعية، واإلدارية والسياساتية ال  تعاجل مسألة احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع الناشئة  -53

عن اسددددددددددتخدامها، فيمكن أن تيدي دورًا متزايًدا يف البحوث حول املوارد الوراثية املائية وتنميتها. غري أن تدابري احلصددددددددددول 
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افعها ال  تراعي السددددددددددمات املمّيزة للموارد الوراثية املائية اندرة. وميكن أن تضددددددددددطلع حقوق امللكية على املوارد وتقاسددددددددددم من
 الفكرية بشكل متزايد بدور هام يف تنمية هذه املوارد.

مقدمي اإلرشددداد، ويفتقر عامًة أصدددحاب املصدددلحة الرئيسددديون، مبا يف ذلا امليسدددسدددات، وصدددانعي السدددياسدددات، و  -54
دي األمساك ومرّ  األمساك، إ  القدرة على املعاجلة الكاملة لتعقيدات صددددددددددددون املوارد الوراثية املائية ومدراء املوارد، وصدددددددددددديا

واسدددددددددتخدامها املسدددددددددتدام وتطويرها ضدددددددددمن قطاعات مصدددددددددايد األمساك وتربية األحياء املائية. كذلا، ختتلف االحتياجات 
الة تنمية قطاع تربية األحياء املائية واألوضدددداع االقتصددددادية واألولوايت املتعلقة ببناء القدرات ابختالف األقاليم وحبسددددو ح

للبلدان. وهناك بصددددددددددددورة عامة قلة وعي بقيمة املوارد الوراثية املائية يف املصددددددددددددايد ويف جمال تربية األحياء املائية، وابلتايل  ة 
أجل احلرص على أن يسددتند صددون حاجة إ  تعزيز الوعي والقدرات يف جماالت البحوث والتنمية والتثقيف والتدريو، من 

 املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتطويرها إ  أساس علمي سليم وإ  إدارة فعالة للموارد الطبيعية.
ووفًقا للتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، ختتلف أولوايت التدريو وبناء القدرات  -55

البلدان، إمنا حتّدد بصدددددورة إمجالية املعرفة األسددددداسدددددية اخلاصدددددة  ذه املوارد وبناء القدرات يف جمال توصددددديف املوارد ابختالف 
الوراثية املائية وحتسينها الوراثي ابعتبارها أولوايت. كذلا، ختتلف أولوايت البحث حبسو حالة البحوث والتنمية يف جمال 

 تربية األحياء املائية يف البلدان.
رت الشدددددبكات وت -56 توفر فرص التعاون يف جمال إدارة املوارد الوراثية املائية، وعاصدددددة املوارد العابرة للحدود. وقد يسدددددّ

اإلقليمية والعاملية يف املاضي بناء القدرات واالتصاالت التعاون بشأن إدارة املوارد الوراثية املائية إمنا مل تستمر هذه االيات 
 بشكل عام.

 جلاهلدف الطويل األ
تعزيز القدرات على دعم التنفيذ املسددددتدام والكفي لسددددياسددددة املوارد الوراثية املائية ال  تراعي األبعاد البيئية واالقتصددددادية، من 

 خالل ميسسات متخصصة.

 1-4األولوية السرتاتيجية 
املسددتدام وتطويرها، وتنفيذها تطوير أو مراجعة االسددرتاتيجيات والسددياسددات بشددأن صددون املوارد الوراثية املائية واسددتخدامها 

 ورصدها ابلتعاون مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة.

 املسوغ املنطقي
من األمهية مبكان بلورة سدددددياسدددددات واسدددددرتاتيجيات وطنية متخصدددددصدددددة لصدددددون املوارد الوراثية املائية واسدددددتخدامها املسدددددتدام 

ا الفعالة واملسدددددتدامة، من املهم أن يتم اسدددددتعراض السدددددياسدددددات وتطويرها. ونظرًا إ  أمهية هذه املوارد والقيمة املرتبطة إبدارهت
واالسددددرتاتيجيات ذات الصددددلة أو وضددددعها، حسددددبما هو مالئم، ابلتعاون مع أصددددحاب املصددددلحة ذوي الصددددلة. كما ينبغي 

ملائية حتديد ومعاجلة مواطن عدم االتساق بني صكوك خمتلفة متصلة ابلسياسات )مثاًل الصكوك ال  ترعى أنواع األغذية ا
 وأنواع الزينة(.

 وينبغي رصد تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية لضمان أن حتّقق النتائج املستهدفة.
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 اهلدف
تنفيذ السياسات أو االسرتاتيجيات الوطنية املتخصصة ال  تعاجل صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتطويرها 

 ورصد التنفيذ.

 اإلجراءات
 ع مستوى الوعي يف صفوف صانعي القرارات وتعزيز قدراهتم لدعم إدارة املوارد الوراثية املائية من خالل برامج رف

 التدريو وتقاسم املعرفة بشأن املوارد الوراثية املائية.
  الرتويج السدددددتعراض أو بلورة سدددددياسدددددات اسدددددرتاتيجيات وطنية، حسدددددبما هو مالئم، لصدددددون املوارد الوراثية املائية

 ستخدامها املستدام وتطويرها ابلتشاور مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة.وا
  دعم تنفيذ االسددرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية لصددون املوارد الوراثية املائية واسددتخدامها املسددتدام وتطويرها، مبا يف

 ذلا املوارد العابرة للحدود.
  احلي ويف األانبيو( على املسدددددددددتويني الوطين إقامة ودعم شدددددددددبكات بنوك اجلينات اخلاصدددددددددة العامة )يف اجلسدددددددددم

 واإلقليمي لدعم صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام.

 2-4األولوية السرتاتيجية 
حتسددددني تبادل املعلومات وأنشددددطة الشددددبكات املعنية ابملوارد الوراثية املائية على املسددددتوى العاملي، واإلقليمي والوطين وتوعية 

املصدددددددلحة على أمهية هذه املوارد، مبا يف ذلا األدوار ال  تضدددددددطلع  ا الشدددددددعوب األصدددددددلية واجملتمعات اللية، أصدددددددحاب 
 .والشباب والنساء، يف صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتطويرها

 املسوغ املنطقي
تعين تربية األحياء املائية وصدددددددديد أنواع األقارب الربية العديد من أصددددددددحاب املصددددددددلحة القطاعيني مبا فيهم النسدددددددداء، والشدددددددباب 

تعزيز فهم املنظمني وصدددانعي السدددياسدددات أبدوار مجيع أصدددحاب املصدددلحة والسدددكان األصدددليني واجملتمعات اللية. لذا من املهم 
األصددليني واجملتمعات اللية والنسدداء والشددباب، وتطوير الوسددائل السددتقطاب أصددحاب املصددلحة فيهم السددكان  ومصدداحلهم، مبا

 هيالء بشكل فعال.
كما تيدي اإلدارة الفعالة للموارد الوراثية املائية دورًا حيواًي يف ضددددددددددددددمان مسددددددددددددددتقبل إمدادات األغذية البحرية، ويف متكني 

ربية األحياء املائية مبا حيّقق بدوره املنافع االجتماعية واالقتصددادية الناشددئة عن التوسددع املتواصددل واملسددتدام لإلنتاج يف قطاع ت
القطاع. غري أن هذا الدور للموارد الوراثية املائية غري مفهوم جيًدا، وال يتّم إطالع أصددددددددددددددحاب املصددددددددددددددلحة يف قطاع تربية 

 األحياء املائية عليه بشكل فعال، مبا يف ذلا مستهلكي األغذية املائية.
وتضدددددددددطلع خطة العمل العاملية هذه وتنفيذها الفعلي بدور هام يف تعزيز الوعي أبمهية دور املوارد الوراثية املائية يف إمدادات 

 األغذية املائية.
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 اهلدف
ة إطالع أصحاب املصلحة واجلمهور على حنو  أفضل على تربية األحياء املائية، والدور اهلام الذي تيديه إدارة املوارد الوراثي
يف ضددددمان التوافر املسددددتقبلي لألغذية املائية ال  يتم إنتاجها بشددددكل مسددددتدام والفرص واملخاطر املرتبطة ابلتحسددددني الوراثي 

 للموارد الوراثية املائية.

 اإلجراءات
  إطالق محالت ومناذج تواصددددل للتوعية بدور إدارة املوارد الوراثية املائية، مبا يف ذلا النسدددداء والسددددكان األصددددليني

 واجملتمعات اللية والشباب.
  وضددع مواد والرتويج هلا، مبا يف ذلا ابللغات اللية، حبيث ت سددتخدم يف األحداث الرئيسددية لرتبية األحياء املائية

من أجل التوعية إزاء تربية األحياء املائية ورفع مستوى إشراك جمموعات مستهدفة حمددة يف صون املوارد الوراثية 
 ها املستدام وتطويرها.املائية واستخدام

 .عقد اجتماعات منتظمة لتقاسم املعلومات بشأن املوارد الوراثية املائية، مبا يف ذلا تنفيذ خطة العمل العاملية 

 3-4األولوية السرتاتيجية 
املالئمة دعم اإلدخال املسدددددددددددددديول للموارد الوراثية املائية وتبادهلا واسددددددددددددددتخدامها، مبا يف ذلا من خالل عمليات التقييم 

 .للمخاطر، والسياسات املناسبة وتنفيذها الفعال

 املسوغ املنطقي
نظرًا إ  األمهية املسددددددددددتمرة لألنواع غري اللية يف تربية األحياء املائية واملنافع االقتصددددددددددادية ال  ميكن أن حتققها، من األمهية 

اللية، والبيئة بصددددددددددددددورة عامة. كذلا، عو املبادرة إ   مبكان النظر يف املخاطر ال  ميكن أن تطرحها على املوارد الوراثية
إدخال املوارد الوراثية املائية غري اللية وتبادهلا واسددتبداهلا على حنو  مسدديول وتنظيم هذه العملية من خالل تشددريعات لدمج 

ّممة جيًدا لدعم القرارات أن التقييم املالئم وإدارة املخاطر حبيث ت راعى إ  جانو املنافع التملة. وميكن ألدوات مصدددددددددددددد
 تساند هذه العملية.

وفيما يتقدم التطوير الوراثي لألنواع املسددددددددددددتزرعة، مثاًل من خالل االسددددددددددددتفادة املعّجلة من الرتبية االنتقائية، سددددددددددددوف تتغرّي 
ا املخاطر ال  ينطوي عليها اسددتخدامها. ولذا من امل هم النظر بعناية يف خصددائص األنواع املسددتزرعة وابلتايل، قد تتغري أيضددً

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

لية وتبادهلا واسددددتخدامها واألنواع املسددددتزرعة ال  يتم تطويرها نظم مراقبة وسددددوف يتطّلو اإلدخال املسدددديول لألنواع غري ال
 تتيح تتّبع هذه املوارد الوراثية املائية على املستوى الدويل.



18/21/Report-CGRFA  34Appendix D, page  

 

 اهلدف
 دمج االستخدام املسيول للموارد الوراثية املائية يف التشريعات الوطنية.

 اإلجراءات
  التوجيهية، لضدددددددمان اإلدخال املسددددددديول للموارد الوراثية املائية وتبادهلا يف قطاع وضدددددددع التدابري، مبا فيها اخلطوة

تربية األحياء املائية ابالسدددتناد إ  مدونة املمارسدددات للمجلس الدويل السدددتكشددداف البحار بشدددأن إدخال ونقل 
 الكائنات البحرية وغريها من صكوك السياسات ذات الصلة.

  واإلقليمية بشدددددكل فّعال من أجل االسدددددتخدام املسددددديول للموارد الوراثية املائية إعداد وتنفيذ التشدددددريعات الوطنية
 وتبادهلا، متشًيا مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة كذلا

  دمج املسدددددددددائل اخلاصدددددددددة ابملوارد الوراثية املائية يف عمليات تقييم املخاطر لتحسدددددددددني نظم املراقبة يف التتّبع الدويل
 حبيث تشمل األصناف واألنواع املستزرعة.

 يضددددمن  النظر يف إمكانية إنشدددداء أو توسدددديع نطاق نظم املعلومات بشددددأن إدخال املوارد الوراثية املائية ونقلها، مبا
يف الوقت املناسدددددددددو عن الواردات امللحة من املوارد الوراثية املائية ال  قد تطرح خماطر على املوارد الوراثية  التبليغ

 اللية للبلدان والبيئة عامًة.

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

 املسوغ املنطقي
هناك جمموعة من االتفاقيات الدولية املتصلة بصون املوارد الوراثية املائية واستخدامها املستدام وتطويرها، مثل اتفاقية التنوع 
ثية البيولوجي واتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهّددة ابالنقراض. ويبنّي التقرير عن حالة املوارد الورا

ة لألغذية والزراعة يف العامل أن التوعية بدور هذه االتفاقيات لإلدارة الطويلة األجل للموارد الوراثية املائية حمدودة يف املائي
صدددددددفوف أصدددددددحاب املصدددددددلحة ذوي الصدددددددلة. وابلتايل،  ة حاجة للتوعية إزاء األحكام الددة وااللتزامات الواردة يف هذه 

 املائية.الصكوك يف ما خيص املوارد الوراثية 

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

 اإلجراءات
  ،التوعية على االتفاقيات الدولية القائمة ذات الصلة بصون املوارد الوراثية املائية، واستخدامها املستدام وتطويرها

نفيذها، مع ضددمان يف الوقت ذاته أن تسددتجيو السددياسددات الوطنية واألطر التنظيمية لاللتزامات الدولية وأن وت
بة إ  األمن الغذائي  والسددددددددددددددمات املميزة هلذه املوارد  وأمهية العلوم  تعكس أمهية املوارد الوراثية املائية ابلنسدددددددددددددد
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ف خمتلف االتفاقيات  ومصددددددددددددددا  األقاليم، والبلدان واالبتكار  واحلاجة إ  إحقاق التوازن بني غاايت وأهدا
 وأصحاب املصلحة )مبا يف ذلا صّيادي األمساك واملزارعني(.

 5-4األولوية السرتاتيجية 
إقامة أو تعزيز امليسددددددسددددددات الوطنية، مبا يف ذلا جهات التنسدددددديق الوطنية، لتخطي  التدابري اخلاصددددددة ابملوارد الوراثية املائية 

 والزراعة وتنفيذها من أجل تنمية قطاع تربية األحياء املائية ومصايد األمساك.لألغذية 

 املسوغ املنطقي
ارتفع عدد جهات االتصدددال الوطنية املعنية ابملوارد الوراثية املائية بشدددكل كبري منذ أن قّدمت منظمة األغذية والزراعة طلو 

حوا جهات اتصدددال وطنية للموارد يف ا 67.5، كان 2021الرتشددديحات األول. ويف أبريل نيسدددان  ملائة من أعضددداء اهليئة رشدددّ
الوراثية املائية. غري أن عدًدا كبريًا من األعضاء مل يرّشح بعد جهات اتصال وطنية. وميكن أن تشكل هذه اجلهات حمّفزات 

هود لتعزيز العمل معهم وبني هامة لتحسددددددني إدارة املوارد الوراثية املائية يف بلداهنا وعلى الصددددددعيد اإلقليمي، وينبغي بذل اجل
بعضددهم وبناء قدراهتم. وميكن أن تنشددا جهات االتصددال الوطنية املنصددات للميسددسددات ذات الصددلة، وأصددحاب املصددلحة 
يف القطاعني اخلاص والعام، إلعداد خط  عمل متسدددددددددقة وتبادل املعلومات ذات الصدددددددددلة، من خالل التقارير الوطنية عن 

 ئية على سبيل املثال.حالة املوارد الوراثية املا
ووفًقا للتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، يوجد يف مجيع البلدان تقريًبا ميسدددددددسدددددددة واحدة على 
األقل، خمصدددصدددة بشدددكل حمدد للموارد الوراثية املائية. فامليسدددسدددات الوطنية واإلقليمية املخصدددصدددة لرتبية األحياء املائية و أو 
إدارة املوارد الوراثية هامة وقد متثل حمّفزات للتغيري. وميكن أن تيدي دورًا رئيسددددددددددددددًيا يف بناء القدرات والتوعية ابالحتياجات 
والتحدايت على صددددعيد إدارة املوارد الوراثية املائية، من أجل حشددددد املوارد وإشددددراك القطاع على حنو اسددددتباقي أكثر وإقامة 

 لتنسيق.الرواب  وتوطيد التعاون وا

 اهلدف
 إنشاء أو تعزيز امليسسات الوطنية، مبا يف ذلا جهات االتصال الوطنية.

 اإلجراءات
  ترشددددددديح جهات االتصدددددددال الوطنية للموارد الوراثية املائية وبناء قدراهتا من خالل دورات تدريبية منتظمة، وتبادل

 .املعلومات، وإقامة شبكات إقليمية واملشاركة يف الدعوات إ  البحوث
  حشددددد املوارد الوطنية والدولية لربامج التنمية امليسددددسدددداتية للموارد الوراثية املائية، ودعم جهات االتصددددال الوطنية

 وامليسسات للمشاركة يف بلورة االسرتاتيجيات الوطنية للموارد الوراثية املائية.
 السددياسددة اخلاصددة ابلتكنولوجيا  إقامة رواب  أفضددل و ليات لتعزيز التنسدديق والتعاون بني امليسددسددات بشددأن تنفيذ

 وتقاسم املعلومات.
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 6-4األولوية السرتاتيجية 
إقامة أو تعزيز ميسسات وطنية وإقليمية لتوصيف املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وحصرها ورصد اواهاهتا واملخاطر 

إلدارهتا، مبا يف ذلا تقييمها االقتصادي وتوصيفها املرتبطة  ا من أجل التثقيف والبحث بشأهنا، والتنسيق بني القطاعات 
 وحتسينها الوراثي.

