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 مقدمة -أواًل

 

اتفقت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( يف دورتها احلادية عشرة على أن حتسني مجعع وتقاسع     -1

تقريعر حالعة املعوارد الوراثيعة املائيعة       املعلومات عن املوارد الوراثية املائية هو أمر يتس  بأولوية عاليعة  وأدرجعت إععداد   

ونظعرت اهليئعة بشعكل خعا   يف دورتيهعا الععاديتني        .1يف برنامج عملها املتععدد السعنوات  لألغذية والزراعة يف العامل 

 :  الثالثة عشرة والرابعة عشرة  يف نطاق تقرير حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل وقررت يف النهاية
 

ودعيت البلدان  الوالية الوطنية. حدود يتمثل نطاق التقرير يف األنواع املائية املستزرعة وأقاربها الربية ضمن"أن 

أيضا إىل تقدي  قائمة بأنواع املوارد الوراثيعة املائيعة اهلامعة وطنيعا معن املصعايد الطبيعيعة ضعمن حعدود الواليعة           

 .2"الوطنية

 

 3األخرية على هيكل تقرير حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف الععامل ووافقت اهليئة خالل دورتها  -2

اخلطعو  التوجيهيعة إلععداد التقعارير القطريعة حلالعة املعوارد         تعديل مشروع األغذية والزراعة )الفاو( منظمةو طلبت من 

املواضعيعية معن خعالل إيالئهعا األولويعة  اشعيا       واحلعد معن ععدد الدراسعات      الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف الععامل 

ملشعاركة يف العمليعة   . وناشعدت اهليئعة البلعدان ا   4النطاق املتفق عليه والرتكيز على القضية األساسعية للتنعوع العوراثي    مع

 .خالل إعداد تقارير وطنية عن املوارد الوراثية املائية  وتعزيز نظ  املعلومات ذات الصلة من

 

اخلطو  التوجيهية إلعداد التقارير القطريعة حلالعة املعوارد    لوثيقة معلومات حمدثة بشأن استعراض وتوفر هذه ا -3

حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف الععامل.  وعن حالة إعداد تقرير  الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل

ة حكومية دولية خمصصة معنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  إنشاء مجاعة عمل فنيوترد يف الوثيقة املعنونة 

معلومات عن مجاعة العمل االستشارية املعنية باملوارد الوراثية وعن إمكانيعة إنشعاء مجاععة عمعل فنيعة حكوميعة دوليعة        

 .5خمصصة معنية باملوارد الوراثية املائية تعمل يف إطار اهليئة

 

 املنطقي لتقرير حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل ونطاقهاألساس  -ثانيًا

 

على صعيد املساهمة يف حتقيق  األنواع املائية املستزرعة وأقاربها الربيةالرغ  من الدور احلاس  الذي تؤديه على  -4

العيش املستدامة  فال تزال املعلومات املتاحة عن املوارد الوراثية املائيعة مشعتتة وغعري     كسب األمن الغذائي العاملي وسبل

                                                      
 .املرفق هاءو 61  الفقرة CGRFA-11/07/Reportالتقرير   1
 .76  الفقرة CGRFA-14/13/Reportالتقرير   2
   املرفق حاء.CGRFA-14/13/Reportالتقرير   3
 .79  الفقرة CGRFA-14/13/Reportالتقرير   4
 . CGRFA-15/15/18الوثيقة   5
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بالبيانعات املتعلقعة برتبيعة األحيعاء املائيعة وأيضعا يف توصعي          الفاو تزال هنا  ثغرات كبرية يف إبال  . والعامةمكتملة 

 .6مستويات دون مستوى األنواعالوراثية املائية يف  بايناتتال

 

يؤدي غياب البيانات واملعلومات والتوحيد غري الكعايف للمععايري إىل سعوء فهع ل حلالعة املعوارد الوراثيعة املائيعة         و -5

ولكن مثة اعرتاف متزايد بأن املعلومات الوراثيعة سعتزداد أهميتهعا معن حيعث دعع  تربيعة األحيعاء املائيعة           واجتاهاتها.

