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أولا -المق ّدمة
رحبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) ،يف دورهتا العادية السااادسااة عشاارة ،اشااروع التقرير عن حالة
-1
ّ
املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل (التقرير) .ودعت البلدان اليت مل تبادر بعد إىل تعيني جهات اتصااال وطنية،
اجعت البلدان اليت س ا ا ا اابق وأن رفعت تقر ايرا
إىل القيام بذلك وإىل تقدمي تقاريرها القطرية قبل  30يونيو/حزيران  2017وش ا ا ا ا ّ
قطرياا على تقدمي نسخة من ّقحة.1

وطلبت اهليئة إىل املنظمة إعداد مش ا ا ا ا ا ااروع تقرير من ّقح عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل

-2
(مش ا ا ااروع التقرير املن ّقح) مع مراعاة املعلومات املض ا ا ا ّامنة يف التقارير القطرية ودراس ا ا ااات املعلومات األس ا ا اااس ا ا ااية املواض ا ا اايعية
واملعلومات اليت أتاحتها املنظمات الدولية ،فض ا ا ا االا عن تعليقات وتوةا ا ا اايات اهليئة و موعة العمل الفنية ا كومية الدولية
ضا ا ا اا إىل إبدا
املخصا ا ا اص ا ا ااة املنبثقة عنها واملعنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ( موعة العمل) .ودعت البلدان أي ا
مالحظاهتا على مشا ا ا ااروع التقرير املن ّقح وطلبت كذلك من جلنة مصا ا ا ااايد األهتا وأجهزهتا الفرعية ،حبس ا ا ا ا االقتضا ا ا ااا ،
استعراض مشروع التقرير املن ّقح وإبدا مسامهتها بشأنه 2.وطلبت اهليئة من موعة العمل استعراض مشروع التقرير املن ّقح
3
يف ضو كل التعليقات واملسامهات املتوافرة.
وتبني حالة إعداد التقرير .وترد نسخة معروضة
-3
تق ّدم هذه الوثيقة معلومات حمدثة عن عملية متابعة طلبات اهليئة ّ
للتدقيق للتقرير يف الوثيقة املعنونة حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل – النسخة املعروضة للتدقيق.4

ثانيا -معلومات أساسية
وافقت اهليئة ،يف دورهتا العادية ا ادية عش ا ا ا ا ا اارة ،على أن تس ا ا ا ا ا ااني اع املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية املائية
-4
وتش ا اااركها مس ا ااألة تظى بأولوية قص ا ااوى ،وأدرجت إعداد التقرير يف برنامد عملها املتعدد الس ا اانوات .5ونظرت اهليئة ،يف
وقررت يف دورهتا التالية أن "نطاق التقرير يتمثل يف األنواع
دورتيها العاديتني الثالثة عشا اارة والرابعة عش ا ارة ،يف نطاق التقرير ّ
ض ا ا ا اا إىل تقدمي قائمة بأنواع املوارد الوراثية
املائية املسا ا ا ااتزرعة وأقارضا الدية ضا ا ا اامن حدود الوالية الوطنية .ودعيت البلدان أي ا
6
املائية اهلامة وطنياا من املصايد الطبيعية ضمن حدود الوالية الوطنية".
ضا ا ا ا ا اا ،يف دورهتا العادية الرابعة عش ا ا ا ا اارة ،على بنية التقرير 7وطلبت من املنظمة تعديل مش ا ا ا ا ااروع
-5
ووافقت اهليئة أي ا
اخلطوط التوجيهية بش ا ا ا ا ا ااأن إعداد التقارير القطرية عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل وخفض عدد
1
2
3
4
5
6
7

