
COFI/2018/5 April 2018 
 

 

 ؛االستجابة السريعةميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز 
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

 

MW944/A 

A 

 

 األسماك مصايد لجنة
 الثالثة والثالثونالدورة 

 2018 تموز/يوليو 13-9، روما

 قرارات وتوصيات الدورة التاسعة للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية
 التابعة للجنة مصايد األسماك،

 2017أكتوبر/تشرين األول  27-24روما، 
 

 موجز
 

رتبية املختصمممة بالدورة التاسمممعة للجنة اليرعية خالل حملة عامة عن املواضممميع الو شوقشممم  هذه الوثيقة تضممممن ت 
بماعتبمماره  هكماملممبالتقرير وميكن االطالع على . الصمممممممممممممممادرة عن مما توصمممممممممممممميممات الرئيسمممممممممممممميممةالشمممممممممممممم  إىل تاألحيمماا املمائيممة و 

 .COFI/2018/Inf.13 قةالوثي
 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة
 

 :إن اللجنة مدعوة إلى 
 

  رتبية األحياا املائية؛املختصة بتقرير اللجنة اليرعية إقرار 
 ي جمال تربية مصممايد األكا  ما يتعلق بعمل إدارة  ، حسمما االقتضمماا، ياتاملزيد من التوجي قدمي ت

 ؛تربية األحياا املائية املستدامةبشأن التوجي ية على وجه اخلصوص إعداد اخلطوط األحياا املائية، و 
 بتوزيع التقرير على  ةتوصممممممممميال، و ي العامللزراعة غذية واحالة املوارد الوراثية املائية لأل علماً بتقرير خذاأل

 .واضعي السياساتيائدة بإعداد ملخص موجز للتقرير ل ةتوصيالشطاق واسع، و 
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 مقدمة -أوال
 
لجنة اليرعية املختصممممممممممة برتبية األحياا املائية تقّدم هذه الوثيقة ملخصمممممممممماً للقرارات والتوصمممممممممميات الصممممممممممادرة عن ال -1

الو اشعقدت التاسممممممممممممممعة هتا دور ي اليرعية( التابعة للجنة مصممممممممممممممايد األكا  ي منظمة األغذية والزراعة )املنظمة(  )اللجنة
مندوب من  200. وقد شمممممممممممممار   ي ا 2017أكتوبر/تشمممممممممممممرين األول  27إىل  24روما، إيطاليا خالل اليرتة املمتدة من  ي
ممثلون من وكالتني من الوكاالت املتخصممممصممممة لألم  املت دة عضمممموان منتسممممبان و أعضمممماا املنظمة و  من  عضممممواً نيومثاش سممممعةت

من أجل اسمممممممممممتعرال جدول أعمال كامل  حكومية دوليةلية وسممممممممممم  منظمات غ  منظمات حكومية دو  7ومراقبون عن 
. وعالوة على COFI/2018/Inf.13باعتباره الوثيقة  بأكملهللبنود ذات الصمممممممممممممملة برتبية األحياا املائية. ويرد تقرير الدورة 

على وجه  ياالت الو أوصمممممماجملرئيسمممممميني من  نيني ما يتعلق مبجالني  يالحق م الوثيقة معلومات تكميلية ي املتقدّ ذلك، 
 املزيد من اإلجرااات.بأن تتخذ بشأهنا األماشة الت ديد 

 
، الكلمة الرتحيبية شيابة عن مج ورية إيران يةيراشاإل، من منظمة مصمممممممممممايد األكا  Hossein Aliوألقى السممممممممممميد  -2

وتوّج   مج ورية إيران اإلسمممممالمية بالشمممممكر إىل املنظمة السمممممتضممممما ت ا دورة اللجنة اليرعية ي املقر الرئيسمممممي  اإلسمممممالمية.
 لمنظمة شظرا إىل الصعوبات غ  املتوقعة الو حال  دون عقد الدورة ي مج ورية إيران اإلسالمية.ل

 
رئيسمممما للجنة الصممممياغة، ومملكة بلجيكا  )مملكة النرويج(، Yngve Torgersenاشتخب  اللجنة اليرعية السمممميد و  -3
 احتاد جزر القمر ومج ورية أملاشيا االحتادية ومج ورية إشدوشيسممممممممميا ومملكة هولندا ومج ورية ب و ومج ورية أوغندا أعضممممممممماا يو 

 جلنة الصياغة.
 