ومات املتعلقة باملوارد الوراثية اخلاصة برتبية األحياء املائيعة وباألرصعدة   وهنا  أيضا جمموعة متزايدة من املعل املستدامة.

ويف الوقعت   السمكية املتميزة وراثيا واألنواع املسترتة  وهنا  حاجة أكرب إىل مزيد معن املعلومعات لعدع  اإلدارة السعليمة.    

كما تتوجعب   علومات حول التنوّّّّع الوراثي.نفسه  ينبغي االعرتاف بالصعوبات الفنية والتكالي  املرتبطة بعملية مجع امل

لعدول الناميعة؛ و عب حتديعد إجعراءات واضعحة للتنميعة        ا يف ملفروض على القدرة املثقلعة أصعال  مراعاة العبء اإلضايف ا

 .املستدامة وتنفيذها

 

شأنه أن يتعيح  من  الربية وأقاربهااملستزرعة  املائية األنواعإن حتسني معرفة حالة واجتاهات استخدام وصيانة  -6

ويف ضوء فقعدان املوائعل والعشعائر املائيعة      وضع سياسة وختطيط وإدارة إمجالية أكثر قوة ومشولية هلذه املوارد األساسية.

وتدهورها اللذين يؤديان إىل اإلفقار اجليين وتغيري الظروف البيئية واالقتصادية وتقدم التكنولوجيا احليويعة  فع ن تقريعر    

األنعواع املائيعة املسعتزرعة     حالة يف العامل املدعوم قطريا سيوفر فرصة لتقيي  لألغذية والزراعة ية املائيةحالة املوارد الوراث

ومن األرجح أن تؤدي فر  تعزيز مساهمة املوارد الوراثية املائيعة يف حتقيعق األمعن الغعذائي      واجتاهاتها. وأقاربها الربية

حالة املوارد الوراثيعة   تقرير وعالوة على ذلك  ف ن إعداد والتنمية الريفية إىل فه  أكرب الستخداماتها احلالية واحملتملة.

علعى حتديعد االحتياجعات واألولويعات      نيد صعانعي السياسعات العوطني   يف الععامل سعوف يسعاع    لألغذية والزراعة املائية

 .صعيد احلفظ واالستخدام املستدام للموارد  وسيساه  يف رفع مستوى الوعي لدى صانعي السياسات على

 

 لتقرير حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل ألنشطة التحضرييةا -ثالثًا

 

املعوارد الوراثيعة    حالعة  معؤخرا يف إععداد التقريعر ععن     الفاوعدد من أنشطة الربنامج العادي اليت تؤديها يساه   -7

  7حالة مصايد األمسا  وتربية األحياء املائيعة يف الععامل  يف العامل  مبا يف ذلك إعداد التقرير عن  لألغذية والزراعة املائية

القطري حول إنتعا  وقيمعة مصعايد األمسعا  وتربيعة األحيعاء املائيعة          ومجع وحتليل البيانات واملعلومات على املستوى

وإنشاء وحتديث نظ  املعلومات وقواعد البيانات املتعلقة مبصايد األمسا  وقطاعات تربية األحياء املائية )نشعرات وقعائع   

 مصعايد األمسعا  الوطنيعة     قطعاع لعامعة  ال والنظرةعن األصناف املائية  ونشرات وقائع عن األصناف املائية املستزرعة  

لتشعريعات الوطنيعة لرتبيعة األحيعاء املائيعة  ونظعام رصعد        لعامة ال والنظرة الوطنية  رتبية األحياء املائيةلعامة ال والنظرة

 (.موارد مصايد األمسا   وقاعدة البيانات املتعلقة باألنواع املائية املستجلبة

                                                      
 .CGRFA-13/11/Inf.14الوثيقة   6
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باملبادرات التالية اليت تساه  مباشرة يف إعداد التقرير عن حالعة   الفاوانعقاد الدورة األخرية للهيئة  قامت منذ  -8

 :يف العامل لألغذية والزراعة املوارد الوراثية املائية
 

 إلععداد التقعارير القطريعة حلالعة      جبميع لغعات األمع  املتحعدة    اخلطو  التوجيهية واالستبيان وترمجة مراجعة

وفقا لقرار اهليئعة بشعأن نطعاق تقريعر حالعة املعوارد الوراثيعة         8يف العاملاملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة 

 يف العامل؛ لألغذية والزراعة املائية

 للتقرير عن حالة املوارد لدراسات املعلومات األساسية املواضيعية اليت ينبغي إعدادها األولويات بالنسبة  حتديد

 (؛األول نظر املرفقاالوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل وفقًا لطلب اهليئة )

      املبادرات لتعبئة املوارد املالية والبشرية لدع  إعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثيعة املائيعة لألغذيعة والزراععة

 يف العامل؛  

   تقدي  الدع  ملشعروع التععاون  ( الفعينTCP/RER/3401       بشعأن االسعتخدام املسعؤول للمعوارد الوراثيعة املائيعة )

  أوروبا الوسطى والشرقية.وتنميتها يف 

 

 اجلدول الزمين واالحتياجات املالية -رابعًا

 

قد ترغب اهليئة يف النظر يف اجلدول الزمين املنقح إلعداد التقريعر ععن حالعة املعوارد الوراثيعة املائيعة لألغذيعة         -9

 .الثالث املرفقهلذه الوثيقة  وكذلك تقدير التكلفة الوارد يف  الثاني املرفقوالزراعة يف العامل  على النحو الوارد يف 

 

 التوجيهات املطلوبة   -خامسًا

 

 ترغب اهليئة يف:قد  -11
 
استعراض اجلدول الزمين املنقح إلعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثيعة املائيعة لألغذيعة والزراععة يف الععامل        (1)

 ؛الثاني املرفقعلى النحو الوارد يف 

 ؛  الثالث املرفقاستعراض تقدير التكلفة الوارد يف  (2)

 حسب االقتضاء؛ لدراسات املعلومات األساسية املواضيعية املعدلةاستعراض وتنقيح القائمة اإلشارية  (3)

أن تواصل إعدادها للتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائيعة لألغذيعة والزراععة يف الععامل وذلعك       الفاوالطلب من  (4)

 رهن إتاحة األموال املطلوبة؛ 

املشاركة يف العملية من خالل إععداد تقعارير وطنيعة ععن املعوارد الوراثيعة املائيعة وتعزيعز نظع            إىلالبلدان  دعوة (5)

 ذات الصلة؛املعلومات 

 دعوة اجلهات املاحنة إىل دع  إعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل؛  (6)

                                                      
 .CGRFA-15/15/Inf.27الوثيقة   8
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ساهمة يف إععداد التقريعر ععن حالعة املعوارد الوراثيعة املائيعة لألغذيعة         الصلة إىل املذوي دعوة أصحاب املصلحة  (7)

 .لفاولوالزراعة يف العامل  مبا يف ذلك من خالل توفري التقارير 
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 األول املرفق

 املقرتحة القائمة اإلشارية املعدلة لدراسات املعلومات األساسية املواضيعية
 

  املوضوع   األساس املنطقي

  علمعا بعأن نسعبة    مسعتويات اتتمعع  األصعناف أو   اتعلى مستوي املرتفعبتكتلها  األنواع املائية املستزرعة وأقاربها الربيةإحصاءات اإلنتا  والقيمة يف جمال تربية تتس  

وتتطلب إدارة األرصدة السمكية وتتبع األمسا  واملنتجات السمكية  واإلشراف على الرتبيعة الرشعيدة لألحيعاء املائيعة      كبرية منها ال حتدد حتى نوع الكائنات املستخدمة.

طلعب معن معدراء املعوارد واتتمععات املعنيعة بالتنميعة بشعكل متزايعد حتديعد مؤشعرات حالعة املعوارد الوراثيعة               وُي نتعا . وتنميتها إدارة التنوع البيولوجي باالرتبا  مع اإل

 وحاملا تتوافر بيانات أفضل تتعلق باإلنتا  سيمكن وضع مؤشرات للرصد والتقيي . املائية.

 التنوع الوراثي واملؤشرات يف إحصاااات إدماج  

 األنااواع املائيااة املسااتزرعة وأقاربهااا ال يااة  

 ورصدها.

9 

    

وحتسعني تتبعع األمسعا  واملنتجعات      تستعني تربية األحياء املائية بوترية متزايدة بالتكنولوجيا احليوية وبتطبيق البحوث اجلينية للتدجني وزيادة اإلنتا  وحتسعني اإلدارة 

فع ن احلعل يتمثعل يف تسعخري      بالنسعبة للمسعتهلك  ة العوعي  ومبا أن وترية التقدم تفوق يف أحيان كثرية وضع األطر السياسية والتنظيميعة وزيعاد   السمكية يف سلسلة العرض.

 كني.التكنولوجيا احليوية ألغراض مفيدة  مع ضمان األمن البيولوجي من خالل احليطة واإلدارة السليمة للمخاطر  ومن خالل فه  مواق  املستهل

 التكنولوجيا احليوية وعلم اجلينوم يف تربياة  

 األحياا املائية 

3 

    

باشر كغذاء اإلنسان  وهو يعترب استزراع الطحالب البحرية ونباتات املياه العذبة الكبرية إلنتا  كيماويات للصناعات الغذائية وغريها  فضال عن املنتجات لالستهال  امليت  

غطيتها يف التقرير عن حالتها يف العامل كونها كثريا ما أغفلت يف تقعارير  وتستوجب املوارد الوراثية هلذه النباتات املائية اهلامة ت أكرب عملية لرتبية األحياء املائية يف العامل.

 أخرى.

الوراثية للطحالب البحرية املستزرعة  املوارد  

 ونباتات املياه العذبة الكبرية

2 

    

وتسعتخدم بععأ أنعواع البكترييعا      تربية البكترييا والبكترييا الزرقاء والطحالب الدقيقة والفطريات على نطاق واسع باعتبارها مصادر لألعالف يف تربية األحياء املائيعة. تت  

وتتوجعب تغطيعة املعوارد     خار  املوقعع.  مجموعات مزروعةكأنواع وسالالت الطحالب الدقيقة ويت  االحتفاظ بالكثري من  واألحيائيات املفيدة لتعزيز منو األمسا  وصحتها.

 والزراعة يف تقرير عن حالتها يف العامل. لألغذيةالوراثية هلذه الكائنات الدقيقة املهمة 

الوراثية للكائنات احلية الدقيقاة اات   املوارد 

 االساااتمدام احلاااالي واحملتمااا  يف تربياااة  

 األحياا املائية 

4 
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 الثاني املرفق

 تقرير حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل اجلدول الزمين املنقح إلعداد
 

اليت تسرتعي االنتباه إىل طلب اهليئة تععيني جهعة    C/FI-38منظمة األغذية والزراعة الرسالة الدورية املوجهة للدول  ترسل •

 ؛ن حالة املوارد الوراثية املائيةتقرير قطري ع اتصال وطنية إلعداد

 ؛املائية لألغذية والزراعةحتليل لتحديد سياق السياسات املتعلقة باملوارد الوراثية منظمة األغذية والزراعة  تعد •

3193 

يف األنعواع املائيعة املسعتزرعة وأقاربهعا     اهليئة أن يتمثل نطاق التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراععة   تقرر •

اهلامعة وطنيعا    عيعت البلعدان أيضعا إىل تقعدي  قائمعة بعأنواع املعوارد الوراثيعة املائيعة         وُد الواليعة الوطنيعة.   حدود الربية ضمن

 ؛املصايد الطبيعية ضمن حدود الوالية الوطنية من

اهليئة من البلدان إعداد تقارير وطنية عن املوارد الوراثية املائية استنادا إىل اخلطو  التوجيهية وتعزيز نظ  املعلومعات  تطلب  •

 لديها املتعلقة باملوارد الوراثية املائية؛

اهليئة أصحاب املصلحة املعنيني إىل املشاركة يف عملية إعداد تقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية يف العامل مبا يف ذلك تدعو  •

