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 مقدمة -اًلأّو

 

 وافقررت هيئررة املرروارد الوراثيررة لألغذيررة والزراعررة ااعيئررةو لرردا انعقرراد دورتهررا العاديررة احلاديررة عشرررة     -1

على أن حتسني مجع املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية املائية وتقاتها هرو أرأن  و أولويرة عاليرةد وأدرجرت إعرداد       

 وكانرت اعيئرة   .1االتقريررو يف برنرامع عملرها املتعردد السرنوات      والزراعرة يف العرامل  تقرير حالة املوارد املائيرة لألغذيرة   

نطرا   وقرررت يف الردورة الرابعرة عشررة أن       رابعة عشرة قد درست نطرا  التقريرر  يف دورتيها العاديتني الثالثة عشرة وال

ية الوطنية. والبلردان مردعوة أيضرًا إىل تقرديم     التقرير يتمثل يف األنواع املائية املستزرعة وقريباتها الربية ضمن حدود الوال

الواقعرة ضرمن    الطبيعيرة  األترا  قائمة باألنواع ال  ختص املوارد الوراثية املائية اعامة على الصرعيد الروطمل ملصرايد    

   حدود الوالية الوطنية.

 

إىل الفراو تعرديل مشرروع    وطلبرت   2ووافقت اعيئة يف دورتها العادية الرابعة عشرة كرذل  علرى هيكرل التقريرر     -2

ااخلطروط   لألغذيرة والزراعرة يف العرامل    املوارد الوراثية املائيرة  حالة اخلطوط التوجيهية بشأن إعداد التقارير القطرية عن

 التوجيهيةو وخفض عدد الدراسات املواضيعية املقرتحة عرب حتديرد أولوياتهرا جوجرب النطرا  املتفرق عليررتد والرتكيرز       

حول املوارد ودعت اعيئة البلدان إىل املشاركة يف العملية عرب إعداد تقارير قطرية  .3الوراثي اجلوهريةعلى مسألة التنوع 

  .4وتعزيز نظم املعلومات ال  تتصل بها الوراثية املائية

 

ية وأيدت اعيئة يف دورتها العادية اخلامسة عشرة جدواًل زمنيًا منقحًا من أجل إعداد التقريررد وقائمرة إرأراد    -3

 برالتقرير كما دعت اعيئة البلدان إىل إعداد تقارير قطرية خاصرة   .5بالدراسات األساسية املواضيعية وتقديرات بالتكاليف

 . 6مع مشاركة أصحاب املصلحة املعنيني مجيعًا

 

تقدم هذه الوثيقة آخر املستجدات عن حالرة إعرداد التقريرر الرذخ سيخضرع ملراجعرة اموعرة العمرل الفنيرة           -4

احلكومية الدولية املخصصة املعنية باملوارد الوراثيرة املائيرة لألغذيرة والزراعرة ااموعرة العمرلو. وقرد أسسرت اعيئرة          

 .7تقرير وعهدت إليها جهمرة توجيررت إعرداده ومراجعتررت    اموعة العمل هذه يف دورتها األخرية من أجل تيسري إعداد ال

  8.مشروع التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامليرد مشروع التقرير يف الوثيقة املعنونة و

 

                                        
 .CGRFA-11/07/Report التقريرمن  61و 60الفقرتان   1
 .CGRFA-14/13/Report بالتقريراملرفق حاء   2
 .CGRFA-14/13/Report التقريرمن  79الفقرة   3
 .CGRFA-14/13/Reportالتقرير من  78الفقرة   4
 .CGRFA-15/15/Report التقريرمن  60الفقرة   5
 .CGRFA-15/15/Report التقريرمن  61الفقرة   6
 .CGRFA-15/15/Report التقريرمن  63الفقرة   7
 .CGRFA/WG-AqGR-1/16/Inf.2الوثيقة   8
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وجيات  ات الصلة ولدعت اعيئة يف دورتها األخرية أيضًا اموعة العمل املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكن -5

