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 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 من جدول األعمال املؤقت 5البند 

 جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصصة

 لألغذية والزراعة املعنية باملوارد الوراثية املائية

 األوىلالدورة 

 2016 حزيران/يونيو 22 – 20روما، 

موجز عن تقرير الدورة األوىل جملموعة العمل االستشارية املعنية باملوارد الوراثية املائية 

 والتكنولوجيات ذات الصلة التابعة للجنة مصايد األمساك
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 مقّدمة  -أواًل 

 

طلبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف دورتها األخرية إىل أمني اهليئة ضمان التكامل بني جلنة مصايد  -1

دت جمددًا على أهمية دعـوة جمموعـة   كما أنها أّك .األمساك للمنظمة واهليئة ال سيما يف ما خيّص املوارد الوراثية املائية

ــة   ــة املائي ــاملوارد الوراثي ــة ب ــل االستشــارية املعني ــة مصــايد األمســاك   1العم ــة للجن ــات تات الصــلة التابع  والتكنولوجي

)جمموعة العمل االستشارية( عند عقدها، إىل املساهمة يف إعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة 

 العامل وطلبت إحاطتها علمًا، عن طريق مكتب اهليئة، مبساهمات جمموعة العمل االستشارية.يف 

 

أكتوبر/تشـرين   2و 1وتلّخص هذه الوثيقة نتائج الدورة األوىل جملموعة العمل االستشارية اليت ُعقدت يف يـومي   -2

 CGRFA/WG-AqGR-1/16/Inf.3يف برازيليا، الربازيل. ويرد التقرير الكامل يف الوثيقة  2015األّول 

 

 معلومات أساسية  - انيًاث
 

غذية والزراعة وإدارتها ووـونها موّثـق ومعـروك بشـكل     إن أهمية االستخدام املستدام للموارد الوراثية املائية لأل -3

هامه يف ولكن ما زالت هناك حاجة ملّحة حلفظ التنّوع املائي املوجود وإدارته على حنـو أضلـل لتعزيـز إسـ     جيد نسبيًا،

جماالت األمن الغذائي والتغذية وسبل كسب العيش. وتتلمن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة اآلالك من األنواع 

املوجودة يف احمليطات والبحار والبحريات واملخازن واألنهـار وحقـول األرز واألراضـي الرطبـة وكـذلر يف مراضـق تربيـة        

. وعلى خالك القطاعات األخرى، ضـنن ييـع األقـارل الربيـة     ة امللوحةوالقليل والعذبةحرية الباألحياء املائية يف املياه 

 لألنواع املائية املستزرعة ما زالت موجودة يف الطبيعة.

 

وبناًء على طلب الدورة السابعة للجنة الفرعية املختصـة بببيـة األحيـاء املائيـة التابعـة للجنـة مصـايد األمسـاك،          -4

ا بالفرص املتاحة لزيادة إنتاج األغذية وحتسني سبل كسب العيش عن طريق االستخدام املسؤول للموارد الوراثية وإقرارًا منه

املائية والتكنولوجيات املتصلة بها وإدارتها ووونها، واضقت جلنـة مصـايد األمسـاك يف دورتهـا احلاديـة والـثالثني يف عـام        

تقريـر الـدورة األوىل   مـن   3اختصاواتها. وترد االختصاوات يف امللحق  على إنشاء جمموعة العمل االستشارية وعلى 2014

  .2جملموعة العمل االستشارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات تات الصلة التابعة للجنة مصايد األمساك

                                        
 .CGRFA-15/15/Reportمن الوثيقة  64الفقرة   1

 .CGRFA/WG-AqGR-1/16/Inf.3 الوثيقة  2
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ومن شأن إنشاء جمموعة العمل االستشارية أن تساعد املنظمة، وأن تسدي املشورة إليها بشـأن القلـايا املتعّلقـة     -5

باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات املتصلة بها، ضلاًل عن حتسـني التعـاون الـدولي يف جمـال إدارة املـوارد الوراثيـة       

ًا مع اإلجراءات املتبعة يف املنظمة من أجل إنشاء جمموعة العمـل،   تعـيني عشـر خـرباء مـع األخـذ يف       املائية. ومتاشي

احلسبان اخلربات الفنية واملساواة بني اجلنسني والتوازن اجلغرايف. وسيعمل هؤالء اخلرباء ملدة سـنتني قابلـة للتجديـد.    

