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 مقدمة - لا أو  
 
لعتتتتتتتاديتتتتتتتة ا تتتتتتتاديتتتتتتتة عشتتتتتتتتتتتتتترةيف  ،وافقتتتتتتتت هيئتتتتتتتة املوارد الوراثيتتتتتتتة لألغتتتتتتتذيتتتتتتتة والزراعتتتتتتتة )ا يئتتتتتتتة( -1   ،دورهتتتتتتتتا ا

قرير تعلى أن حتستتتتتتتتتتتا  ع املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية املائية وتقامسها هو يتتتتتتتتتتتأن تو أولوية عالية، وأدرجت إعداد 
 وكتتتتانتتتتت ا يئتتتتة . 1)التقرير( يف برنتتتتامل عملهتتتتا املتعتتتتدد الستتتتتتتتتتتتتتنوات املتتتتائيتتتتة لألغتتتتذيتتتتة والزراعتتتتة يف العتتتتاملحتتتتالتتتتة املوارد 

نطار التقرير ن "وقررت يف الدورة الرابعة عشتتترة أ رابعة عشتتترة قد درستتتت نطار التقريريف دورتيها العاديتا الثالثة عشتتترة وال
ئمة باألنواع ضتمن حدود الوالية الوطنية. والبلدان مدعوة أياتاا إىل تقدق قاة وأقارهبا الربييتمثل يف األنواع املائية املستتزرعة 

 .2"د الوالية الوطنيةالواقعة ضمن حدو  الطبيعية اليت ختص املوارد الوراثية املائية ا امة على الصعيد الوطين ملصايد األمساك
 
اخلطوط وطلبت إىل الفاو تعديل مشتتتروع  3بنية التقريرلى ع ،يف دورهتا العادية الرابعة عشتتترة أياتتتا، ووافقت ا يئة -2

طوط التوجيهية( )اخل لألغذية والزراعة يف العامل املوارد الوراثية املائية حالة التوجيهية بشتتتتتتتتتتتتتتأن إعداد التقارير القطرية عن
لى مستتتتتتتألة التنوع ع وخفض عدد الدراستتتتتتتات املواضتتتتتتتيعية املقلحة عرب حتديد أولوياهتا توج  النطار املتفق علي ، واللكيز

ودعت ا يئة البلدان إىل املشتتتتتتتتتتتتتتاركة يف العملية عرب إعداد تقارير قطرية حول املوارد الوراثية املائية وتعزيز  .4الوراثي اجلوهرية
  .5املعلومات اليت تتصل هبانظم 

 
جدوالا زمنياا منقحاا من أجل إعداد التقرير، وقائمة إريتتتتتتتتادية  ،يف دورهتا العادية اخلامستتتتتتتتة عشتتتتتتتترة ،وأيدت ا يئة -3

لغرض إعداد كما دعت ا يئة البلدان إىل إعداد تقارير قطرية   .6بالدراستتتتتتات األستتتتتتاستتتتتتية املواضتتتتتتيعية وتقديرات بالتكاليف
وأنشتتتأت عموعة العمل الفنية ا كومية الدولية املخصتتتصتتتة املعنية  .7اركة أصتتتحامل املصتتتلحة املعنيا  يعاا التقرير مع مشتتت

. كما دعت 8باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة )عموعة العمل( وكّلفتها تهمة توجي  عملييت إعداد التقرير ومراجعت 
اك باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات تات الصتتتتتتلة التابعة للجنة مصتتتتتتايد األمسا يئة عموعة العمل االستتتتتتتشتتتتتتارية املعنية 

)عموعة العمل االستتتتتتشتتتتتارية( إىل املستتتتتارة يف إعداد التقرير، وطلبت ا صتتتتتول على معلومات بشتتتتتأن مستتتتتارات عموعة 
  .9العمل االستشارية يف إعداد التقرير
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، 2016يونيو/حزيران  22إىل  20وىل، اليت انعقدت خالل الفلة من واستتتتتتتتتعرضتتتتتتتتت عموعة العمل، يف دورهتا األ -4
حتليل  اإىل أهن ت، وأيار 10التقرير( مشروع) والزراعةحالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل التقرير عن  مشروع

ن أجل مأن هناك حاجة إىل عدد أكرب من التقارير القطرية إىل ستتتتتتتتتتتتتتتند إىل عموعة ردودة من التقارير القطرية، و ي أويل
تقارير ومت إتاحة قرير. وضتتع الصتتيغة النهائية للتختص تعليقات مفصتتلة وتوصتتيات بقدمت تو  ،وضتتع الصتتيغة النهائية للتقرير

 .11وعموعة العمل االستشارية كوثائق منفصلةالعمل عموعة 
 
تلخص األنشتتطة املاتتطلع و . 12الة إعداد التقرير، لكي تنظر فيها ا يئةوتقدم هذه الوثيقة آخر املعلومات عن ح -5

 هائية للتقرير.وضع الصيغة النلوتقلح اخلطوات التالية عموعة العمل لتعليقات والتوصيات املقدمة من ربز اتهبا، و 
 

 لألغذية والزراعة في العالم الموارد الوراثية المائيةاألساس المنطقي لتقرير حالة  - ثانياا 
 
األمن  الربية من حيث املستتتتتتتتتارة يفأقارهبا على الرغم من الدور ا استتتتتتتتتم الذأل تادي  األنواع املائية املستتتتتتتتتتزرعة و  -6

متيل إىل أقارهبا الربية و الغذائي العاملي وستبل املعيشتة املستتدامة، فان املعلومات املتاحة بشتأن املوارد الوراثية املائية املستتزرعة 
لبية األحياء اخلاصتتتتتتة ببيانات الاإلبالغ عن يف عال أن تكون مشتتتتتتتتة وناقصتتتتتتة بوج  عام. وال تزال هناك ثغرات رئيستتتتتتية 

نوع الوراثي املائي حتديد خصتتائص التوباإلضتتافة إىل تل ، فان لفاو. بالتايل على مستتتوى ااملائية على املستتتوى القطرأل، و 
 من األنواع والبلدان.صغري نسبيا ألنواع، يقتصر على عدد ايات مستويات تقل عن مستو عند 

 
ملتتائيتتة فهم حتتالتتة املوارد الوراثيتتة استتتتتتتتتتتتتتوء تادأل قلتتة البيتتانتتات واملعلومتتات والتوحيتتد غري الكتتايف للمقتتايي  إىل و  -7

كة  ا بأن املعلومات احملستتتتتتتتتتنة بشتتتتتتتتتتأن حالة املوارد الوراثية املائية واجتاهاهتا والدوافع احملر  امتزايد اواجتاهاهتا. ولكن مثة اعلاف
 ستزداد أرية من أجل دعم تربية األحياء املائية املستدامة وحتسا األمن الغذائي والتغذية. وهناك أيااا عموعة متزايدة من

 واألنتتواع وراثتتيتتتتتتتاا  املتتتتتمتتيتتزة وباألرصدة السمكية تا يف تل  النباتات املائية تزرعةاملائية املس الوراثية املتعلقة باملوارد املعلومات
لدان إىل السليمة. ويف الوقت نفس ، يفتقر الكثري من الب اإلدارة لدعم من املعلومات مزيد إىل حاجة أكرب وهناك ،املستلة

 الوراثية املائية. جلمع املعلومات بشأن تنوع املواردالالزمة القدرة و/أو إىل املوارد 
 
يتيح ستتتتتتتواجتاهات استتتتتتتتخدامها وحفظها وأقارهبا الربية حتستتتتتتتا املعارا حول حالة األنواع املائية املستتتتتتتتزرعة وإن  -8

 .اليت ال غىن عنهااملوارد   ذهوضع سياسات وخطط أقوى وأكثر مشوالا وإدارة عامة 
 
وإن  الربية.أقارهبا و قطرياا إىل عرض تقدير عاملي  الة واجتاهات األنواع املائية املستتتتتتتتتتتزرعة صتتتتتتتتتتاغ يرمي التقرير املو  -9

تخداماهتا ا الية ستتتتتتربز مع فهم أفاتتتتتل الستتتتت الريفيةفرص تعزيز مستتتتتارات املوارد الوراثية املائية يف األمن الغذائي والتنمية 
 اجة إىل على النظر يف ا ل  واضتتتتتتتعي الستتتتتتتياستتتتتتتات الوطنياة وكذفاتتتتتتتالا عن تل ، ستتتتتتتيستتتتتتتاعد التقرير ا يئو واحملتملة. 
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ليا املعنيا. وعي أصحامل املصلحة الوطنيا والدو االرتقاء تستوى وأولوياهتا، وسيساهم يف وا فظ  اسلاتيجيات اإلدارة
بشأن الصيد الرييد  كتدونة السلو وقد يساعد التقرير أياا ا يئة يف تنفيذ أحد نواجتها الرئيسية: وضع عناصر تات صلة 