 املسوغ املنطقي
وفًقا للتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، توجد يف مجيع البلدان تقريًبا ميسددسددة واحدة أو أكثر 

د الوراثية املائية، إمنا أفاد العديد من البلدان عن احلاجة إ  بناء تشددددددارك يف البحث و أو التثقيف والتدريو املتصددددددل ابملوار 
ا املعرفة األسددددداسدددددية بشدددددأن املوارد الوراثية املائية، وتوصددددديفها ورصددددددها،  القدرات يف هذه امليسدددددسدددددات. وحيّدد التقرير أيضدددددً

أيًضا حتديد االحتياجات جلهة  والتحسني الوراثي هلذه املوارد كاحتياجات رئيسية لبناء قدرات ميسسات البحوث. وجرى
بناء القدرات يف ميسددددددددسددددددددات التعليم والتدريو ال  ضددددددددّمت إدارة املوارد الوراثية وصددددددددوهنا وتوصدددددددديف املوارد الوراثية املائية  

 ورصدها.
الدولية و ة حاجة كبرية لبناء قدرات هذه امليسدددسدددات، وعاصدددة يف البلدان النامية، ولتعزيز الشدددبكات الوطنية، واإلقليمية و 

هلذه امليسدددددسدددددات مبا يتيح تقاسدددددم اخلربات واملعرفة، والرتويج للتعاون. وعو أن تضدددددطلع املنظمات احلكومية الدولية بدور  
 واضح يف إعداد وتقاسم مواد املوارد الرئيسية.

 اهلدف
 إقامة أو تعزيز ميسسات للتعليم والبحوث وتوطيد التعاون بني القطاعات.

 اإلجراءات
  وتعزيز الشددددددددددبكات الوطنية، واإلقليمية والدولية القائمة ال  سددددددددددوف تتبادل املعلومات، والتجارب دعم إنشدددددددددداء

 واملعرفة النظرية حول املوارد الوراثية املائية وإدارهتا.
  إقامة، وتعزيز الدورات الوطنية والدولية، واملشداريع النموذجية وبرامج التدريو حول مواضديع حمددة بشدأن املوارد

ة املائية على مسدددتوى تعليمي أعلى، والرتويج هلا، مبا يف ذلا التدريو عرب اإلنرتنت واسدددتخدام شدددبكات الوراثي
 البحث الدولية، بشأن املوارد الوراثية املائية، وتوفري الشهادات للمزارعني الليني.

  وبرامج تبدادل اخلرباء بنداء القددرات من خالل إقدامدة برامج تددريدو من املددارس للجدامعدات، والزايرات امليددانيدة
حلصدددرها ورصدددد اواهاهتا واملخاطر املرتبطة  ا من أجل صدددوهنا واسدددتخدامها بصدددورة مسدددتدامة وتطويرها، مبا يف 

 ذلا تقييمها االقتصادي وتوصيفها وحتسينها الوراثي.
 .حتسني مجع البياانت، مبا يف ذلا األدوات واملنهجيات من خالل إنشاء سجل ابمليسسات 
 مة األغذية والزراعة ومنظمات حكومية دولية أخرى املواد اخلاصددددددددة ابملوارد ذات الصددددددددلة للمدّرسددددددددني، تتيح منظ

 واملدرّبني والباحثني.
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 7-4األولوية السرتاتيجية 
 تيسري احلصول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

 املسوغ املنطقي
 ة حاجة لضمان احلصول املالئم على املوارد الوراثية املائية واملعرفة التقليدية املرتبطة  ا ألغراض البحث والتنمية، والتقاسم 
العادل واملنصدددددف للمنافع الناشدددددئة عن اسدددددتخدامها واملعرفة التقليدية املرتبطة  ا. وعو أن تكون البلدان ال  تقّرر اعتماد 

ابري احلصددول على املوارد وتقاسددم منافعها على إدراك ابلسددمات املمّيزة للموارد الوراثية املائية وابلدور اخلاص الذي تيديه تد
 يف األمن الغذائي.

وقد اعتمدت عدة بلدان تدابري احلصول على املوارد الوراثية املائية وتقاسم منافعها واملعرفة التقليدية املرتبطة  ا، أو هي يف 
ور اعتمادها، إمنا هناك اختالف واسددددددددع يف هذه التدابري وغياب للمعرفة بشددددددددأن كيفية مثري هذه التدابري وحقوق امللكية ط

 الفكرية على البحوث والتنمية يف جمال املوارد الوراثية املائية.
حقوق امللكية الفكرية وينبغي حتسدددددني وعي وفهم أصدددددحاب املصدددددلحة جلهة احلصدددددول على املوارد وتقاسدددددم منافعها ومحاية 

)مثل براءات االخرتاع(، وقدراهتم على العمل ضددددمن هذه البيئة القانونية على املسددددتوى الوطين، واإلقليمي والعاملي. ولدى 
تكييف تدابري احلصددددول على املوارد وتقاسددددم منافعها، أو تطويرها أو تنفيذها، عو مراعاة السددددمات املميزة للموارد الوراثية 

املعرفة التقليدية املرتبطة  ا، والدور اخلاص هلذه املوارد واملعرفة التقليدية املرتبطة  ا لتحقيق األمن الغذائي. ومن املائية و 
املهم احلفام على الوصول املالئم إ  هذه املوارد واملعرفة التقليدية املرتبطة  ا سيما أن هذا احلصول أساسي إلحراز تقدم 

 ة ولتحقيق األمن الغذائي.على صعيد البحوث والتنمي

 اهلدف
تطوير السياسات والتدابري املالئمة أو تكييفها وتنفيذها، مبا يعكس السمات املميزة للموارد الوراثية املائية واملعرفة التقليدية 

 املرتبطة  ا، والدور اخلاص هلذه املوارد واملعرفة التقليدية املرتبطة  ا لتحقيق األمن الغذائي.

 تاإلجراءا
  النظر يف وضدددددع تدابري احلصدددددول على املوارد الوراثية وتقاسدددددم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها، ملراعاة أمهية املوارد

الوراثية املائية واملعرفة التقليدية املرتبطة  ا، ودورها اخلاص يف حتقيق األمن الغذائي، ومساهتا املميّ زة، واالمتثال يف 
 للصكوك الدولية.الوقت نفسه، حسو االقتضاء، 

  ،تعزيز الفهم، من خالل مبادرات بناء القدرات، يف صدددددفوف أصدددددحاب املصدددددلحة املعنيني ابملوارد الوراثية املائية
 لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها للموارد الوراثية املائية وأمهيتها ابلنسبة إ  استخدام املواد وتبادهلا.

 انعي السددددياسددددات، حبيث تعكس السددددمات املمّيزة للموارد الوراثية املائية والدور دعم احلكومات، مبا يف ذلا صدددد
اخلاص للموارد الوراثية املائية يف حتقيق األمن الغذائي، يف وضددددددددع تدابري احلصددددددددول على املوارد وتقاسددددددددم منافعها 

 وتدابري أخرى وتكييفها أو تنفيذها.
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 الدروس املسددددتفادة من أمثلة تقاسددددم املنافع اخلاصددددة بقطاع  وضددددع وتبادل دراسددددات احلالة الوطنية واإلقليمية عن
 تربية األحياء املائية.

  دعم صدددانعي السدددياسدددات املعنيني ابحلصدددول على املوارد وتقاسدددم منافعها يف مراعاة  الرتتيبات اإلقليمية أو اخلاصدددة
ر تبادل املوارد الوراثية املائية للبحوث والتنمية ضدددمن إقليم حمدد أو  للحصدددول على املوارد وتقاسدددم منافعها ال  تيسدددّ

 جمموعة من البلدان مبوجو اختصاصات متفق عليها مسبًقا، مبا يف ذلا االختصاصات املتصلة بتقاسم املنافع.
  النظر يف الدددور اهلددام للبحوث األكددادمييددة، ومنظمددات البحددث الدددوليددة والتعدداون اإلقليمي والدددويل يف البحوث

 الوراثية املائية.والتنمية يف جمال املوارد 
  تشددددجيع الشددددبكات اإلقليمية على دعم التبادل املسدددديول للموارد الوراثية املائية بني األعضدددداء ودعم وضددددع الصددددكوك

 لتنظيم عمليات النقل والتبادل، مبا يف ذلا وضع اتفاقيات نقل املواد، متشًيا مع الصكوك الدولية، حسبما ينطبق.

 8-4األولوية السرتاتيجية 
 .املوارد، مبا يف ذلا املالية منها، لصون املوارد الوراثية املائية واستخدامها وتطويرها بطريقة مستدامةتعبئة 

 املسوغ املنطقي
تفيد معظم البلدان يف تقاريرها أن عملية صددددددون املوارد الوراثية املائية، واسددددددتخدامها املسددددددتدام وتطويرها تعاين من نقص يف 

د مصددددادر التمويل. ولكي تكون خطة العمل هذه حمفزًا للتغيري، ولدعم التحسددددني الكبري يف املوارد، وأنه من الصددددعو حتدي
إدارة املوارد الوراثية املائية يف جماالت األولوية األربعة، من الضددددددددددددروري تعزيز اجلهود بشددددددددددددكل كبري على املسددددددددددددتوى الوطين، 

األكثر صدددددلة ابحتياجات فرادى األعضددددداء واألقاليم، واإلقليمي والدويل، من أجل توفري موارد أفضدددددل للمبادرات الرئيسدددددية 
 ومتويل هذه املبادرات.

 اهلدف
 حشد مزيد من املوارد.