تقريـر الـدورة األوىل جملموعـة العمـل االستشـارية املعنيـة بـاملوارد        ب 2وترد قائمة باملشاركني يف الـدورة األوىل يف امللحـق   

 .الوراثية املائية والتكنولوجيات تات الصلة التابعة للجنة مصايد األمساك

 

( إنشـاء وـفحة علـى    1ولقد وضعت جمموعة العمل االستشارية خطة عمـل عامـة تتلـمن األنشـطة التاليـة: )      -6

ائية والتكنولوجيات املتصلة بهـا يف إطـار موقـع الفـاو عـن مصـايد األمسـاك وتربيـة         اإلنبنت مكّرسة للموارد الوراثية امل

 ( املســاعدة علــى إعــداد التقريــر عــن حالــة املــوارد الوراثيــة املائيــة لألغذيــة والزراعــة يف العــامل  2األحيــاء املائيــة  )

راثيـة املائيـة يف ضـوء األمـن الغـذائي      ( املساعدة على تنظيم منتدى الفاو بشـأن االتكنولوجيـات احليويـة للمـوارد الو    3)

( مراجعـة التعـاريف املتعّلقـة بـاملوارد الوراثيـة يف قـوائم       4والتخفيف من حـدة الفقـر واالسـتخدام املسـتدام للمـواردا  )     

ئية ( إعداد قائمة بأضلل اخلطوط التوجيهية املوجودة واملواد املنشورة بشأن إدارة املوارد الوراثية املا5مصطلحات الفاو  )

( إعداد خارطة طريق للبلدان بشأن احلد األدنى من املتطلبات إلدارة املوارد الوراثية املائية وتنميتها ووونها 6ونقلها  و)

 واستخدامها املستدام.

 

 خطة العمل املؤقتة  -ثالثًا 

 

 ترد يف ما يلي خطة العمل املؤقتة اليت اقبحتها جمموعة العمل االستشارية: -7
 

 .املواضقة على أعلاء جمموعة العمل 

  (2015كتوبر/تشرين األول أاألّول )الربازيل، االجتماع. 

 السري الذاتية ألعلاء جمموعة العمل. تقديم 

 .إنشاء دليل مشبك 

 .تقديم قائمة بالروابط واملطبوعات تات الصلة 

 .إنشاء الصفحة على اإلنبنت 

 .استعراض االختصاوات الواردة يف وثائق املعلومات األساسية املواضيعية 

 املساعدة الفنية بشأن التقارير الوطنية. توضري 

 .إسداء املشورة بشأن حتليل التقارير القطرية 

 .استعراض تعاريف املوارد الوراثية املائية يف قائمات مصطلحات الفاو واقباح حتسينات بشأنها 

 .استعراض مشروع التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية يف العامل 

 ارطة طريق.وضع مشروع خ 
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 .وقل خارطة الطريق 

 .حتسني البويج للتقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية يف العامل 

 وابط مع ياعة العمل احلكومية الفنية املعنية باملوارد الوراثية املائية.استحداث الر 

 عد حبسب تواضر التمويل(.عقد اجتماع بني الدورات )مؤمتر عن ُب 

 )مراجعة خطة العمل )حبسب املوارد املتاحة. 

 (.2017، يف يهورية إيران اإلسالمية، أكتوبر/تشرين األول بدئيًاماجتماع ثاٍن ) عقد 

 

 مللتمسةاالتوجيهات    -رابعًا 

 

 يرجى من جمموعة العمل القيام مبا يلي: -8
 

 ا اإلحاطة علمًا خبطة العمل املؤقتة اليت اقبحتها جمموعة العمل االستشارية وتقديم التعليقات بشأنه 

        وتقديم تووية بأن تدعو اهليئة جمموعة العمل االستشارية جمـددًا لتسـاهم األخـرية يف إعـداد التقريـر عـن

 .حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل


