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A 

 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة

 من جدول األعمال المؤقت 1-8البند 

 عشرة الدورة العادية السابعة

 2019فبراير/شباط  22-18روما، 

 مجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المخصصة المعنية تقرير الدورة الثانية ل
 بالموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة

 

 مذكرة أعدتها األمانة
 

ية الحكومية  ثاٍن لمجموعة العمل الفن لدعوة إلى عقد اجتماع  ها األخيرة، ا ئة، في دورت بت الهي طل
الدولية المخصصصصصصصصصصة المعنية بالموارد الوراثية المائية للغذية والزراعة امجموعة العمل  وطلبت 

والزراعة حالة الموارد الوراثية المائية للغذية من ذلك االجتماع اسصصتعرام مشصصروع التقرير عن 
بصيغته المعدّلة في ضوء ما ورد من تعليقات ومدخالت. وقد ُعقدت بالفعل الدورة الثانية  في العالم

. وبحثت مجموعة 2018أبريل/نيسصصصان  25إلى  23لمجموعة العمل في روما خالل الفترة الممتدة من 
نظرت في المسصصصائل العمل جملة مواضصصصيع من بينها مشصصصروع التقرير والخيارات المتاحة للمتابعة و

المشصصصتركة بين القااعات على غرار الحصصصصول على الموارد وتقاسصصصم منافعها ومعلومات التسصصصلسصصصل 
الرقمية ومشصصصصصصروع خاة العمل بشصصصصصصصون الموارد الوراثية من الكائنات الحّية الدقيقة والالفقاريات 

واسصصصصصصتعرضصصصصصصصت  ومسصصصصصصصاهمة الموارد الوراثية في تحقيق األمن الغذائي والتكيي مع تغير المنا .
ا  مشصصصصصصروع الخاة االسصصصصصصتراتيجية المراجعة لهيئة الموارد الوراثية للغذية مجموعة العمل أيضصصصصصص 

. ويرد تقرير الدورة الثانية لمجموعة العمل في هذه الوثيقة وقامت بتنقيحها  2027-2018والزراعة ا
 لكي تقوم الهيئة بدراسته.
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 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 

 

 تقرير الدورة الثانية 

 لمجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المخصصة المعنية بالموارد

 الوراثية المائية لألغذية والزراعة 
 

  2018أبريل/نيسان  25-23روما، إيطاليا، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

  2018 روما،
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األوصاف المستخدمة في هذه المواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعبر عن أي 
رأي خصا  لمنظمصة األغصذيصة والزراعصة للمم المتحصدة في مصا يتعلق بصالوضصصصصصصع 
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 بيان المحتويات
 الفقرات

 7-1 افتتاح الدورة -ال  أوّ 

 9-8 انتخاب الرئيس ونائب انواب  الرئيس والمقرر -ثانيا  

 10 اعتماد جدول األعمال -ثالثا  

حالة الموارد الوراثية المائية للغذية والزراعة في عرم مشصصروع التقرير المنقع عن  -رابعا  
 22-11 العالم

 30-23 حالة الموارد الوراثية المائية للغذية والزراعة في العالمالخيارات لمتابعة  -خامسا  

 تقرير الدورة الثانية لمجموعة العمل االستشارية المعنية بالموارد الوراثية المائية  -سادسا  
 33-31 والتكنولوجيات والتابعة للجنة مصايد األسماك

 36-34 الحصول على الموارد الوراثية المائية للغذية والزراعة وتقاسم منافعها -سابعا  

 41-37 رد الوراثية المائية للغذية والزراعة"معلومات التسلسل الرقمية" بشون الموا -ثامنا  

 مشروع خاة العمل للعمل في المستقبل بشون االستخدام المستدام للموارد الوراثية  -تاسعا  
 44-42 للغذية والزراعة من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات وصونها

 2018المراجعة لهيئة الموارد الوراثية للغذية والزراعة ا ةاالستراتيجيمشروع الخاة  -ا  عاشر
- 2027  45-47 

الصصصصصصصصصصصصصصصصصبصصصصصصصصصصصصصصصصصيصصصصصصصصصصصصصصصصصانصصصصصصصصصصصصصصصصصات الصصصصصصصصصصصصصصصصصخصصصصصصصصصصصصصصصصصتصصصصصصصصصصصصصصصصصامصصصصصصصصصصصصصصصصصيصصصصصصصصصصصصصصصصصة-حادي عشر
 48-49 

 
 المرفقات

 
جدول أعمال الدورة الثانية لمجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المخصصة المعنية  -ألي

 بالموارد الوراثية المائية للغذية والزراعة

 المميزة للموارد الوراثية المائية للغذية والزراعةالسمات  -باء

ية  -جيم ية للغذ مائ ية ال مات المميزة للموارد الوراث مذكرات التفسصصصصصصيرية التي تبيّن السصصصصصص ال
 والزراعة في سياق عناصر الحصول على الموارد وتقاسم منافعها

  2027 - 2018برنامج العمل المتعدد السنوات: المخرجات والمعالم البارزة ا -دال

 التخايط للدورة الثامنة عشرة لهيئة الموارد الوراثية للغذية والزراعة -هاء

 وثائقبالقائمة  -واو

األعضاء واألعضاء المناوبون في مجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المخصصة  -زاي
عشصصرة لهيئة المعنية بالموارد الوراثية المائية المنتخبون خالل الدورة العادية السصصادسصصة 

 الموارد الوراثية للغذية والزراعة

 قائمة بالمندوبين والمراقبين -حاء
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 افتتاح الدورة -أّولً 
 
قدت الدورة الثانية لمجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المخصصصصصصصصة المعنية بالموارد عُ  -1

أبريل/نيسصصان  25إلى  23الوراثية المائية للغذية والزراعة امجموعة العمل  في روما، إيااليا، من 
وترد  .زايالمرفق وترد قائمة باألعضصصصصاء واألعضصصصصاء المناوبين في مجموعة العمل ضصصصصمن  .2018

 .حاءالمرفق قائمة بالمندوبين والمراقبين ضمن 
 
اجنوب أفريقيا ، نائب رئيس مجموعة العمل،  Semoli Belemaneوقد افتتع الدورة السصصصصصصيد  -2

 مرّحب ا بالمندوبين والمراقبين.
 
، المدير العام المسصصصصاعد، إدارة مصصصصصايد األسصصصصماك Árni M. Mathiesenورّحب بدوره السصصصصيد  -3

ية  حدة االمنظمة وترب عة للمم المت ية والزرا ية في منظمة األغذ مائ باألعضصصصصصصصاء في  األحياء ال
مجموعة العمل وبالمراقبين. وسصصلّط الضصصوء على األهمية الحاسصصمة للموارد الوراثية المائية بالنسصصبة 
يادة إلى عمل المنظمة وأعرب عن تقديره نيابة عن اإلدارة التي يمثلها للتعاون مع الهيئة من أجل ق

 االتقرير . حصالصة الموارد الوراثيصة المصائيصة للغصذيصة والزراعصة في العصالمعمليصة إعصداد التقرير عن 
وسصصصيكون هذا المابوع الرئيسصصصي أول تقييم عالمي يسصصصتند بشصصصكل خا  إلى التقارير الوطنية بشصصصون 

ا بوّن  لمجموعة العم Mathiesenوأبلغ السصصصصصصيد  الموارد الوراثية المائية للغذية والزراعة. أيضصصصصصصص 
ا قاري ا  92المنظمة قد تلقت  تربية األحياء  منفي المائة من اإلنتاج العالمي  90أكثر من  تشملتقرير 

ية. مائ يد  ال قارير وإلى  Mathiesenوخلص السصصصصصص لك الت قديم ت لدان على ت بالشصصصصصصكر إلى الب بالتوجه 
 المشاركين على مساهمتهم في هذه العملية الهامة.