وطلبرت إحاطتهرا علمرًا بشرأن مسراهمات اموعرة العمرل         .9مصايد األتا  إىل املساهمة يف إعداد التقريرالتابعة للجنة 

للجنة مصايد األتا  يف إعداد التقرير. وبالتالي أتيح جملموعة العمل موجز عن تقريرر الردورة األوىل    التابعة االستشارية

   10للجنة مصايد األتا د فضاًل عن التقرير الكامل. التابعة شاريةجملموعة العمل االست

 

 لألغذية والزراعة يف العامل املوارد الوراثية املائيةاألساس املنطقي لتقرير حالة  -ثانيًا

 

األمرن  على الرغم من الدور احلاسم الذخ تؤديرت األنواع املائية املستزرعة وقريباتها الربية من حيث املسراهمة يف   -6

 الغذائي العاملي وسبل املعيشة املستدامةد فإن املعلومات املتاحة بشأن املوارد الوراثية املائية املسرتزرعة وقريباتهرا الربيرة   

متيل إىل أن تكون مشتتة وناقصة بوجرت عام. وال تزال هنا  ثغرات رئيسية على صعيد اإلبالغ عن بيانات تربية األحياء 

ص ير . زد على أن حتديد خصائص التنوع الوراثي املائي فيما لفاوبالتالي على مستوا اطرخد واملائية على املستوا الق

 املستويات ال  تقل عن مستوا األنواعد يقتصر على عدد حمدود من األنواع والبلدان. 

 

الوراثيرة املائيرة   تؤدخ قلة البيانات واملعلومات والتوحيد غري الكايف للمقرايي  إىل فهرم ضرعيف حلالرة املروارد       -7

واجتاهاتها. ولكن مثة اعرتاف متزايد بأن املعلومات احملسنة بشأن حالة املروارد الوراثيرة املائيرة واجتاهاتهرا والردوافع      

احملركة عا ستزداد أهمية من أجل دعم تربية األحياء املائية املستدامة وحتسني األمن الغذائي والتغذيرة. وهنرا  أيضرًا    

وباألرصردة السرمكية   جا يف  ل  النباتات املائية املائية املستزرعة الوراثية املتعلقة باملوارد املعلومات ناموعة متزايدة م

السرليمة. ويف الوقرت    اإلدارة لردعم  من املعلومرات  مزيد إىل حاجة أكرب وهنا  املسترتةد واألنواع وراثيًا املتميزة 

 ىل املوارد جلمع املعلومات بشأن تنوع املوارد الوراثية املائية. نفسرتد يفتقر الكثري من البلدان إىل القدرة و/أو إ

 

من أأن حتسني املعارف حول حالة األنواع املائية املستزرعة وقريباتها الربية واجتاهات اسرتخدامها وحفظهرا    -8

 أن يتيح وضع سياسات وخطط أقوا وأكثر مشواًل وإدارة عامة لتل  املوارد الضرورية. 

 

قرير الذخ متت صياغترت قطريرًا إىل عررت تقردير عراملي حلالرة واجتاهرات األنرواع املائيرة املسرتزرعة          يرمي الت -9

فسرتربز مرع الفهرم     الريفيرة أما فرص تعزيز مساهمات املوارد الوراثية املائية يف األمن الغذائي والتنميرة   وقريباتها الربية.

ة وكرذل  واضرعي السياسرات    د سروف يسراعد التقريرر اعيئر    فضاًل عن  لر  واألفضل الستخداماتها احلالية واحملتملة. 

على النظر يف احلاجة إىل اسرتاتيجيات احلفظ واإلدارةد وأولوياتهاد وسوف يساهم يف توعية أصحاب املصرلحة   الوطنيني

 الوطنيني والدوليني املعنيني. 