الفقرة  39من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report Rev.1
الفقرة  40من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report/Rev.1
الفقرة  41من الوثيقة .CGRFA-16/17/Report/Rev.1
الوثيقة .CGRFA-17/19/8.2/Inf.1
الفقرتان  60و 61من الوثيقة .CGRFA-11/07/Report
الفقرة  76من الوثيقة .CGRFA-14/13/Report
املرفق حا بالوثيقة .CGRFA-14/13/Report
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الدراسااات املواضاايعية األساااسااية املقبحة ببتيبها حبس ا األولوية اشااياا مع النطاق املتفق عليه والبكيز على مسااألة التنوع
8
الوراثي األساسية.
أقرت اهليئة ،يف دورهتا العادية اخلامسا ااة عشا اارة ،جدوالا منيا من ّقحا إلعداد التقرير وقائمة إرشا ااادية بالدراسا ااات
-6
وّ
األس ا ا اااس ا ا ااية املواض ا ا اايعية وتقديرات بالتكاليف ،ودعت البلدان إىل إعداد تقارير قطرية ضدف إعداد التقرير اش ا ا اااركة ايع
أيضا على إنشا موعة عمل فنية استشارية متخصصة ( موعة العمل) لكي
أةحاب املصلحة املعنيني .ووافقت اهليئة ا
9
تأخذ على عاتقها بالتحديد مهمة توجيه عملييت إعداد التقرير واستعراضه.
واس ا ا ا ااتعرض ا ا ا اات موعة العمل ،يف دورهتا األوىل اليت انعقدت خالل الفبة املمتدة من  20إىل  22يونيو/حزيران
-7
 ،2016النسخة األوىل من مشروع التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل .وأشارت إىل أنه تليل
ّأويل يس ا ا ا ا ا ااتند إىل موعة حمدودة من التقارير القطرية ،وإىل أن هنا حاجة إىل عدد أكد من التقارير القطرية من أجل
10
مفصلة وتوةيات بشأن وضع الصيغة النهائية للتقرير.
وضع الصيغة النهائية للتقرير ،وتق ّدمت بتعليقات ّ
ولذلك دعت اهليئة ،خالل دورهتا العادية الس ااادس ااة عش اارة ،البلدان اليت مل تقدم بعد تقاريرها القطرية إىل القيام
-8
بذلك ،اا يف ذلك تقدمي نسا ا ا ا ا ا ا حمدثة ،حبلول  30يونيو/حزيران  .2017وحبلول هذا املوعد ،مت تلّقي  92من التقارير
القطرية املص ا ااادق عليها رهتي ا على النحو الوراد يف املرفق األول .واألهم من ذلك أن مش ا ااروع التقرير املن ّقح يش ا ااتمل على
بيانات واردة من البلدان اإلحدى عش ا ا ا ا ا اارة الرائدة يف إنتا تربية األحيا املائية واليت ثل أكثر من  96يف املائة من إنتا
تربية األحيا املائية عاملي ا.