 النتائج الرئيسية الصادرة عن الدورة -اثاني  
 

المائية في منظمة األغذية والزراعة لتنفيذ توصاايات جهود إدارة مصااايد األسااماك وتربية األحياء 
 الدورات السابقة للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية التابعة للجنة مصايد األسماك

 
جمموعة واسممممعة من يشمممممل ي ذالو ي اضممممطلع به خالل  رتة ما بني الدورات ذل المالععلى  اللجنة اليرعيةثن  أ -4

شّددت و  املتاحة.احملدودة املوارد املالية والبشرية ملا أحرز من تقدم ي ظل  اعن تقديره  أعرباتية، و والسياسالقضايا الينية 
اللجنة اليرعية على ما تقّدمه تربية األحياا املائية من مسمممممماةة م مة ي ضمممممممان األمن اليذائي والتيذية وعلى ما تتمتع به 

   دع  صيار املنتجني.من إمكاشات كب ة، وأكّدت على احلاجة إىل
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التقارير المرحلية عن تنفيذ أحكام مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد المتصلة بتربية األحياء 
 المائية والمصايد القائمة على استزراع األسماك

 
مدوشة السمملو  بشممأن الصمميد الرشمميد  اسممتبيانمبا تبذله املنظمة من ج ود متواصمملة لوضممع اللجنة اليرعية أشممادت  -5

 . وعالوة على ذلك، أوصممممممممى عدد من املشمممممممماركنيبرتبية األحياا املائية واملصممممممممايد القائمة على االسممممممممتزراعاملتعلق )املدوشة( 
لكرتوشية، وبالتايل زيادة معدل رد اإل تتكنولوجياالمن خالل ا االسممممممممممتبيان ذبياشات هوصممممممممممول األعضمممممممممماا إىل بت سممممممممممني 
وشاشدت اللجنة اليرعية املنظمة االستمرار ي دع  األج زة  .2015و 2013كان عليه احلال عامي  سا إىل مااألعضاا قيا

التنمية املستدامة الن ول بيتصل هبا من خطوط توجي ية  نية تساعد على  اإلقليمية الو تسعى إىل ضمان أن املدوشة وما
 لرتبية األحياا املائية.

 
 فرعية المختصة بتجارة األسماك التابعة للجنة مصايد األسماكتقرير من أمانة اللجنة ال

 
ي  قضايا ما بعد الصيد، مبابشأن لوصول إىل األسواق وجدوى عمل املنظمة اشّددت اللجنة اليرعية على أةية  -6

وسمممممّلط  اللجنة اليرعية . ذلك بالنسمممممبة إىل صممممميار املنتجني، واملسممممماةة اإلمابية ي ضممممممان األمن اليذائي وسمممممبل العي 
وشممّجع  أماشو اللجنتني بوجه عام الضمموا على احلاجة إىل حتسممني تصممورات املسممت لكني بشممأن قطاع تربية األحياا املائية 

 الياية مبشاركة أعضاا املنظمة وأص اب املصل ة اخلارجيني. هاليرعيتني على بدا برامج وأششطة مشرتكة لت قيق هذ
 

والرؤية المشتركة  2030ة وأهداف التنمية المستدامة/خطة عام تربية األحياء المائي
 األغذية والزراعة من أجل أغذية وزراعة مستدامة لمنظمة

 
حتقيق جمموعة واسعة بالنسبة إىل لتنمية املستدامة لرتبية األحياا املائية العاملية لةية األأقّرت اللجنة اليرعية بتزايد  -7

بأن هنا  حاجة متزايدة إىل تطبيق أ ضممممل املمارسممممات ي قطاع مع اإلقرار أيضمممماً  املسممممتدامة.من مقاصممممد أهدات التنمية 
وأوصممممممممممممم  اللجنة اليرعية بأن تقوم املنظمة بوضمممممممممممممع خطوط توجي ية . تربية األحياا املائية ي العديد من البلدان واألقالي 

املشممرتكة السممتدامة األغذية املنظمة رؤية باإلمجاع وأقّرت  .(1)املل ق  عاملية خاصممة بالتنمية املسممتدامة لرتبية األحياا املائية
من رؤية  مبادرة املنظمة اخلاصمممة بالنمو األزرق، باعتبارها جزااً وأقرت أيضممما  .2030 والزراعة كإطار مييد لتنييذ خطة عام

 اخلاصة هب . التنمية املستدامة، وشّددت على أةيت ا ي دع  األعضاا لت قيق أهدات اخلمسة اومبادئ املنظمة املشرتكة 
 