 
، المدير العام المساعد في إدارة المنا  والتنوع البيولوجي René Castro Salazarورّحب السيد  -4
اأ  التعاطي مع  :المنظمة، بالمندوبين والمراقبين وشصصصصصصدد على الحاجة إلى في ألراضصصصصصصي والمياهوا

ن في مجال الموارد الموارد الوراثية المائية في السصصصصصصياق األوسصصصصصصع للتنوع البيولوجي؛ اب  والتعاو
اج  المنظمة؛  اثية المائية والتنوع البيولوجي بين األجهزة الرئاسصصية والدسصصتورية المختصصصة فيالور

وتابيق سياسات خاصة بالموارد الوراثية المائية بما يتماشى مع السياسات األخرى، بما فيها تلك 
على نحو التي تعنى بالموارد الوراثية األخرى، باإلضصصافة إلى صصصون التنوع البيولوجي واسصصتخدامه 

 مستدام.
 
المشصصصاركين إلى تقييم عالمي هام  خر تعمل المنظمة حالي ا على  Castro Salazarوأحال السصصصيد  -5

. ويسصصصصصعى هذا حالة التنوع البيولوجي للغذية والزراعة في العالموهو  وضصصصصصعه بصصصصصصيغته النهائية
البيولوجي المتصصصصلة باألغذية التقرير إلى معالجة خدمات النظام اإليكولوجي ومختلي أوجه التنوع 

ا  والزراعة ويتخاى بالتالي مسصصصصصصتوى الموارد الوراثية. وتمنى في الختام للمشصصصصصصاركين تبادال  مثمر 
ا.  لآلراء واجتماع ا ناجح 

 
، أمينة هيئة الموارد الوراثية للغذية والزراعة االهيئة ، Irene Hoffmannورّحبت السصصصصصصيدة  -6

ارت إلى أّن وضصصع الصصصياغة النهائية للتقرير يوتي في التوقيت المناسصصب بالمندوبين والمراقبين. وأشصص
على اعتبار أّن تربية األحياء المائية تنتج حالي ا كمية من األسصصصصصصماك المخصصصصصصصصصصصصصصة للغذاء أكثر من 

بالشصصصكر إلى المشصصصاركين على ما قدموه من  Hoffmannوتوجهت السصصصيدة  مصصصصايد األسصصصماك الابيعية.
 إتمام هذه المرحلة المفصلية بالنسبة إلى المنظمة واألعضاء فيها. مساهمات وتالّعت إلى

 
ا أّن األعضصصصصاء Matthias Halwartورّحب السصصصصيد  -7 ، أمين مجموعة العمل، بالمشصصصصاركين معتبر 

وعددهم بما في ذلك أربعة من أهم منتجي االستزراع السمكي في العالم  والمراقبين الحاضرين هنا،
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ا، هم د أحد ونّوه مع  اللة على مدى أهمية الموارد الوراثية المائية للغذية والزراعة.عشصصصصصصر منتج 
 التقدير بالدعم المقدم من حكومة ألمانيا لعملية إعداد التقرير ووضعه بصيغته النهائية.

 

 انتخاب الرئيس ونائب )نواب( الرئيس والمقرر -ثانيًا
 
االنرويج  رئيسصصصصة لمجموعة العمل. وانتخب  Ingrid Olesenانتخبت مجموعة العمل السصصصصيدة  -8

 Mohammadاجنوب أفريقيا  والسصصصصصيد  Semoli Belemaneفي منصصصصصصب نائب الرئيس كّل من السصصصصصيد 

Pourkazemi اإلسصصصالمية  والسصصصيدة  إيران اجمهوريةMaria Inés Trucco  ااألرجنتين  والسصصصيدGustaf 

Daud Sirait  اإندونيسصصصصصصيا . وانتخب السصصصصصصيدMohammad Pourkazemi   اجمهورية إيران اإلسصصصصصصالمية
ا  .مقرر 
 
وأبلغت الرئيسصصصصصصة مجموعة العمل بونه، عمال  بوحكام المادة الثالثة من النظام األسصصصصصصاسصصصصصصي  -9

 لمجموعة العمل، سوف تشارك كل من المغرب وقار كوعضاء في هذا االجتماع.
 

 اعتماد جدول األعمال  -ثالثًا
 
 .المرفق ألياعتمدت مجموعة العمل جدول األعمال كما يرد في  -10
 

 حالة المواردعرض مشروع التقرير المنقح عن  -رابعًا
 لألغذية والزراعة في العالم الوراثية المائية

 
قة  -11 ئة في الوثي ية للغذية  إعداد التقرير عن بعنواننظرت الهي ية المائ لة الموارد الوراث حا

عة في  عالموالزرا ما  1ال ية  بمشصصصصصصروع التقرير المنقع عن. وأخذت عل مائ ية ال لة الموارد الوراث حا
وبموجز التعليقات الواردة بشصصصون مشصصصروع  امشصصصروع التقرير المنقع  2للغذية والزراعة في العالم

  3.التقرير المنقع عن حالة الموارد الوراثية المائية للغذية والزراعة في العالم
 
الهيئة ناشصصصصصصصدت الحكومات والجهات المانحة، خالل دورتها  ونّ بمجموعة العمل  ذّكرتو -12

، إتاحة الموارد المالية الالزمة لوضع التقرير في صيغته النهائية وترجمته ونشره وطباعته األخيرة
أن المنظمة سصصصصتوخذ بعين االعتبار، عند وضصصصصع الصصصصصيغة النهائية للتقرير،  شصصصصارت إلىوتوزيعه. وأ
موجز التعليقات الواردة بشصصصصون مشصصصصروع بعنوان والمجّمعة في الوثيقة المقدمة من البلدان  التعليقات

لة الموارد الوراثيصة ال حا عة في العصالالتقرير المنقع عن  ية والزرا فة إلى ممائيصة للغذ  باإلضصصصصصصصا
  لمجموعة العمل.التعليقات الواردة خالل هذه الدورة 

 
في ورّحبت مجموعة العمل مع التقدير بالتقدّم المحرز في وضصصصصصع مشصصصصصروع التقرير المنقع  -13

من التقارير القارية المصادق عليها رسميا ، ويشتمل  92أنه يستند إلى شارت إلى صيغته النهائية وأ
ل أكثر على بيانات من البلدان اإلحدى عشصصصصر الرائدة في مجال إنتاج تربية األحياء المائية والتي تمث

أن مشصصصصصصروع التقرير شصصصصصصارت إلى ي لتربية األحياء المائية. كما أفي المائة من اإلنتاج العالم 90من 
 . ورّحبت مجموعة4التوصصصيات الصصصادرة عن مجموعة العمل في دورتها األولىمعظم المنقع يعالج 

 العمل بمشاركة الشبكات اإلقليمية والدولية في عملية إعداد مشروع التقرير المنقع.
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وأكدّت مجموعة العمل مجددا  أن نااق التقرير يتمثل في األنواع المسصصصصصصتزرعة وأقاربها  -14
ة ضصصصصصصمن حدود الوالية الوطنية. وسصصصصصصلّمت بون محور التركيز وتوافر البيانات عن اإلنتاج ال البريّ 
وأشصصارت إلى أن البيانات  على المسصصتويين العالمي والوطني. ن تنوع الموارد الوراثية المائيةيعكسصصا

قدم على مسصصصصصصتوى األنواع والمعلومات غال ما تُ لة وتنمية با   يات التقييم المقب نه ينبغي لعمل ورأت أ
مات معلو تتضصصصّمنالقدرات ذات الصصصصلة في مجالي توصصصصيي الموارد الوراثية المائية ورصصصصدها أن 

 أكثر تفصيال .
 
والتهجين وغيرها من نهج التحسصصصصين  وشصصصصدّدت مجموعة العمل على أهمية التربية االنتقائية -15

، خصصصوصصصا  عند االسصصتجابة لعوامل مثل مقاومة األمرام ومدى المالءمة ألسصصاليب الوراثي المائي
مجموعة  أوصصصصتالضصصصوء على ذلك في التقرير. كما يجري تسصصصليط بون  وأوصصصصتاإلنتاج المكثي، 

ة والنظم العمل بون يبرز التقرير بصصصصصصصورة أشصصصصصصمل  ثار األنواع غير المحلية على األقارب البريّ 
 اإليكولوجية.

 
الوطنية عند إعداد  االتصصصصصصالوأشصصصصصارت مجموعة العمل إلى التحديات التي تواجهها جهات  -16

ن أصصصحاب المصصصلحة القارية، خاصصصة وأنها تضصصار إلى التشصصاور مع مجموعة واسصصعة م هاتقارير
وطنية إلى القيام بذلك وإلى  اتصالتعيّن بعد جهة  المعنيين. وأوصت بون تدعو الهيئة البلدان التي لم

جموعات العمل التي تمثل ميات وطنية، بما يشمل الشبكات وإنشاء  لعلى ، عالوة على ذلك، العمل
 إجراءات المتابعة. أصحاب المصلحة المعنيين ألغرام رفع التقارير والتقييم وتنفيذ

 
سيما  -17 وسلّات مجموعة العمل الضوء على أهمية الصون في الموقع الابيعي وخارجه، ال 

بنوك الجينات الحية، لكنها أشارت إلى أهمية المحافظة على مستويات مناسبة من التنوع من خالل 
، على سصصبيل المثال، من التكاثر الداخلي. وناقشصصت قدر المسصصتااع الوراثي في خاط الصصصون للتقليل

قدر إلى أهمية التقليل  مشيرةمجموعة العمل أساليب الصون المستخدمة من أجل تعزيز األرصدة، 
من االنتقاء بالنسصصصصصصبة إلى لروف المزرعة للوقاية من الثار السصصصصصصلبية المحتملة على المسصصصصصصتااع 

 .الرئيسيةى هذه المواضيع في التقرير ورسائله مجموعة األنواع البرية. وطلبت التاّرق إل
 
وأشارت مجموعة العمل إلى ضرورة أن يتضمن التقرير إيضاحات بشون مفهومي الصون  -18

في الموقع الابيعي وخارج الموقع الابيعي، خاصصصصصصصة في ما يتعلق بالصصصصصصصون في الموقع الابيعي 
لعمل أيضصصصصصا إلى التحديات التي المزرعة ومن خالل تعزيز األرصصصصصصدة. وأشصصصصصارت مجموعة ا داخل

بون تالب  وأوصت، وخارجه الموقع الابيعي داخليواجهها بعض البلدان في تنفيذ برامج الصون 
الهيئة من المنظمة تقديم الدعم إلى البلدان، بناء على طلبها ورهنا  بتوافر الموارد المالية، من خالل 

 نقل التكنولوجيا وتنمية القدرات.
 
وأحاطت مجموعة العمل علما  بوهمية المؤلفات العلمية المفتوحة المصدر والتي يستعرضها  -19

األقران باعتبارها  لية فعالة من حيث التكلفة لتبادل المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية المائية في 
ت مجموعة العمل بون يتضصصمن التقرير معلومات عن الشصصبكا وأوصصصتما بين أصصصحاب المصصصلحة. 

الموارد الوراثية المائية، مثل الشبكة الدولية لعلم الوراثة في تربية األحياء المائية مسولة التي تعالج 
 والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط.

 
 وأوصت مجموعة العمل بدراسة أثر االتفاقات الدولية على أصحاب المصلحة بشكل وافٍ  -20
  5الحالي. 6-9غرار الجدول  على جدول،، إما في شكل نص أو أكثر
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مجموعة العمل بون تسصصتعرم المنظمة مشصصروع التقرير المنقع ضصصمانا  للوضصصوح  وأوصصصت -12

 ، بما يلي:محدد أكثر، بشكل وأوصتوالدقة. 
 

توحيد المصصصصصصالحات المسصصصصصتخدمة في كل أجزاء التقرير والتقيّد بالتعاريي الموضصصصصصوعة،  اأ 
 حيثما وجدت؛

 ومعالجة المشاكل اللغوية من خالل تحرير النص وتصحيحه؛ اب 

 وتوحيد الفئات الوصفية في كل أجزاء التقرير؛ اج 

وتوخي الدقة في النص واألرقام وعناوين الجداول ومواءمتها مع محتوياتها ومع التقارير  اد 
 القارية األصلية؛

ألقارب البرية أو الموارد الوراثية وإسناد النتائج بشكل صحيع إلى األنواع المستزرعة أو ا اه 
 .نااق ا المائية األوسع

 
مجموعة العمل بون توخذ الهيئة، في دورتها العادية المقبلة، علما  بالصيغة النهائية  وأوصت -22

للتقرير. وأوصت أيضا بإعداد موجز للتقرير بجميع لغات المنظمة وبتوزيعه على نااق واسع، بما 
 السياسات. في ذلك على وجه الخصو  على واضعي

 

الوراثية المائية لألغذية والزراعة في حالة الموارد الخيارات لمتابعة  -اخامسً 
 العالم

 

الخيارات لمتابعة حالة الموارد الوراثية المائية بعنوان نظرت مجموعة العمل في الوثيقة  -23
وأشارت مجموعة العمل إلى أن برنامج عمل الهيئة المتعدد السنوات  6.للغذية والزراعة في العالم

 /نتيجة رئيسصصصصصصية الوراثية المائية للغذية والزراعة في العالممتابعة حالة الموارد يتوقع أن تشصصصصصصكل 
 لدورتها العادية الثامنة عشرة. ابارز   امعلم  
 
كمتابعة  7ذات األولويةاالسصصصصتراتيجية قائمة اإلجراءات بورّحبت مجموعة العمل باألهداف و -24

 مجموعة العمل بمواصلة بلورة األولويات االستراتيجية وفقا  للخاوط التالية: وأوصتللتقرير. 
 

االسصصصصصتراتيجية التوكيد على أهمية بناء القدرات في تنمية الموارد الوراثية  اتينبغي للولوي اأ 
 والتثقييوالمعلومات ذات الصلة والموارد المالية، والتدريب  واستخدامها وصونها المائية

من الموارد الوراثية المائية واستخدامها بصورة  د أكبر من البلدان من االستفادةلتمكين عد
 مستدامة؛

أعضاء ختلفة باختالف أشارت مجموعة العمل إلى أن تنمية قااع تربية األحياء المائية مو اب 
بون تشصدّد األولويات االسصتراتيجية على ضصرورة اسصتعرام السصياسصات  وأوصصتالمنظمة 

والبرامج واألولويات الوطنية ذات الصصصصصلة بغية تهيئة بيئة مؤاتية وتعبئة الموارد البشصصصصرية 
ية الالزمة السصصصصصصتخدام الموارد الوراثية الم ، مثل ائية والتكنولوجيات المرتباة بهاوالمال

 وتبادلها؛دام، بشكل مستالتربية االنتقائية، 

الحاجة إلى وضصصصصع برامج وطنية شصصصصاملة بشصصصصون  برزاالسصصصصتراتيجية أن تات ينبغي للولويو اج 
الموارد الوراثية المائية، تشصصصصمل أصصصصصحاب المصصصصصلحة المعنيين، بما في ذلك القائمون على 