 

                                        
 .CGRFA-15/15/Report التقريرمن  65الفقرة   9

 .CGRFA/WG-AqGR-1/16/Inf.3الوثيقة و CGRFA/WG-AqGR-1/16/3الوثيقة   10
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 املائيةاملوارد الوراثية حالة  عن األنشطة املنفذة من أجل إعداد تقرير -ثالثًا

 لألغذية والزراعة يف العامل

 

د نفذت الفاو األنشطة التالية من أجرل إعرداد   2015منذ انعقاد آخر دورة عادية للهيئة يف يناير/كانون الثاني  -10

 التقريرد بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية املعنية: 
 

 11نشر اخلطوط التوجيهية باللغة اإلنكليزية؛   

 12ترمجة اخلطوط التوجيهية إىل لغات املنظمة كافة وتكييفها التدرجيي إىل أكل ديناميكي؛   

 و من أجل مجع البيانات املتعلقة حبالة املوارد الوراثية املرفق األولالدعم املنتظم جلهات التنسيق الوطنية ا

 املائية وجتميعها وحتليلها؛  

 األحيراء املائيرة ومصرايد األترا   ات      لرتبيرة قليمية الفرعيرة  التواصل املنتظم مع املنظمات اإلقليمية واإل

الصلة فيما يتعلق جبمع البيانات عن حالة املروارد الوراثيرة املاليرة وجتميعهرا وحتليلرها علرى املسرتويات        

 اإلقليمية؛  

  حالة املوارد الوراثية املائيرة لردعم جهرات التنسريق الوطنيرة يف       لىعتنظيم حلقات عمل إقليمية للتدريب

و؛ الصرني  2015 آ اراحملريط اعراد) ابرانكو د تايلنردد مرارس/     -إقليم آسريا   يف إعداد التقارير القطرية

د غواتيمراالد مايو/أيرار   سري  الكراري  اغواتيمراال   البحر و؛ أمريكا الالتينية و2015 اووكسيد مايو/أيار

 و؛ 2015د أوغنداد يوليو/متوز إنتي فريقيا اأو؛ 2015

 و؛ املرفق الثانيمجع البيانات من التقارير القطرية املقدمة رتيًا وجتميعها وحتليلها ا 

  وضع قاعدة بيانات حتتوخ بيانات ومعلومات مستخرجة من تقارير قطرية مقدمة رتيًا؛ 

 إأراكهم يف العملية؛انتقاء مؤلفني للدراسات املواضيعية األساسية األربع و 

o   إدراج مسرررألة التنررروع الررروراثي واملؤأررررات يف اإلحصررراءات ورصرررد األنرررواع املائيرررة املسرررتزرعة 

 وقريباتها الربية؛ 

o  واجلينوميات يف تربية األحياء املائية؛  البيولوجيةالتكنولوجيا 

o املوارد الوراثية لألعشاب البحرية املستزرعة والنباتات العليا للمياه العذبة؛  

o  .املوارد الوراثية للكائنات الدقيقة  ات االستخدام احلالي واحملتمل يف تربية األحياء املائية 

     إدراج مفهروم  تنظيم حلقة عمل للخرباء من أجل تقديم املشورة بشأن الدراسة املواضريعية األساسرية حرول

 قريباتهرررا الربيرررةالررروراثي واملؤأررررات يف اإلحصررراءات ورصرررد األنرررواع املائيرررة املسرررتزرعة و  التنررروع

 و. 2016االفاود روماد أبريل/نيسان 

                                        
11  e.pdf469mm-/a3http://www.fao.org/ 
12  http://www.fao.org/fishery/AquaticGeneticResources/en 

http://www.fao.org/3/a-mm469e.pdf
http://www.fao.org/fishery/AquaticGeneticResources/en
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   .مجع البيانات عن حالة املوارد الوراثية املائية من املنظمات الدولية وجتميعها وحتليلها 

  و البيانرررات املسرررتقاة مرررن التقرررارير القطريرررة الرتيرررة املتاحرررة؛  1صرررياغة التقريرررر بنررراء علرررى: ا 

 و اسررررتعرات املؤلفررررات  ات الصررررلة؛  3ية؛ او مرررروجزات الدراسررررات املواضرررريعية األساسرررر   2ا

 و البيانات من املنظمات الدولية. 4ا

 

 تقرير حالة املواردالوضع الراهن واخلطوات التالية حنو استكمال  -رابعًا

 لألغذية والزراعة يف العامل املائيةالوراثية 
 

 جهات التنسيق الوطنية
 
د دعا مدير عام املنظمة البلردان إىل تعريني   2012أبريل/نيسان  19الصادرة يف  CSL C/FI-38جوجب الوثيقة  -11

ويف وقرت   .برالتقرير د من أجل إعرداد التقرارير القطريرة اخلاصرة     2012سبتمرب/أيلول  3جهات تنسيق وطنيةد حبلول 

 . ااملرفق األولواو جهة تنسيق وطنية رتيًا من قبل أعضاء الف 79إعداد هذه الوثيقة جرا تعيني 
 

 لتقارير القطريةا
 
يف دورتها األخرية على وجوب تقديم التقرارير   اعيئةلدا تأييد اجلدول الزممل املعدل إلعداد التقريرد وافقت  -12

وجرا تلقي عدد حمدود فقط من التقارير القطرية يف موعرد انقضراء    13على أبعد تقدير. 2015القطرية حبلول نهاية عام 

تقريرًا قطريًا مترت املصرادقة    47 استلمتكانت الفاو قد  2016 آ ارل نهاية أهر مارس/وحبلو و.1الشكل  انظراملهلة ا

  14.ااملرفق الثانيو عليها بشكل رتي مع إمكانية إدراج تل  التقارير يف حتليل مشروع التقرير
 

 الفاو خالل الفرتة املمتدة من نوفمرب/تشرين الثاني استلمتهاالتقارير القطرية الرتية ال   - 1الشكل 

 2016إىل أبريل/نيسان  2015
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 بيانرات لعشررة بلردان    علرى  15 هرذا  مشروع التقرير عن حالة املوارد املائية لألغذية والزراعة يف العرامل حيتوا  -13

يف املائة من إنتاج تربية األحياء املائية من حيرث   29و 20ألحياء املائية وهي متثل رتبية ابلدًا منتجًا ل 15من بني أكرب 

تتفاوت التغطية اإلقليمية وتغطية البلدان ضمن الفئات االقتصادية املختلفة. وباإلضرافة إىل  لر    واحلجم والقيمةد تباعًا. 

 قرد سراهمت   2014الر  أبلغرت عرن إنتراج تربيرة األحيراء املائيرة يف عرام          135 يف املائة فقط من البلردان الرر   35فإن 

رتبيرة  البلردان املنتجرة ل   سيما من أبرزويبدو أن حتليل تقارير قطرية إضافيةد وال  .تقريرًا قطريًاو 47يف مشروع التقرير ا

لتوفري تقدير عاملي أكثر مشواًل وتوازنًا. يف فرتة إعداد هذه الوثيقةد كانرت   ضرورياند وتأثريها يف التقريرد ألحياء املائيةا

و وهري إىل جانرب التقرارير القطريرة اإلضرافية الر  تلقتهرا بعرد         1الشركل   انظرقت تقارير قطرية إضافية ااألمانة قد تل

 التقريرد على أن تصدر اموعة العمل توصياتها بشأنها.  منقحة عنميكن أن تدرج يف نسخة  2016أبريل/نيسان 

 

 الدراسات املواضيعية األساسية ومصادر املعلومات األخرا

 

د 1روع التقريرد حبسب ما يرد يف هذه الدورة األوىل جملموعرة العمرلد يرربز إىل حرد معرني يف الفصرل       إن مش -14

من أجل االستخدام املستدام للمروارد الوراثيرة    البيولوجيةتطبيق التكنولوجيات نتائع الدراسة املواضيعية األساسية بشأن 

األساسية يف الوقت الراهن. أما الدراسات األساسية املواضريعية  . وجيرخ استعرات هذه الدراسة املائية وحفظها وإدارتها

  قيد االستكمال وسوف تنعك  يف مشروع التقرير املنقح.هي الثالث األخرا ف

 

 إن البيانات الصادرة عن املنظمات الدولية اعامةد فضراًل عرن املؤلفرات  ات الصرلةد تررد يف مشرروع التقريرر        -15

 اة من التقارير القطرية. لكي تكمل املعلومات املستق

 

 حالة مشروع التقرير

 

العمل بانطباع أول عن املفهوم. ويتوجب إجراء املزيرد   يفي مشروع التقرير يف املقام األول بغرت تزويد اموعة -16

من العمل من أجل استكمال التقرير لنشره من قبل الفاو. ونظرًا إىل البيانات الر  ميكرن أن تررد يف التقريررد كمرا سربق       

 ناهير  د وأوجزنا أعالهد قد يبدو من السابق ألوانرت استخالص استنتاجات نهائية مرن مشرروع التقريرر يف هرذه املرحلرة     

رسائل رئيسية أوليرةد ينبغري طبعرًا     يصوغعن تعيني الثغرات وحتديد األولويات باالستناد إليرت. ومع أن مشروع التقرير 

التحقق من هذه الرسائل يف ضوء معلومات أكثر اكتمااًل. وبسبب القيود علرى املروارد املاليرة والبشرريةد ال يرزال مشرروع       

اقص العامة. فمشروع التقرير على سبيل املثال ال يعك  بعد بالشركل الكرايف البيانرات    بعض النو من التقرير يعاني أيضًا

أو املعلومات اإلقليمية املفصلة؛ كما ال يستخدم بعد ثالثًا مرن أصرل الدراسرات املواضريعية األساسرية       القطريةوالتجارب 

املعلومرات ومراجعهراد جرا فيهراد علرى وجررت       األربع ال  مت تنفيذها؛ وينبغي القيام باملزيد من العمل لتحديد مصرادر  
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اخلصوصد التقارير القطرية؛ إن أجزاء رئيسية من التقرير  ات طبيعة أولية وتقوم على حتاليل غري مكتملة؛ مل يضع 

  مشروع التقرير بعد إىل االستعرات من جانب مراجعني خارجيني مستقلني.

 

 األنشطة املخطط عا من أجل استكمال التقرير

 

جرا التخطيط لألنشطة التالية من أجل التسريع يف إعداد التقرير واستكمالرتد عدف رئيسري يتمثرل يف زيرادة     -17

   عدد التقارير القطرية:
 

   إجرراءات بنرراء القرردرات الرر  تسررتهدف البلرردان الر  تعرراني صررعوبات حمررددة يف عمليررة اإلبررالغ 

ية األحياء املائية ومجع البيانات؛ قطاع تربيرة  ص تربيامثل املوارد البشرية واملالية احملدودة فيما 

 األحياء املائية عالي التنوع على مستوا األنواع ونظم الرتبيةو؛ 

  استكمال الدراسات املواضيعية األساسية الثالث املتبقية؛ 

       إدراج البيانررات املسررتقاة مررن تقررارير قطريررة إضررافية والدراسررات املواضرريعية األساسررية الررثالث 

 منقح للتقرير؛ ضمن حتليل 

  بل اموعة العمل يف دورتها الثانية؛ راجعترت من ق ملإعداد مشروع تقرير منقحد 

  من أجل إقراره.  للهيئةرفع التقرير النهائي إىل الدورة السابعة عشرة العادية 

 

 التوجيهات امللتمسة   -خامسًا

 

 التعليقرات والتوصريات بشرأن مضرمونرت واملزيرد     قد ترغب اموعة العمل يف استعرات مشروع التقريرر وتقرديم    -18

 من اإلعداد. 

