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 مقدمة -أّواًل

 

 لألغذيوة  املائيوة  الوراثية باملوارد املعنية املخصصة الدولية احلكومية الفنية العمل جملموعة األوىل الدورة ُعقدت -1

 واألعضواء  باألعضواء  قائموة  وتورد . 2016 حزيران/يونيوو  22 إىل 20 مو   إيطاليوا   روموا   يف( العمل جمموعة) والزراعة

 .جي  املرفق ضم  واملراقبني باملندوبني قائمة وترد. باء املرفق ضم  العمل جمموعة يف املناوبني

 

 واملقرر الرئيس ونواب الرئيس وانتخاب الدورة افتتاح -ثانيًا

 

 منظموة  يف املائيوة  األحيواء  وتربيوة  األمساك مصايد إدارة املساعد  العام املدير  Árni Mathiesen السيد افتتح -2

 الضووء  وسولط  . وبواملراقبني  العمول  جمموعوة  يف باألعضواء  مرّحبواً  االجتموا،  ( املنظموة ) املتحودة  لألمو   والزراعوة  األغذية

 تطووراً  يشاد الذي املائية األحياء تربية قطا، لتنمية الزاوية حجر تشكل والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد أّن على

 املووارد  حالوة  عو   التقريور  إعوداد  عمليوة  إىل وباإلشوارة . وأنشوطتاا  وبراجماوا  املنظمة سياسات يف يتجلى ما وهو سريعًا

 اآلن  حتوى  الوواردة  القطريوة  التقوارير  يف الوواردة  املعلوموات  أّن إىل أشوار   العوامل  يف والزراعوة  لألغذيوة  املائيوة  الوراثية

 ال يوة  واألنووا،  املسوتزرعة  لألنووا،  املائيوة  الوراثيوة  املوارد به تضطلع الذي اهلام الدور ت ز أولية  معلومات كانت وإن

 البلودان  أن علوى  أيضواً  تودلّ  القطريوة  التقارير أّن إىل كذلك وأشار. الغذائي واألم  السمكي اإلنتاج جمال يف مناا القريبة

 وشودد . للمنظموة  املرفوعوة  السوابقة  التقوارير  إليوه  أشوارت  مبوا  مقارنوة  واملسوتزرعة  املائية األنوا، م  أك  قدرًا تستخدم

 احلالي املنظمة عمل يكّمل العامل يف والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة ع  التقرير أّن على Mathiesen السيد

  .ونشرها وحتليلاا املائية األحياء وتربية األمساك مصايد ع  املعلومات مجع جماالت يف املضافة قيمته ويعزز

 

 باملنودوبني   (اهليئوة ) والزراعوة  لألغذيوة  الوراثيوة  املووارد  هيئوة  أمينوة   Irene Hoffmann السويدة  ورّحبوت  -3

 كموا  واسوتدامتاا  والغذائيوة  الزراعيوة  الونظ   كفواءة  لضومان  أساسيًا دورًا تؤدي الوراثية املوارد أّن إىل وأشارت. واملراقبني

 العمول  وجمموعوات  اهليئوة  بوه  تقووم  موا  أّن كوذلك  وأوضوحت . املسوتدامة  التنمية وأهداف 2030 عام خطة عليه نصت

 جمموعة إنشاء بتاريخ أيضًا وذكطرت. املستدامة التنمية أهداف م  متعددة غايات حتقيق يف يساه  عمل م  عناا املنبثقة

 حالوة  عو   التقريور  مشورو،  إعوداد  صوعيد  علوى  احملرز التقدم إىل وأشارت للايئة تابعًا استشاريًا جاازًا باعتبارها العمل

 بالشوكر  وتوجات. واحليوانية النباتية الوراثية املوارد م  كالًّ يشمل مبا العامل يف والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد

 أقورب  يف القطريوة  تقاريرهوا  عورض  إىل بعد ذلك إىل تبادر مل اليت البلدان ودعت القطرية تقاريرها رفعت اليت البلدان إىل

 .التقرير مشرو، تنقيح عملية الستكمال اجملال يف إفساحًا ممكنة فرصة

 

 انتخوواب ومت. هلووا رئيسووًا( ماليزيووا) Mohd Fariddudin Othman السوويد العموول جمموعووة وانتخبووت -4

 والسووويدة( أملانيوووا) Clemens Fieseler والسووويد( أفريقيوووا جنووووب) Belemane Semoli السووويد مووو  كووول

Marcela Costagliola (األرجنتني )والسويد ( مصور ) سواني  أمحود  والسيد Percy Rechelluul ( بواالو ) ًللورئيس  نوابوا. 

 .للدورة مقررًا( أملانيا) Clemens Fieseler السيد انتخاب ومت
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 سووف  العمول   جملموعوة  األساسوي  النظوام  مو   الثالثة املادة بأحكام عماًل بأنه  العمل جمموعة الرئيس وأبلغ -5

 .االجتما، هذا يف كأعضاء( فريدي كابو ع  عوضًا) والسنغال( الكويت ع  عوضًا) السعودية العربية اململكة تشارك

 

 .ألف املرفق يف الوارد النحو على األعمال جدول العمل جمموعة اعتمدت وقد -6

 

 العامل يف والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة عن التقرير إعداد -ثالثًا

 

 والزراعوة  لألغذيوة  املائيوة  الوراثيوة  املووارد  حالوة  عو   التقرير إعداد بعنوان الوثيقتني يف العمل جمموعة نظرت -7

 .2العامل يف والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة ع  التقرير ومشرو،  1العامل يف

 

مشورو،  ) والزراعوة  لألغذيوة  املائيوة  الوراثيوة  املووارد  حالوة  عو   التقريور  مشرو، أن إىل العمل جمموعة وأشارت -8

 قبول  رمسيواً  تقدمياا مت اليت القطرية التقارير م  تقريرًا 47 م  حمدودة جمموعة على قائمًا أولّيًا حتلياًل يشكطلالتقرير( 

 إلجنواز  إضايف بعمل والقيام القطرية التقارير م  أك  عدد على احلصول ضرورة إىل أشارت كما. 2016 نيسان/أبريل 15

 مل الويت  البلودان  اهليئوة  تودعو  بأن وأوصت  )التقرير( يف العامل والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة ع  التقرير

 تشوجيع  جانو   إىل  2017 آذار/مارس 31 حبلول القطرية التقارير وتقدي  وطنية اتصال جاة تعيني إىل بعد ذلك تفعل

 .نفساا الزمنية املالة وضم  االقتضاء حس  منه  منقطحة نسخة رفع إىل قطريًا تقريرًا وقّدمت سبق اليت البلدان

 

 إلجنواز  عملواا  مواصولة  املنظموة  إىل اهليئوة  تطل  بأن وأوصت. التقرير مشرو، بايكل العمل جمموعة ورّحبت -9

 تقووم  بوأن  أوصوت  كما. عشرة السابعة دورتاا يف واهليئة الثانية دورتاا يف العمل جمموعة م  كل فيه تنظر لكي التقرير

 :يلي مبا التقرير  ملشرو، مراجعتاا أثناء املنظمة 
 

 فرعووي  إقلوي   أو إقلوي   لكول  املعوودة امللخصوات  إىل باإلضوافة  التحليول   ضووم  فوردي  بشوكل  البلودان  حتديود  •

 االقتضاء؛ حس 

 مناسبًا؛ ذلك يكون حيثما املطروحة املسائل لتوضيح حمددة قطرية حالة ودراسات أمثلة إدراج •

 االقتضاء؛ حس  املتقدمة  البلدان مقابل النامية البلدان حبس  حتليل توفري •

 تقوارير  فياوا  ترفع ومل القطرية التقارير يف حتديدها مت مستزرعة وأصناف جديدة أنوا، ع  األمثلة بعض إدراج •

 املنظمة؛ إىل اآلن قبل

  الوطنية التقارير يف الواردة املعلومات تعكس أن على احلر  أجل م  كافة البلدان إىل املراجع إعادة النظر يف •

 ؛7 الفصل ضم  2-7 الفرعي الفصل م  األخري القس  يف خاصة

                                                           
 1Rev. 2/16/1-AqGR-CGRFA/WGالوثيقة   1
 Inf.16/1-AqGR-CGRFA/WG/2 الوثيقة  2
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 التقرير  يف الواردة املعلومات ع  فصلاا ميك  ال اليت 7 الفصل ضم  4-7 الفرعي الفصل استنتاجات مراجعة •

 منافعاا؛ وتقاس  املوارد على احلصول بنظ  يتعلق ما يف خاصة

 ؛6 الفصل ضم  5-6 الفرعي الفصل م  األخرية الفقرة يف الوارد االقتباس تبسي  •

 والوطنيووة واإلقليميوة  الدوليوة  والشوبكات  واملنظموات  العلميوة  املؤلفووات مو   موثالً ) إضوافية  معلوموات  اسوتخدام  •

 أمشل؛ تقيي  إجراء يف واملساهمة القطرية التقارير استكمال بادف( املتقّدمة العلمية واملؤسسات

 األساسية؛ باملصطلحات كامل مسرد وإتاحة التقرير يف التعاريف توحيد •

 والرسوم؛ اجلداول يف ذلك يف مبا واضح بشكل كافو املعلومات مصادر حتديد •

 الغازيوة  واألنووا،  املوائول  وتغّيور  املنوا   تغّيور  بشوأن  أموور  مجلوة  ضوم   ذلوك  يف مبا للنتائج معّمق حتليل توفري •

 املائية؛ الوراثية املوارد على تؤّثر حمّركات باعتبارها

 السولوك  مودونات  غورار  علوى  ملزموة  غوري  قانونيوة  صوكوك  وتضومني  واالسورتاتيجيات  السياسوات  بني التمييز •

 الطوعية؛ التوجياية واخلطوط

 الوراثيوة  املووارد  إىل الوصوول  ونظو   موقعاوا  يف املووارد  صون مثل) الفصول يف إلياا املشار املفاهي  بعض توضيح •

 ؛(منافعاا وتقاس 

 املاواجرة  األنوا، صون خيص ما يف سيما ال املائية  الوراثية املوارد إلدارة التعاون جمال يف بالتحديات التسلي  •

  احلدود؛ ع 

 وخارجوه  موقعاوا  يف املائيوة  الوراثيوة  املووارد  لصون ناجحة واسرتاتيجيات ل امج احملددة األمثلة بعض إدراج •

  املوارد؛ لصون املتبعني الناجني بني التكامل على والتشديد

 عملوييت  بني توازن إقامة وبضرورة املائية الوراثية املوارد صون إىل بالنسبة احملمية املائية املناطق بقيمة التسلي  •

  املناطق؛ خمتلف يف الراهنة الظروف مراعاة مع والتطوير الصون

 املووارد  علوى  تعتمود  اليت الطبيعية األمساك ومصايد املائية األحياء تربية نظ  بني القائمة الوثيقة الرواب  إظاار •

  ال ية؛ املائية الوراثية

 املائيوة  األحيواء  وتربيوة  السمكية املوارد حالة ع  التقرير يف الواردة املعلومات املقدمة املعلومات تكّمل أن ضمان •

  ؛العامل يف

 الوراثيوة  للمووارد  املسوتدام  االسوتخدام  جموال  يف املتنوعوة  الشبكات تقّدماا اليت املساهمة لفعالية حتليل إدراج •

  وصوناا؛ املائية

 حتسوني  باودف  السياسوات  جموال  يف استجابة ستستدعي اليت الرئيسية والثغرات النتائج على الضوء وتسلي  •

 .وصوناا املائية الوراثية للموارد املستدام االستخدام
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 املووارد  بشوأن  احملددة املعلومات م  ممك  قدر أك  إدراج إىل البلدان اهليئة تدعو بأن العمل جمموعة وأوصت -10

 املصولحة  أصوحاب  بشوأن  إضوايف  مسح على اإلجابة وإىل املوحد  باالستبيان مستعينًة القطرية تقاريرها يف املائية الوراثية

 .املائية الوراثية باملوارد املعنيني

 

. وصوناا املائية الوراثية املوارد إلدارة املطلوبة الفنية القدرات م  العالي باملستوى علمًا العمل جمموعة وأخذت -11

 إقليميوة  عمول  حلقوات  تنظوي   تواصل أن امليزانية  خارج م  األموال بتوافر رهنًا املنظمة  إىل اهليئة تطل  بأن وأوصت

 .واستخداماا املائية الوراثية املوارد صون جمال يف البشرية والقدرات الوطنية املؤسسات وتعزيز القدرات لبناء

 

 القطريوة  التقوارير  إعداد لدى الوطنية التنسيق جاات واجاتاا اليت بالصعوبات علمًا العمل جمموعة وأحاطت -12

 .مونا   املعلوموات  واسوتقاء  املصولحة  أصوحاب  مو   ومتنّوعوة  واسوعة  طائفوة  موع  التشواور  إىل احلاجوة  حيث م  سيما ال

 العلمية املؤسسات مع أك  بشكل التعاون تشجيع إىل اآلخري  املصلحة وأصحاب البلدان بدعوة اهليئة تقوم بأن وأوصت

 ملعاجلوة  املاليوة  املووارد  زيوادة  إىل والودعوة  جّيودة   بقودرات  تتمتوع  الويت  األخورى  والبلدان اإلقليمية والشبكات املتقدمة

 .املسائل هذه

 

 وأوصوت  السياسوات   وصياغة والتعلي  البحوث جماالت بني حمدود تكامل وجود إىل العمل جمموعة وأشارت -13

 العمول  جمموعوة  وشوددت . املائيوة  الوراثيوة  املوارد خيص ما يف املكونات هذه بني أقوى رواب  بتشجيع اهليئة تقوم بأن

 املائية الوراثية املوارد تبادل ع  فضاًل والعلمي التكنولوجي التبادل تيسري جمال يف والدولية اإلقليمية الشبكات دور على

 اخلوارجي  استعراضواا  ضوم   ذلوك  يف مبوا  التقريور   إعداد عملية يف املشاركة إىل الشبكات هذه اهليئة تدعو بأن وأوصت

 .املستقل

 

 جمواالت  يف احلكوموات  طلو   علوى  بنواء  البلودان  دعو   املنظموة  إىل اهليئوة  تطل  بأن العمل جمموعة وأوصت -14

 واإلقليمية الوطنية الشبكات تعزيز ذلك يف مبا املائية  الوراثية باملوارد اخلاصة السياسات وتطبيق القدرات وبناء التوعية

 .النامية البلدان يف خاصة الصلة  ذات التوعية وأنشطة
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 التابعة االستشارية العمل جملموعة األوىل الدورة تقرير -رابعًا

 املائية الوراثية باملوارد واملعنية األمساك مصايد للجنة

 بها املتصلة والتكنولوجيات

 

 للجنوة  التابعوة  االستشوارية  العمل جملموعة األوىل الدورة تقرير موجز" بعنوان الوثيقة يف العمل جمموعة نظرت -15

 االجتموا،  بتقريور  أيضواً  علمواً  وأخوذت . 3"باوا  املتصولة  والتكنولوجيوات  املائيوة  الوراثية باملوارد واملعنية األمساك مصايد

 .4الكاملة بنسخته

 

 األمسواك  مصوايد  للجنوة  التابعوة  االستشارية العمل جملموعة املؤقتة العمل خبطة علمًا العمل جمموعة وأخذت -16

(. األمسواك  مصوايد  للجنة التابعة االستشارية العمل جمموعة) باا املتصلة والتكنولوجيات املائية الوراثية باملوارد واملعنية

 التقريور  إعوداد  يف للمسواهمة  األمساك مصايد للجنة التابعة االستشارية العمل جملموعة دعوتاا اهليئة تكرر بأن وأوصت

. التقريور  مشورو،  علوى  تعليقاتاا تقدي  خالل م  ذلك يف مبا  العامل يف والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة ع 

 .الدورة هذه بنتائج علمًا األمساك مصايد للجنة التابعة االستشارية العمل جمموعة حتاط بأن وأوصت
 

 املوارد على حلصولا -خامسًا

 منافعها وتقاسم والزراعة لألغذيةاملائية  الوراثية

 

 املووارد  علوى  للحصوول  الفرعوي  بالقطوا،  حتديدًا املعنية العناصر وضع بعنوان الوثيقة يف العمل جمموعة نظرت -17

 للحصوول  احمللوي  التنفيوذ  تيسوري  عناصور  علوى  العمول  جمموعوة  وأثنوت   5.منافعاوا  وتقاسو   والزراعة لألغذية الوراثية

 كانت عناصر وهي  والزراعة لألغذية الوراثية للموارد الفرعية القطاعات خمتلف إىل بالنسبة منافعاا وتقاس  املوارد على

 .املنظمة ومؤمتر اهليئة باا رّحبت

 

 وتقاسو   املووارد  علوى  احلصوول الفنويني والقوانونيني املعنويني ب    اخل اء فريق ينظر بأن العمل جمموعة وأوصت -18

 األطور  ضوم   املائية الوراثية املوارد قطا، باا يتمّيز اليت املمارسات بتشاطر يقوم وأن احلالية االستخدام أوجه يفمنافعاا 

 علوى  للحصوول  حاليواً  القائموة  األطور  إىل بالنسوبة  القطرية التجارب مجع اهليئة تتوىل بأن كذلك وأوصت. حاليًا القائمة

 الوراثيوة  باملوارد خاصة مواد تتضم  أطر وهي املقبلة  دورتاا يف العمل جمموعة فياا تنظر لكي منافعاا  وتقاس  املوارد

 باملوارد املرتبطة التقليدية املعارف ع  فضاًل احمللية  واجملتمعات األصليني السكان لدى املوجودة تلك فياا مبا املائية 

 .املائية الوراثية
 

                                                           
 .AqGR-CGRFA/WG-3/16/1الوثيقة   3
 . ميك  االطال، على النسخة الكاملة م  التقرير على العنوان التالي:Inf.16/1-AqGR-CGRFA/WG/3الوثيقة   4
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 والصوكوك  األجاوزة  مع التعاون وتوطيد املعلومات تبادل تعزيز اهليئة أمني يواصل بأن العمل جمموعة وأوصت -19

 والتقاسو   اجلينيوة  املووارد  علوى  احلصوول  بشوأن  ناغويوا  وبروتوكوول  البيولوجي التنو، اتفاقية فياا مبا األخرى  املعنية

 الوراثيوة  املوارد بشأن الدولية واملعاهدة البيولوجي التنو، باتفاقية امللحق استخداماا ع  الناشئة للمنافع واملنصف العادل

 .البحار لقانون املتحدة األم  واتفاقية والزراعة لألغذية النباتية
 

 السنوات املتعدد اهليئة عمل برنامج استعراض -سادسًا

 

 اخلطوة  ومسوودة  السونوات  املتعدد اهليئة عمل برنامج تنفيذ استعراض بعنوان الوثيقة يف العمل جمموعة نظرت -20

 .6(2027-2018) والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هليئة االسرتاتيجية

 

 بتعزيوز  يتعلوق  موا  يف خاصوة  املاضوي  العقود  خوالل  اهليئوة  أحرزتوه  الوذي  التقودم  إىل العمل جمموعة وأشارت -21

. القودرات  تنميوة  جموال  يف التعواون  وبتوطيود  والزراعة لألغذية البيولوجي بالتنو، اخلاصة واإلقليمية الوطنية السياسات

 تنظوور بووأن وأوصووت 2027-2018 للفوورتة املقرتحووة البووارزة الرئيسووية واحملطووات املخرجووات وراجعووت واستعرضووت

 املنوافع  وتقاسو   الوراثيوة  املووارد  عو   معلومات على احلصول" ع  البند بنقل أيضًا العمل جمموعة وأوصت. اهليئة فياا

 .عشرة السابعة الدورة إىل عشرة الثامنة الدورة م " عناا الناشئة

 

 .املستقبل يف عملاا يف التقرير نتائج اهليئة تراعي بأن العمل جمموعة وأوصت -22

 

 باإلضوافة  فياوا   املقورتح  اهليكلي بالتغري علمًا وأخذت االسرتاتيجية اخلطة مسودة يف العمل جمموعة ونظرت -23

 عمول  تو ز  أن ميكو   املقرتحوة  االسرتاتيجية األهداف أّن إىل وأشارت. سنتني كل مرة لالستعراض إخضاعاا اقرتاح إىل

 للتنوو،  آيشوي  وغايوات  للمنظموة  املراجوع  االسورتاتيجي  اإلطوار  مو   كول  وبوني  بينوه  تووائ   أن أو أك  حنو على اهليئة

 .املستدامة التنمية وأهداف البيولوجي

 

 جمواالت  علوى  تعتمود  القطاعات بني واملشرتكة املقرتحة االسرتاتيجية األهداف أّن إىل العمل جمموعة وأشارت -24

 بواملوارد  اخلاصوة  حاليواً  املوجوودة  العامليوة  العمول  خطو   وغايوات  األجول  الطويلة األهداف وعلى االسرتاتيجية األولوية

 واإلجوراءات  املؤشورات  اسوتخدام  املبودأ   حيوث  مو   أيضوًا   بالتوالي  وميكو  . واحلرجيوة  واحليوانيوة  النباتيوة  الوراثية

 .القطاعات بني املشرتكة االسرتاتيجية األهداف رصد أجل م  العمل خط  لرصد اهليئة اعتمدتاا اليت

 

 جيّنو   أن شوأنه  م  املوجودة العمل خط  لرصد أصاًل قائمة مؤشرات استخدام أّن إىل العمل جمموعة وأشارت -25

 التنوو،  صوون  إىل معًا آن يف يسعى لكي 3 اهلدف صياغة يف النظر بإعادة وأوصت. التقارير رفع لناحية إضايف ع ء إلقاء

 .ذلك ع  الناشئة للمنافع واملنصف العادل التقاس  وإىل مستدام حنو على واستخدامه البيولوجي
 

                                                           
 .1Rev  5/16/1-AqGR-CGRFA/WGالوثيقة   6
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 أعمال من يستجد ما -سابعًا

 

 .األعمال جدول على أخرى بنود أي هناك تك  مل -26

 

 التقرير اعتماد -ثامنًا

 

 .2016 حزيران/يونيو 22 يف العمل جمموعة تقرير اعتماد مت -27

 

 اخلتامية البيانات -تاسعًا

 

 مو   قودموه  موا  علوى  أيضوًا   املوراقبني  وإىل واملقورر   الورئيس  ونواب املندوبني م  كّل إىل بالشكر الرئيس توّجه -28

 تعوزز  أن شوأناا  مو   واليت الدورة خالل اعُتمدت اليت التوصيات إىل بالنسبة العمل جمموعة على واثنى هامة مساهمات

 علوى  املائيوة  الوراثيوة  املووارد  وإدارة العوامل  يف والزراعوة  لألغذيوة  املائيوة  الوراثيوة  املووارد  حالة ع  التقرير إعداد عملية