 المائية األحياء تربية لتنمية المائية الوراثية الموارد
 
 من كل  على إمايب بشمممممممكل ي ثر أن ميكن املائية الوراثية للموارد املسممممممم ول االسمممممممتخدام بأن اليرعية اللجنة أقّرت -8

وأعرب  اللجنة اليرعية عن تقديرها ملوجز  .علي ا يعتمدون الذين الناس وعلى األكا ، ومصمممايد املائية األحياا تربية موارد
أتيح  والو التوصمممممميات الصممممممادرة عن جمموعة العمل االسممممممتشممممممارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الصمممممملة 
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 الوراثية املوارد حالة عن ادمالق بالتقرير اليرعية اللجنة ورّحب  .1احلاليةلجنة مصممممممممممممممايد األكا  ي دورهتا لقريرها الكامل ت
 .2(2)املل ق  العامل ي والزراعة لألغذية املائية

 
 اإلرشاد ألغراض تنمية تربية األحياء المائية

 
نظمة تقدمي التوجي ات وتيسممممم  وطلب  من امل ،اإلرشممممماد ألغرال تربية األحياا املائيةية بأة اليرعية اللجنة أقّرت -9

ايل رسمممممممممممم  خرائ  جمي املنظمة على مواصمممممممممممملة ج ودها األعضمممممممممممماا  وحثبني البلدان األعضمممممممممممماا.  تبادل املعارت ي ما
جلنوب أو املشمممممممممممممماريع امليداشية اتعزيز اإلرشمممممممممممممماد ألغرال تربية األحياا املائية من خالل التعاون بني بلدان االحتياجات و 

 .املزارعنيإىل  املزارعنيّقدم من امللية واإلرشاد حلقات العمل لبناا القدرات أو آليات أخرى مثل مدارس املزارعني احلق أو
 

لنامية: فرص النمو األزرق اجتماع خاص عن تربية األحياء المائية في الدول الجزرية الصغيرة ا
 للدول الجزرية الصغيرة النامية في ظّل تغّير المناخ

 
الدول اجلزرية الصمممممي ة النامية  عمل ا ي جمال تربية األحياا املائية ياملنظمة واصمممممل أوصممممم  اللجنة اليرعية بأن ت -10

دع  هنج و ية تربية األحياا املائية تيس  تبادل اخلربات بشأن تنموتقدمي الدع  من خالل تنمية القدرات واملساعدة الينية و 
 إقليمية ممكنة، باالستناد إىل الشبكات القائمة والناشئة.

 
ادات لتربية األحياء المائية المرحلية عن تنفيذ الخطوط التوجيهية الفنية إلصدار الشهالتقارير 

 ية مع الخطوط التوجيهيةوإطار تقييم مدى امتثال خطط إصدار الشهادات لتربية األحياء المائ
 

أبرزت احلاجة إىل الدولية و و اللجنة اليرعية إىل الدور املتزايد إلصمممممدار الشممممم ادات ي األسمممممواق الوطنية أشمممممارت  -11
 .تعزيز قدرات صيار املنتجني على احلصول على الش ادات ومن مث حتسني وصوهل  إىل األسواق

 
 ربية األحياء المائيةانتخاب رئيس ونائب رئيس الدورة العاشرة للجنة الفرعية المختصة بت

 
رئيسمممممممممممما للدورة العاشممممممممممممرة للجنة اليرعية. واشتخب   ،من مملكة النرويج ،Yngve Torgersenاشتخا السمممممممممممميد  -12

أول للرئيس. ي حني اشتخب  كل من مج ورية تركيا ومج ورية إشدوشيسممميا ومملكة بلجيكا  اً الواليات املت دة املكسممميكية شائب
  ا للرئيس، على التوايل. ا ورابعً ا وثالثً ثاشيً  شائباً 

                                                      
 COFI/2018/SBD.3الوثيقة  1

 COFI/2018/SBD.4الوثيقة  2
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 أية مسائل أخرى
 

كروبات وتربية األحياا املائية الذي يبشممممأن مقاومة مضممممادات امل اجلاشيببنتائج احلدث  أحيط  اللجنة اليرعية علماً  -13
ماليزيا وامليوضمممية األوروبية مج ورية سمممنيا ورة و مج ورية كل من من  ن و مندوبوقّدم . 2017أكتوبر/تشمممرين األول  25اشعقد ي 

واحدةح وخط  العمل الوطنية والدولية ذات الصمملة؛ ا يلي: مسممألة حصمم ة متناول   ،عة عرولسممبومنظمة األغذية والزراعة 
كروبات؛ وأ ضمممل ممارسمممات يكروبات واسمممتخدام مضمممادات امليوالتداب  واالسمممرتاتيجيات املتعلقة مبخاطر مقاومة مضمممادات امل

 اا املائية.إدارة األمن البيولوجي؛ والدعوة إىل شقلة شوعية حنو اعتماد إطار جديد إلدارة األمن البيولوجي لرتبية األحي
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة العاشرة
 

علن عن من مملكة النرويج السمممتضممما ة أعمال الدورة العاشمممرة. وسمممي  املوج ة رّحب  اللجنة اليرعية بالدعوة الكرمية  -14
الواليات املت دة املكسمميكية اسممتضمما ة الدورة عرضمم  و  موعد ومكان االشعقاد خالل الدورة املقبلة للجنة مصممايد األكا .

أعرب  مج ورية تركيا ومج ورية إشدوشيسيا عن اهتمام ما باستضا ة الدورات املقبلة للجنة كما احلادية عشرة للجنة اليرعية.  
 اليرعية.

 
 اعتماد التقرير

 
 .2017أكتوبر/تشرين األول  27اعتمد تقرير الدورة التاسعة للجنة اليرعية ي  -15
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 1لملحق ا
 

 المائية األحياء تربية باستدامة خاصة توجيهية نحو خطوط
 

للجنة مصمممممممممايد األكا  ي منظمة  للجنة اليرعية املختصمممممممممة برتبية األحياا املائية )اللجنة اليرعية( التابعةدت اأكّ  
 27إىل  24ل اليرتة املمتدة من ي روما، إيطاليا خال، الو اشعقدت التاسممممممممممممممعةهتا دور خالل  ،األغذية والزراعة )املنظمة(

والتيذية وكذلك  العاملي اليذائي األمن املائية ي حتقيق األحياا ، على املسممممممممماةة امل مة لرتبية2017أكتوبر/تشمممممممممرين األول 
وأقّرت اللجنة . نتجنيصممممميار املوشمممممّددت على احلاجة إىل دع  قضمممممايا ما بعد الصممممميد و لوصمممممول إىل األسمممممواق اأةية على 

ا احملتملة ي حتقيق كل من األمن اليذائي لتنمية املسممممممممممممتدامة لرتبية األحياا املائية ومسمممممممممممماةاهتالعاملية ل ةيةاألاليرعية بتزايد 
تزايدة إىل امل اجةة مع اإلقرار باحلإىل حتقيق جمموعة واسمممعة من مقاصمممد أهدات التنمية املسمممتدام ، إضممما ةً ي العامل والتيذية

 .ق أ ضل املمارسات ي قطاع تربية األحياا املائية ي العديد من البلدان واألقالي تطبي
 

اخلطوط التوجي ية ذه هوسمممتسمممتعني  .املائية األحياا تربيةاسمممتدامة ب خاصمممة توجي ية خطوط وهذا يقتضمممي إعداد 
خدم ستستا إىل أن هذه الردود الذي يوضع كل سنتني شظر  مدوشة السلو  بشأن الصيد الرشيدعلى استبيان الواردة بالردود 

ته ور ع التقارير اا املائية ومتابعذات الصمممممممملة برتبية األحيالتنمية املسممممممممتدامة أهدات مقاصممممممممد م احملرز ي تنييذ لرصممممممممد التقدّ 
املمارسممممات يتعني حتسممممني كن واً، ولمنقطاع اإلشتاج اليذائي األسممممرع الوق  احلايل ي  ةملائيوتشممممكرل تربية األحياا ا. بشممممأشه

على   اتقييمو  جيداً  أدااً ل تسممجت ديد البلدان الو لوضممع من جية تسممو النمو بطريقة مسممتدامة. هذا لل ياظ على تبعة امل
نمية ومسممممممممتويات اإلشتاج وشظ  لتاألقالي  وحالة االتوازن عرب األخذ بعني االعتبار مع  ،يت معاي  االسممممممممتدامة. وسممممممممضمممممممموا 

البيئات االجتماعية ملختلف  ةواسممممعاجملموعة المن اشطالقاً   اوتلخيصمممم البلدان ع أ ضممممل املمارسممممات من هذهيجتماإلشتاج، 
 .الظروت الطبيعية واألطر التنظيميةلرتبية األحياا املائية و  واالقتصادية

 
 مثلواضممعي السممياسممات إىل إشممرا  مجيع القطاعات الزراعية و كين ا، إىل  ة املوجّ توجي ية الطوط اخل هذههتدت و  

