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أولا  -مقدمة
وافق ت ت تتت هيئ ت ت تتة املوارد الوراثي ت ت تتة لألغ ت ت تتذي ت ت تتة والزراع ت ت تتة (ا يئ ت ت تتة) ،يف دورهت ت ت تتا الع ت ت تتادي ت ت تتة ا ت ت تتادي ت ت تتة عشت ت ت ت ت ت تترة،
-1
على أن حتس ت ت ت ت تتا ع املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية املائية وتقامسها هو ي ت ت ت ت تتأن تو أولوية عالية ،وأدرجت إعداد تقرير
ح تتال تتة املوارد امل تتائي تتة لألغ تتذي تتة والزراع تتة يف الع تتامل (التقرير) يف برنت تتامل عملهت تتا املتعت تتدد الس ت ت ت ت ت تتنوات .1وكت تتانت تتت ا يئت تتة
يف دورتيها العاديتا الثالثة عشتترة والرابعة عشتترة قد درستتت نطار التقرير وقررت يف الدورة الرابعة عشتترة أن "نطار التقرير

يتمثل يف األنواع املائية املستتزرعة وأقارهبا الربية ضتمن حدود الوالية الوطنية .والبلدان مدعوة أياتاا إىل تقدق قائمة باألنواع
اليت ختص املوارد الوراثية املائية ا امة على الصعيد الوطين ملصايد األمساك الطبيعية الواقعة ضمن حدود الوالية الوطنية".2

 -2ووافقت ا يئة أياتتا ،يف دورهتا العادية الرابعة عشتترة ،على بنية التقرير 3وطلبت إىل الفاو تعديل مشتتروع اخلطوط
التوجيهية بشت ت ت ت ت ت تتأن إعداد التقارير القطرية عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل (اخلطوط التوجيهية)

وخفض عدد الدراست ت تتات املواضت ت تتيعية املقلحة عرب حتديد أولوياهتا توج النطار املتفق علي  ،واللكيز على مست ت تتألة التنوع
الوراثي اجلوهرية .4ودعت ا يئة البلدان إىل املش ت ت ت ت ت تتاركة يف العملية عرب إعداد تقارير قطرية حول املوارد الوراثية املائية وتعزيز
نظم املعلومات اليت تتصل هبا.5
وأيدت ا يئة ،يف دورهتا العادية اخلامس ت ت تتة عش ت ت تترة ،جدوالا زمني ا منقح ا من أجل إعداد التقرير ،وقائمة إري ت ت تتادية
-3
بالدراس ت تتات األس ت تتاس ت تتية املواض ت تتيعية وتقديرات بالتكاليف .6كما دعت ا يئة البلدان إىل إعداد تقارير قطرية لغرض إعداد
التقرير مع مشت تاركة أص تتحامل املص تتلحة املعنيا يعا .7وأنش تتأت عموعة العمل الفنية ا كومية الدولية املخصت تص تتة املعنية
باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة (عموعة العمل) وكلّفتها تهمة توجي عملييت إعداد التقرير ومراجعت  .8كما دعت
ا يئة عموعة العمل االست ت تتتشت ت تتارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات تات الصت ت تتلة التابعة للجنة مصت ت تتايد األمساك
(عموعة العمل االست تتتشت تتارية) إىل املست تتارة يف إعداد التقرير ،وطلبت ا صت تتول على معلومات بشت تتأن مست تتارات عموعة
العمل االستشارية يف إعداد التقرير.9
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واس ت ت تتتعرض ت ت تتت عموعة العمل ،يف دورهتا األوىل ،اليت انعقدت خالل الفلة من  20إىل  22يونيو/حزيران ،2016
-4
مشروع التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل والزراعة (مشروع التقرير) ،10وأيارت إىل أهنا حتليل
أويل يس ت ت ت ت ت تتتند إىل عموعة ردودة من التقارير القطرية ،وإىل أن هناك حاجة إىل عدد أكرب من التقارير القطرية من أجل
وضتتع الصتتيغة النهائية للتقرير ،وتقدمت بتعليقات مفصتتلة وتوصتتيات ختص وضتتع الصتتيغة النهائية للتقرير .ومت إتاحة تقارير
عموعة العمل وعموعة العمل االستشارية كوثائق منفصلة.11
وتقدم هذه الوثيقة آخر املعلومات عن حالة إعداد التقرير ،لكي تنظر فيها ا يئة .12وتلخص األنشتتطة املاتتطلع
-5
هبا ،وتربز التعليقات والتوصيات املقدمة من عموعة العمل وتقلح اخلطوات التالية لوضع الصيغة النهائية للتقرير.

ثانيا  -األساس المنطقي لتقرير حالة الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في العالم
على الرغم من الدور ا اس ت ت ت تتم الذأل تادي األنواع املائية املس ت ت ت تتتزرعة وأقارهبا الربية من حيث املس ت ت ت تتارة يف األمن
-6
الغذائي العاملي وستبل املعيشتة املستتدامة ،فان املعلومات املتاحة بشتأن املوارد الوراثية املائية املستتزرعة وأقارهبا الربية متيل إىل
أن تكون مش ت تتتتة وناقص ت تتة بوج عام .وال تزال هناك ثغرات رئيس ت تتية يف عال اإلبالغ عن البيانات اخلاص ت تتة بلبية األحياء
املائية على املستتتوى القطرأل ،وبالتايل على مستتتوى الفاو .وباإلضتتافة إىل تل  ،فان حتديد خصتتائص التنوع الوراثي املائي
عند مستويات تقل عن مستويات األنواع ،يقتصر على عدد صغري نسبيا من األنواع والبلدان.
وتادأل قلتتة البيتتانتتات واملعلومتتات والتوحيتتد غري الكتتايف للمقتتايي إىل س ت ت ت ت ت تتوء فهم حتتالتتة املوارد الوراثيتتة املتتائيتتة
-7
واجتاهاهتا .ولكن مثة اعلافا متزايدا بأن املعلومات احملست ت ت ت تتنة بشت ت ت ت تتأن حالة املوارد الوراثية املائية واجتاهاهتا والدوافع احملركة ا
ستزداد أرية من أجل دعم تربية األحياء املائية املستدامة وحتسا األمن الغذائي والتغذية .وهناك أياا عموعة متزايدة من
املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية املائية املستزرعة تا يف تل النباتات املائية وباألرصدة السمكية املتتتمتيتتزة وراثتي ت ت تا واألنتواع
املستلة ،وهناك حاجة أكرب إىل مزيد من املعلومات لدعم اإلدارة السليمة .ويف الوقت نفس  ،يفتقر الكثري من البلدان إىل
القدرة و/أو إىل املوارد الالزمة جلمع املعلومات بشأن تنوع املوارد الوراثية املائية.
وإن حتست ت تتا املعارا حول حالة األنواع املائية املست ت تتتزرعة وأقارهبا الربية واجتاهات است ت تتتخدامها وحفظها س ت ت تيتيح
-8
وضع سياسات وخطط أقوى وأكثر مشوالا وإدارة عامة ذه املوارد اليت ال غىن عنها.
ويرمي التقرير املص ت ت ت تتاغ قطريا إىل عرض تقدير عاملي الة واجتاهات األنواع املائية املس ت ت ت تتتزرعة وأقارهبا الربية .وإن
-9
فرص تعزيز مس ت تتارات املوارد الوراثية املائية يف األمن الغذائي والتنمية الريفية س ت تتتربز مع فهم أفا ت تتل الس ت تتخداماهتا ا الية
واحملتملة .وفات ت ت تالا عن تل  ،س ت ت تتيس ت ت تتاعد التقرير ا يئة وكذل واض ت ت تتعي الس ت ت تتياس ت ت تتات الوطنيا على النظر يف ا اجة إىل
10
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اسلاتيجيات اإلدارة وا فظ وأولوياهتا ،وسيساهم يف االرتقاء تستوى وعي أصحامل املصلحة الوطنيا والدوليا املعنيا.
وقد يساعد التقرير أياا ا يئة يف تنفيذ أحد نواجتها الرئيسية :وضع عناصر تات صلة تدونة السلوك بشأن الصيد الرييد
وأدوات مرتبطة هبا لتقييم تنفيذها ،هبدا ا فا على قاعدة وراثية واسعة وضمان صون املوارد الوراثية املائية واستخدامها
بشكل مستدام.13

ثالثا  -األنشطة المنفذة من أجل إعداد التقرير عن حالة الموارد الوراثية المائية
لألغذية والزراعة في العالم
 -10منذ انعقاد آخر دورة عادية للهيئة يف يناير/كانون الثاين  ،2015نفذت الفاو األنش ت ت ت ت ت تتطة التالية من أجل إعداد
التقرير ،بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية املعنية:


نشر اخلطوط التوجيهية باللغة اإلنكليزية؛



وتر ة اخلطوط التوجيهية إىل لغات املنظمة كافة وتكييفها يف يكل ديناميكي؛

14



وتقدق الدعم املنتظم إىل جهات التنس ت تتيق الوطنية (املرفق األول) من أجل ع البيانات املتعلقة حبالة املوارد
الوراثية املائية وجتميعها وحتليلها؛



والتواصل املنتظم مع املنظمات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية للبية األحياء املائية ومصايد األمساك تات الصلة
يف ما يتعلق جبمع البيانات عن حالة املوارد الوراثية املالية وجتميعها وحتليلها على املستويات اإلقليمية؛



وتنظيم حلقات عمل تدريبية إقليمية بش ت ت ت ت ت تتأن حالة املوارد الوراثية املائية لدعم جهات التنس ت ت ت ت ت تتيق الوطنية يف
إعداد التقارير القطرية يف إقليم آس ت تتيا  -احمليط ا ادئ (بانكوك ،تايلند ،مارس/آتار  2015وأغس ت تتط /آمل
)2016؛ والصا (ووكسي ،مايو/أيار )2015؛ وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب (غواتيماال سييت ،غواتيماال،
مايو/أيار )2015؛ أفريقيا (إنتييب ،أوغندا ،يوليو/متوز 2015؛ ودار الس ت ت ت ت ت تتالم ،تنزانيا ،يونيو/حزيران )2016؛
وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية (زسارفاس ،هنغاريا ،يوليو/متوز .)2016



و ع البيانات من التقارير القطرية املقدمة رمسي ا وجتميعها وحتليلها؛




ووضع قاعدة بيانات حتتوأل على بيانات ومعلومات مستخرجة من تقارير قطرية مقدمة رمسي ا؛
وانتقاء مالفا للدراسات املواضيعية األساسية األربع وإيراكهم يف العملية؛
o

إدراج مسألة التنوع الوراثي واملايرات يف اإلحصاءات ورصد األنواع املائية املستزرعة وأقارهبا الربية؛

o

والتكنولوجيا البيولوجية واجلينوميات يف تربية األحياء املائية؛

o

واملوارد الوراثية لألعشامل البحرية املستزرعة والنباتات العليا للمياه العذبة؛

o

واملوارد الوراثية للكائنات الدقيقة تات االستخدام ا ايل واحملتمل يف تربية األحياء املائية.

13
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وتنظيم حلقة عمل للخرباء من أجل تقدق املش تتورة بش تتأن الدراس تتة املواض تتيعية األس تتاس تتية عن إدراج مفهوم
التنوع الوراثي واملاي ت ت ت ت ترات يف اإلحص ت ت ت ت تتاءات ورص ت ت ت ت تتد األنواع املائية املس ت ت ت ت تتتزرعة وأقارهبا الربية (الفاو ،روما،



و ع البيانات عن حالة املوارد الوراثية املائية من املنظمات الدولية ،وجتميعها وحتليلها.