 ؛الفاومن خالل التقارير املرفوعة إىل 

3192 

 وتوزعها  والزراعة يف العاملاخلطو  التوجيهية إلعداد التقارير القطرية حلالة املوارد الوراثية املائية لألغذية  الفاوتستكمل  •

 ؛على إعداد الدراسات األساسية املواضيعية  مبا يف ذلك ضمان استعراض األقران الفاوتشرف  •

3194 

 الفعاو البلدان ب عداد تقارير وطنية  من خالل جهة االتصعال الوطنيعة املعنيعة بعاملوارد الوراثيعة املائيعة  مبسعاعدة معن         تبدأ  •

 ؛عمل على النحو املطلوبخالل شبكات إقليمية وورش  ومن

 ؛2115: ديسمرب/كانون األول النهائي لتقدي  التقارير القطرية وتقارير أصحاب املصلحة املعنينياملوعد  •

 ؛تقرير مرحلي إىل الدورة اخلامسة عشرة للهيئةرفع  •

3192 

 ؛2116حبلول يونيو/حزيران  يف العامل لألغذية والزراعة مسودة أوىل للتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية تعد الفاو •

 استعراض املسودة األوىل للتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراععة يف الععامل معن قبعل مجاععة العمعل الفنيعة        •

 ؛املعنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  إذا مت إنشاؤها احلكومية الدولية

3196-3192 

  ؛تقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل للهيئة يف دورتها العادية السادسة عشرة أولإتاحة مسودة  •

اليت تهدف إىل احلفاظ على قاععدة جينيعة واسععة     بشأن الصيد الرشيدمبدونة السلو   اهليئة وضع العناصر املتصلةتستهل  •

 ؛وحفضهاوإىل ضمان االستخدام املستدام للموارد الوراثية املائية 

3192 

للهيئعة   وضععت العيت    واألدوات املرتبطة بهعا لتقيعي  تنفيعذها    مبدونة السلو  بشأن الصيد الرشيد العناصر املتصلةالنظر يف  •

 ؛العادية التاسعة عشرةدورتها  يف
3192-191 

العيت أععدت للهيئعة يف دورتهعا التاسععة عشعرة         مبدونعة السعلو  بشعأن الصعيد الرشعيد     النظر يف تنفيعذ العناصعر املتصعلة     •

  2122/2123 يف
3133-3132 
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 الثالث املرفق

 العاملتقرير حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف تقدير التكلفة إلعداد 
 

  احلساب  الغرض واملالحظات
 التكلفة

 )دوالر أمريكي(
 البند

 31ملععدة  4 -ف /3 -فموظعع  برتبععة تعععيني   التحضرييةكمحور لتنسيق العملية 

(؛ يسعععاعده موظفعععان فنيعععان 611 111) شععهرا 

 مزامالن

  املوظفنيتكالي   611 111 

      

العدع  إىل إععداد التقعارير القطريعة      لتقدي  

يف ذلعععك حلقعععات العمعععل الوطنيعععة    مبعععا

 واملشاورات

االجتماعات اإلقليمية لدع  إعداد  511 111  لالجتماع 111 111 اجتماعات بع 5 

التقععععارير القطريععععة وحتديععععد   

كة وأوليععات االحتياجععات املشععرت

مشععاورات العمععل  مبععا يف ذلععك  

 أصحاب املصلحة

وضع الدراسات األساسعية املواضعيعية   لدع  

 املواد األساسية للتقريروغريها من 

اجتماععععات اخلعععرباء وحلقعععات   211 111  لالجتماع 51 111اجتماعات /استشارات بع  4 

 العمل 

      

لتحريععر وتصععمي  مسععودة التقريععر املوحععد    

 والنسخة النهائية

 النصو  تصمي التحرير/ 

 

 النصو  وتصمي التحرير  61 111 

      
 اتموع الفرعي 1 361 111    

 تكالي  خدمة املشاريع 176 811  يف املائة 13بع   

 اتموع الكلي 1 536 811    

 
 