ثالثاا -الخطوات المتخذة من أجل وضع الصيغة النهائية للتقرير
المشاورات
نظرت موعة العمل االس ااتش ااارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الص االة التابعة للجنة مص ااايد
-9
األهتا ( موعة العمل التابعة للجنة مصااايد األهتا ) يف النسااخة األوىل من مشااروع التقرير خالل اجتماعها الثاين الذي
أقرت التوة ا اايات الص ا ااادرة عن موعة العمل التابعة للهيئة خالل
انعقد من  19إىل  20أكتوبر /تشا ا ارين األول  ،2017و ّ
11
دورهتا األوىل.
رحبت اللجنة الفرعية املختص ا ا ااة بببية األحيا املائية التابعة للجنة مص ا ا ااايد األهتا يف دورهتا التاس ا ا ااعة اليت
 -10وقد ّ
انعقدت من  24إىل  27أكتوبر/تشارين األول  2017بالتقرير الذي ساايصاادر قريباا والذي ،على النحو الذي أشااارت إليه
 8الفقرة  79من الوثيقة .CGRFA-14/13/Report
 9الفقرة  63من الوثيقة .CGRFA-15/15/Report
 10الفقرات  14-8من الوثيقة .CGRFA-16/17/10
 11الصفحات  3-1من الوثيقة .CGRFA-17/19/8.2/Inf.4
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اجملموعة الفرعية ،س ا ااي ّسا ا اهل عملية تديد التحديات والفرن املرتبطة بتنمية املوارد الوراثية املائية وإدارهتا وة ا ااو ا .وأش ا ااار
عدة أعضا إىل أنه ستكون هنا حاجة إىل يادة القدرات البشرية واملالية من أجل اع املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية
12
املائية وإدارهتا بغرض إعداد التقرير.
متاحا
 -11وقد مت إعداد مش ااروع التقرير املن ّقح اس ا ا
اتنادا إىل تليل التقارير القطرية البالد عددها  92تقر ايرا وقد أة اابح ا
على املوقع اإللكبوين للمنظمة يف  13آذار/مارس  .2018ودعت املنظمة ،استجابةا منها لطل اهليئة ،األعضا واملراقبني
يف اهليئة يف مطلع مارس/آذار  ،2018من خالل رس ا ااالة دورية موجهة إىل الدول ،إىل تقدمي تعليقاهتا على مش ا ااروع التقرير
املن ّقح حبلول  31مايو/أيار .2018
نظرا إىل عدم إتاحة النس ا ا ااخة املنقحة من مش ا ا ااروع التقرير لدوريت موعة العمل التابعة للجنة مص ا ا ااايد األهتا
 -12و ا
واللجنة الفرعية املختصا ا ااة بببية األحيا املائية التابعة للجنة مصا ا ااايد األهتا يف أكتوبر/تش ا ا ارين األول  ،2017التمسا ا اات
خطي.
تعليقات األعضا يف هذين اجلها ين يف مارس/آذار – أبريل/نيسان  2018بشكل ّ
ضا ا اا إىل ا ص ا ااول على معلومات ذات ة ا االة من املنظمات الدولية ،وض ا ااعت
 -13واس ا ااتجابةا لطل اهليئة الداعي أي ا
املنظمة اس ا ا ااتمارة مس ا ا ااح بس ا ا اايطة تلتمة فيها من املنظمات الدولية معلومات حول املوارد الوراثية املائية ،مت تو يعها على
وردت ست منظمات على هذا املسح ،وهي :منظمة مصايد أهتا حبرية فكتوريا
املنظمات املعنية يف خمتلف أحنا العاملّ .
وهيئة ر امليكوند وشاابكة مراكز تربية األحيا املائية يف إقليم آساايا واايئ اهلادز ومركز تنمية مصااايد األهتا يف جنوب
شرق آسيا وااعة اايئ اهلادز واملركز العاملي لألهتا .
 -14واسااتعرضاات موعة العمل التابعة للهيئة مشااروع التقرير املن ّقح خالل دورهتا الثانية اليت انعقدت من  23إىل
أبريل/نيسان  2018وق ّدمت التوةيات من أجل تسينه:

12

25



سلّطت موعة العمل الضو على أمهية الصون يف املوقع الطبيعي وخارجه ،وال سيما يف بنو اجلينات ا ية،
ولكنها أشارت إىل أمهية ااافظة على مستويات مناسبة من التنوع الوراثي يف خطئ الصون للتقليل ،على
سبيل املثال ،من التكاثر الداخلي.



وناقشت موعة العمل أسالي الصون املستخدمة من أجل تعزيز األرةدة ،وأشارت إىل أمهية التقليل من
االنتقا بالنسبة إىل ظروف املزرعة للوقاية من اآلثار السلبية ااتملة على موعة األنواع الدية .وطلبت
التطرق إىل هذه املواضيع يف التقرير ورسائلها األساسية.



وأشارت موعة العمل إىل ضرورة أن يتضمن التقرير إيضاحات بشأن مفهومي الصون يف املوقع الطبيعي
وخارجه ،خاةة يف ما يتعلق بالصون يف املوقع الطبيعي يف املزرعة ومن خالل تعزيز األرةدة .وأشارت
أيضا إىل التحديات اليت يواجهها بعض البلدان يف تنفيذ برامد الصون يف املوقع الطبيعي
موعة العمل ا

الفقرتان  47- 46من الوثيقة .CGRFA-17/19/8.2/Inf.3
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وخارجه ،وأوةت بأن تطل اهليئة من املنظمة تقدمي الدعم إىل البلدان ،بنا على طلبها ورهنا بتوافر املوارد
املالية ،من خالل نقل التكنولوجيا وتنمية القدرات.