ة املائية واستخدامها املوارد الوراثي صونوضمان واسعة دا ا فا  على قاعدة وراثية هبلتقييم تنفيذها، مرتبطة هبا أدوات و 
 .13مستدامبشكل 

 
 الموارد الوراثية المائيةحالة  عن تقريرالاألنشطة المنفذة من أجل إعداد  - ثالثاا 

 لألغذية والزراعة في العالم
 

، نفذت الفاو األنشتتتتتتتتتتتتتتطة التالية من أجل إعداد 2015منذ انعقاد آخر دورة عادية للهيئة يف يناير/كانون الثاين  -10
 التقرير، بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية املعنية: 

 
 14نشر اخلطوط التوجيهية باللغة اإلنكليزية؛  
  15يكل ديناميكي؛ يفة كافة وتكييفها تر ة اخلطوط التوجيهية إىل لغات املنظمو  
  الة املوارد ( من أجل  ع البيانات املتعلقة حباملرفق األولجهات التنستتتتتتيق الوطنية )إىل الدعم املنتظم وتقدق

 الوراثية املائية وجتميعها وحتليلها؛ 
  اك تات الصلة األحياء املائية ومصايد األمس للبيةالتواصل املنتظم مع املنظمات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية و

 ما يتعلق جبمع البيانات عن حالة املوارد الوراثية املالية وجتميعها وحتليلها على املستويات اإلقليمية؛  يف
  حالة املوارد الوراثية املائية لدعم جهات التنستتتتتتتتتتتتتيق الوطنية يفبشتتتتتتتتتتتتتأن إقليمية تدريبية تنظيم حلقات عمل و 

 وأغستتتتتتط /آمل 2015 آتاراحمليط ا ادئ )بانكوك، تايلند، مارس/ -إقليم آستتتتتتيا  يف القطرية إعداد التقارير
 الكارييب )غواتيماال سييت، غواتيماال،البحر أمريكا الالتينية و و (؛ 2015 الصا )ووكسي، مايو/أيارو (؛ 2016

(؛ 2016ودار الستتتتتتتتتتتتتتالم، تنزانيا، يونيو/حزيران ؛ 2015أفريقيا )إنتييب، أوغندا، يوليو/متوز (؛ 2015مايو/أيار 
 (.2016وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية )زسارفاس، هنغاريا، يوليو/متوز 

  ؛ ملقدمة رمسياا وجتميعها وحتليلها ع البيانات من التقارير القطرية او 
  بيانات ومعلومات مستخرجة من تقارير قطرية مقدمة رمسياا؛ على وضع قاعدة بيانات حتتوأل و 
  انتقاء مالفا للدراسات املواضيعية األساسية األربع وإيراكهم يف العملية؛و 

o الربية؛ هبا وأقار  إدراج مسألة التنوع الوراثي واملايرات يف اإلحصاءات ورصد األنواع املائية املستزرعة 
o  وميات يف تربية األحياء املائية؛ واجلين البيولوجيةالتكنولوجيا و 
o  املوارد الوراثية لألعشامل البحرية املستزرعة والنباتات العليا للمياه العذبة؛ و 
o  املوارد الوراثية للكائنات الدقيقة تات االستخدام ا ايل واحملتمل يف تربية األحياء املائية.و 

                                        
 .Report13/14-CGRFA/بالتقرير  املرفق األولمن  1اجلدول   13
14  e.pdf469mm-/a3http://www.fao.org/ 
15  http://www.fao.org/fishery/AquaticGeneticResources/en 
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  مفهوم  إدراج عنستتتتة املواضتتتتيعية األستتتتاستتتتية تنظيم حلقة عمل للخرباء من أجل تقدق املشتتتتورة بشتتتتأن الدراو
فاو، روما، )ال الربية وأقارهباالوراثي واملايتتتتتتتتتتترات يف اإلحصتتتتتتتتتتتاءات ورصتتتتتتتتتتتد األنواع املائية املستتتتتتتتتتتتزرعة  التنوع

 (.2016أبريل/نيسان 
  وجتميعها وحتليلها.  ، ع البيانات عن حالة املوارد الوراثية املائية من املنظمات الدوليةو 
 ( موجزات 2) التقتارير القطريتة الرمسيتة املتتاحتة؛الواردة يف ( البيتانتات 1على: ) التقرير بنتاءا  مشتتتتتتتتتتتتتتروع وإعتداد

 البيانات من املنظمات الدولية.و ( 4) ( استعراض املالفات تات الصلة؛3الدراسات املواضيعية األساسية؛ )
  التقرير عليها. مشروعوعقد الدورة األوىل جملموعة العمل وعرض 

 
 لمائيةاالوراثية  تقرير حالة المواردالوضع الراهن والخطوات التالية نحو استكمال  - رابعاا 

 لألغذية والزراعة في العالم
 

 جهات التنسيق الوطنية
 

لمنظمة البلدان إىل تعيا لعام ال ديرامل، دعا 2012أبريل/نيستتتان  19الصتتتادرة يف  CSL C/FI-38توج  الوثيقة  -11
ويف  التقرير.لغرض إعتتداد ، من أجتتل إعتتداد التقتتارير القطريتتة 2012ستتتتتتتتتتتتتتبتمرب/أيلول  3جهتتات تنستتتتتتتتتتتتتتيق وطنيتتة، حبلول 

عّينة جهات التنستتتتتيق الوطنية امل . ومنذ تل  ا ا، ارتفع عددجهة تنستتتتتيق وطنية رمسياا  79تعيا  ، مت2016مايو/أيار  15
 . املرفق األول(انظر )جهة  81إىل 
 

 لتقارير القطريةا
 

تقتتدق التقتتارير  أنتت  ينبغيإلعتتداد التقرير، على نقح اجلتتدول الزمين امل إقرارلتتدى وافقتتت ا يئتتة يف دورهتتتا األخرية،  -12
 املهلتتتة.حبلول تلتتت  لقي عتتتدد رتتتدود فقط من التقتتتارير القطريتتتة مت تو  . 16أبعتتتد تقتتتديركتتت  2015القطريتتتة حبلول هنتتتايتتتة عتتتام 

. 17تقريراا قطريتتتتتتتاا متتتتتتتتت املصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتتتتة عليهتتتتتتتا بشتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتل رمسي 47 تلقتتتتتتتت الفتتتتتتتاو ،2016أبريتتتتتتتل/نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان  15 يفو 
  .الثاين املرفقتقريرا قطريا متت املصادقة عليها رمسيا على حنو ما هو وارد يف  75، ورد 2016 األول أكتوبر/تشرين 10 ويف

                                        
 .CGRFA-17/15/15بالوثيقة  املرفق الثاين  16
 .Inf.13-CGRFA/16/17الوثيقة   17
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 الدراسات املواضيعية األساسية ومصادر املعلومات األخرى
 

أقّرت اللجنة، خالل دورهتا العادية اخلامستتتتتة عشتتتتترة، قائمة إريتتتتتادية بالدراستتتتتات املواضتتتتتيعية األستتتتتاستتتتتية ملعاجلة  -13
رازها يتم إبسبتكليف من الفاو، دراسات مواضيعية وأجريت أربع . 18جوان  رددة من حالة املوارد الوراثية املائية يف العامل

 يف الوقت املناس .إتاحتها يف التقرير و 
 

 وإن البيانات تات الصلة الصادرة عن املنظمات الدولية، فاالا عن املالفات تات الصلة، ترد يف مشروع التقرير -14
 لكي تكمل املعلومات املستقاة من التقارير القطرية.

 
 حالة مشروع التقرير

 
اليت متت املصتتتتتتتادقة عليها رمسيا واليت وردت قبل  47من التقارير القطرية التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بيانات  على مشتتتتتتتروع التقرير حيتوأل -15
أبرز البلدان اخلمستتة عشتتر املنتجة من  بلدان 10هذه البيانات، يربز مشتتروع التقرير بيانات فاتتل . وب2016أبريل/نيستتان  17
تتفاوت و . على التوايلة يف املائة من إنتاج تربية األحياء املائية من حيث ا جم والقيم 29و 20ألحياء املائية وهي متثل لبية ال

يف املائة فقط من البلدان  35فان  ،الفئات االقتصتتتتتادية. وباإلضتتتتتافة إىل تل خمتلف التغطية اإلقليمية وتغطية البلدان ضتتتتتمن 
ويبدو أن حتليل تقارير قطرية  .يف مشروع التقرير قد سارت 2014اليت أبلغت عن إنتاج تربية األحياء املائية يف عام  135 لتتتتتتتتتا

لتقرير، ضتتروريان ائية لالصتتيغة النهيف إبراز تل  ، و لبية األحياء املائيةمن أبرز البلدان املنتجة لتل  الواردة إضتتافية، وال ستتيما 
 روع التقرير يعاين أيااا يزال مش على املوارد املالية والبشرية، الاملفروضة بسب  القيود و لتوفري تقدير عاملي أكثر مشوالا وتوازناا. 