 إدارة الموارد وعلماء الوراثة ووكاالت التنمية؛
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ينبغي للولويات االستراتيجية التشديد على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في استخدام و اد 
النساء والتعاونيات  إلدراجببذل جهود خاصة  والتوصيةالموارد الوراثية المائية وصونها 

 النسائية في البرامج المتعلقة بإدارة الموارد الوراثية المائية؛

الوعي وزيادة المعارف والقدرات بشصصصون الموارد الوراثية  ينبغي أن يشصصصكل رفع مسصصصتوىو اه 
التكنولوجيات اسصصصصصصتخدام  يةخالل إعداد دراسصصصصصصات حالة تظهر كيف المائية، بما في ذلك من

وما يرتبط بها من معارف لزيادة األمن الغذائي والتنمية االقتصصصصصصصادية وصصصصصصصون  الوراثية
 ستراتيجية؛ا الموارد الوراثية المائية، أولوية

ينبغي للولويات االسصصصتراتيجية التوكيد على ضصصصرورة أن تكون إجراءات المتابعة طوعية و او 
وتعاونية وقائمة على االحتياجات واألولويات الوطنية؛ وينبغي أن تتفادى االزدواجية مع 

 .اإلجراءات األخرى التي تتخذها المنظمة والوكاالت األخرى
 
 خاصة بما يلي: أطرتوجيهية طوعية ومجموعة العمل بإعداد خاوط  وأوصت -25
 

 المتعلقة بالموارد الوراثية المائية؛والوطنية الشبكات الدولية واإلقليمية  اأ 

 وبنوك الجينات؛ اب 

 وتعزيز األرصدة؛ اج 

 .تحسينهاوإدارة قاعان التفريخ و اد 
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وأقّرت مجموعة العمل بالتاور السريع للتكنولوجيات الوراثية الحديثة ومساهمتها المحتملة  -26
هذه التكنولوجيات اسصصصصصصتخدام في تحقيق األمن الغذائي والتنمية االقتصصصصصصصصادية. وأشصصصصصصصارت إلى أن 

من القدرات البشصصصرية،  درجة عاليةقتضصصصي يباهظة ويناوي على تكاليي والمعلومات ذات الصصصصلة 
ي قد ال تكون في متناول الكثير من البلدان. وشصصصصصصدّدت مجموعة العمل على الدور الهام الذي وبالتال

يل  لك من تكنولوجيات، من قب ية وغير ذ قائ ية االنت ما الترب ية، ال سصصصصصصي يد يمكن للتكنولوجيات التقل
أن ، وتحديد األنواع الوراثية من خالل عالمات الحمض النووي الريبي المتعددة األشصصصصصكال التهجين

 بالترويج لهذه التكنولوجيات على نااق واسع. وأوصتتؤديه في زيادة إنتاج تربية األحياء المائية، 
 

مجموعة العمل بتنظيم مشصصصاورات إقليمية حول الموارد الوراثية المائية لتحديد ما  وأوصصصصت -27
بتوافر  هو ممكن من أنشصصصصاة لمتابعة التقرير وتنقيع اإلجراءات ذات األولوية االسصصصصتراتيجية، رهنا  

 الموارد المالية الالزمة.
 

 لوراثية المائيةتجاهات الموارد امجموعة العمل بتقييم  ليات لرصصصصصصصصد حالة وا وأوصصصصصصصصت -28
وضع حسب االقتضاء من خالل إنشاء نظام عالمي للمعلومات و، بما في ذلك تاويرهاودراستها و

 .بتوافر الموارد المالية الالزمة هنا  رسصصصصجل باألنواع المسصصصصتزرعة، وكذلك أرصصصصصدة األقارب البرية 
 ويجب أن يكون تقديم المعلومات للنظام العالمي للمعلومات عملية طوعية.

 

مجموعة العمل بإجراء اسصصصصتعرام وتنقيع  خرين، حسصصصصب االقتضصصصصاء، ألنشصصصصاة  وأوصصصصصت -29
المتابعة الممكنة، بما يشصصمل األعمال التحضصصيرية لمشصصروع خاة عمل عالمية بشصصون الموارد الوراثية 
المصائيصة، بصالتعصاون الوثيق مع اللجنصة الفرعيصة المختصصصصصصصصة بتربيصة األحيصاء المصائيصة ومجموعصة العمصل 

المشصصصاورات اإلقليمية بهدف مسصصصاهمات ومراعاة مع ارية التابعتين للجنة مصصصصايد األسصصصماك، االسصصصتشصصص
عرم مشصصصصصصروع لخاة عمل عالمية بشصصصصصصون الموارد الوراثية المائية على الهيئة لكي تنظر فيه في 

 دورتها العادية الثامنة عشرة.
 

ية  -30 ية المائ تدام لتنمية الموارد الوراث وأشصصصصصصصارت مجموعة العمل إلى أهمية التمويل المسصصصصصص
الهيئة بدعوة الجهات المانحة ومجتمع التنمية الدولي إلى توفير ما  وأوصصصتواسصصتخدامها وصصصونها 

 يلزم من موارد لهذه األنشاة الهامة.
 

 ً  تقرير الدورة الثانية لمجموعة العمل الستشارية -سادسا
 المعنية بالموارد الوراثية المائية والتكنولوجيات

 والتابعة للجنة مصايد األسماك
 

ية لمجموعة العمل بعنوان نظرت مجموعة العمل في الوثيقتين  -31 ثان لدورة ال موجز تقرير ا
، 8اكاالسصصصصتشصصصصارية المعنية بالموارد الوراثية المائية والتكنولوجيات والتابعة للجنة مصصصصصايد األسصصصصم

الدورة الثانية لمجموعة العمل االسصصتشصصارية المعنية بالموارد الوراثية المائية والتكنولوجيات  وتقرير
 وأثنت مجموعة العمل على العمل الذي اضصصصالعت به مجموعة العمل االسصصصتشصصصارية 9ذات الصصصصلة.

 بمواصلة التعاون. وأوصت التابعة للجنة مصايد األسماك
 
التابعة للجنة مصصصايد ات مجموعة العمل االسصصتشصصارية مجموعة العمل علما  بتوصصصي حاطتوأ -32

 بت عن توييدها لذلك.رتقرير والوثائق ذات الصلة، وأعالإعداد بالمتعلقة األسماك و
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وطلبت مجموعة العمل من الهيئة دعوة لجنة مصصصصايد األسصصصماك واللجنة الفرعية المختصصصصة  -33
بتربية األحياء المائية ومجموعة العمل االسصصتشصصارية التابعتين للجنة مصصصايد األسصصماك إلى النظر في 

لمائية تقرير الدورة الثانية لمجموعة العمل االسصصصصتشصصصصارية المعنية بالموارد الوراثية ا بعنوانالوثيقة 
والتابعة للجنة مصصصايد األسصصماك كمسصصاهمة في المناقشصصة المتعلقة بالخيارات المتاحة  والتكنولوجيات
 تقرير.اللمتابعة 
 

الحصول على الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة وتقاسم  -سابعًا
 منافعها

 
التفسيرية التي تصي، في سياق  المذكراتمسودة بحثت مجموعة العمل في الوثيقة بعنوان  -34

عناصصصصر تيسصصصير التنفيذ المحلي للحصصصصول على الموارد وتقاسصصصم منافعها، السصصصمات المميزة للموارد 
ا بوثائق المعلومات ذات الصلة. 10الوراثية المائية للغذية والزراعة   11وأخذت علم 

 
وشصصصددت مجموعة العمل على أّن أهمية عدد من السصصصمات المميزة للموارد الوراثية للغذية  -35

، بالنسبة إلى الموارد الوراثية المائية يعتمد على األنواع باءالمرفق والزراعة على النحو المبيّن في 
ر إليها في  . وأوصصصت مجموعة العمل بناء على ذلك بالنظر في فئة ثالثة ايشصصاE.4و D.2و D.1امثال  

+[  لإلشارة إلى أّن بعض الموارد الوراثية المائية لديها سمة محددة /-الجدول بعالمة زائد/ناقص ]
ا مجموعة العمل إلى أّن المعارف التقليدية المرتباة بالموارد  ض  شارت أي خالف ا لبعضها الخر.  وأ

-D.1و ؛C.1السصصمات المميزة االوراثية المائية للغذية والزراعة تبرز بشصصكل غير مباشصصر في بعض 

D.4؛ وF.1.  
 
التفسيرية على النحو الوارد  المذكراتوقامت مجموعة العمل باستعرام ومراجعة مسودة  -36
لمزيد من الدرس من قبل فريق الخبراء الفنيين والقانونيين المعني بالحصصصصصول على  المرفق واوفي 

سم منافعها والهيئة في دوراتهما المق ويوصى االستعانة على النحو المالئم بالخبرة . بلةالموارد وتقا
ا بالمناقشصصصصات الجارية في منتديات في مجال مصصصصصايد األسصصصصماك وتربية األحياء المائية.  وأخذت علم 

مختلفة بشصصون تابيق التدابير الخاصصصة بالحصصصول على الموارد وتقاسصصم منافعها في مجال "معلومات 
التفسصصصيرية مع مراعاة  المذكراتالتسصصصلسصصصل الرقمية" وشصصصددت على أهمية معالجة هذه المسصصصولة في 

  المجموعة الواسعة من الراء.
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ت التسلسل الرقمية" بشأن الموارد الوراثية المائية لألغذية "معلوما -اثامنً 
 والزراعة

 
اسصصتعرام مسصصودة الدراسصصة االسصصتكشصصافية لتقصصصي درسصصت مجموعة العمل الوثيقة بعنوان  -37

وأخذت  12 الحقائق بشصصصون "معلومات التسصصصلسصصصل الرقمية" بشصصصون الموارد الوراثية للغذية والزراعة
ا بالوثيقة بعنوان دراسصصة تفسصصيرية اسصصتكشصصافية لتقصصصي الحقائق عن "معلومات التسصصلسصصل  مسصصودة علم 

  13الرقمية" بشون الموارد الوراثية للغذية والزراعة.
 
سل الرقمية" مقتبس عن المقرر  -38 شارت مجموعة العمل إلى أّن مصالع "معلومات التسل وأ
ة التنوع البيولوجي وهو الصصصصصصصصادر عن االجتماع الثالث عشصصصصصصر لمؤتمر األطراف في اتفاقي 13/16

عدد  ها األخيرة بت قد أقّرت في دورت نت  كا ئة  حث. وأشصصصصصصصارت إلى أّن الهي يخضصصصصصصع لمزيد من الب
المصالحات المستخدمة في هذا المجال ابما فيها، على سبيل المثال ال الحصر، "البيانات التسلسلية 

ة" و"الموارد الوراثية غير الوراثية" و"المعلومات التسصصصصصصلسصصصصصصلية الوراثية" و"المعلومات الوراثي
المادية" و"المحاكاة بالحاسصصوب" وما إلى ذلك  ومن الضصصروري مواصصصلة النظر في هذا الموضصصوع 

  14لتحديد المصالع أو المصالحات المناسبة الواجب استخدامها."
 
الحقائق وأبدت  واستعرضت مجموعة العمل مسودة الدراسة التفسيرية االستكشافية لتقصي -39

وأشصصصصارت إلى ضصصصصرورة أال تتخاى هذه الدراسصصصصة النااق الذي حددته الهيئة في مسصصصصاهماتها فيها. 
دورتها األخيرة وحذّرت من الخروج باستنتاجات حازمة أو رفع توصيات في هذه المرحلة المبكرة 

 من مداوالت الهيئة بشون "معلومات التسلسل الرقمية".
 
مل مع التقدير إلى إدراج تابيقات هامة لـصصصصصصصصصص"معلومات التسصصصصلسصصصصل وأشصصصصارت مجموعة الع -40

الرقمية" في مجاالت إصصصدار الشصصهادات للمنتجات السصصمكية والتوسصصيم والتتبّع وأوصصصت بإتاحة مزيد 
من المعلومات المفصصصصصلة لتقييم مدى أهمية "معلومات التسصصصصلسصصصصل الرقمية" بشصصصصون الموارد الوراثية 

  ااع الفرعي في المستقبل المنظور.داعياتها على القالمائية للغذية والزراعة وت
 
وأشصصصصارت مجموعة العمل إلى أنه، رغم تنامي القدرات في مجال تحديد التسصصصصلسصصصصل الجيني  -41

 وتصصصصصصصصصصصصصصصصصحصصصصصصصصصصصصصصصصصلصصصصصصصصصصصصصصصصصيصصصصصصصصصصصصصصصصصل الصصصصصصصصصصصصصصصصصحصصصصصصصصصصصصصصصصصمصصصصصصصصصصصصصصصصصض الصصصصصصصصصصصصصصصصصنصصصصصصصصصصصصصصصصصووي، 
ه إال أّن التكاليي المباشصصصصصصرة والبنى التحتية الالزمة والتدريب ال تزال تشصصصصصصكل عوائق هامة في وج

فشصصصصصصددت بالتالي مجموعة العمل على الحاجة إلى بناء القدرات لتمكين لدان النامية. الباحثين في الب
الصصبصصلصصصدان الصصنصصصامصصيصصصة مصصن اسصصصصصصصصتصصخصصصدام "مصصعصصلصصومصصصات الصصتسصصصصصصصصلسصصصصصصصصصل الصصرقصصمصصيصصصة" واالسصصصصصصصصتصصفصصصادة 

  منها.

                                                 
 .AqGR-CGRFA/WG-2/18/6الوثيقة   12
 .Inf.10-AqGR-CGRFA/WG/2/18الوثيقة   13
 .Report Rev.1-CGRFA/16/17من الوثيقة  86الفقرة  14
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 مشروع خطة العمل للعمل في المستقبل بشأن الستخدام المستدام -عًاتاس
الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات للموارد الوراثية لألغذية والزراعة من 

 وصونها
 

مشروع خاة العمل للعمل في المستقبل بشون االستخدام المستدام بحثت مجموعة العمل في  -42
. ورّحبت 15للموارد الوراثية للغذية والزراعة من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات وصصصصصصصونها

الكائنات الحية الموارد الوراثية من بة على أهمية بمشصصصصصصروع خاة العمل باعتباره اإلجابة المناسصصصصصص
 الدقيقة والالفقاريات وجدواها بالنسبة إلى قااع تربية األحياء المائية.

 

وأقّرت مجموعة العمل بوهمية مشصصصاركة أصصصصحاب المصصصصلحة كافة في االسصصصتخدام المسصصصتدام  -43
عزيز عمل الهيئة في وصصصصصصصونها من أجل تلكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات من ا للموارد الوراثية
ا للتعاون مع القااع هذا القااع.  وأشصصصصصصصارت إلى أّن إنتاج الميكروبات والالفقاريات يتيع فرصصصصصصصص 

 الخا  ولخلق فر  للعمل.
 