 

 قد ترغب اموعة العمل يف توصية اللجنة بأن:  -19
 

            تشجع البلدان ال  مل تقرم برذل  بعردد علرى تعريني جهرات تنسريق وطنيرة وتقرديم التقرارير القطريرة يف أول 

 فرصة ممكنة؛ 

 ؛ تطلب إىل الفاو مواصلة عملها من أجل إعداد التقرير 

  إتاحة األموال؛  رهنتؤيد األنشطة املخطط عا الستكمال التقرير حبسب ما يرد يف هذه الوثيقةد 

 تدعو املاحنني إىل دعم إعداد التقرير واستكمالرت وترمجترت ونشره. و 
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 والررواردة املائيررةاملرفررق األول: قائمررة البلرردان الرر  عينررت رتيررًا جهررات تنسرريق وطنيررة معنيررة برراملوارد الوراثيررة     

 2016مايو/أيار  15يف 

 

 األرجنتني 

 أرمينيا 

 إسبانيا 

 إستونيا 

  إكوادور 

 أملانيا 

 إندونيسيا 

 أوغندا 

 أوكرانيا 

 إيطاليا 

 باراغواخ 

 باكستان 

 الربازيل 

 بلجيكا 

 بليز 

 بنما 

 بنن 

 بوركينا فاسو 

  بولندا 

  بريو 

 تايلند 

 تركيا 

  ترينيداد وتوباغو 

 تونغا 

 اجلمهورية التشيكية 

  اجلمهورية الدومينيكية 

 اإلسالمية مجهورية إيران 

 مجهورية تنزانيا املتحدة 

  مجهورية فنزويال البوليفارية 
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 مجهورية كوريا 

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 

 جيبوتي 

 رومانيا 

 زامبيا 

 ساموا 

 سلوفينا 

 السنغال 

 السودان 

  ةسوريالعربية الاجلمهورية 

 السويد 

  سرياليون 

 أيلي 

  العرا 

 عمان 

 غانا 

 غواتيماال 

 فرنسا 

 الفلبني 

 فيجي 

 فييت نام 

 قربص 

 كابو فريدخ 

 الكامريون 

 كرواتيا 

 كمبوديا 

 كوبا 

 كوستاريكا 

 كولومبيا 

 كرييباس 

 كينيا 

 التفيا 
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 مالي 

 ماليزيا 

 مصر 

  املغرب 

  املكسي 

 مالوخ 

  موزامبيق 

  ميامنار 

 النمسا 

 نيبال 

  النيجر 

 نيجرييا 

 نيكاراغوا 

 اعند 

 هندوراس 

 هنغاريا 

  اليابان 

 اليمن 
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 رتيرًا بشرأن حالرة املروارد الوراثيرة املائيرة لألغذيرة والزراعرة والرواردة          قائمة التقرارير القطريرة املقدمرة   املرفق الثاني: 

 2016 نيسان/أبريل 15يف 

 

 إستونيا 

 إكوادور 

 أملانيا 

  أوغندا 

 أوكرانيا 

 باراغواخ 

 الربازيل 

  بليز 

 بنما 

 بنن 

 بوركينا فاسو 

 بريو 

  تايلند 

 تونغا 

 التشيكية اجلمهورية 

  اإلسالمية إيرانمجهورية 

  مجهورية تنزانيا املتحدة 

  مجهورية فنزويال البوليفارية 

  كوريامجهورية 

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 

 زامبيا 

 ساموا 

 السلفادور 

 سلوفينيا 

 السنغال 

 السويد 

 أيلي 

  العرا 

 غانا 

 غواتيماال 

 الفلبني 
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 فيجي 

 فييت نام 

 كمبوديا 

 كندا 

 كوستاريكا 

 كولومبيا 

 كرييباس 

 كينيا 

 التفيا 

 ماليزيا 

 املغرب 

 مالوخ 

 موزامبيق 

  نيكاراغوا 

 اعند 

 اليابان 

  