  مية املفصتتتتتتلة.أو املعلومات اإلقلي القطريةال يعك  بعد بالشتتتتتتكل الكايف البيانات والتجارمل هو بعض النواقص العامة. ف من
وينبغي جريت. أمن أصل الدراسات املواضيعية األساسية األربع اليت  ال يستخدم بعد ثالث دراساتأن مشروع التقرير كما 
إن أجزاء و  .باملزيد من العمل لتحديد مصتتتتتتتتتتتادر املعلومات ومراجعها، تا فيها، على وج  اخلصتتتتتتتتتتتوص، التقارير القطريةالقيام 

 .التقرير تات طبيعة أولية وتقوم على حتاليل غري مكتملةمشروع رئيسية من 
 

 املصتتتتتتتادقة عليها رمسيا. تقريرا قطريا إضتتتتتتتافيا مت 28ومنذ وضتتتتتتتع الصتتتتتتتيغة النهائية ملشتتتتتتتروع التقرير، تلقت األمانة  -16
 .املرفق الثتتاينتقريرا قطريتتا، على حنو متتا هو وارد يف  75، ورد متتا عموعتت  2016أكتوبر/تشتتتتتتتتتتتتتترين األول  10وهكتتذا، ففي 

يف املائة من إنتاج تربية األحياء  44يف املائة و 36اليت وردت  75ويتوقع تلقي املزيد من التقارير. ومتثل التقارير القطرية التتتتتتتتتتت 
بلدا من  14ائية من حيث ا جم والقيمة على التوايل. ويف حا أن تقرير الصتتتتتتتتا ال يزال ينتظر املصتتتتتتتتادقة الرمسية، فان امل

مت املصتتتتتتتادقة عليها ة اآلن تقارير قطريللبية األحياء املائية قدمت أبرز البلدان اخلمستتتتتتتة عشتتتتتتتر املنتجة للبية األحياء املائية 
يف املائة من إنتاج تربية  90يف املائة و 94ستتتتتتتتتتيغطي التقرير  ،من التقرير القطرأل للصتتتتتتتتتتاالواردة البيانات ومع إدراج مسيا. ر 

   قيمة على التوايل.الجم و من حيث ا األحياء املائية 

                                        
 .Report-CGRFA/15/15من التقرير  60الفقرة   18
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 استعراض عموعة العمل
 

عموعة ردودة من  ستتتند إىلي  أولياحتلياليعترب  أيتتارت عموعة العمل، يف دورهتا األوىل، إىل أن مشتتروع التقرير -17
عدد أكرب من التقارير تلقي إىل أن هناك حاجة إىل  تأيار كما .  2016 /نيسانأبريل 15رمسيا قبل  امقدم اقطري اتقرير  47

عا بعد جهات دعوة البلدان اليت مل تّ يئة بعمل إضتتتتتتتايف لوضتتتتتتتع الصتتتتتتتيغة النهائية للتقرير، وأوصتتتتتتتت ا إىل إجراء القطرية و 
، وتشجيع البلدان اليت قدمت بالفعل 2017 /آتارمارس 31قطرية قبل ال هاتقدق تقارير إىل و إىل القيام بذل   تنسيق وطنية

 نف  املوعد.غاون تقدق نسخة منقحة، حس  االقتااء، يف على  اقطري اتقرير 
 

ا من أجل وضتتتع عمله ةواصتتتليئة إىل الفاو مأوصتتتت بأن تطل  ا و بنية مشتتتروع التقرير. بورحبت عموعة العمل  -18
كذل    تأوصتتت. و عة عشتتترةيف دورهتا الستتتابيئة الثانية، وا  االعمل يف دورهتعموعة نظر فيها تالصتتتيغة النهائية للتقرير، لكي 

 : ، تا يليتنقيح مشروع التقريرتقوم الفاو، عند بأن 
 

 رعي، الفقليم اإلأو اإلقليم ستتتتتتتتتتتتتتتت  امللخصتتتتتتتتتتتتتتتتات حبفرادى البلتتتدان يف التحليتتتل بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة إىل ديتتتد حتتتت
 االقتااء؛  حس 

 س  االقتااء؛ودراسات حالة لتوضيح املسائل، ح ةمثلة قطرية رددوإدراج أ 
  حس  االقتااء؛ مقابل البلدان الناميةالبلدان املتقدمة س   حتليل حبقتقدو ، 
  ط الفاو علما حُتح يت لالتقارير القطرية ايف بعض األمثلة على األنواع اجلديدة واألنواع املستتتزرعة احملددة إدراج و