وأحاطت موعة العمل علم ا بأمهية املؤلفات العلمية املفتوحة املصدر واليت يستعرضها األقران باعتبارها آلية
فعالة من حيث التكلفة لتبادل املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية املائية يف ما بني أةحاب املصلحة .وأوةت
موعة العمل بأن يتضمن التقرير معلومات عن الشبكات اليت تعاجل مسألة املوارد الوراثية املائية ،مثل الشبكة
الدولية لعلم الوراثة يف تربية األحيا املائية واهليئة العامة ملصايد أهتا البحر األبيض املتوسئ.
وأوةت موعة العمل بدراسة أثر االتفاقات الدولية على أةحاب املصلحة بشكل و ٍ
اف ،إما يف شكل



وأوةت موعة العمل بأن تستعرض املنظمة مشروع التقرير املن ّقح لضمان الوضوح والدقة فيه .وأوةت،
بشكل أكثر تديدا ،اا يلي:



نص أو جدول ،على غرار اجلدول  6-9املوجود حالياا.

(أ)

توحيد املصطلحات املستخدمة يف كل أجزا التقرير والتقيّد بالتعاريف املوضوعة ،حيثما وجدت؛

(ب)

معاجلة املشاكل اللغوية من خالل ترير النص وتصحيحه؛

( )

وتوحيد الفئات الوةفية يف كل أجزا التقرير؛

(د)

وتوخي الدقة يف النص واألرقام وعناوين اجلداول وموا متها مع حمتوياهتا ومع التقارير القطرية
األةلية؛

(ه)

وإسناد النتائد بشكل ةحيح إىل األنواع املستزرعة أو األقارب الدية أو املوارد الوراثية املائية
13
األوسع.

 -15وقد مت إدرا هذه التوةيات إىل جان التعقيبات اليت ق ّدمها األعضا يف اهليئة واملنظمات الدولية واألعضا يف
موعة العمل التابعة للجنة مصا ا ااايد األهتا  ،يف نسا ا ااخة جديدة من مشا ا ااروع التقرير اليت مت عرضا ا ااها على جلنة مصا ا ااايد
14
ورحبت اللجنة اش ا ااروع التقرير وأوة ا اات بوض ا ااعه يف
األهتا خالل دورهتا الثالثة والثالثني كوثيقة معلومات أس ا اااس ا اايةّ .
وتوجهت اللجنة بالشااكر إىل موعة العمل االسااتشااارية املعنية
ةاايغته النهائية من قبل األمانة وتو يعه على نطاق واسااعّ .
باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الص ا ا ا ا االة التابعة للجنة مص ا ا ا ا ااايد األهتا و موعة العمل الفنية ا كومية الدولية
املخص ا اصا ااة املعنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة التابعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على عملهما من أجل
إعداد التقرير .وأوةت اللجنة أيض ا بأن تقوم املنظمة بتطوير نظام عاملي للمعلومات اا يشمل سجالا باألنواع لرةد حالة
15
املوارد الوراثية املائية اهلامة لببية األحيا املائية وتقييمها.

13
14
15

الفقرات  21-17من الوثيقة .CGRFA-17/19/8.1
الوثيقة COFI/2018/SBD.7
الفقرتان  38و 39من الوثيقة .CGRFA-17/19/8.2/Inf.2
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موعة العمل التابعة للجنة

 -16وقد أدرجت تعقيبات أخرى وردت من جهات ،من بينها أ مانة اهليئة وأعضا ا ا ا ا ا ااا
مص ا ا ا ا ااايد األهتا  ،يف نس ا ا ا ا ااخة ائية للوثيقة من أجل إعداد الوثيقة املعنونة حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف
16
العامل – النسخة املعروضة للتدقيق.

الدراسات المواضيعية األساسية
أقرت اهليئة ،يف دورهتا العادية اخلامس ااة عش اارة ،قائمة إرش ااادية بالدراس ااات املواض اايعية األس اااس ااية ملعاجلة جوان
-17
ّ
حم ّددة من التقرير 17.ومت اسا ا ااتعراض هذه الدراسا ا ااات املواضا ا اايعية وتريرها وإتاحتها لكي تعيد موعة العمل التابعة للجنة
مص ا ا ا ااايد األهتا واللجنة الفرعية املختص ا ا ا ااة بببية األحيا املائية النظر فيها 18.وأدرجت مواد خمتارة من هذه الدراس ا ا ا ااات
يف األقس ااام ذات الص االة من مش ااروع التقرير املن ّقح .وتتض اامن هذه الدراس ااات ،إىل جان التقارير القطرية ،معلومات عن
املوارد الوراثية املائية وعن عدد األنواع املائية لألغذية والزراعة اليت مل يسبق للمنظمة أن أحيطت علما ضا.

رابعا -التوجيهات المطلوبة
ا
-18

وقد ترغ اهليئة يف القيام اا يلي:





16
17

اإلقرار بالتقدم اار يف إعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل.
واألخ ااذ علما اا ب ااالنسا ا ا ا ا ا اخ ااة األخرية للتقرير عن ح ااال ااة املوارد الوراثي ااة امل ااائي ااة لألغ ااذي ااة والزراع ااة يف الع ااامل
وإبدا تعليقات بشأن النتائد الرئيسية املعروضة.
والطل من املنظمة وض ا ا ا ا ااع الص ا ا ا ا اايغة النهائية من التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف
العامل وامللخص املوجز منه وإةدارمها يف عام .2019
والتوةية بتو يع التقرير وامللخص املوجز على نطاق واسع.

الوثيقة
الفقرة  60من الوثيقة .CGRFA-15/15/Report
.CGRFA-17/19/8.2/Inf.1

http://www.fao.org/aquatic-genetic-resources/background/sow/background-studies/ar/18
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المرفق األول
قائمة بالبلدان التي ق ّدمت تقارير بغرض إعداد التقرير عن حالة الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة

في العالم

أمريكا الالتينية
أفريقيا
والبحر الكارييب
األرجنتني
اجلزائر
بليز
بنن
الدا يل
بوركينا فاسو
شيلي
بوروندي
كولومبيا
كابو فريدي
كوستاريكا
الكامريون
كوبا
تشاد
ا اه ااوريا ا ااة ال اك ااون اغ ااو اجلمهورية الدومينيكية
إكوادور
الدميقراطية
السلفادور
جيبويت
اهورية مصر العربية غواتيماال
هندوراس
غانا
املكسيك
كينيا
نيكاراغوا
مدغشقر
بنما
مالوي
باراغواي
املغرب
بريو
مو امبيق
اا اها ااوريا ا ااة ف ا انا اازويا ااال
النيجر
البوليفارية
نيجرييا
السنغال
سرياليون
جنوب أفريقيا
السودان
توغو
تونة
أوغندا
اهورية تنزانيا املتحدة
امبيا

19

آسيا
بلجيكا
أرمينيا
بلغاريا
بنغالديش
كرواتيا
بوتان
تشيكيا
كمبوديا
الدامنر
الصني
إستونيا
قدن
فنلندا
جورجيا
أملانيا
اهلند
هنغاريا
إندونيسيا
التفيا
اهورية إيران اإلسالمية
هولندا
العراق
النرويد
اليابان
بولندا
كا اخستان
اهوري ااة الو ال اادميقراطي ااة رومانيا
سلوفينيا
الشعبية
السويد
ماليزيا
أوكرانيا
الفلبني
اهورية كوريا
سري النكا
تايلند
تركيا
فييت نام

أوروبا

أمريكا الشمالية

أوسيانيا

أسباليا
كندا
الا ااواليا ا ااات املا اتا احا ا اادة فيجي
كرييبايت باالو
األمريكية
ساموا
تونغا
فانواتو

 19تصنيف البلدان ضمن أقاليم وفق ا لتحاليل املنظمة لإلحصا ات املتعلقة اصايد األهتا وتربية األحيا املائية .ميكن االطالع على التفاةيل املتعلقة
بالبلدان واألقاليم املدرجة يف كل إقليم جغرايف ألغراض إحص ا ا ا ا ا ا ااا ات املنظمة على الصا ا ا ا ا ا اافحة التالية :األمم املتحدة  .2014األقاليم (القارية) اجلغرافية
الكدى ،واملناطق اجلغرافية دون اإلقليمية ،والتجمعات االقتصادية وسائر التجمعات املختارة.https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/ .