 اإلجراءات
 :وضع اسرتاتيجية متويل لتنفيذ خطة العمل العاملية والعناصر الرئيسية فيها، مع مراعاة 

o  الدعم املقّدم من وكاالت التمويل الوطنية 
o  اإلقليمية الدعم املقدم من األجهزة 
o  املسامهة واهلبات العامة لربامج الصون 
o  وضع اقرتاح )اقرتاحات( مفّصل للقيمة 
o .والتعاون مع القطاع اخلاص 

 بني بلدان اجلنوب  تعزيز تبادل املوارد بني البلدان واألقاليم، مبا يف ذلا نقل التكنولوجيا، من خالل التعاون يف ما
 ومبادرة العمل يًدا بيد ملنظمة األغذية والزراعة.
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جدول موجز ابألولوايت السةةةةةةةةةةةرتاتيجية خلطة العمل العاملية بشةةةةةةةةةةةأن صةةةةةةةةةةةون املوارد الوراثية املائية لألغذية 
 والزراعة، واستخدامها املستدام وتطويرها

 

صون املوارد الوراثية املائية  احلصر والتوصيف والرصد
 استخدامها املستدامو 

تطوير املوارد الوراثية املائية 
 لقطاع تربية األحياء املائية

السياسات واملؤسسات 
 وبناء القدرات

تددعددزيددز االسدددددددددددددددتددخددددددددام  1-1
املوّحد عاملًيا للمصددددددددددددددطلحات 
والتسددددددددددددددميات والتوصدددددددددددددديفات 
اخلاصدددددددددددة ابملوارد الوراثية املائية 

 لألغذية والزراعة

حتددديددد األقددارب الربيددة  2-1
للموارد الوراثيدددة املدددائيدددة األكثر 
عرضددددددددددددددددددددًة للخطر )مثاًل من 
خالل نظددام معلومددات خدداص 
ابملدددوارد الدددوراثددديدددددددة املدددددددائددديدددددددة(، 
واحلرص على إدارهتددددا بطريقددددة 
مسددددددددددددددتددددددددامدددددددة وعلى تنفيدددددددذ 
إجراءات الصدددون املالئمة عند 
الضددددددددددددرورة، على الصددددددددددددعيدين 

 الوطين واإلقليمي

حتسني فهم خصائص  3-1
تدكدندولدوجديدددددددات الدتدحسدددددددددددددددني 

وراثي، وفوائددددهدددا وخمددداطرهدددا ال
التملددددة )وااليددددات الفعددددالددددة 
لددلددتددخددفدديددف مددن املددخددددددداطددر(، 
وتطبيقاهتا على املوارد الوراثية 

 املائية

تددددطددددويددددر أو مددددراجددددعدددددددة  4-1
االسددددددرتاتيجيات والسددددددياسددددددات 
بشددددددددددددأن صددددددددددددون املوارد الوراثية 
املائية واسددددددددتخدامها املسددددددددتدام 
وتطويرها، وتنفيذها ورصدددددددددددها 

ملصلحة ابلتعاون مع أصحاب ا
 ذوي الصلة

حتسدددددددددددددددني وتددنسددددددددددددددديددق  1-2
إجراءات الرصددددددددددددددددد واإلبالغ، 
وتوسددددديع نطاق نظم املعلومات 
القائمة املسددددددددددددددتندة إ  األنواع 

ملوارد الوراثيددة من أجددل تغطيددة ا
املائية ال  مل يتم اإلبالغ عنها 
أو ال  مل يتم اإلبالغ عنهددددددا 

 ابلشكل الكايف. 

و اااثر الراهنددددددة  2-2 ترقددددددّ
تقبليدددددددة املرتتبدددددددة عن  واملسدددددددددددددد
التغريات البيئيدددة، مبدددا يف ذلدددا 
تغرّي املناخ، على املوارد الوراثية 
املددددددائيددددددة لألغددددددذيددددددة والزراعددددددة 

 واالستجابة وفًقا لذلا.

زايدة اعتمددددددداد برامج  3-2
الرتبيددددددة االنتقددددددائيددددددة الطويلددددددة 
األجدل واملددارة بطريقدة جيددة 
ابعتبارها تكنولوجيا حتسددددددددددني 

لرتكيز وراثي أسددددددددددداسدددددددددددية مع ا
على أنواع تربيدددددددة األحيددددددداء 

 املائية الرئيسية.

حتسني تبادل املعلومات  4-2
وأنشدددددددددددددطدة الشدددددددددددددبكدات املعنيدة 
ابملوارد الوراثيدددددددة املدددددددائيدددددددة على 
املسدددددددددددددتوى العددددداملي، واإلقليمي 
والوطين وتوعيدددددددة أصدددددددددددددحددددددداب 
املصلحة على أمهية هذه املوارد، 
مبا يف ذلا األدوار ال  تضطلع 
 دددددددا الشددددددددددددددعددوب األصددددددددددددددلدديدددددددة 
واجملتمعات اللية، والشدددددددددددددباب 
والنساء، يف صون املوارد الوراثية 
املائية واسددددددددددتخدامها املسددددددددددتدام 

 وتطويرها.
إنشدداء و أو وضددع نظم  1-3

دة وطدنديدددددددة  مدعدلدومدددددددات مدوحدددددددّ
وإقليميددددددة وعددددددامليددددددة وتعزيزهددددددا 
ومنحها طابًعا ميسددددددددسددددددددًيا من 
أجل مجع املوارد الوراثية املائية 
ما دون مسددتوى النوع والتثبت 

نددهدددددددا واإلبددالغ عددنددهدددددددا )أي مدد
الددددددتددددددنددددددوّع الددددددوراثددددددي لددددددألنددددددواع 

 واألرصدة املستزرعة(.
 

دمددج صدددددددددددددددون املددوارد  2-3
الوراثيدددة املدددائيدددة يف املوقع على 
حنو  انشدددددددددددددد  يف تنميدددددة إدارة 
مصددددددددددددددددددايدددددد األمسددددداك وخط  
اإلدارة القدددددائمدددددة على النظدددددام 
اإليكولوجي، وعاصددة ابلنسددبة 

 إ  األنواع املهّددة.

جيات إعداد اسدددددددددددددرتاتي 3-3
وبرامج إمنددددددائيددددددة وطنيددددددة و أو 
إقليميددة لألنواع واألصددددددددددددددندداف 
املسدددددددتزرعة، تراعي احتياجات 

غية إطالق السدددددوق واجملتمع، ب
كامل إمكاانت املوارد الوراثية 

 املائية لألغذية والزراعة.

دعم اإلدخال املسدددديول  4-3
للموارد الوراثيددة املددائيددة وتبددادهلددا 
واسددددددتخدامها، مبا يف ذلا من 

ليات التقييم املالئمة خالل عم
للمخاطر، والسياسات املناسبة 

 وتنفيذها الفعال.
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الرتويج لصددددددددددددون املوارد  2-4 
الوراثيددة املددائيددة خددارج املوقع مبددا 
يف ذلددا أقددار ددا الربيددة واألنواع 

 املهددة.

رفع قدرات أصددددددحاب  3-4
املصددددددددلحة الرئيسدددددددديني يف تربية 
األحيدداء املددائيددة لتطوير األنواع 

 الّسنة. املستزرعة

تنفيدددددددذ االتفددددددداقيدددددددات  4-4
والصددددددددددددددكوك الدددوليددة القددائمددة 
ذات الصددددددددددددلة بصددددددددددددون املوارد 
الوراثية املائية واسددددددددددددددتخدامها 

 املستدام وتطويرها
حتسددددددددددني االسددددددددددتخدام  2-5 

املسددددددددددتدام لألنواع املسددددددددددتزرعة 
املدددّجنددة من خالل حتسددددددددددددددني 

  إدارة التنوّع الوراثي

إقددددددددامددددددددة أو تددددددددعددددددددزيددددددددز  4-5 
، مبا يف امليسددددددددددددسددددددددددددات الوطنية

ذلا جهات التنسددديق الوطنية، 
لتخطي  التددددددابري اخلددددداصددددددددددددددددددة 
ابملوارد الوراثيددة املددائيددة لألغددذيددة 
والزراعددددة وتنفيددددذهددددا من أجددددل 
تنمية قطاع تربية األحياء املائية 

 ومصايد األمساك
إدارة ومراقبة اسدددتخدام  2-6 

وتبدددادل املوارد الوراثيدددة املدددائيدددة 
على حنو  من مع األخددددذ يف 

ر الصددددددددددددددكوك الوطنيدددة االعتبدددا
 والدولية، حسو احلاجة.

إقددددددددامددددددددة أو تددددددددعددددددددزيددددددددز  4-6 
ميسدددددددددددددسددددددددددددددات وطنية وإقليمية 
لتوصددددددددددددديف املوارد الوراثية املائية 
لألغدددذيدددة والزراعدددة وحصدددددددددددددرهدددا 
ورصددددددددددددددددد اوددداهددداهتدددا واملخددداطر 
املرتبطدددة  دددا من أجدددل التثقيف 
والبحث بشدددأهنا، والتنسددديق بني 
القطاعات إلدارهتا، مبا يف ذلا 

االقتصددددادي وتوصدددديفها تقييمها 
 وحتسينها الوراثي.

تيسدددددددري احلصدددددددول على  4-7   
املوارد الوراثيددة املددائيددة لألغددذيددة 
والزراعددددة والتقدددداسددددددددددددددم العددددادل 
واملنصددف للمنافع الناشددئة عن 

 استخدامها.
تعبئدددددددة املوارد، مبدددددددا يف  4-8   

ذلا املالية منها، لصون املوارد 
الوراثيددة املددائيددة واسددددددددددددددتخدددامهددا 

 بطريقة مستدامة.وتطويرها 
 



CGRFA-18/21/Report  Appendix E, page 1 

 

 

 هاءاملرفق 
 منوذج اختصاصات جهات التنسيق الوطنية املعنية ابملوارد الوراثية النباتية واملائية واحلرجية

 وابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، واملنسقني الوطنيني للموارد الوراثية احليوانية
  لألغذية والزراعة

 
تيدي جهات التنسدديق الوطنية املعنية ابملوارد الوراثية النباتية واملائية واحلرجية وابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واملنسددقون 
الوطنيون للموارد الوراثية احليوانية، دور نقطة االتصددددال الوطنية مع املنظمة ومع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( 

كما أهنم ييدون دورًا تنسيقًيا  .ة هلا يف ما يتعّلق ابلعمل ذي الصلة ابملوارد الوراثية أو مكوانت التنوع البيولوجي املعنيةالتابع
على املستوى الوطين، مبا يف ذلا يف ما يتعّلق إبعداد اإلسهامات يف التقييمات العاملية للهيئة وتنفيذ خط  العمل العاملية 

صدددددلة ورصددددددها، حسدددددو االقتضددددداء. وعوز جلهات التنسددددديق الوطنية املنسدددددقني الوطنيني خالل والصدددددكوك األخرى ذات ال
 تنفيذ ممارسة مهمتهم أن يفوضوها إ  املناوبني عنهم أو إ  أصحاب املصلحة ااخرين. 

  وقد تشمل مهام جهات التنسيق الوطنية  واملنسقني الوطنيني ما يلي:
   كل من األجهزة الفرعية التابعة للهيئة واملنظمة، مبا يف ذلا من خالل االسددددددددددددددتجابة لطلبات اهليئة واقرتاحات

 تنسيق االستجاابت املشرتكة من أصحاب املصلحة املعنيني على املستوى الوطين، حسو االقتضاء 
  )وتنسيق إعداد اإلسهامات يف التقييمات العاملية للهيئة )التقارير القطرية 
   العمل العاملية والصدددددددكوك األخرى ذات الصدددددددلة، حسدددددددو االقتضددددددداء، على ودعم وتيسدددددددري التنفيذ الوطين خلط

املسدددتويني السدددياسدددي والفين، مبا يف ذلا وضدددع أو اسدددتعراض اسدددرتاتيجية وخط  عمل وطنية وسدددياسدددات وبرامج 
أخرى ذات صددددلة قطاعية ومشددددرتكة بني القطاعات وإنشدددداء شددددبكات ألصددددحاب املصددددلحة الوطنيني أو تعزيزها، 

 حسو االقتضاء 
  ،وتنسددددددددددديق إعداد اإلسدددددددددددهامات الوطنية لرصدددددددددددد تنفيذ خط  العمل العاملية والصدددددددددددكوك األخرى ذات الصدددددددددددلة

 االقتضاء  حسو
  وتنسدددددددددددددديق عملية مجع وإدارة البياانت الوطنية املتعّلقة ابملوارد الوراثية ومكوانت التنوع البيولوجي ذات الصددددددددددددددلة

نمية املسدددتدامة ذات الصدددلة( واإلبالغ عن هذه البياانت ذلا البياانت املتعّلقة برصدددد مقاصدددد أهداف الت يف )مبا
 وإدارهتا على املستوى العاملي عن طريق نظم املعلومات املناسبة، حسو االقتضاء 

  وتنسددددديق التحضدددددريات الوطنية الجتماعات األجهزة الفرعية املعنية التابعة للهيئة، حسدددددو االقتضددددداء، مبا يف ذلا
حة املعنيني )املسددديولون الوزاريون، واخلرباء الفنيون، ومنظمات املنتجني، خالل ضدددمان إعالم أصدددحاب املصدددل من

والسكان األصليون، واجملتمعات اللية، وغريهم.( يف الوقت املناسو بتواريخ هذه االجتماعات وجدول أعماهلا، 
 واحلصول على إسهاماهتم ذات الصلة، وتنظيم أي مشاورات ضرورية هلم 

  وأصدددددحاب املصدددددلحة للمشددددداركة يف االجتماعات واملشددددداورات وعمليات التقييم ال  وريها وتنسددددديق تعيني اخلرباء
 اهليئة أو أجهزهتا الفرعية أو املنظمة، حسو االقتضاء 
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  وتقدمي الدعم ملكاتو األجهزة الفرعية املعنية التابعة للهيئة من أجل ضدددددددددددمان االتصددددددددددداالت الفعالة يف االواهني
 قليمي املستويني الوطين واإل بني

  وتقوية الرواب  مع جهة التنسدددددددديق الوطنية للبالد يف اهليئة وجهات التنسدددددددديق الوطنية املنسددددددددقني الوطنيني ااخرين
 لتعزيز التواصل والتعاون بني الوكاالت والقطاعات 

  والتعاون، حسو االقتضاء، مع جهات التنسيق الوطنية واملنسقني الوطنيني يف بلدان أخرى ومع جهات التنسيق
والشدددددددددبكات اإلقليمية حيثما تتواجد لتيسدددددددددري العمل القطاعي واملشدددددددددرتك بني القطاعات، مبا يف ذلا على وجه 

 اخلصوص عمل اهليئة وتنفيذ الصكوك ال  تضعها اهليئة 
  ودعم وتيسددددري حتضددددري املواد اإلعالمية املتعلقة ابملوارد الوراثية ومكّوانت التنوع البيولوجي ذات الصددددلة ومسددددامهتها

حتقيق األمن الغذائي والتنمية الريفية، ألصدددحاب املصدددلحة، مبن فيهم املسددديولني احلكوميني واملنتجني ووسدددائل  يف
 حسو االقتضاء.اإلعالم وعامة الناس، 
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 املرفق واو
 التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واستخدامه املستدام واإلطار العاملي صون

 2020عام للتنوع البيولوجي ملا بعد 
 قرارروع مش

 
 إن  اجمللس،

   تقرير الدورة العادية الثامنة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(بعد أن نظر يف 
أبّن اهليئة تضددددطلع بدور تنسدددديقي وتتعامل مع املسددددائل املتصددددلة ابلسددددياسددددات واملسددددائل القطاعية واملسددددائل  وإذ يذك ر

املشدددددرتكة بني القطاعات يف األمور املرتبطة بصدددددون املوارد الوراثية الوثيقة الصدددددلة ابألغذية والزراعة، مبا يف ذلا صدددددون 
 ملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها هذه املوارد واستخدامها املستدام والتقاسم العادل وا

برؤية اهليئة املتمثلة يف تثمني التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصددددددددونه وتشددددددددجيع اسددددددددتخدامه دعًما وإذ حييط علًما 
لألمن الغذائي العاملي وللتنمية املسددددتدامة، من أجل أجيال احلاضددددر واملسددددتقبل، وبسددددعي اهليئة إ  وقف فقدان املوارد 

اثية لألغذية والزراعة، وضددددددددمان األمن الغذائي العاملي والتنمية املسددددددددتدامة من خالل تشددددددددجيع صددددددددون تلا املوارد الور 
 واستخدامها املستدام، مبا يف ذلا تبادهلا، والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 

ألدوات املتصلة ابلسياسات بوصفها أطر عمل طوعية أبمهية خط  العمل العاملية التابعة للهيئة وسواها من اوإذ يقر  
 للعمل على املستوايت اللية والوطنية واإلقليمية والعاملية، 

أبمهية املعاهدة الدولية بشدددأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ودعمها لصدددون املوارد الوراثية لألغذية  وإذ يذك ر
 والتقاسم املنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والزراعة واستخدامها املستدام، 

أبمهية العمل الذي تضدددطلع به اهليئة يف بلورة املقاصدددد وامليشدددرات اخلاصدددة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وإذ يعرتف 
للتنوع يف سددددددياق رصددددددد تنفيذ خط  العمل العاملية للهيئة، وحتقيق أهداف التنمية املسددددددتدامة، ووضددددددع اإلطار العاملي 

 اخلاص ابتفاقية التنوع البيولوجي  2020البيولوجي ملا بعد عام 
أبّن خط  العمل القطاعية العاملية التابعة للهيئة وغري ذلا من السدددددياسدددددات واألدوات، واسدددددرتاتيجية وإذ حييط علًما 

 2023-2021للفرتة  منظمة األغذية والزراعة بشددددددددددددددأن تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية وخطة العمل
الرامية إ  تنفيذها، تقّدم مسدددامهات هامة يف اجلهود العاملية الرامية إ  صدددون التنوع البيولوجي واسدددتخدامه املسدددتدام، 

 وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدامه  
عاملي للتنوع البيولوجي ملا الدعم املتبادل بني خط  العمل العاملية التابعة للهيئة واإلطار التوافر على أمهية وإذ يشةةةةد د 
 بعد اعتماده، وضرورة استعراض تنفيذ خمتلف الصكوك عن كثو لتجّنو االزدواجية: 2020بعد عام 