 .الكواليس يف يعملون الذي  أولئك ذلك يف مبا املنظمة موظفو به قام الذي بالعمل وأقّر. كافة املستويات

 

 جمموعوة  مشوورة  علوى  املائيوة   األحيواء  وتربية األمساك مصايد إدارة مدير نائ   Audun Lem السيد وأثنى -29

 أمينوة   Hoffmann السويدة  بودورها  وتوجاوت . برتبية األحياء املائيوة  اخلا  املنظمة عمل ل نامج دفع إلعطاء العمل

 حالوة  عو   التقريور  أّن إىل وأشوارت  للايئوة  االسورتاتيجية  للخطوة  دعو   م  قّدمته ملا العمل جمموعة إىل بالشكر اهليئة 

 وتوجاوت . اهليئوة  إىل بالنسوبة  أخورى  أساسوية  مرحلوة  يشوكل  سووف  العامل يف والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد

 الناميوة  البلودان  مو   املندوبني لتمكني قّدمتاا اليت املالية املساعدة على أملانيا حكومة وإىل قيادته على الرئيس إىل بالشكر

 البلودان  عمول  مؤازرة املتواصل املنظمة التزام العمل  جمموعة أمني  Matthias Halwart السيد وأكطد. الدورة حضور م 

   .والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد جمال يف
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 ألف املرفق

 املعنية املخصصة الدولية احلكومية الفنية العمل موعةالدورة األوىل جمل أعمال جدول

 والزراعة لألغذية املائية الوراثية باملوارد

 

 الدورة افتتاح -1

 واملقرر الرئيس ونواب الرئيس انتخاب -2

  الزمين واجلدول األعمال جدول اعتماد -3

 العامل يف والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة ع  التقرير إعداد -4

 املائيوة  الوراثيوة  بواملوارد  واملعنيوة  األمسواك  مصوايد  للجنوة  التابعة االستشارية العمل جملموعة األوىل الدورة تقرير -5

 باا املتصلة والتكنولوجيات

 منافعاا وتقاس  املائية الوراثية املوارد على احلصول -6

 السنوات املتعدد اهليئة عمل برنامج استعراض -7

 أعمال م  يستجد ما -8

 التقرير اعتماد -9
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 املرفق باء

 قائمة بالوثائق
 

 وثائق العمل
 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/1 املؤقت األعمال جدول 

 
CGRFA/WG-AqGR-1/16/1 Add.1 Rev.1 
 

 املؤقتان الزمين واجلدول التفصيلي األعمال جدول

 
CGRFA/WG-AqGR-1/16/2 Rev.1 
 

 العامل يف والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة ع  التقرير إعداد
 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/3 
 

 املعنيوة  االستشوارية  العمول  جملموعوة  األوىل الودورة  تقرير ع  موجز

 للجنوة  التابعوة  الصولة  ذات والتكنولوجيوات  املائيوة  الوراثية باملوارد

 األمساك مصايد
 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/4 
 

 املووارد  علوى  للحصوول  الفرعي بالقطا، حتديدًا املعنية العناصر وضع

 منافعاا وتقاس  والزراعة لألغذية الوراثية

 
CGRFA/WG-AqGR-1/16/5 Rev.1 
 

 اخلطووة ومشوورو، السوونوات املتعوودد العموول برنووامج تنفيووذ اسووتعراض

 (2027-2018والزراعة ) لألغذية الوراثية املوارد هليئة االسرتاتيجية
 

 

 املعلومات وثائق
 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/Inf.1 
 

 املخصصوة  الدوليوة  احلكومية الفنية العمل جملموعة األساسي النظام

 واملنواوبون  واألعضاء  والزراعة لألغذية املائية الوراثية باملوارد املعنية

 عشرة اخلامسة العادية دورتاا يف اهليئة انتخبتا  الذي 
 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/Inf.2 
 

 العامل يف والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة تقرير مشرو،
 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/Inf.3 
 

 املائيوة  الوراثيوة  بواملوارد  املعنيوة  االستشوارية  العمول  جمموعوة  تقرير

 األمساك مصايد للجنة التابعة الصلة ذات والتكنولوجيات
 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/Inf.4 Rev.1 
 

 بالوثائق قائمة
 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/Inf.5 واملراقبني باملندوبني قائمة 
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 جيماملرفق 

 املخصصة الدولية احلكومية الفنية العمل جمموعة يف املناوبون واألعضاء األعضاء

 هليئة عشرة اخلامسة العادية الدورةاملنتخبون خالل  املائية الوراثية باملوارد املعنية

 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد

 

 التشكيل

 (إقليم كل يف البلدان عدد)

 البلد

 أفريقيا

(5) 

 الكامريون

 فريدي كابو

 املغرب

 أوغندا

 أفريقيا جنوب

 السنغال: األول املناوب العضو

 ناميبيا: الثاني املناوب العضو

 آسيا

(5) 
 

 بنغالديش

 كمبوديا

 اليابان

 الشعبية الدميقراطية الو مجاورية

 ماليزيا

 باكستان: األول املناوب العضو

 النكا سري: الثاني املناوب العضو

 أوروبا

(5) 

 التشيكية اجلماورية

 فرنسا

 أملانيا

 النرويج

 إسبانيا

 بولندا: األول املناوب العضو

 هنغاريا: الثاني املناوب العضو
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 التشكيل

 (إقليم كل يف البلدان عدد)

 البلد

 الكارييب والبحر الالتينية أمريكا

(5) 

 األرجنتني

 ال ازيل

 غيانا

 بنما

 أوروغواي

 جامايكا: األول املناوب العضو

 األدنى الشرق

(4) 

 العربية مصر مجاورية

 اإلسالمية إيران مجاورية

 الكويت

 ُعمان سلطنة

 السعودية العربية اململكة: األول املناوب العضو

 قطر: الثاني املناوب العضو

 الشمالية أمريكا

(2) 

 كندا

 األمريكية املتحدة الواليات

 اهلادئ احمليط غرب جنوب

(2) 

 باالو

 سليمان جزر

 تونغا: األول املناوب العضو

 مارشال جزر :الثاني املناوب العضو
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 دالاملرفق 

 واملراقبني باملندوبني قائمة

LIST OF DELEGATES AND OBSERVERS  
LISTE DES DÉLEGUÉS ET OBSERVATEURS  
LISTA DE DELEGADOS Y OBSERVADORES 

 أعضاء جمموعة العمل
MEMBERS OF THE WORKING GROUP MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL 

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO 
 

ARGENTINA - ARGENTINE 

 

Marcela COSTAGLIOLA 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 

  Pesquero (INIDEP) 

Buenos Aires 

Phone: +5402234862586 

Email: mcosta@inidep.edu.ar 

 

Santiago PANNE HUIDOBRO 

Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 

Ministerio de Agroindustria 

Buenos Aires 

 

BANGLADESH 

 

Md. Khalilur RAHMAN 

Bangladesh Fisheries Research Institute 

Dhaka 

Phone: 88091-62710 

Email: krahman2863yahoo.com 

 

BRAZIL - BRÉSIL - BRASIL 
 

Larissa Maria LIMA COSTA 

Alternate Permanent Representative of Brazil to 

  FAO 

Rome, Italy 

Phone: +39 066789353 

Email: larissa.costa@itamraty.gov.br 

 

CAMBODIA - CAMBODGE - CAMBOYA 

 

Somony THAY 

Director 

Department of Aquaculture Development 

Fisheries Administration 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

Phnom Penh 

Email: monyangkor@gmail.com 

 

CAMEROON - CAMEROUN - CAMERÚN 

 

Divine NGALA TOMBUH 

Sous-Directeur de l'Aquaculture  
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