وإضصصصصصصصصافصصة إلى المجصصاالت ذات األولويصصة التي أشصصصصصصصصارت إليهصصا الهيئصصة في دورتهصصا األخيرة  -44
كائنات الحية الدقيقة في التربة والالفقاريات؛ وعوامل المكافحة االملقحات، ال سيما نحل العسل؛ وال

البيولوجية؛ والكائنات الحية الدقيقة الهامة لعملية الهضصصصصصصم لدى المجترات؛ والكائنات الحية الدقيقة 
مجموعة العمل بإدراج مجاالت  أوصصصصت، 16الهامة لتجهيز األغذية والعمليات الصصصصناعية الزراعية 

العمل، وهي تحديد ا مجاالت تتعلق بالمناطق األحيائية الشصصصصصصصاملة والاحالب  عمل جديدة في خاة
المجهرية والكائنات الحية الدقيقة المائية لمعالجة األضصصصصصصرار البيئية والكائنات الحية الدقيقة لتكرير 

 كذلك بتوسيع محور التركيز بشون الكائنات وأوصت ذلك قااع تربية األحياء المائية.المياه، بما في 
ا الكائنات الحية  الحية الدقيقة الهامة لعملية الهضصصم لدى الحيوانات غير المجترات، وبما يشصصمل أيضصص 

 الدقيقة المخصصة لالستخدام في قااعي صحة الحيوان واإلنسان.
 

 المراجعة لهيئة الموارد  ةالستراتيجيمشروع الخطة  -اعاشرً 
 (2027 - 2018الوراثية لألغذية والزراعة )

 

 ةاالسصصصتراتيجيمشصصصروع الخاة  بعنوان وثيقةال قامت مجموعة العمل باسصصصتعرام ومراجعة -45
  17 .2027 - 2018المراجعة لهيئة الموارد الوراثية للغذية والزراعة ا

 
وأشارت مجموعة العمل إلى التقدم المحرز في القااعات األخرى للموارد الوراثية للغذية  -46

والزراعة وأوصصصت بمراجعة برنامج العمل المتعدد السصصنوات وتخايط الدورات، على النحو الوارد 
اء. وأشصصصارت إلى أّن األهداف المقترحة للهيئة المشصصصتركة بين القااعات تسصصصتند هو دال المرفقينفي 

ها والمجاالت االسصصصصصصتراتيجية ذات األولوية  عالمية التي أعدّت بتوجيهات من يات التقييم ال إلى عمل
واألهداف والغايات الاويلة األجل في خاط العمل العالمية للهيئة واألنشصصصصصصاة األخرى للهيئة التي 

 بعدم إثقال كاهل البلدان بمزيد من التقارير. أوصتقامت بها في ضوء عمليات التقييم العالمية و
 
مجموعة العمل بون تعمد الهيئة إلى تحديث برنامج العمل المتعدد السصصصصصصنوات  أوصصصصصصصصتو -47

والتخايط للدورات بصصصورة منتظمة وأن تقوم باسصصتعرام الخاة االسصصتراتيجية حسصصب االقتضصصاء.  
إمكانية رفع تقرير عن المؤشرات القااعية كجزء  وأوصت كذلك بون تنظر الهيئة في المستقبل في

                                                 
 .Rev.1-AqGR-CGRFA/WG/2/18/7الوثيقة   15
 .CGRFA16/17/Reportمن الوثيقة  79الفقرة   16
 .Rev.1-AqGR-CGRFA/WG/2/18/8الوثيقة   17
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من األجزاء القااعية في برنامج العمل المتعدد السصصصصصصنوات وطلبت إلى منظمة األغذية والزراعة 
 تابيق المؤشرات الموجودة حالي ا ومواصلة العمل على بلورة المؤشرات، حسب االقتضاء.

 

 البيانات الختامية -عشر حادي
 
ا على توجهت الرئيسصصصصة  -48 بالشصصصصكر إلى المندوبين ونواب الرئيسصصصصة والمقرر والمراقبين أيضصصصص 

ا  مساهماتهم الهامة وأثنت على مجموعة العمل العتمادها التوصيات خالل هذه الدورة. وأثنت أيض 
 فيهم أولئك الذين يعملون في الكواليس.  على عمل مولفي منظمة األغذية والزراعة بما

 
، رئيسصصصة هيئة الموارد الوراثية للغذية والزراعة بالمحاات Irene Hoffmannوأقّرت السصصصيدة  -49

الرئيسصصصصصية التي تحققت خالل هذا االجتماع على غرار التوجيهات الواردة بشصصصصصون وضصصصصصع الصصصصصصياغة 
النهائية للتقرير وإعداد خاة عمل عالمية. وتوجهت بالشصصصكر إلى المندوبين على عملهم الشصصصاق وعلى 

خيهم الوضصصوح والرغبة في التوصصصل إلى توافق في الراء وشصصكرت الرئيسصصة تحليهم بروح طيّبة وتو
ا على ما أبدته من حكمة وتوجيهات سصصصصديدة.  أمين مجموعة  ،Matthias Halwartوأعرب السصصصصيد أيضصصصص 

سيما النداء الجديد لصياغة  سبة إلى إجراءات المتابعة، ال  العمل عن تقديره للتوصيات الواضحة بالن
وأقّر بوجوب القيام بالكثير من العمل في المسصصتقبل وشصصدد على ضصصرورة أن يوفر  خاة عمل عالمية.

المجتمع الدولي مزيد ا من الموارد. وثّمن للغاية توجيهات مجموعة العمل وأكد على التزام المنظمة 
  الراسخ بدعم عمل البلدان في مجال الموارد الوراثية المائية.
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 المرفق ألف
 

 الثانية لمجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المخصصةجدول أعمال الدورة 
 المعنية بالموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة

 
 افتتاح الدورة -1
 
  والمقررنتخاب الرئيس ونائب انواب  الرئيس ا -2
 
  اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني -3
 
الوراثية المائية للغذية والزراعة في حالة الموارد عرم مشصصصصصصروع التقرير المنقع عن  -4

 العالم
 

 حالة الموارد الوراثية المائية للغذية والزراعة في العالمالخيارات لمتابعة  -5
 

تقرير الصصدورة الثصصانيصصة لمجموعصصة العمصصل االسصصصصصصتشصصصصصصصصاريصصة المعنيصصة بصصالموارد الوراثيصصة المصصائيصصة  -6
 والتكنولوجيات والتابعة للجنة مصايد األسماك

 

 الحصول على الموارد الوراثية المائية للغذية والزراعة وتقاسم منافعها -7
 

 "معلومات التسلسل الرقمية" بشون الموارد الوراثية المائية للغذية والزراعة -8
 

في المستقبل بشون االستخدام المستدام للموارد الوراثية للغذية للعمل مشروع خاة العمل  -9
 ية الدقيقة والالفقاريات وصونهاوالزراعة من الكائنات الح

 

 - 2018المراجعة لهيئة الموارد الوراثية للغذية والزراعة ا ةاالسصصصصتراتيجيمشصصصصروع الخاة  -10
2027  

 

 ما يستجد من أعمال -11
 
 اعتماد التقرير -12
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 المرفق باء
 

 السمات المميزة للموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة

 المجموعة ألف: 
الموارد الوراثية  دور

لألغذية والزراعة في 
 األمن الغذائي

يتجزأ من نظم اإلنتصصصاج الموارد الوراثيصصصة للغصصصذيصصصة والزراعصصصة جزء ال  1-ألي
في تحقيق األمن الغذائي والتنمية  اا أسصصصصصصاسصصصصصصي  الزراعي والغذائي، وهي تلعب دور  
 .المستدامة لقااع األغذية والزراعة