اجلمع بني تربية  تكاملة على غراراملج    نم  الاليابات ومصمممممممايد األكا  وتربية األحياا املائية، و و الثروة احليواشية وإشتاج احملاصممممممميل 
 .2030ة ي تنييذ خطة التنمية املسمممممممممممممتدامة لعام ييعالبالنباتات والزراعة الذكية مناخيا، وذلك من أجل املشممممممممممممماركة و ألكا  ا

 .3ومبادئ ا اخلمسةاملشرتكة الستدامة األغذية والزراعة املنظمة لرؤية وستوضع ضمن اإلطار األوسع 
 

ة اليرعية املختصمممممة برتبية هذه املسمممممألة، ال سممممميما ي اللجنصممممموص تيسممممم  احلوار خاالسمممممتمرار ي نظمة وتتوقع امل 
ان الينية األخرى، ومع أصممممممم اب املشممممممماركة مع اللجو األحياا املائية، وكجزا من برشامج عمل ا مع الربامج االسمممممممرتاتيجية، 

هممذه  وضممممممممممممممعسممممممممممممممماةممة ي ذه العمليممة وامللت مماق هبممإىل اال ونمممدعو  نيمجيع األعضممممممممممممممماا امل تموإن . املعنينياملصممممممممممممممل ممة 
 التوجي ية. طوطاخل

 
  

                                                      
3  e.pdf3940i-a/3www.fao.org/  
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 2الملحق 
 

 حالة الموارد المائية لألغذية والزراعة في العالمإعداد 
 

 مقدمة
 
حالة رّحب  هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، ي دورهتا العادية السممادسممة عشممرة، مبشممروع التقرير عن  -1

)التقرير(. ودع  البلدان الو مل تبادر بعد إىل تعيني ج ات اتصممال وطنية، املوارد الوراثية املائية ي العامل لألغذية والزراعة 
وشممممممممممّجع  البلدان الو سممممممممممبق وأن ر ع  تقريرا  2017يوشيو/حزيران  30إىل القيام بذلك وإىل تقدمي تقاريرها القطرية قبل 

 .4منق ة قطريا على تقدمي شسخة
 
لألغذية والزراعة راثية املائية املوارد الو وطلب  اهليئة من املنظمة إعداد شسممخة منق ة من مشممروع التقرير عن حالة  -2

احلكومية الدولية املخصصة املعنية  ي العامل )مشروع التقرير املنقح(. وطلب  كذلك عقد اجتماع ثاٍن جملموعة العمل الينية
 تقرير املنقح.من أجل استعرال مشروع ال )جمموعة العمل( ائية لألغذية والزراعةباملوارد الوراثية امل

 
وتقّدم هذه الوثيقة آخر املسمممممتجدات بشمممممأن حالة إعداد التقرير لكي تسمممممتعرضممممم ا جمموعة العمل. ويرد مشمممممروع  -3

 .5املائية لألغذية والزراعة ي العاملمشروع التقرير املنقح عن حالة املوارد الوراثية التقرير املنقح ي الوثيقة املعنوشة 
 

 معلومات أساسية
 
وا ق  اهليئة، ي دورهتا العادية احلادية عشممممممممممممممرة، على أن حتسممممممممممممممني مجع املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية املائية  -4

. وشظرت اهليئة، ي 6، وأدرج  إعداد التقرير ي برشامج عمل ا املتعدد السمممممممممنواتقصممممممممموىوتقاك ا مسمممممممممألة حتظى بأولوية 
شطاق التقرير وقّررت ي دورهتا التالية أن حشطاق التقرير يتمثل ي األشواع ي دورتي ا العاديتني الثالثة عشمممممرة والرابعة عشمممممرة، 

ية املائية املسمممممممممتزرعة وأقارهبا الربية ضممممممممممن حدود الوالية الوطنية. ودعي  البلدان أيضممممممممما إىل تقدمي قائمة بأشواع املوارد الوراث
 .7املائية اهلامة وطنيا من املصايد الطبيعية ضمن حدود الوالية الوطنيةح.

 
وطلب  إىل املنظمة تعديل مشممممممممممممروع  8ووا ق  اهليئة أيضمممممممممممما، ي دورهتا العادية الرابعة عشممممممممممممرة، على بنية التقرير -5

ألغذية والزراعة ي العامل وخيض عدد اخلطوط التوجي ية بشممممممممممممممأن إعداد التقارير القطرية عن حالة املوارد الوراثية املائية ل
مع النطاق املتيق عليه والرتكيز على مسممألة التنوع  الدراسممات املواضمميعية األسمماسممية املقرتحة برتتيب ا وسمما األولوية  اشممياً 

                                                      
 .Report-CGRFA/16/17من الوثيقة  39اليقرة   4
 .COFI/2018/SBD.4الوثيقة   5
 .Report-CGRFA/11/07من الوثيقة  61و 60اليقرتان   6
 .Report-CGRFA/14/13من الوثيقة  76اليقرة   7
 .Report-CGRFA/14/13املر ق حاا بالوثيقة   8
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لوراثية املائية إعداد تقارير قطرية بشمممأن املوارد ا من خاللودع  اهليئة البلدان إىل املشممماركة ي العملية  9الوراثي األسممماسمممية.
 .10وإىل تعزيز شظ  املعلومات ذات الصلة

 
وأقّرت اهليئة، ي دورهتا العادية اخلامسممممة عشممممرة، جدواًل زمنياً منق اً إلعداد التقرير وقائمة إرشممممادية بالدراسممممات  -6

شممماركة مجيع أصممم اب األسممماسمممية املواضممميعية وتقديرات بالتكاليف، ودع  البلدان إىل إعداد تقارير قطرية ليرل التقرير مب
ووا ق  اهليئة أيضما على إششماا جمموعة العمل لكي تأخذ على عاتق ا بالت ديد م مة توجيه عمليو  11املصمل ة املعنيني.

 12إعداد التقرير واستعراضه.
 
، 2016يوشيو/حزيران  22إىل  20واسممممممممتعرضمممممممم  جمموعة العمل، ي دورهتا األوىل الو اشعقدت خالل اليرتة من  -7

التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ي العامل، وأشمممممممارت إىل أشه حتليل أويل يسمممممممتند إىل جمموعة  مشمممممممروع
حمدودة من التقارير القطرية، وإىل أن هنا  حاجة إىل عدد أكرب من التقارير القطرية من أجل وضممممممممممممممع الصمممممممممممممميية الن ائية 

 13يات ختص وضع الصيية الن ائية للتقرير.للتقرير، وتقّدم  بتعليقات ميّصلة وتوص
 
اة املعلومات الواردة ي التقارير وطلب  اهليئة، ي دورهتا املاضممية، إىل املنظمة إعداد مشممروع تقرير منقح، مع مراع -8

عن  عليقات والتوصمممميات الصممممادرةالقطرية والدراسممممات املواضمممميعية األسمممماسممممية واملعلومات املقدمة من املنظمات الدولية والت
ن يصمممممممممممممبح متاحاً. وطلب  اهليئة  أاهليئة وجمموعة العمل. ودع  البلدان إىل التعليق على تقرير املشمممممممممممممروع املنقح مبجرد ما 

هلا بشمممممأن مشمممممروع التقرير  كذلك أن يت  التشممممماور مع جلنة مصمممممايد األكا ، وحسممممما االقتضممممماا، األج زة اليرعية التابعة
لتقرير املنقح ي ضمممممممممممموا كل ااٍع ثاٍن جملموعة العمل من أجل اسممممممممممممتعرال مشممممممممممممروع املنقح. وأخ اً، طلب  اهليئة عقد اجتم

 التعليقات واملساةات الواردة.
 

 الخطوات المتخذة من أجل وضع الصيغة النهائية للتقرير
 تقديم التقارير القطرية

 
وطنيمة هبمدت إعمداد البلمدان إىل تعيني ج مات اتصمممممممممممممممال إىل دعوة ، 2012املمدير العمام للمنظممة، ي عمام بمادر  -9

من قبل أعضممممممماا املنظمة  نة ركياً املعيّ  ةالتقارير القطرية الالزمة للتقرير. وختضمممممممع املعلومات املتعلقة ت ات االتصمممممممال الوطني
 14شرتش .للت ديث بصورة منتظمة وللنشر على شبكة اإل

 

                                                      
 .Report-CGRFA/14/13من الوثيقة  79اليقرة   9

 .Report-CGRFA/14/13من الوثيقة  87اليقرة   10

 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  61و 60اليقرتان   11
 .Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  63اليقرة   12
 .Report-AqGR-CGRFA/WG/1/16الوثيقة   13
14  e.pdf238bs-a/3http://www.fao.org/ 
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أشممه ينبيي تقممدمي التقممارير  لممدى إقرار اجلممدول الزمن املنقح إلعممداد التقرير، على 2015ووا قمم  اهليئممة، ي عممام  -10
املوعد. وي  هذاقطرية ولول مت تلقي عدد حمدود  ق  من التقارير القد . و 2015هناية عام موعد أقصمممممممممممممماه القطرية ولول 

تاح  أسممماس مشمممروع التقرير، أركياً الو من التقارير القطرية املصمممادق علي ا  47، تلق  املنظمة 2016أبريل/شيسمممان  15
 على حنو ما عرل على جمموعة العمل واهليئة ي دورتي ما األخ تني.

