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 المقّدمة -أولا 
 

حالة رّحبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف دورهتا العادية السااادسااة عشاارة، اشااروع التقرير عن  -1
)التقرير(. ودعت البلدان اليت مل تبادر بعد إىل تعيني جهات اتصااال وطنية، املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل 

وشاااااااااّجعت البلدان اليت سااااااااابق وأن رفعت تقريراا  2017يونيو/حزيران  30إىل القيام بذلك وإىل تقدمي تقاريرها القطرية قبل 
 .1ةمنّقحقطرياا على تقدمي نسخة 

 
 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملعن  منّقحوطلبت اهليئة إىل املنظمة إعداد مشااااااااااااااروع تقرير  -2

 املعلومات األسااااااااساااااااية املواضااااااايعية القطرية ودراساااااااات( مع مراعاة املعلومات املضاااااااّمنة يف التقارير املنّقح)مشاااااااروع التقرير 
واملعلومات اليت أتاحتها املنظمات الدولية، فضاااااااااالا عن تعليقات وتوةااااااااايات اهليئة و موعة العمل الفنية ا كومية الدولية 
ا إىل إبدا   املخصااااااااصااااااااة املنبثقة عنها واملعنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ) موعة العمل(. ودعت البلدان أيضااااااااا

، االقتضاااااااااا سااااااااا  حبوطلبت كذلك من جلنة مصاااااااااايد األهتا  وأجهزهتا الفرعية،  املنّقحرير مالحظاهتا على مشاااااااااروع التق
 نّقحوطلبت اهليئة من  موعة العمل استعراض مشروع التقرير امل 2وإبدا  مسامهتها بشأنه. نّقحاستعراض مشروع التقرير امل

 3يف ضو  كل التعليقات واملسامهات املتوافرة.
 
معروضة نسخة معلومات حمدثة عن عملية متابعة طلبات اهليئة وتبنّي حالة إعداد التقرير. وترد تقّدم هذه الوثيقة  -3

 . 4املعروضة للتدقيقالنسخة  – حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملللتقرير يف الوثيقة املعنونة  للتدقيق
 

 أساسية معلومات -ثانياا 
 
وافقت اهليئة، يف دورهتا العادية ا ادية عشاااااااااااااارة، على أن تسااااااااااااااني اع املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية املائية  -4

. ونظرت اهليئة، يف 5مسااااااألة تظى بأولوية قصااااااوى، وأدرجت إعداد التقرير يف برنامد عملها املتعدد الساااااانوات وتشاااااااركها
رة، يف نطاق التقرير وقّررت يف دورهتا التالية أن "نطاق التقرير يتمثل يف األنواع دورتيها العاديتني الثالثة عشااااارة والرابعة عشااااا

ا إىل تقدمي قائمة بأنواع املوارد الوراثية عيت البلدان أيضاااااااااا املائية املساااااااااتزرعة وأقارضا الدية ضااااااااامن حدود الوالية الوطنية. ود  
 6ية الوطنية".ا من املصايد الطبيعية ضمن حدود الوالاملائية اهلامة وطنيا 

 
املنظمة تعديل مشااااااااااااروع  منوطلبت  7ا، يف دورهتا العادية الرابعة عشاااااااااااارة، على بنية التقريروافقت اهليئة أيضااااااااااااا و  -5

وخفض عدد  حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملاخلطوط التوجيهية بشااااااااااااااأن إعداد التقارير القطرية عن 
                                                      

 .1Report Rev./17/16-CGRFAمن الوثيقة  39الفقرة   1
 .1Report/Rev./17/16-CGRFAمن الوثيقة  40الفقرة   2
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 .Report/13/14-CGRFAمن الوثيقة  76الفقرة   6
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ا مع النطاق املتفق عليه والبكيز على مسااألة التنوع األساااسااية املقبحة ببتيبها حبساا  األولوية  اشاايا  الدراسااات املواضاايعية
 8الوراثي األساسية.

 
اا إلعداد التقرير وقائمة إرشااااادية بالدراسااااات منّقحوأقّرت اهليئة، يف دورهتا العادية اخلامسااااة عشاااارة، جدوالا  منياا  -6

التقرير اشااااااااركة ايع  ضدف إعدادات بالتكاليف، ودعت البلدان إىل إعداد تقارير قطرية األسااااااااساااااااية املواضااااااايعية وتقدير 
ا على إنشا   موعة عمل فنية استشارية متخصصة ) موعة العمل( لكي أةحاب املصلحة املعنيني. ووافقت اهليئة أيضا 

 9تأخذ على عاتقها بالتحديد مهمة توجيه عملييت إعداد التقرير واستعراضه.
 
يونيو/حزيران  22إىل  20واسااااااااااتعرضاااااااااات  موعة العمل، يف دورهتا األوىل اليت انعقدت خالل الفبة املمتدة من  -7

. وأشارت إىل أنه تليل حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملعن  مشروع التقرير النسخة األوىل من ،2016
التقارير القطرية، وإىل أن هنا  حاجة إىل عدد أكد من التقارير القطرية من أجل يل يسااااااااااااااتند إىل  موعة حمدودة من أوّ 

 10وضع الصيغة النهائية للتقرير، وتقّدمت بتعليقات مفّصلة وتوةيات بشأن وضع الصيغة النهائية للتقرير.
 
ريرها القطرية إىل القيام ولذلك دعت اهليئة، خالل دورهتا العادية السااااادسااااة عشاااارة، البلدان اليت مل تقدم بعد تقا -8

من التقارير  92قي . وحبلول هذا املوعد، مت تلّ 2017يونيو/حزيران  30بذلك، اا يف ذلك تقدمي نساااااااااااااا  حمدثة، حبلول 
يشااااااتمل على  نّقح. واألهم من ذلك أن مشااااااروع التقرير املاملرفق األولوراد يف النحو الالقطرية املصااااااادق عليها رهتياا على 

يف املائة من إنتا   96بيانات واردة من البلدان اإلحدى عشاااااااااااااارة الرائدة يف إنتا  تربية األحيا  املائية واليت  ثل أكثر من 
 تربية األحيا  املائية عاملياا.

 
 المتخذة من أجل وضع الصيغة النهائية للتقرير الخطوات -ثالثاا

 
 المشاورات

 
التابعة للجنة مصاااايد  ذات الصااالة االساااتشاااارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجياتموعة العمل  نظرت  -9

خالل اجتماعها الثاين الذي  التقرير مشااروع األهتا  ) موعة العمل التابعة للجنة مصااايد األهتا ( يف النسااخة األوىل من
خالل  التابعة للهيئة التوةاااااايات الصااااااادرة عن  موعة العمل، وأقّرت 2017أكتوبر/ تشاااااارين األول  20إىل  19انعقد من 

 11دورهتا األوىل.
 

وقد رّحبت اللجنة الفرعية املختصااااااااة بببية األحيا  املائية التابعة للجنة مصااااااااايد األهتا  يف دورهتا التاسااااااااعة اليت  -10
على النحو الذي أشااارت إليه  ،ذيالو  الذي ساايصاادر قريباابالتقرير   2017أكتوبر/تشاارين األول  27إىل  24انعقدت من 

                                                      

 .Report/13/14-CGRFAمن الوثيقة  79الفقرة   8
 .Report/15/15-CGRFAمن الوثيقة  36 ةالفقر   9

 .CGRFA-10/17/16الوثيقة من  14-8 اتالفقر   10
 .4Inf./2.8/19/17-CGRFA من الوثيقة 3-1 الصفحات  11
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هل عملية تديد التحديات والفرن املرتبطة بتنمية املوارد الوراثية املائية  ،اجملموعة الفرعية وأشااااااار  وةااااااو ا. إدارهتاو ساااااايسااااااّ
عدة أعضا  إىل أنه ستكون هنا  حاجة إىل  يادة القدرات البشرية واملالية من أجل اع املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية 

 12.هتا بغرض إعداد التقريروإدار املائية 
 

أةاااابح متاحاا قد تقريراا و  92اسااااتناداا إىل تليل التقارير القطرية البالد عددها  نّقحاملتقرير الوقد مت إعداد مشااااروع  -11
منها لطل  اهليئة، األعضا  واملراقبني  . ودعت املنظمة، استجابةا 2018آذار/مارس  13على املوقع اإللكبوين للمنظمة يف 

، من خالل رساااااالة دورية موجهة إىل الدول، إىل تقدمي تعليقاهتا على مشاااااروع التقرير 2018يف اهليئة يف مطلع مارس/آذار 
 .2018مايو/أيار  31لول حب نّقحامل
 

 موعة العمل التابعة للجنة مصاااااااايد األهتا  دوريت مشاااااااروع التقرير لنظراا إىل عدم إتاحة النساااااااخة املنقحة من و  -12
مسااااااات ، الت  2017يف أكتوبر/تشااااااارين األول  واللجنة الفرعية املختصاااااااة بببية األحيا  املائية التابعة للجنة مصاااااااايد األهتا 

 .بشكل خطيّ  2018أبريل/نيسان  –يف مارس/آذار  هذين اجلها ينتعليقات األعضا  يف 
 

ا إىل ا صااااااول على معلومات ذات ةاااااالة من املنظمات الدولية، وضااااااعت  -13 واسااااااتجابةا لطل  اهليئة الداعي أيضااااااا
املنظمة اسااااااااتمارة مسااااااااح بساااااااايطة تلتمة فيها من املنظمات الدولية معلومات حول املوارد الوراثية املائية، مت تو يعها على 

ت على هذا املسح، وهي: منظمة مصايد أهتا  حبرية فكتوريا املنظمات املعنية يف خمتلف أحنا  العامل. ورّدت ست منظما
وهيئة  ر امليكوند وشااابكة مراكز تربية األحيا  املائية يف إقليم آسااايا واايئ اهلادز ومركز تنمية مصاااايد األهتا  يف جنوب 

 .واملركز العاملي لألهتا ز شرق آسيا وااعة اايئ اهلاد
 

 25إىل  23خالل دورهتا الثانية اليت انعقدت من  املنّقحواسااتعرضاات  موعة العمل التابعة للهيئة مشااروع التقرير  -14
 وقّدمت التوةيات من أجل تسينه: 2018أبريل/نيسان 

 
  ،بنو  اجلينات ا ية، يف ال سيما و سّلطت  موعة العمل الضو  على أمهية الصون يف املوقع الطبيعي وخارجه

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
لوقاية من اآلثار السلبية ااتملة على  موعة األنواع الدية. وطلبت االنتقا  بالنسبة إىل ظروف املزرعة ل

 التطرق إىل هذه املواضيع يف التقرير ورسائلها األساسية.
  وأشارت  موعة العمل إىل ضرورة أن يتضمن التقرير إيضاحات بشأن مفهومي الصون يف املوقع الطبيعي

طبيعي يف املزرعة ومن خالل تعزيز األرةدة. وأشارت وخارجه، خاةة يف ما يتعلق بالصون يف املوقع ال
ا إىل التحديات اليت يواجهها بعض البلدان يف تنفيذ برامد الصون يف املوقع الطبيعي  موعة العمل أيضا 

                                                      

 .3Inf./2.8/19/17-CGRFAالوثيقة من  47- 46الفقرتان   12
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بأن تطل  اهليئة من املنظمة تقدمي الدعم إىل البلدان، بنا  على طلبها ورهناا بتوافر املوارد  وخارجه، وأوةت
 من خالل نقل التكنولوجيا وتنمية القدرات.املالية، 

  وأحاطت  موعة العمل علماا 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 

لعمل بأن يتضمن التقرير معلومات عن الشبكات اليت تعاجل مسألة املوارد الوراثية املائية، مثل الشبكة  موعة ا
 الدولية لعلم الوراثة يف تربية األحيا  املائية واهليئة العامة ملصايد أهتا  البحر األبيض املتوسئ.

 ة بشكل واٍف، إما يف شكل وأوةت  موعة العمل بدراسة أثر االتفاقات الدولية على أةحاب املصلح
 .املوجود حالياا 6-9نص أو جدول، على غرار اجلدول 

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

 ريف املوضوعة، حيثما وجدت؛توحيد املصطلحات املستخدمة يف كل أجزا  التقرير والتقّيد بالتعا )أ(
 وتصحيحه؛ النص ترير خالل من اللغوية املشاكل معاجلة )ب(
 وتوحيد الفئات الوةفية يف كل أجزا  التقرير؛ ) (
وتوخي الدقة يف النص واألرقام وعناوين اجلداول وموا متها مع حمتوياهتا ومع التقارير القطرية  )د(

 األةلية؛
وإسناد النتائد بشكل ةحيح إىل األنواع املستزرعة أو األقارب الدية أو املوارد الوراثية املائية  )ه(

 13األوسع.
 

وقد مت إدرا  هذه التوةيات إىل جان  التعقيبات اليت قّدمها األعضا  يف اهليئة واملنظمات الدولية واألعضا  يف  -15
نساااااااخة جديدة من مشاااااااروع التقرير اليت مت عرضاااااااها على جلنة مصاااااااايد   موعة العمل التابعة للجنة مصاااااااايد األهتا ، يف

اشاااااروع التقرير وأوةااااات بوضاااااعه يف اللجنة وّرحبت  14األهتا  خالل دورهتا الثالثة والثالثني كوثيقة معلومات أسااااااساااااية.
االساااتشاااارية املعنية  هت اللجنة بالشاااكر إىل  موعة العملةااايغته النهائية من ق بل األمانة وتو يعه على نطاق واساااع. وتوجّ 

التابعة للجنة مصاااااااااااايد األهتا  و موعة العمل الفنية ا كومية الدولية  ذات الصااااااااااالة باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات
أجل  املخصااااصااااة املعنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة التابعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على عملهما من

إعداد التقرير. وأوةت اللجنة أيضاا بأن تقوم املنظمة بتطوير نظام عاملي للمعلومات اا يشمل سجالا باألنواع لرةد حالة 
 15املوارد الوراثية املائية اهلامة لببية األحيا  املائية وتقييمها.

 

                                                      

 .CGRFA-1.8/19/17الوثيقة من  21-17الفقرات   13
 /7SBD./2018COFIالوثيقة   14
 .2Inf./2.8/19/17-CGRFAالوثيقة  من 39و 38الفقرتان   15
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عمل التابعة للجنة  موعة الاهليئة وأعضااااااااااااااا  مانة أبينها جهات، من  منأخرى وردت تعقيبات قد أدرجت و  -16
حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف املعنونة من أجل إعداد الوثيقة   ائية للوثيقة، يف نسااااااااااااخة مصااااااااااااايد األهتا 

 16املعروضة للتدقيق.النسخة  – العامل
 

 ة األساسيةيالدراسات المواضيع
 

ت اهليئة، يف دورهتا العادية اخلامساااة عشااارة، قائمة إرشاااادية بالدراساااات املواضااايعية األسااااساااية ملعاجلة جوان  أقرّ  -17
ومت اسااااااتعراض هذه الدراسااااااات املواضاااااايعية وتريرها وإتاحتها لكي تعيد  موعة العمل التابعة للجنة  17حمّددة من التقرير.

وأدرجت مواد خمتارة من هذه الدراساااااااااات  18.النظر فيها ألحيا  املائيةمصاااااااااايد األهتا  واللجنة الفرعية املختصاااااااااة بببية ا
التقارير القطرية، معلومات عن  إىل جان . وتتضااامن هذه الدراساااات، نّقحاألقساااام ذات الصااالة من مشاااروع التقرير امل يف

 املوارد الوراثية املائية وعن عدد األنواع املائية لألغذية والزراعة اليت مل يسبق للمنظمة أن أحيطت علما ضا.
 

 المطلوبة التوجيهات -رابعاا
 

 وقد ترغ  اهليئة يف القيام اا يلي: -18
 

  املائية لألغذية والزراعة يف العامل الوراثية املواردحالة اإلقرار بالتقدم اار  يف إعداد التقرير عن. 
  حاااالاااة املوارد الوراثياااة املاااائياااة لألغاااذياااة والزراعاااة يف العااااملاألخاااذ علمااااا باااالنسااااااااااااااخاااة األخرية للتقرير عن و 

 .عروضةتعليقات بشأن النتائد الرئيسية امل إبدا و 
  وارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف حالة املالتقرير عن الصاااااااااااايغة النهائية من الطل  من املنظمة وضااااااااااااع و

 .2019يف عام  اوإةدارمهوامللخص املوجز منه  العامل
  وجز على نطاق واسع.امللخص املالتوةية بتو يع التقرير و و 

  

                                                      

 .1Inf./2.8/19/17-CGRFAالوثيقة   16
 .Report/15/15-CGRFAمن الوثيقة  60الفقرة   17
18/studies/ar-resources/background/sow/background-genetic-http://www.fao.org/aquatic 

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

 19العالم في
 

 أفريقيا
 

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

 أوسيانيا أمريكا الشمالية أوروبا آسيا

 اجلزائر
 بنن

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 كابو فريدي
 الكامريون

 تشاد
ااااهاااوريااااااااة الاااكاااوناااغاااو 

 الدميقراطية
 جيبويت

 اهورية مصر العربية
 غانا
 كينيا

 مدغشقر
 مالوي
 املغرب
 مو امبيق
 النيجر
 نيجرييا
 السنغال
 سرياليون

 جنوب أفريقيا
 السودان
 توغو
 تونة
 أوغندا

 اهورية تنزانيا املتحدة
  امبيا

 األرجنتني
 بليز

 الدا يل
 شيلي

 كولومبيا
 كوستاريكا

 كوبا
 اجلمهورية الدومينيكية

 إكوادور
 السلفادور
 غواتيماال
 هندوراس
 املكسيك
 نيكاراغوا

 بنما
 باراغواي

 بريو
ااااااهاااااوريااااااااة فااااانااااازوياااااال 

 البوليفارية

 أرمينيا
 بنغالديش

 بوتان
 كمبوديا
 الصني
 قدن
 جورجيا
 اهلند

 إندونيسيا
 اهورية إيران اإلسالمية

 العراق
 اليابان

 كا اخستان
اهوريااااة الو الاااادميقراطيااااة 

 الشعبية
 ماليزيا
 الفلبني

 اهورية كوريا
 سري النكا

 تايلند
 تركيا

 فييت نام

 بلجيكا
 بلغاريا
 كرواتيا
 تشيكيا
 الدامنر 
 إستونيا
 فنلندا
 أملانيا
 هنغاريا
 التفيا
 هولندا
 النرويد
 بولندا
 رومانيا
 سلوفينيا
 السويد
 أوكرانيا

 

 كندا
الاااااواليااااااااات املاااااتاااااحاااااااادة 

 األمريكية

 أسباليا
 فيجي

 كرييبايت باالو
 ساموا
 تونغا
 فانواتو

 

                                                      

األهتا  وتربية األحيا  املائية. ميكن االطالع على التفاةيل املتعلقة تصنيف البلدان ضمن أقاليم وفقاا لتحاليل املنظمة لإلحصا ات املتعلقة اصايد   19
. األقاليم )القارية( اجلغرافية 2014واألقاليم املدرجة يف كل إقليم جغرايف ألغراض إحصاااااااااااااااا ات املنظمة على الصااااااااااااااافحة التالية: األمم املتحدة بالبلدان 

 .49https://unstats.un.org/unsd/methodology/m/ االقتصادية وسائر التجمعات املختارة. ، والتجمعاتالكدى، واملناطق اجلغرافية دون اإلقليمية

https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/