 سابق؛هبا يف ال
  لوطنية، وال لمعلومات املقدمة يف التقارير البدقة إبرازها إىل  يع البلدان لاتتمان املرجعية اإليتتارات وتنقيح

 ؛ 7الفصل  من 2-7سيما يف اجلزء األخري من الفصل الفرعي 
  اليت ال ميكن استتتتتتنباطها من املعلومات الواردة يف  7من الفصتتتتتل  4-7 الفصتتتتتل الفرعيوتنقيح استتتتتتنتاجات

 ؛منافعهاوتقاسم نظم ا صول على املوارد يف ما يتعلق ب التقرير، وخاصةا 
  ؛6من الفصل  5-6 يف الفقرة األخرية من الفصل الفرعياالقتباس تبسيط و 
  دولية الوالشتتتتتتتتتتبكات استتتتتتتتتتتخدام معلومات إضتتتتتتتتتتافية )على ستتتتتتتتتتبيل املثال من املالفات العلمية، واملنظمات و

واإلقليمية والوطنية، واملاستتتتتتتستتتتتتتات العلمية املتقدمة( الستتتتتتتتكمال التقارير القطرية واملستتتتتتتارة يف إجراء تقييم 
 مشوالا؛  أكثر

  باملصطلحات الرئيسية؛كامل مسرد  قدق مواءمة التعاريف يف التقرير بأكمل ، وتو 
  داول واأليكال؛د  يع مصادر املعلومات بوضوح، تا يف تل  يف اجليحتدو 
  وئل واألنواع بشتتتتتأن تغري املناري وتغري امل ،ضتتتتتمن  لة أمور أخرى ،وتقدق حتليل متعمق للنتائل، تا يف تل

 الغازية كعوامل تاثر يف املوارد الوراثية املائية؛ 
 ك و والتمييز با الستتتتتياستتتتتات واالستتتتتلاتيجيات وإدراج الصتتتتتكوك القانونية غري اإللزامية، مثل مدونات الستتتتتل

 واخلطوط التوجيهية الطوعية؛ 
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 ا صول ونظم لطبيعي ايف املوقع صون وتوضيح بعض املفاهيم املشار إليها يف الفصول )على سبيل املثال، ال
 (؛ هاتقاسم منافععلى املوارد و 

  لحدود ابر لإىل الصتتتتتتتتون الع، خاصتتتتتتتتة بالنستتتتتتتتبة املوارد الوراثية املائيةإدارة يف عال بتحديات التعاون واإلقرار
 لألنواع املهاجرة؛ 

  يعي اخلاصتتتتتتتتتتة بالصتتتتتتتتتتون يف املوقع الطبالناجحة احملددة على الربامل واالستتتتتتتتتتلاتيجيات بعض األمثلة إدراج و
 الصون؛والتأكيد على التكامل با هنجي وخارج ، 

  والتنمية مع الصون  وازن باوضرورة إقامة تصون املوارد الوراثية املائية بقيمة املناطق احملمية املائية يف واإلقرار
 املناطق؛خمتلف يف السائدة األخذ يف االعتبار الظروا 

  وإظهار الروابط الوثيقة القائمة با نظم مصتتتتتتتتتتتتتتايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية اليت تعتمد على
 املوارد الوراثية املائية الطبيعية؛

  ةحالة مصتتتتتتايد األمساك وترية األحياء املائييف تقرير وضتتتتتتمان أن تكمل املعلومات املقدمة املعلومات الواردة 
 ؛يف العامل

  وإدراج حتليل ملدى فعالية خمتلف الشتتتتتتتتتتتتبكات اليت تستتتتتتتتتتتتهم يف صتتتتتتتتتتتتون املوارد الوراثية املائية واستتتتتتتتتتتتتخدامها
 مستدام؛  بشكل

  نوتسليط الاوء على النتائل الرئيسية والفجوات اليت ستتطل  استجابة يف عال السياسات لتحسا صو 
 املوارد الوراثية املائية واستخدامها بشكل مستدام.

 
 لتقريروضع الصيغة النهائية لاألنشطة املخطط  ا من أجل 

 
ل يف زيادة عدد هدا رئيستتتتتي يتمثحتقيق  وضتتتتتع صتتتتتيغت  النهائية من أجلالتستتتتتريع يف إعداد التقرير و  إىل ستتتتتعياا  -19

  :ألنشطة التاليةتنفيذ ال ، مت التخطيطوإبرازها يف التقرير التقارير القطرية
 

  رية، وتشتتتتتتتتتتتجيع وتقدق تقاريرها القط إىل القيام بذل  تنستتتتتتتتتتتيق وطنيةتعّا بعد جهات دعوة البلدان اليت مل
 تقدق نسخة منقحة، حس  االقتااء؛تقريرا قطريا على البلدان اليت قدمت بالفعل 

  استتتتتتتتات الدر و  الواردة يف التقارير القطرية،وإعداد نستتتتتتتتخة منقحة من مشتتتتتتتتروع التقرير، مع مراعاة املعلومات
واملعلومات املقدمة من املنظمات الدولية والتعليقات والتوصتتتتتتتتيات املقدمة من ا يئة املواضتتتتتتتتيعية األستتتتتتتتاستتتتتتتتية؛ 
 وعموعة العمل التابعة  ا؛ 

 ودعوة البلدان إىل إبداء تعليقات على النسخة املنقحة من مشروع التقرير؛ 
 د األمساك وأجهزهتا الفرعية، حستتتتتتتت  االقتاتتتتتتتتاء، بشتتتتتتتتأن النستتتتتتتتخة املنقحة من والتشتتتتتتتتاور مع جلنة مصتتتتتتتتاي

 التقرير؛ مشروع
 ة؛ يف دورهتا الثانيلكي تستعرضها موعة العمل على ع وعرض النسخة املنقحة من مشروع التقرير 
   بل عموعة العمل.ووضع التقرير يف صيغت  النهائية وتر ت  ونشره بعد استعراض  من ق 

  



CGRFA-16/17/11 9 

 

 الالزمة املوارد
 
يف ا هو وارد مامليزانية، على حنو  إضتتتتتتتتافية من خارجموارد وضتتتتتتتتع التقرير يف صتتتتتتتتيغت  النهائية ونشتتتتتتتتره  ستتتتتتتتيتطل  -20

  ذه الوثيقة. الثالث املرفق
 

 المطلوبةالتوجيهات  - خامساا 
 

وضتتتتتتتتتع ملية عيف استتتتتتتتتتعراض مشتتتتتتتتتروع التقرير وتقدق تعليقات وتوصتتتتتتتتتيات بشتتتتتتتتتأن ماتتتتتتتتتمون  و ا يئة قد ترغ   -21
 النهائية. صيغت 

 
 : القيام تا يلييف ا يئة قد ترغ  و  -22
 

حبلول طريتتة تقتتدق تقتتارير قإىل و إىل القيتتام بتتذلتت  جهتتات تنستتتتتتتتتتتتتتيق وطنيتتة بعتتد  لبلتتدان اليت مل تعّا دعوة ا (1)
، وتشتتتتتتتتتتجيع البلدان اليت ستتتتتتتتتتبق وأن قدمت تقريرا قطريا على تقدق نستتتتتتتتتتخة منقحة، 2017مارس/آتار  31

 ؛ االقتااء، يف غاون نف  املهلة الزمنيةحس  
بنية مشتتتتتتتتتتتتروع التقرير والطل  إىل املنظمة إعداد نستتتتتتتتتتتتخة منقحة من مشتتتتتتتتتتتتروع التقرير، مع مراعاة بواللحي   (2)

، والدراستتتتات املواضتتتتيعية األستتتتاستتتتية، 2017مارس/آتار  31املعلومات الواردة يف التقارير القطرية الواردة حبلول 
 من املنظمات الدولية والتعليقات والتوصيات املقدمة من ا يئة وعموعة العمل التابعة  ا؛ واملعلومات املقدمة

 ودعوة البلدان إىل إبداء تعليقات على النسخة املنقحة للتقرير؛  (3)
 لتقرير؛ النسخة املنقحة لوالطل  إىل جلنة مصايد األمساك وأجهزهتا الفرعية، حس  االقتااء، استعراض  (4)
ات الواردة يف دورهتا الثانية، مع مراعاة التعليقالنستتتخة املنقحة للتقرير ستتتتعراض إىل عموعة العمل اطل  وال (5)

 ؛أجهزهتا الفرعيةد األمساك و يمن البلدان، وجلنة مصا
 ل عموعة العمل؛ بوالطل  من الفاو وضع التقرير يف صيغت  النهائية وتر ت  ونشره بعد استعراض  من ق   (6)
 تر ت  ونشره.ووضع  يف صيغت  النهائية و إىل دعم إعداد التقرير  ةاملاحنة اجلهات دعو و  (7)
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 المرفق األول
 المائيةنت رسمياا جهات تنسيق وطنية معنية بالموارد الوراثية البلدان التي عي  

 (2016 أيلول/سبتمبر 15في )
 

 األرجنتا
 أرمينيا
 النمسا
 بلجيكا

 بليز
 بنن

 الربازيل
 فاسو بوركينا
 فريدألكابو 

 كمبوديا
 الكامريون

 ييلي
 ولومبياك
 وستاريكاك
 رواتياك
 وباك

 قربص
 اجلمهورية التشيكية

 جيبويت
 اجلمهورية الدومينيكية

 إكوادور
 مصر

 إستونيا
 فيجي

  هورية فنزويال البوليفارية
 جورجيا

 مالوأل
 ماليزيا
 مايل

 املكسي 
 املغرمل

 موزامبيق
 ميامنار
 نيبال

 نيكاراغوا
 النيجر
 نيجرييا
 عمان

 باكستان
 بنما

 باراغواأل
 بريو

 الفلبا
 بولندا

  هورية كوريا
 فرنسا
 ساموا

 السنغال
 سيشيل
 سرياليون
 سلوفينيا
 إسبانيا
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 أملانيا
 غانا

 غواتيماال
 هندوراس
 هنغاريا

 ا ند
 إندونيسيا

 اإلسالمية هورية إيران 
 العرار
 إيطاليا
 اليابان
 كينيا

 رييباسك
  هورية الو الدميقراطية الشعبية 

 التفيا

 السودان
 السويد

 اجلمهورية العربية السورية
 تايلند
 تونغا

 ترينيداد وتوباغو
 تركيا

 أوغندا
  هورية تنزانيا املتحدة 

 أوكرانيا
  هورية فنزويال البوليفارية

 فييت نام
 اليمن
 زامبيا
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 المرفق الثاني
 التقارير القطرية المقدمة رسمياا بشأن حالة الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة 

 (2016أبريل/نيسان  15في الواردة )
 

 األرجنتا
 بلجيكا

 بليز
 بنن

 بوتان
 الربازيل

 بوركينا فاسو
 بوروندأل

 ألفريدكابو 
 كمبوديا

 الكامريون
 كندا
 ييلي

 كولومبيا
  هورية الكونغو الدميقراطية

 كوستاريكا
 قربص

 اجلمهورية التشيكية
 الدامنرك
 جيبويت

 اجلمهورية الدومينيكية
 إكوادور

 مصر
 السلفادور

 إستونيا
 فيجي

  هورية كوريا
 الشعبية هورية الو الدميقراطية 

 التفيا
 مدغشقر
 مالوأل
 ماليزيا

 املكسي 
 املغرمل

 موزامبيق
 نيكاراغوا
 نيجرييا
 النرويل

 بنما
 باراغواأل

 بريو
 الفلبا
 بولندا
 ساموا

 السنغال
 سرياليون
 سلوفينيا

 جنومل أفريقيا
 سرأل النكا

 السودان
 السويد

  هورية تنزانيا املتحدة 
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 جورجيا
 أملانيا
 غانا

 واتيماالغ
 هنغاريا

 ا ند
 إندونيسيا

  هورية إيران اإلسالمية
 العرار
 اليابان
 كينيا

 كرييباس
 

 تايلند
 توغو
 تونغا
 تون 
 تركيا

 أوغندا
 أوكرانيا
 فانواتو

  هورية فنزويال البوليفارية
 فييت نام

 زامبيا
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 الثالثالمرفق 
 التكاليف المقدرة لوضع الصيغة النهائية لتقرير حالة الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في العالم

 

 التكلفة البند
 )بالدولر األمريكي(

 السنة الغرض والمالحظات الحساب

تعيا موظف فين واحتد  221,000 املوظفاتكاليف 
 يهرا 12( ملدة 4-)ا

املهتتام اخلتتاصتتتتتتتتتتتتتتتة بتتالتنفيتتذ 
 والتنسيق

2017 

التتتل تتتتتتتة التتتتتتتحتتتريتتتريتتتتتتتة 
والتتتتتتتتتحتتتتريتتتتر واإلختتتتراج 

 والطباعة والتوزيع

التتتتتل تتتتتتتة التتتتتتتتتتتحتتتتتريتتتتتريتتتتتتتة  180,800
 ثائقوتنسيق الو والتحرير 

 والطباعة والتوزيع

تر تتتتتتتة التقرير إىل  يع 
ة يف املعتمداللغات الرمسية 

وحتتتريتتره  ،األمتتم املتتتتتحتتتتتتتدة
 زيع .وطباعت  وتو  وتنسيق 

2017 

 401,800 اجملموع

 