 
قاريرها القطرية إىل القيام ت تقدم بعد ملولذلك دع  اهليئة، خالل دورهتا العادية السممممادسممممة عشممممرة، البلدان الو  -11

من التقارير  92 تلقي . وولول هذا املوعد، مت2017شيو/حزيران يو  30بذلك، مبا ي ذلك تقدمي شسمممممممممممممم  حمدثة، ولول 
مشروع التقرير املنقح يشتمل على  . واأله  من ذلك أناملر ق األولالقطرية املصادق علي ا ركياً على حنو ما هو وراد ي 

ي املائة من إشتاج  90ل أكثر من ث تربية األحياا املائية والو ي إشتاج لرائدة اإلحدى عشممممممممممممممرة ابياشات واردة من البلدان 
 .اً تربية األحياا املائية عاملي

 
 المشاورات

 
، من خالل 2018ارس/آذار ملطلا اهليئة، األعضممماا واملراقبني ي اهليئة ي مطلع من ا اسمممتجابة  ،دع  املنظمة -12

لتقرير املنقح الذي مت إتاحته امشمممروع  على 2018مايو/أيار  31ولول  ارسمممالة دورية موج ة إىل الدول، إىل تقدمي تعليقاهت
 على املوقع اإللكرتوين للمنظمة 2018مارس/آذار  13ي 
 

وشظرت جمموعة العمل االسممتشممارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الصمملة التابعة للجنة مصممايد  -13
ي  ،2017أكتوبر/تشممممممممرين األول  20و 19نعقد يومي امل خالل اجتماع ا الثاين ،األكا  )جمموعة العمل االسممممممممتشممممممممارية(
متاحان جملموعة العمل. كما شظرت اللجنة اليرعية  16هوموجز 15وإن تقرير االجتماع ،)النسممممممخة األوىل من( مشممممممروع التقرير

 27إىل  24ي دورهتا التاسممممعة الو اشعقدت خالل اليرتة من  ،املختصممممة برتبية األحياا املائية التابعة للجنة مصممممايد األكا 
 .17ي حالة إعداد التقرير، 2017أكتوبر/تشرين األول 

 
وشظراً إىل عدم إمكاشية إتاحة التقرير للجنة مصممممممممممممممايد األكا  واللجنة اليرعية املختصممممممممممممممة برتبية األحياا املائية،  -14

بشممممممممممممممكل خطي تعليقات ترد ي الوثيقة املعنوشة  2018ريل/شيسممممممممممممممان أب –التمسمممممممممممممم  من هذين اجل ازين ي مارس/آذار 
التعليقات الواردة من األعضممممممممماا واملراقبني ي اللجنة اليرعية املختصمممممممممة برتبية األحياا املائية التابعة للجنة مصمممممممممايد األكا  

اعة التابعة للجنة مصممممممايد األكا  بشممممممأن واخلرباا ي جمموعة العمل االسممممممتشممممممارية املعنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزر 
 18.مشروع التقرير املنقح عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ي العامل

 

                                                      
 3Inf./2/18-AqGR-CGRFA/WGالوثيقة   15
 AqGR-CGRFA/WG-2/18/4الوثيقة   16
 .COFI:AQ/IX/2017/Inf.8و COFI:AQ/IX/2017/6/Rev.1الوثيقتان   17
 .Inf.11-AqGR-CGRFA/WG/2/18الوثيقة   18
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واسممممممتجابة لطلا اهليئة الداعي أيضمممممما إىل احلصممممممول على معلومات ذات صمممممملة من املنظمات الدولية، وضممممممع   -15
على  امعلومات حول املوارد الوراثية املائية، مت توزيع  19املنظمات الدوليةاملنظمة اسمممممتمارة مسمممممح بسممممميطة تلتمس  ي ا من 

: منظمة مصممممممممايد أكا  و ة  كتوريا ، وهياملنظمات املعنية ي خمتلف أحناا العامل. ورّدت سمممممممم  منظمات على املسممممممممح
ومركز تنمية مصمممايد األكا  ي جنوب  وهيئة هنر امليكوشغ وشمممبكة مراكز تربية األحياا املائية ي إقلي  آسممميا واحملي  اهلاد 

 شرق آسيا ومجاعة جنوب احملي  اهلاد  واملركز العاملي لألكا .
 