+ 

الوراثية للغذية والزراعة المتصصصصلة بالنباتات والحيوانات الموارد تشصصصّكل  2-ألي
شصصصصصصبكصصة متراباصصة من التنوع الوراثي في النظم  والالفقصصاريصصات والكصصائنصصات الصصدقيقصصة

 والمائية. اإليكولوجية الزراعية
+ 

 المجموعة باء:
 دور اإلدارة البشرية

 اوثيق   اارتباط  وراثية للغذية والزراعة وجود معظم الموارد الاأ  يرتبط  1-باء
 ، بصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصالصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصنشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاط الصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصبشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصري

يمكن النظر إلى العديد منها على أنها أشصصصصصصكال من الموارد الوراثية المعدلّة اب  و
 .من جانب اإلنسان

-/+ 

المحصصافظصصة على الكثير من الموارد الوراثيصصة للغصصذيصصة والزراعصصة  تعتمصصد 2-باء
ستخدامها المستدام في البحوث  شّكل ا شري المستمّر، وي وتاّورها على التدخل الب

 والتاوير واإلنتاج وسيلة هامة لضمان صونها.
+ 

 المجموعة جيم:
التبادل والترابط على 

 المستوى الدولي

ي   1-جيم بادل تم  اتاريخ مدى فترات ت عة على  ية والزرا ية للغذ الموارد الوراث
زمنية طويلة وعلى نااق واسصصصصصصع عبر المجتمعات والبلدان والمناطق، وجزء هام 
 من التنوع الوراثي المستخدم في األغذية والزراعة اليوم هو من أصول غريبة.

-/+ 

للغذية والزراعة، بالموارد الوراثية  ثّمة ترابط بين البلدان في ما يتعلق 2-جيم
فهي على حد سصصواء تقدّم بعض الموارد الوراثية للغذية والزراعة وتتلقى البعض 

 الخر منها.
+ 

التبادل الدولي للموارد الوراثية للغذية والزراعة ضصصصصروري لسصصصصير عمل  3-جيم
 هذا القااع ومن المرجع أن تزداد أهميته في المستقبل

+ 

 المجموعة دال:
 البتكارطبيعة عملية 

عصصادة مصصا تكون عمليصصة االبتكصصار الخصصاصصصصصصصصصة بصصالموارد الوراثيصصة للغصصذيصصة  1-دال
عة خا   والزرا يد من األشصصصصصص عد قدمها ال اابع ونتيجة مسصصصصصصصاهمات ي تدريجية ال

المختلفين، بما في ذلك السصصصصصصكان األصصصصصصصليون والمجتمعات المحلية والمزارعون 
 مختلفة.والباحثون ومربو النباتات، في أماكن وأوقات 

-/+ 

ال ياّور العديد من منتجات الموارد الوراثية للغذية والزراعة من مورد  2-دال
وراثي مفرد، بل بفضصصصصل مسصصصصاهمات من عدة موارد وراثية للغذية والزراعة في 

 مراحل مختلفة من عملية االبتكار.
-/+ 

الموارد  يمكن أن تُسصصصصصصتخدم بدورها معظم المنتجات الماّورة باسصصصصصصتخدام 3-دال
الوراثية للغذية والزراعة لمواصلة البحث والتاوير، ما يجعل من الصعب رسم 

 خط واضع بين مقدمي الموارد الوراثية للغذية والزراعة ومتلقيها.
+ 

كل يمكن معه  4-دال عديد من المنتجات الزراعية إلى السصصصصصصوق بشصصصصصص يصصصصصصصصل ال
 سواء.استخدامها كموارد بيولوجية وكموارد وراثية على حد 

-/+ 

 المجموعة هاء:
المحتفظون بالموارد 

الوراثية لألغذية 
والزراعة 

 ومستخدموها

عة وتسصصصصصصاأ   1-هاء ية والزرا ية للغذ بالموارد الوراث خدمها مجموعة تَحتفظ  ت
وهناك مجموعات متميّزة من اب  من أصصصصحاب المصصصصلحة.  اواسصصصعة ومتنوعة جد  

القااعات الفرعية للموارد الوراثية المقدمين والمسصصصصصتخدمين بالنسصصصصصبة إلى مختلي 
 للغذية والزراعة.

-/+ 

هناك ترابط بين أصصصصصصصحاب المصصصصصصصلحة المختلفين الذين يديرون الموارد  2-هاء
 الوراثية للغذية والزراعة ويستخدمونها.

+ 

 + يحتفظ القااع الخا  بقدر كبير من الموارد الوراثية للغذية والزراعة. 3-هاء

ية للغذية والزراعة خارج موقعها يُحفظ  4-هاء قسصصصصصصم هام من الموارد الوراث
 الابيعي ويمكن الحصول عليها هناك.

-/+ 
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قامت مجموعة العمل، لدى اسصصصتعرام السصصصمات المميزة التي حددتها مجموعة العمل الفنية المخصصصصصصصصة المعنية  

بالحصصصول على الموارد الوراثية للغذية والزراعة وتقاسصصم منافعها، بتسصصليط الضصصوء على السصصمات التي تعني بشصصكل خا  
الموارد الوراثية المائية ايشار إليها في الجدول أعاله بوضع عالمة زائد ]+[  أو التي تعني بشكل أقل اأو ال تعني  الموارد 

[  أو التي تعني بعض الموارد الوراثية المائية وتعني -الوراثية المائية ايشصصار إليها في الجدول أعاله بوضصصع عالمة ناقص ]
  +[ ./-ها في الجدول بعالمة ناقص/زائد ]غيرها بقدر أقّل ايشار إلي

يُحفظ قسصصصصصصم هصصام من الموارد الابيعيصصة للغصصذيصصة والزراعصصة في موقعهصصا  5-هاء
 الابيعي وفي المزرعة في لروف مالية وفنية وقانونية مختلفة.

+ 

 المجموعة واو:
ممارسات تبادل 

الموارد الوراثية 
 لألغذية والزراعة

الموارد الوراثيصصة للغصصذيصصة والزراعصصة في سصصصصصصيصصاق  تجري عمليصصة تبصصادل 1-واو
ممصصارسصصصصصصصصات متعصصارف عليهصصا وبين المجموعصصات الموجودة من مقصصدمي الموارد 

 ومستخدميها.
-/+ 

في البحث والتاوير، تحدث عملية نقل واسعة للمواد الوراثية بين مختلي  2-واو
 أصحاب المصلحة على امتداد سلسلة القيمة.

+ 

 المجموعة زاي:
المنافع الناشئة عن 

استخدام الموارد 
الوراثية لألغذية 

 والزراعة

 

مع أّن المنافع اإلجمالية الناشصصصئة عن الموارد الوراثية للغذية والزراعة اأ   1-زاي
المنافع المتوقّعة من كل فمن الصصصصصعب عند إجراء المبادلة تقدير ، اب  مرتفعة للغاية

 عيّنة من عيّنات الموارد الوراثية للغذية والزراعة.
+ 

اقد يدّر  الموارد الوراثية للغذية والزراعة إّن اسصصصتخدام 2-زاي منافع هامة  أيضصصص 
 غير نقدية.

+ 

قد يؤدي اسصصصصصصتخدام الموارد الوراثية للغذية والزراعة إلى  ثار خارجية  3-زاي
 بكثير المقدّم الفرد والمتلقي الفرد لتلك الموارد.تتجاوز 

+ 
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 المرفق جيم 
 

 المذكرات التفسيرية التي تبيّن السمات المميزة للموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة
 في سياق عناصر الحصول على الموارد وتقاسم منافعها 

 
قامت مجموعة العمل بمراجعة مسصصصصودة المذكرات التفسصصصصيرية على النحو الوارد أدناه لمزيد  

من الدرس من قبل فريق الخبراء الفنيين والقانونيين المعني بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها 
 والهيئة في دوراتهما المقبلة. 