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

 

 

ضدددددددددرورة أن تقوم منظمة األغذية والزراعة، واهليئة واملعاهدة الدولية بشدددددددددأن املوارد الوراثية النباتية يؤك د من جديد  -1
 2020ر والايهتا، يف عملية وضددع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام لألغذية والزراعة ابملسددامهة، يف إطا

 اجلارية حالًيا برعاية اتفاقية التنوع البيولوجي.
مجيع األعضدددددددددددددداء يف اهليئة إ  أن يطلبوا من أمانة اهليئة إبالغ جمموعة العمل املفتوحة العضددددددددددددددوية املعنية  ويدعو -2

والتددابعددة التفدداقيددة التنوع البيولوجي، عنددد وضددددددددددددددع اإلطددار،  2020ي ملددا بعددد عددام ابإلطددار العدداملي للتنوع البيولوج
بضرورة القيام مبا يلي، إ  جانو دعوة ميمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي إ  القيام، عند اعتماد اإلطار 

 ، مبا يلي:2020العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
اإلقرار أبمهية االسددددددددددددتخدام املسددددددددددددتدام ملكّوانت التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ابعتبارها وجًها من أوجه  (1)

 املسامهة يف صون التنوع البيولوجي وإعادته  
ومراعاة الطابع اخلاص للتنوع البيولوجي الزراعي، وال سددددديما املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ومساهتا الفريدة،  (2)

  واملشكالت ال  حتتاج إ  حلول مميزة
ومراعاة خط  العمل العاملية، وإطار العمل بشددددددددددددددأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، واملعاهدة الدولية  (3)

بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وغري ذلا من الصكوك املتعلقة بصون املوارد الوراثية لألغذية 
 دامها املستدام، ال  ي التفاوض بشأهنا ووضعها برعاية منظمة األغذية والزراعة.والزراعة واستخ

، بعد 2020املنظمة على االضددددددالع بدور قيادي يف تنفيذ اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  شةةةةج عيو  -3
قيق هذه الغاية، مع اعتماده، بشددددددددددأن املسددددددددددائل ال  تدخل يف نطاق واليتها، والتعاون عن كثو، سددددددددددعًيا إ  حت

املنظمات والصددددددددددددددكوك الدولية ذات الصددددددددددددددلة على املسددددددددددددددتوايت الوطنية واإلقليمية والدولية، ومعاهد البحوث، 
واملنظمات غري احلكومية، وجمتمعات الشددددددددددددددعوب األصددددددددددددددلية واجملتمعات اللية والقطاع اخلاص، من أجل وّنو 

 االزدواجية يف العمل وتعزيز الفعالّية.
ع اخلاص إ  دعم تنفيذ خط  العمل العاملية التابعة للهيئة، ويشددّجع اجلهات املاحنة على تقدمي الدعم القطا  ويدعو -4

املتعلق ابلتنوع  5-2لتنفيذها كجزء من اجلهود العاملية الرامية إ  حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وال سيما املقصد 
 النامية والبلدان ال  ميّر اقتصادها مبرحلة انتقالية. الوراثي، مشريًا إ  التحدايت ال  تواجهها البلدان

إ  دعم اجلهود ال  تبذهلا املنظمة يف جمال تنمية القدرات يف ما يتعلق بصدددددددون التنوع البيولوجي لألغذية  ويدعو -5
يني، مبا يف والزراعة واسددتخدامه املسددتدام يف البلدان النامية، مبا يف ذلا من أجل صددغار املزارعني واملزارعني األسددر 

 ذلا عن طريق التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.
 األعضاء إ  القيام مبا يلي:  ويدعو -6

إدماج خط  العمل القطاعية العاملية التابعة للهيئة، وإطار العمل بشددددددأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،  (1)
واألدوات السددددددياسدددددداتية يف السددددددياسددددددات والربامج وخط  العمل الوطنية واإلقليمية املتعلقة ابلزراعة والغاابت 

، وتغري املناخ، واألمن الغذائي، والتغذية والصدددحة، ومصدددايد األمساك وتربية األحياء املائية، والتنوع البيولوجي
 وسائر القطاعات ذات الصلة، حبسو االقتضاء  
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تقدمي الدعم على حنو فاعل، حبسددددددددو االقتضدددددددداء ووفًقا للسددددددددياقات واألولوايت والقدرات الوطنية، لتحويل  (2)
دامة، من أجل تعزيز صددددددددون النظم الزراعية والغذائية وجعلها أكثر كفاءًة ومشواًل وقدرة على الصددددددددمود واسددددددددت

التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة واسددتخدامه املسددتدام وإعادته، مبا يشددمل املوارد الوراثية، من دون ترك أي 
، أو منتج  ملنتجات مسددددددددددددتمّدة من الغاابت أو صددددددددددددّياد مسا أو مرّب  مزارع أو مرّب للثروة احليوانية، أو راع 

اة مسددددددددددددامهات املرأة وجمتمعات الشددددددددددددعوب األصددددددددددددلية واجملتمعات اللية لألحياء املائية خلف الركو  ومراع
 واحتياجاهتا 

والبحث يف وضدددددع اقرتاحات متويل خاصدددددة ابلتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة مبا يشدددددمل املوارد الوراثية، مبا  (3)
يشددمل  صددادر مبايّتسددق مع أولوايهتم الوطنية، وحبسددو االقتضدداء، عند السددعي إ  إعاد متويل من خمتلف امل

 الصندوق األخضر للمناخ ومرفق البيئة العاملية وغري ذك من  ليات وطرق التمويل. 
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 املرفق زاي
العمل الفنية احلكومية الدولية املنتخبون خالل الدورة  جمموعاتاألعضاء واألعضاء املناوبون يف 

 عشرة للهيئة الثامنةالعادية 
 

 األعضاء واألعضاء املناوبون يف مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية 
 املعنية ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

 
 التشكيل

 )عدد البلدان يف كل إقليم(
 البلد

 أفريقيا
(5) 

 تونس
 جنوب أفريقيا

 كينيا
 مالوي
 انميبيا

 أوغنداالعضو املناوب األول: 
 الكامريون الثاين:العضو املناوب 

 
 آسيا

(5) 
 الفلبني

 مجهورية كوراي
 الصني
 ماليزاي
 اهلند

 بنغالديشالعضو املناوب األول: 
 اتيلند العضو املناوب الثاين:

 
 أورواب

(5) 
 إسبانيا
 بولندا
 سويسرا
 النرويج
 هولندا

 فرنسا العضو املناوب األول:
 سلوفينيا العضو املناوب الثاين:
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 الالتينية والبحر الكارييبأمريكا 
(5) 

 األرجنتني
 أوروغواي
 الربازيل
 بريو

 كوستاريكا
 شيلي العضو املناوب األول:
 كولومبيا  العضو املناوب الثاين:

 
 الشرق األدىن

(4) 
 العراق
 اليمن

 السودان
 اململكة األردنّية اهلامشّية
 اململكة العربية السعوديةالعضو املناوب األول: 
 اجلمهورية العربية السوريةالعضو املناوب الثاين: 

 
 أمريكا الشمالية

(2) 
 كندا

 الوالايت املتحدة األمريكية
 

 جنوب غرب احمليط اهلادئ
(2) 
 

 تونغا
 فيجي

 فانواتوالعضو املناوب األول: 
 سامواالعضو املناوب الثاين: 
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 احلكومية الدوليةاألعضاء واألعضاء املناوبون يف جمموعة العمل الفنية 
 املعنية ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

 
 التشكيل

 )عدد البلدان يف كل إقليم(
 البلد

 أفريقيا
(5) 

 زامبيا
 زمبابوي
 الكامريون
 املغرب
 انميبيا

 العضو املناوب األول: جنوب أفريقيا
 العضو املناوب الثاين: مالوي

 
 آسيا

(5) 
 الفلبني

 إندونيسيا
 اتيلند

 سري النكا
 ميامنار

 ماليزاي العضو املناوب األول:
 اهلند العضو املناوب الثاين:

 أورواب
(5) 

 أملانيا
 إيطاليا
 تشيكيا
 فرنسا
 فنلندا

 تركياالعضو املناوب األول: 
 بولنداالعضو املناوب الثاين: 

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
(5) 

 األرجنتني
 إكوادور
 الربازيل
 شيلي

 كوستاريكا
 بريو العضو املناوب األول:
 كولومبيا  العضو املناوب الثاين:
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 الشرق األدىن
(4) 

 اليمن
 مجهورية إيران اإلسالمية
 مجهورية مصر العربية

 الكويت
 سلطنة عمان العضو املناوب األول:
 العراق العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الشمالية
(2) 

 كندا
 الوالايت املتحدة األمريكية

 جنوب غرب احمليط اهلادئ
(2) 

 ابالو
 فيجي

 تونغا العضو املناوب األول:
 جزر مارشالالعضو املناوب الثاين: 
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 األعضاء واألعضاء املناوبون يف جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية
 املعنية ابملوارد الوراثية احلرجية

 
 التشكيل

 البلدان يف كل إقليم()عدد 
 البلد

 أفريقيا
(5) 

 أوغندا
 زامبيا

 الكامريون
 كينيا
 مالوي

 إريرتاي العضو املناوب األول:
 انميبيا العضو املناوب الثاين:

 آسيا
(5) 

 بواتن
 مجهورية كوراي

 الصني
 ماليزاي
 الياابن

 إندونيسيا العضو املناوب األول:
 اهلند العضو املناوب الثاين:

 أورواب
(5) 

 االحتاد الروسي
 إيطاليا
 بولندا
 فنلندا
 النرويج

 هولندا العضو املناوب األول:
 إسبانيا العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
(5) 

 األرجنتني
 إكوادور
 الربازيل
 بريو

 مجهورية فنزويال البوليفارية
 كوستاريكا  العضو املناوب األول:
 كواب  العضو املناوب الثاين:
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 الشرق األدىن
(4) 

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية إيران اإلسالمية

 سلطنة عمان
 لبنان

 السودان العضو املناوب األول:
 مجهورية مصر العربية العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الشمالية
(2) 

 كندا
  الوالايت املتحدة األمريكية

 جنوب غرب احمليط اهلادئ
(2) 

 اجلديدةاببوا غينيا 
 فانواتو

 جزر سليمان العضو املناوب األول:
 ساموا العضو املناوب الثاين:
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 األعضاء واألعضاء املناوبون يف مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية
 املعنية ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 التشكيل

 )عدد البلدان يف كل إقليم(
 البلد

 
 أفريقيا

(5) 
 أوغندا
 تونس

 جنوب أفريقيا
 كينيا
 املغرب

 انميبيا العضو املناوب األول:
 زامبيا العضو املناوب الثاين:

 آسيا
(5) 

 إندونيسيا
 بنغالديش
 اتيلند
 ماليزاي
 الياابن

 الفلبني العضو املناوب األول:
 اهلند العضو املناوب الثاين:

 أورواب
(5) 

 االحتاد الروسي
 أذربيجان
 أملانيا
 فرنسا
 النرويج

 تشيكيا العضو املناوب األول:
 سويسرا العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
(5) 

 إكوادور
 الربازيل
 بريو
 شيلي

 كوستاريكا
 كواب  العضو املناوب األول:
 األرجنتني العضو املناوب الثاين:
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 الشرق األدىن
(4) 

 مجهورية مصر العربية
 الكويت
 األردنّية اهلامشّية اململكة

 اململكة العربية السعودية
 اليمن العضو املناوب األول:
 لبنان العضو املناوب الثاين:

 أمريكا الشمالية
(2) 

 كندا
 الوالايت املتحدة األمريكية

 جنوب غرب احمليط اهلادئ
(2) 

 جزر كوك
 ساموا

 تونغا العضو املناوب األول:
 فيجي العضو املناوب الثاين:
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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 النظام األساسي هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 CGRFA-18/21/1/Inf.2  الالئحة الداخلية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورو  ودوله 
 األعضاء الثماين والعشرين

CGRFA-18/21/1/Inf.3 

 CGRFA-18/21/1/Inf.4 قائمة الواثئق

دور التنو ع البيولوجي لألغذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي 
 والتغذية وصحة اإلنسان

CGRFA-18/21/2 

أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف جمال التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
 من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية، وصحة اإلنسان

CGRFA-18/21/2/Inf.1 

 CGRFA-18/21/3 والزراعةتغري املناخ واملوارد الوراثية لألغذية 

دور املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف 
 من وطأة  اثره

CGRFA-18/21/3/Inf.1 

 CGRFA-18/21/3/Inf.2 منظمة األغذية والزراعة يف جمال تغري املناخأنشطة 

تقرير الدورة اخلامسة لفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين ابحلصول 
 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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استعراض  احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها:
 وتوقعات

CGRFA-18/21/4.2 

إسهامات األعضاء بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
 وتقاسم منافعها

CGRFA-18/21/4.2/Inf.1 

"معلومات التسلسل الرقمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة: 
 فرص البتكار والتحدايت والتداعيات

CGRFA-18/21/5 

التكنولوجيات البيولوجية لصون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
 واستخدامها املستدام

CGRFA-18/21/6 

التطورات األخرية يف التكنولوجيات البيولوجية ذات الصلة بتوصيف املوارد 
 والزراعة وصوهنا واستخدامها املستدام الوراثية لألغذية

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 

تقرير اجلزء الثاين من الجتماع الثاين جملموعة جهات التنسيق الوطنية 
 املعنية حبالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

CGRFA-18/21/7.1.2 

املشروع املنقح لوثيقة تقدير  –البيولوجي لألغذية والزراعة التنوع 
 الحتياجات واإلجراءات املمكنة

CGRFA-18/21/7.2 

تقرير الرئيسني املشاركني عن املشاورات غري الرمسية بشأن التنوع البيولوجي 
شروع املنقح لوثيقة تقدير االحتياجات واإلجراءات امل –لألغذية والزراعة 

 املمكنة

CGRFA-18/21/7.2/Inf.1 

 CGRFA-18/21/8.1 النسخة النهائية حلالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل

تقرير الدورة الثالثة جملموعة العمل الفنية احلكومية املعنية ابملوارد 
 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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النظام األساسي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد 
الوراثية املائية لألغذية والزراعة، األعضاء واألعضاء املناوبون املنتخبون يف 

 للهيئة الدورة العادية السابعة عشرة 

CGRFA-18/21/8.1/Inf.1 

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

CGRFA-18/21/8.3 

 التقرير املرحلي عن إنشاء نظام عاملي للمعلومات خاص ابألنواع املستزرعة
 من املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

CGRFA-18/21/8.3/Inf.1 

حلقة العمل اإلقليمية ألفريقيا بشأن وضع نظام عاملي للمعلومات خاص 
دراج ابألنواع املستزرعة من املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة )إ

 استعراض لألولوايت االسرتاتيجية خلطة عمل عاملية( )ابللغة اإلنكليزية(

CGRFA-18/21/8.3/Inf.2 

حلقة العمل اإلقليمية اسيا والي  اهلادئ بشأن وضع نظام عاملي 
من املوارد الوراثية املائية لألغذية  للمعلومات خاص ابألنواع املستزرعة

والزراعة )إدراج استعراض لألولوايت االسرتاتيجية خلطة عمل عاملية( 
 )ابللغة اإلنكليزية(

CGRFA-18/21/8.3/Inf.3 

مات خاص حلقة العمل اإلقليمية ألورواب بشأن وضع نظام عاملي للمعلو 
ابألنواع املستزرعة من املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة )إدراج 

 استعراض لألولوايت االسرتاتيجية خلطة عمل عاملية( )ابللغة اإلنكليزية(

CGRFA-18/21/8.3/Inf.4 

الالتينية والبحر الكاري  بشأن وضع نظام حلقة العمل اإلقليمية ألمريكا 
عاملي للمعلومات خاص ابألنواع املستزرعة من املوارد الوراثية املائية 

لألغذية والزراعة )إدراج استعراض لألولوايت االسرتاتيجية خلطة عمل 
 عاملية( )ابللغة اإلنكليزية(

CGRFA-18/21/8.3/Inf.5 

حلقة العمل اإلقليمية للشرق األدأل بشأن وضع نظام عاملي للمعلومات 
خاص ابألنواع املستزرعة من املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة )إدراج 
 استعراض لألولوايت االسرتاتيجية خلطة عمل عاملية( )ابللغة اإلنكليزية(

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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تقرير الدورة الثالثة جملموعة العمل االستشارية املعنية ابملوارد الوراثية املائية 
 والتكنولوجيات والتابعة للجنة مصايد األمساك )ابللغة اإلنكليزية(

CGRFA-18/21/8.3/Inf.7 

 CGRFA-18/21/8.3/Inf.8 تقرير الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك

تقرير الدورة العاشرة للجنة الفرعية املعنية برتبية األحياء املائية التابعة للجنة 
 اإلنكليزية( مصايد األمساك )ابللغة

CGRFA-18/21/8.3/Inf.9 

 -مشروع خطة العمل العاملية بشأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة 
 مسامهات األعضاء

CGRFA-18/21/8.3/Inf.10 

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

CGRFA-18/21/9.1 

النظام األساسي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد 
احلرجية لألغذية والزراعة األعضاء واألعضاء املناوبون املنتخبون يف الوراثية 

  الدورة العادية السابعة عشرة للهيئة

CGRFA-18/21/9.1/Inf.1 

حالة تنفيذ خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية 
 ستدام وتنميتهاواستخدامها امل

CGRFA-18/21/9.2 

وضع نظام عاملي جديد للمعلومات اخلاصة ابملوارد الوراثية احلرجية )ابللغة 
 اإلنكليزية(

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 
 اعةابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزر 

CGRFA-18/21/10.1 

النظام األساسي جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد 
الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة األعضاء واألعضاء املناوبون املنتخبون يف 

 للهيئةالدورة العادية السابعة عشرة 

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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املوارد الوراثية احليوانية بواسطة التربيد مشروع الدليل العملي بشأن حفظ 
 )ابللغة اإلنكليزية(

CGRFA-18/21/10.2/Inf.1 

مشروع الدليل العملي بشأن التوصيف الوراثي للموارد الوراثية احليوانية 
 )ابللغة اإلنكليزية(