 ة األساسيةيالدراسات المواضيع
 

أقرت اهليئة، ي دورهتا العادية اخلامسمممة عشمممرة، قائمة إرشمممادية بالدراسمممات املواضممميعية األسممماسمممية ملعاجلة جواشا  -16
جمموعة العمل التابعة عيد  ي ا النظر الدراسات املواضيعية وحتريرها وإتاحت ا لكي تهذه استعرال  ومت 20حمّددة من التقرير.

وأدرج  مواد خمتارة من هذه الدراسممممممممممممات ي  21للجنة مصممممممممممممايد األكا  واللجنة اليرعية املختصممممممممممممة برتبية األحياا املائية.
راسمممات، جنبا إىل جنا مع التقارير القطرية، معلومات األقسمممام ذات الصممملة من مشمممروع التقرير املنقح. وتتضممممن هذه الد

 هبا. عن املوارد الوراثية املائية وعن عدد األشواع املائية لألغذية والزراعة الو مل يسبق للمنظمة أن أحيط  علماً 
 

ا هبدت وضممممممع التقرير ي أوصمممممم  جمموعة العمل، ي دورهتا األوىل، بأن تطلا اهليئة إىل املنظمة مواصمممممملة عمل  -17
 بعة عشرة. صييته الن ائية لكي تنظر  يه جمموعة العمل ي دورهتا الثاشية واهليئة ي دورهتا السا

 
احلكومية الدولية دورهتا الثاشية خالل اليرتة من وق  إعداد هذه الوثيقة، من املقرر أن تعقد جمموعة العمل الينية  -18
، وتقدم إىل األماشة املزيد من التوصممميات بشمممأن وضمممع الصممميية الن ائية للتقرير املتا  للجنة 2018أبريل/شيسمممان  25إىل  23

ثية املائية لألغذية . ومن املقرر أن تعرل األماشة والشمممممركاا تقرير حالة املوارد الوراSBD 3مصمممممايد األكا  باعتباره الوثيقة 
والزراعة ي العامل، وعملية إعداده والتجارب اإلقليمية بشممممممممأن جدوى املوارد الوراثية املائية وأةيت ا واخليارات املتاحة ملتابعة 

  للجنة مصايد األكا . والثالثنيالتقرير ي حدث جاشيب خالل الدورة الثالثة 
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 المرفق األول

عن حالة الموارد الوراثية المائية  التقرير األولمن أجل إعداد قائمة بالتقارير القطرية المقّدمة 
 22العالم لألغذية والزراعة في

 القارة
أمريكمما الالتينيممة والب ر  أ ريقيا

 الكارييب
أمريكا  أوروبا آسيا

 الشمالية
 أوسياشيا

 جلزائرا
 بنن

 بوركينا  اسو
 بوروشدي

 كابو   دي
 الكام ون

 تشاد
مج ورية الكوشيو 

 الدميقراطية
 جيبويت

 مج ورية مصر العربية
 غاشا
 كينيا

 مدغشقر
 مالوي
 امليرب

 موزامبيق
 النيجر
 شيج يا
 السنيال
 س اليون

 جنوب أ ريقيا
 السودان

 توغو
 توشس
 أوغندا

 مج ورية تنزاشيا املت دة
 زامبيا

 األرجنتني
 بليز

 الربازيل
 شيلي

 كولومبيا
 كوستاريكا

 كوبا
 اجلم ورية الدومينيكية

 إكوادور
 السليادور
 غواتيماال
 هندوراس
 املكسيك
 شيكاراغوا

 بنما
 باراغواي

 ب و
مج ورية  نزويال 

 البولييارية

 أرمينيا
 بنيالدي 

 بوتان
 كمبوديا
 الصني
 قربص

 جورجيا
 اهلند

 إشدوشيسيا
 مج ورية إيران اإلسالمية

 العراق
 اليابان

 كازاخستان
مج ورية الو الدميقراطية 

 الشعبية
 ماليزيا
 اليلبني

 مج ورية كوريا
 سري الشكا

 تايلند
 تركيا

  يي  شام

 بلجيكا
 بلياريا
 كرواتيا
 تشيكيا
 الدامنر 
 إستوشيا
  نلندا
 أملاشيا

 هنياريا
 التييا
 هولندا
 النرويج
 بولندا
 روماشيا

 سلو ينيا
 السويد
 أوكراشيا

 كندا
الواليات 
املت دة 
 األمريكية

 أسرتاليا
  يجي

 ك يباس
 باالو
 ساموا
 توشيا

  اشواتو
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