وإعتداد مش ت ت ت ت ت تتروع التقرير بنتاءا على )1( :البيتانتات الواردة يف التقتارير القطريتة الرمسيتة املتتاحتة؛ ( )2موجزات
الدراسات املواضيعية األساسية؛ ( )3استعراض املالفات تات الصلة؛ ( )4والبيانات من املنظمات الدولية.



وعقد الدورة األوىل جملموعة العمل وعرض مشروع التقرير عليها.

أبريل/نيسان .)2016

رابعا  -الوضع الراهن والخطوات التالية نحو استكمال تقرير حالة الموارد الوراثية المائية
لألغذية والزراعة في العالم
جهات التنسيق الوطنية
 -11توج الوثيقة  CSL C/FI-38الصتتادرة يف  19أبريل/نيستتان  ،2012دعا املدير العام للمنظمة البلدان إىل تعيا
جهتتات تنس ت ت ت ت ت تتيق وطنيتتة ،حبلول  3س ت ت ت ت ت تتبتمرب/أيلول  ،2012من أجتتل إعتتداد التقتتارير القطريتتة لغرض إعتتداد التقرير .ويف
 15مايو/أيار  ،2016مت تعيا  79جهة تنس ت تتيق وطنية رمسي ا .ومنذ تل ا ا ،ارتفع عدد جهات التنس ت تتيق الوطنية املعيّنة
إىل  81جهة (انظر املرفق األول).

التقارير القطرية
 -12وافقتتت ا يئتتة يف دورهتتتا األخرية ،لتتدى إقرار اجلتتدول الزمين املنقح إلعتتداد التقرير ،على أن ت ينبغي تقتتدق التقتتارير
القطري تتة حبلول هن تتاي تتة ع تتام  2015كت تأبع تتد تق تتدير .16ومت تلقي ع تتدد ر تتدود فقط من التق تتارير القطري تتة حبلول تلت ت املهل تتة.
ويف  15أبريت ت تتل/نيس ت ت ت ت ت ت ت ت تتان  ،2016تلقت ت تتت الفت ت تتاو  47تقريرا قطري ت ت ت ا متت ت تتت املص ت ت ت ت ت ت ت ت تتادقت ت تتة عليهت ت تتا بشت ت ت ت ت ت تكت ت تتل رمسي.17
ويف  10أكتوبر/تشرين األول  ،2016ورد  75تقريرا قطريا متت املصادقة عليها رمسيا على حنو ما هو وارد يف املرفق الثاين.

16
17

املرفق الثاين بالوثيقة .CGRFA-15/15/17
الوثيقة .CGRFA-16/17/Inf.13
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الدراسات املواضيعية األساسية ومصادر املعلومات األخرى
 -13أقّرت اللجنة ،خالل دورهتا العادية اخلامس ت تتة عش ت تترة ،قائمة إري ت تتادية بالدراس ت تتات املواض ت تتيعية األس ت تتاس ت تتية ملعاجلة
جوان رددة من حالة املوارد الوراثية املائية يف العامل .18وأجريت أربع دراسات مواضيعية بتكليف من الفاو ،سيتم إبرازها
يف التقرير وإتاحتها يف الوقت املناس .
 -14وإن البيانات تات الصلة الصادرة عن املنظمات الدولية ،فاالا عن املالفات تات الصلة ،ترد يف مشروع التقرير
لكي تكمل املعلومات املستقاة من التقارير القطرية.

حالة مشروع التقرير
 -15حيتوأل مش ت ت تتروع التقرير على بيانات من التقارير القطرية ال ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  47اليت متت املص ت ت تتادقة عليها رمسيا واليت وردت قبل
 17أبريل/نيستتان  .2016وبفاتتل هذه البيانات ،يربز مشتتروع التقرير بيانات  10بلدان من أبرز البلدان اخلمستتة عشتتر املنتجة
للبية األحياء املائية وهي متثل  20و 29يف املائة من إنتاج تربية األحياء املائية من حيث ا جم والقيمة على التوايل .وتتفاوت
التغطية اإلقليمية وتغطية البلدان ض ت تتمن خمتلف الفئات االقتص ت تتادية .وباإلض ت تتافة إىل تل  ،فان  35يف املائة فقط من البلدان
ال ت ت ت ت  135اليت أبلغت عن إنتاج تربية األحياء املائية يف عام  2014قد سارت يف مشروع التقرير .ويبدو أن حتليل تقارير قطرية
إضتتافية ،وال ستتيما تل الواردة من أبرز البلدان املنتجة للبية األحياء املائية ،وإبراز تل يف الصتتيغة النهائية للتقرير ،ضتتروريان
لتوفري تقدير عاملي أكثر مشوالا وتوازن ا .وبسب القيود املفروضة على املوارد املالية والبشرية ،ال يزال مشروع التقرير يعاين أيا ا
من بعض النواقص العامة .فهو ال يعك بعد بالشت ت تتكل الكايف البيانات والتجارمل القطرية أو املعلومات اإلقليمية املفصت ت تتلة.
كما أن مشروع التقرير ال يستخدم بعد ثالث دراسات من أصل الدراسات املواضيعية األساسية األربع اليت أجريت .وينبغي
القيام باملزيد من العمل لتحديد مصت ت ت ت تتادر املعلومات ومراجعها ،تا فيها ،على وج اخلصت ت ت ت تتوص ،التقارير القطرية .وإن أجزاء
رئيسية من مشروع التقرير تات طبيعة أولية وتقوم على حتاليل غري مكتملة.
 -16ومنذ وض ت ت تتع الص ت ت تتيغة النهائية ملش ت ت تتروع التقرير ،تلقت األمانة  28تقريرا قطريا إض ت ت تتافيا مت املص ت ت تتادقة عليها رمسيا.
وهكتتذا ،ففي  10أكتوبر/تشت ت ت ت ت ت ترين األول  ،2016ورد متتا عموعت  75تقريرا قطريتتا ،على حنو متتا هو وارد يف املرفق الثتتاين.
ويتوقع تلقي املزيد من التقارير .ومتثل التقارير القطرية الت ت ت ت ت ت  75اليت وردت  36يف املائة و 44يف املائة من إنتاج تربية األحياء
املائية من حيث ا جم والقيمة على التوايل .ويف حا أن تقرير الص ت ت تتا ال يزال ينتظر املص ت ت تتادقة الرمسية ،فان  14بلدا من
أبرز البلدان اخلمس ت ت تتة عش ت ت تتر املنتجة للبية األحياء املائية للبية األحياء املائية قدمت اآلن تقارير قطرية مت املص ت ت تتادقة عليها
رمسيا .ومع إدراج البيانات الواردة من التقرير القطرأل للصت ت ت ت تتا ،ست ت ت ت تتيغطي التقرير  94يف املائة و 90يف املائة من إنتاج تربية
األحياء املائية من حيث ا جم والقيمة على التوايل.

18
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استعراض عموعة العمل
 -17أيتتارت عموعة العمل ،يف دورهتا األوىل ،إىل أن مشتتروع التقرير يعترب حتليال أوليا يستتتند إىل عموعة ردودة من
 47تقريرا قطريا مقدما رمسيا قبل  15أبريل/نيسان  .2016كما أيارت إىل أن هناك حاجة إىل تلقي عدد أكرب من التقارير
القطرية وإىل إجراء عمل إضت ت تتايف لوضت ت تتع الصت ت تتيغة النهائية للتقرير ،وأوصت ت تتت ا يئة بدعوة البلدان اليت مل تّعا بعد جهات
تنسيق وطنية إىل القيام بذل وإىل تقدق تقاريرها القطرية قبل  31مارس/آتار  ،2017وتشجيع البلدان اليت قدمت بالفعل
تقريرا قطريا على تقدق نسخة منقحة ،حس االقتااء ،يف غاون نف املوعد.
 -18ورحبت عموعة العمل ببنية مشتتروع التقرير .وأوصتتت بأن تطل ا يئة إىل الفاو مواصتتلة عملها من أجل وضتتع
الصتتيغة النهائية للتقرير ،لكي تنظر فيها عموعة العمل يف دورهتا الثانية ،وا يئة يف دورهتا الستتابعة عشتترة .وأوص تت كذل
بأن تقوم الفاو ،عند تنقيح مشروع التقرير ،تا يلي:


حت تديتتد فرادى البلتتدان يف التحليتتل بتتاإلض ت ت ت ت ت ت تتافتتة إىل امللخص ت ت ت ت ت ت تتات حبست ت ت ت ت ت ت ت اإلقليم أو اإلقليم الفرعي،
حس االقتااء؛



وإدراج أمثلة قطرية رددة ودراسات حالة لتوضيح املسائل ،حس االقتااء؛



وتقدق حتليل حبس البلدان املتقدمة مقابل البلدان النامية ،حس االقتااء؛



وإدراج بعض األمثلة على األنواع اجلديدة واألنواع املستتتزرعة احملددة يف التقارير القطرية اليت ُحتحط الفاو علما
هبا يف السابق؛



وتنقيح اإليتتارات املرجعية إىل يع البلدان لاتتمان إبرازها بدقة للمعلومات املقدمة يف التقارير الوطنية ،وال
سيما يف اجلزء األخري من الفصل الفرعي  2-7من الفصل 7؛



وتنقيح اس ت تتتنتاجات الفص ت تتل الفرعي  4-7من الفص ت تتل  7اليت ال ميكن اس ت تتتنباطها من املعلومات الواردة يف
التقرير ،وخاصةا يف ما يتعلق بنظم ا صول على املوارد وتقاسم منافعها؛



وتبسيط االقتباس يف الفقرة األخرية من الفصل الفرعي  5-6من الفصل 6؛



واس ت ت ت تتتخدام معلومات إض ت ت ت تتافية (على س ت ت ت تتبيل املثال من املالفات العلمية ،واملنظمات والش ت ت ت تتبكات الدولية
واإلقليمية والوطنية ،واملاس ت ت تست ت تتات العلمية املتقدمة) الست ت تتتكمال التقارير القطرية واملست ت تتارة يف إجراء تقييم
أكثر مشوالا؛



ومواءمة التعاريف يف التقرير بأكمل  ،وتقدق مسرد كامل باملصطلحات الرئيسية؛



وحتديد يع مصادر املعلومات بوضوح ،تا يف تل يف اجلداول واأليكال؛



وتقدق حتليل متعمق للنتائل ،تا يف تل  ،ض ت تتمن لة أمور أخرى ،بش ت تتأن تغري املناري وتغري املوئل واألنواع
الغازية كعوامل تاثر يف املوارد الوراثية املائية؛



والتمييز با الس ت تتياس ت تتات واالس ت تلاتيجيات وإدراج الص ت تتكوك القانونية غري اإللزامية ،مثل مدونات الس ت تتلوك
واخلطوط التوجيهية الطوعية؛
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وتوضيح بعض املفاهيم املشار إليها يف الفصول (على سبيل املثال ،الصون يف املوقع الطبيعي ونظم ا صول
على املوارد وتقاسم منافعها)؛



واإلقرار بتحديات التعاون يف عال إدارة املوارد الوراثية املائية ،خاص ت ت تتة بالنس ت ت تتبة إىل الص ت ت تتون العابر للحدود
لألنواع املهاجرة؛



وإدراج بعض األمثلة احملددة على الربامل واالس ت ت ت ت تلاتيجيات الناجحة اخلاصت ت ت ت تتة بالصت ت ت ت تتون يف املوقع الطبيعي
وخارج  ،والتأكيد على التكامل با هنجي الصون؛



واإلقرار بقيمة املناطق احملمية املائية يف صون املوارد الوراثية املائية وضرورة إقامة توازن با الصون والتنمية مع
األخذ يف االعتبار الظروا السائدة يف خمتلف املناطق؛



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



وض ت تتمان أن تكمل املعلومات املقدمة املعلومات الواردة يف تقرير حالة مص ت تتايد األمساك وترية األحياء املائية
يف العامل؛



وإدراج حتليل ملدى فعالية خمتلف الش ت ت ت ت تتبكات اليت تس ت ت ت ت تتهم يف ص ت ت ت ت تتون املوارد الوراثية املائية واس ت ت ت ت تتتخدامها
بشكل مستدام؛



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

األنشطة املخطط ا من أجل وضع الصيغة النهائية للتقرير
 -19س ت تتعي ا إىل التس ت تريع يف إعداد التقرير ووض ت تتع ص ت تتيغت النهائية من أجل حتقيق هدا رئيس ت تتي يتمثل يف زيادة عدد
التقارير القطرية وإبرازها يف التقرير ،مت التخطيط لتنفيذ األنشطة التالية:


تعا بعد جهات تنست ت ت ت تتيق وطنية إىل القيام بذل وتقدق تقاريرها القطرية ،وتشت ت ت ت تتجيع
دعوة البلدان اليت مل ّ
البلدان اليت قدمت بالفعل تقريرا قطريا على تقدق نسخة منقحة ،حس االقتااء؛



وإعداد نست ت ت تتخة منقحة من مشت ت ت تتروع التقرير ،مع مراعاة املعلومات الواردة يف التقارير القطرية ،والدراست ت ت تتات
املواض ت ت تتيعية األس ت ت تتاس ت ت تتية؛ واملعلومات املقدمة من املنظمات الدولية والتعليقات والتوص ت ت تتيات املقدمة من ا يئة
وعموعة العمل التابعة ا؛



ودعوة البلدان إىل إبداء تعليقات على النسخة املنقحة من مشروع التقرير؛



والتشت ت ت تتاور مع جلنة مصت ت ت تتايد األمساك وأجهزهتا الفرعية ،حس ت ت ت ت االقتات ت ت تتاء ،بشت ت ت تتأن النست ت ت تتخة املنقحة من
مشروع التقرير؛



وعرض النسخة املنقحة من مشروع التقرير على عموعة العمل لكي تستعرضها يف دورهتا الثانية؛



ووضع التقرير يف صيغت النهائية وتر ت ونشره بعد استعراض من قبل عموعة العمل.
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املوارد الالزمة
 -20س ت ت تتيتطل وض ت ت تتع التقرير يف ص ت ت تتيغت النهائية ونش ت ت تتره موارد إض ت ت تتافية من خارج امليزانية ،على حنو ما هو وارد يف
املرفق الثالث ذه الوثيقة.

خامسا  -التوجيهات المطلوبة
 -21قد ترغ ا يئة يف اس ت ت ت تتتعراض مش ت ت ت تتروع التقرير وتقدق تعليقات وتوص ت ت ت تتيات بش ت ت ت تتأن ما ت ت ت تتمون وعملية وض ت ت ت تتع
صيغت النهائية.
-22

وقد ترغ ا يئة يف القيام تا يلي:
تعا بعتتد جهتتات تنس ت ت ت ت ت تتيق وطنيتتة إىل القيتتام بتتذل ت وإىل تقتتدق تقتتارير قطريتتة حبلول
( )1دعوة البلتتدان اليت مل ّ
 31مارس/آتار  ،2017وتش ت ت ت تتجيع البلدان اليت س ت ت ت تتبق وأن قدمت تقريرا قطريا على تقدق نس ت ت ت تتخة منقحة،
حس االقتااء ،يف غاون نف املهلة الزمنية؛
( )2واللحي ببنية مش ت ت ت ت تتروع التقرير والطل إىل املنظمة إعداد نس ت ت ت ت تتخة منقحة من مش ت ت ت ت تتروع التقرير ،مع مراعاة
املعلومات الواردة يف التقارير القطرية الواردة حبلول  31مارس/آتار  ،2017والدراس تتات املواض تتيعية األس تتاس تتية،
واملعلومات املقدمة من املنظمات الدولية والتعليقات والتوصيات املقدمة من ا يئة وعموعة العمل التابعة ا؛
( )3ودعوة البلدان إىل إبداء تعليقات على النسخة املنقحة للتقرير؛
( )4والطل إىل جلنة مصايد األمساك وأجهزهتا الفرعية ،حس االقتااء ،استعراض النسخة املنقحة للتقرير؛
( )5والطل إىل عموعة العمل اس تتتعراض النس تتخة املنقحة للتقرير يف دورهتا الثانية ،مع مراعاة التعليقات الواردة
من البلدان ،وجلنة مصايد األمساك وأجهزهتا الفرعية؛
( )6والطل من الفاو وضع التقرير يف صيغت النهائية وتر ت ونشره بعد استعراض من قبل عموعة العمل؛
( )7ودعوة اجلهات املاحنة إىل دعم إعداد التقرير ووضع يف صيغت النهائية وتر ت ونشره.
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المرفق األول
البلدان التي عينت رسمياا جهات تنسيق وطنية معنية بالموارد الوراثية المائية
(في  15سبتمبر/أيلول )2016
األرجنتا
أرمينيا
النمسا
بلجيكا
بليز
بنن
الربازيل
بوركينا فاسو
كابو فريدأل
كمبوديا
الكامريون
ييلي
كولومبيا
كوستاريكا
كرواتيا
كوبا
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
هورية إيران اإلسالمية
العرار
إيطاليا
اليابان
كينيا
كرييباس
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
(الواردة في  15أبريل/نيسان )2016
األرجنتا
بلجيكا
بليز
بنن
بوتان
الربازيل
بوركينا فاسو
بوروندأل
كابو فريدأل
كمبوديا
الكامريون
كندا
ييلي
كولومبيا
هورية الكونغو الدميقراطية
كوستاريكا
قربص
اجلمهورية التشيكية
الدامنرك
جيبويت
اجلمهورية الدومينيكية
إكوادور
مصر
السلفادور
إستونيا
فيجي

هورية كوريا
هورية الو الدميقراطية الشعبية
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
غواتيماال
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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المرفق الثالث
التكاليف المقدرة لوضع الصيغة النهائية لتقرير حالة الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في العالم
البند

التكلفة

الحساب

الغرض والمالحظات

السنة

(بالدولر األمريكي)

تكاليف املوظفا

221,000

ال تتل ت ت تتة الت تتت تحت تريت تري ت ت تتة
وال ت تت ت تح ت تري تتر واإلخ ت تراج

180,800

تعيا موظف فين واحتد املهتتام اخلتتاصت ت ت ت ت ت تتة بتتالتنفيتتذ

2017

(ا )4-ملدة  12يهرا والتنسيق

والطباعة والتوزيع
اجملموع

401,800

الت تتل ت ت تتة ال ت تت ت تح ت تري ت تري ت ت تتة تر ت ت تتة التقرير إىل يع
والتحرير وتنسيق الوثائق اللغات الرمسية املعتمدة يف
األمتتم املتتتح ت ت تتدة ،وحتتريتتره
والطباعة والتوزيع
وتنسيق وطباعت وتوزيع .

2017