CGRFA-18/21/10.2/Inf.2 

حالة تطوير نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستأنسة  )ابللغة 
 اإلنكليزية(

CGRFA-18/21/10.2/Inf.3 

عوامل امليثرة يف عملية رفع التقارير عن املعلومات املتعلقة حتليل تفصيلي لل 
ابلسالالت يف نظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستأنسة )ابللغة 

 اإلنكليزية(

CGRFA-18/21/10.2/Inf.4 

التقرير املرحلي التجميعي عن تنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية 
 )ابللغة اإلنكليزية( 2020 –احليوانية 

CGRFA-18/21/10.2/Inf.5 

 CGRFA-18/21/10.2/Inf.6 )ابللغة اإلنكليزية( 2020 –حالة واواهات املوارد الوراثية احليوانية 

صون امللقحات من الالفقارايت واستخدامها املستدام، مبا يف ذلك 
 حنل العسل

CGRFA-18/21/11.1 

من الالفقارايت واستخدامها  مشروع الدراسة عن صون امللقحات
 املستدام، مبا يف ذلا حنل العسل )ابللغة اإلنكليزية(

CGRFA-18/21/11.1/Inf.1 

الستخدام املستدام لعوامل املكافحة البيولوجية امليكروبية والالفقارية 
 واملنشطات البيولوجية

CGRFA-18/21/11.2 

مشروع الدراسة عن االستخدام املستدام لعوامل املكافحة البيولوجية 
 امليكروبية والالفقارية واملنشطات البيولوجية )ابللغة اإلنكليزية(

CGRFA-18/21/11.2/Inf.1 

استعراض العمل بشأن املوارد الوراثية للكائنات احلية الدقيقة 
 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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التقرير املرحلي عن تنفيذ املبادرة الدولية بشأن صون امللّقحات 
 )ابللغة اإلنكليزية(واستخدامها املستدام 

CGRFA-18/21/11.3/Inf.1 

التقرير املرحلي عن تنفيذ املبادرة الدولية بشأن صون الرتبة واستخدامها 
 املستدام )ابللغة اإلنكليزية(

CGRFA-18/21/11.3/Inf.2 

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

CGRFA-18/21/12.1 

الدولية املعنية  ابملوارد النظام األساسي جلماعة العمل الفنية احلكومية 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة األعضاء واألعضاء املناوبون املنتخبون يف 

 الدورة العادية السابعة عشرة للهيئة

CGRFA-18/21/12.1/Inf.1 

ذ خطة العمل العاملية الثانية أنشطة منظمة األغذية والزراعة لدعم تنفي
 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA-18/21/12.2 

مشاريع األدلة العملية لتطبيق معايري بنوك اجلينات للموارد الوراثية النباتية 
 اإلنكليزية(لألغذية والزراعة )ابللغة 

CGRFA-18/21/12.2/Inf.1 

تعزيز التعاون بني نظم املعلومات العاملية اخلاصة ابملوارد الوراثية النباتية 
 لألغذية والزراعة )ابللغة اإلنكليزية(

CGRFA-18/21/12.2/Inf.2 

تقرير الندوة الدولية األو  املتعددة أصحاب املصلحة عن املوارد الوراثية 
 النباتية لألغذية والزراعة )ابللغة اإلنكليزية(

CGRFA-18/21/12.2/Inf.3 

 CGRFA-18/21/12.3 آاثر السياسات والقوانني واللوائح اخلاصة ابلبذور

مثري تنفيذ التشريعات اخلاصة ابلبذور على تنوع املوارد الوراثية النباتية 
 لألغذية والزراعة )ابللغة اإلنكليزية(

CGRFA-18/21/12.3/Inf.1 

حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 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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للتقرير الثالث حول حالة املوارد الوراثية النباتية إعداد التقارير القطرية 
 لألغذية 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 التعاون مع الصكوك واملنظمات الدولية

 CGRFA-18/21/15/Inf.1 تقارير الصكوك واملنظمات الدولية )ابللغة اإلنكليزية(

 CGRFA-18/21/15/Inf.2 تقرير أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي )ابللغة اإلنكليزية(

 CGRFA-18/21/15/Inf.3 ة اإلنكليزية(تقرير الصندوق العاملي لتنوع الاصيل )ابللغ

 CGRFA-18/21/15/Inf.4 تقرير اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية )ابللغة اإلنكليزية(

الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )ابللغة تقرير املعاهدة 
 اإلنكليزية(

CGRFA-18/21/15/Inf.5 

التعاون مع املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 )ابللغة اإلنكليزية(

CGRFA-18/21/15/Inf.6 

 
  

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
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 الواثئق األخرى

 كيف يعتمد األمن الغذائي يف العامل على التنوع البيولوجي

 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة لتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية

األغذية والزراعة بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب لتنفيذ اسرتاتيجية منظمة  2023-2021خطة العمل للفرتة 
 القطاعات الزراعية

 )ابللغة اإلنكليزية(حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل 

 موجز – حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل

 )ابللغة اإلنكليزية( 2020احلالة والتحدايت واإلمكاانت، تقرير العام   -حالة املعارف عن التنوع البيولوجي للرتبة

 واثئق الدراسات األساسية

الدراسة االستقصائية بشأن التدابري القطرية اخلاصة ابحلصول على املوارد الوراثية 
سمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها ال  تراعي ال
 لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة  ا

 70دراسة أساسية رقم 
 )ابللغة اإلنكليزية(

 

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
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
 األعضاء يف هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب أورواب آسيا أفريقيا
 إثيوبيا
 إريرتاي

  إسواتيين
 املغرب
 النيجر

 أنغوال
 أوغندا
 بنن

 بوتسواان
 بوركينا فاسو
 بوروندي
 تشاد
 توغو
 تونس
 اجلزائر

 جزر القمر
 مجهورية أفريقيا الوسطى

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 مجهورية تنزانيا املتحدة

 أفريقياجنوب 
 رواندا
 زامبيا

 زمبابوي
 سان تومي وبرنسي 

 السنغال
 سرياليون
 سيشيل
 غابون
 غامبيا

 إندونيسيا
 ابكستان
 بنغالديش

 بواتن
 اتيلند

 مجهورية كوراي
 مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 سري النكا
 الصني
 الفلبني

 فييت انم
 كازاخستان
 كمبوداي
 ماليزاي
 ملديف
 منغوليا
 ميامنار
 نيبال
 اهلند
 الياابن

 

 االحتاد األورو 
 الروسياالحتاد 
 أذربيجان
 أرمينيا
 إسبانيا
 إستونيا
 إسرائيل
 ألبانيا
 أملانيا
 أوكرانيا
  يرلندا
  يسلندا
 إيطاليا
 الربتغال
 بلجيكا
 بلغاراي

 البوسنة واهلرسا
 بولندا

 بيالروس
 تركيا

 تشيكيا
 اجلبل األسود

  مجهورية مولدوفا
 جورجيا
 الدامنرك
 رومانيا

 سان مارينو
 سلوفاكيا
 سلوفينيا

 األرجنتني
 إكوادور
  السلفادور

 أنتيغوا وابربودا
 أوروغواي
 ابراغواي
 الربازيل
 برابدوس

 بليز
 بنما
 بريو

 ترينيداد وتوابغو
 جامايكا

 جزر البهاما
 اجلمهورية الدومينيكية

 مجهورية فنزويال البوليفارية
  دولة بوليفيا املتعددة القوميات

 دومينيكا
 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 سانت كيتس ونيفيس
 سانت لوسيا

 سورينام
 شيلي
 غرينادا

 غواتيماال
 غياان
 كواب

 كوستاريكا
 كولومبيا

 الشرق األدىن
 أفغانستان
  العراق
  اليمن

 اإلمارات العربية املتحدة
 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية إيران اإلسالمية
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 غاان
 غينيا

 غينيا االستوائية
 غينيا بيساو
 كابو فريدي
 الكامريون

 كوت ديفوار
 الكونغو
 كينيا
 ليبرياي
 ليسوتو
 مايل

 مدغشقر 
 مالوي
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزامبيق
 انميبيا
 نيجرياي

 مجهورية مصر العربية
 سلطنة عمان

 السودان
 طاجيكستان

 قطر
 قريغيزستان
 الكويت
 لبنان
 ليبيا

 اململكة األردنّية اهلامشّية
 اململكة العربية السعودية

 السويد
 سويسرا
 صربيا
 فرنسا
 فنلندا
 قربص
 كرواتيا
 التفيا

 لكسمربغ
 ليتوانيا
 مالطة

 مقدونيا الشمالية
ربيطانيا الاململكة املتحدة 

 العظمى و يرلندا الشمالية
 النرويج
 النمسا
 هنغاراي
 هولندا
 اليوانن

 املكسيا
 نيكاراغوا
 هاي 

 هندوراس
 أمريكا الشمالية

 كندا
 الوالايت املتحدة األمريكية

 جنوب غرب احمليط اهلادئ
 أسرتاليا

 اببوا غينيا اجلديدة
 ابالو
 تونغا

 جزر سليمان
 جزر كوك

 جزر مارشال
 ساموا
 فانواتو
 فيجي
 نيوزيلندا

 