 
 18معلومات أساسية عن تربية األحياء المائية

 
صانعو السياسات الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها أنه من المفيد تلقي قد يجد  -1

ستخدام الموارد الوراثية المائية للغذية والزراعة وتبادلها. ولذلك  سية حول ا بعض المعلومات األسا
 يجب أن توضع المذكرات التفسيرية ما يلي:

طرأت عليها تاورات رئيسصصصصصصية في  إن تربية األحياء المائية صصصصصصصناعة جديدة نسصصصصصصبي ا، وقد
السصصنوات السصصتين األخيرة، على الرغم من وجود بعض األشصصكال منها، مثل اسصصتزراع سصصمك 
الشصصصصصبوط، التي يمكن أن تعود لالف السصصصصصنين الماضصصصصصية. وتراوح معدل نمو تربية األحياء 

في  50تزراع في المئة سنوي ا خالل العشرين سنة الماضية، واليوم يتم اس 10و 8المائية بين 
المئة من الزعنفيات المسصصصصصصتهلكة. ويتجاوز حالي ا إنتاج الزعنفيات المسصصصصصصتزرعة إنتاج لحوم 
 األبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصقصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصار

في جميع أنحاء العالم. وبينما تكتسصصب تربية األحياء المائية في المناطق البحرية والسصصاحلية  
ية ال يزال من المناطق أهمية متزايدة، فإن الغالبية العظمى من اإلنتاج العالمي للحياء المائ

 الداخلية.

ويتم اتخاذ نهجين متوازيين لتلبية طلب المستهلك وزيادة اإلمدادات الغذائية: تدجين األنواع 
الجديدة واإلدارة الجينية الفعالة، والتحسصصصصصصين الوراثي للنواع التي يتم إنتاجها تجاري ا. وقد 
 ارتصصصصصصصصصصفصصصصصصصصصصع عصصصصصصصصصصدد أصصصصصصصصصصصصصصصصنصصصصصصصصصصاف األنصصصصصصصصصصواع الصصصصصصصصصصمسصصصصصصصصصصصصصصصجصصصصصصصصصصلصصصصصصصصصصة 

ا في عام  70مة من في بيانات المنظ . ومن بين 2018في عام  600إلى حوالي  1950صصصصصصصنف 
األنواع األكثر شصصصيوع ا في المزارع، السصصصلمون، والبلاي، والشصصصبوط، والمحار، والروبيان، 
وهي تمثل ثالث مجموعات تصصصنيفية رئيسصصية: الزعنفيات، والمحاريات ثنائية الصصصمامات، 

 والقشريات عشريات األرجل.

تحسصصصصين الوراثي للسصصصصماك المدجنة حديث ا، ولكن التاور السصصصصريع في الصصصصصناعة وال يزال ال
 يصصصصصصصصصصصصصصصصعصصصصصصصصصصصصصصصصتصصصصصصصصصصصصصصصصمصصصصصصصصصصصصصصصصد بشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصكصصصصصصصصصصصصصصصصل مصصصصصصصصصصصصصصصصتصصصصصصصصصصصصصصصصزايصصصصصصصصصصصصصصصصد 
على اسصصصصصصتخدام الموارد الوراثية للغذية والزراعة وتبادلها. وتسصصصصصصتخدم أنواع مختلفة من 
التقنيات الوراثية لتحسصصصصصصين اإلنتاج بما في ذلك التربية في األحوام، والتربية االنتقائية، 

 هصصصصصصصصجصصصصصصصصيصصصصصصصصن، والصصصصصصصصتصصصصصصصصالعصصصصصصصصب بصصصصصصصصالصصصصصصصصكصصصصصصصصرومصصصصصصصصوسصصصصصصصصصصصصصصومصصصصصصصصات. والصصصصصصصصتصصصصصصصص
وقد تم اسصصصصصصتخدام التعديل الجيني بشصصصصصصكل محدود للغاية فقط. وبما أن تربية األحياء المائية 
والتحسصصصصصصين الوراثي للموارد الوراثية المائية للغذية والزراعة ما تزال حديثة، فإن العديد 

. وبالتالي، فإن النوع البري، أي من األنواع المسصصصصتزرعة قريبة جيني ا جد ا من أقاربها البريّة
ا في إنتاج وتربية األحياء  ا هام  النوع غير المدجن وغير المحّسن وراثي ا، ما يزال يلعب دور 
المائية. وفي بعض الحاالت، قد تكون هذه األرصصصصصصصدة في حالة حفظ سصصصصصصيئة. وبالتالي، فإن 

                                                 
ا دراسة المعلومات األساسية رقم   18  .45انظر أيض 
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ية يوفر حا ية األحياء المائ ا للحفال على هذه األنواع االعتماد على النوع البّري في ترب فز 
 وموائلها.

ويشصصصصكل إنتاج بعض األنواع األكثر شصصصصيوع ا، مثل سصصصصمك السصصصصلمون األطلسصصصصي والجمبري 
األبيض، أحد االستثناءات الستمرار الحاجة إلى األنواع البريّة إلنتاج تربية األحياء المائية. 
ا   وبصصصصصصصالصصصصصصصنسصصصصصصصصصصصصصبصصصصصصصة لصصصصصصصهصصصصصصصذه األنصصصصصصصواع، تصصصصصصصم الصصصصصصصقضصصصصصصصصصصصصصاء تصصصصصصصقصصصصصصصريصصصصصصصبصصصصصصص 

دماج الوراثي من األقارب البرية، وتتم التحسينات الوراثية من خالل برامج على الحاجة لإل
تربية وتبادل بين المربين التجاريين. وينابق ذلك فقط على عدد صصصصصصصغير من األنواع التي 

 تخضع الن لتربية األحياء المائية الصناعية.

ي للموارد الوراثية وتشصصصكل المزارع التجارية الكبيرة، أو مراكز التربية، المصصصصدر الرئيسصصص
المائية للغذية والزراعة المحسصصصصصصنة وراثي ا من أجل تربية األحياء المائية لهذه األنواع. ولم 
تتع الفرصة لصغار المزارعين، في مجال تربية األحياء المائية، لتدجين األنواع وتحسينها 

ا، مثلما كان الوضصصصصصصع على مّر  الف السصصصصصصنين في الزراعة. وقد اعتمد ت التاورات وراثي 
السريعة األخيرة في التحسين الوراثي، وخاصة بالنسبة للسلمون والجمبري، على التمويل 
والتكنولوجيا، والوصصصصصصصول إلى الموارد الوراثية المائية للغذية والزراعة، وغالب ا ما يكون 
غذية ذلك في أيدي الشصصصصصصركات الكبرى. وال تزال البنوك الجينية للموارد الوراثية المائية لل

نات الممولة من القااع العام إال لة، وال تتوفر عادة بنوك الجي يل من  والزراعة قلي لعدد قل
 األنواع األكثر شيوع ا في تربية األحياء المائية.

وهناك عدد كبير من أصصصحاب المصصصلحة في قااع تربية األحياء المائية على طول سصصلسصصلة 
وبيع المنتجات، وهم يتراوحون بين أصصصصصحاب اإلمداد، من التحسصصصصين الوراثي إلى الزراعة 

الحيازات الصصصصصصصغيرة والشصصصصصصركات الكبيرة. وفي حين أن الموارد الوراثية المائية للغذية 
ا ألغرام أخرى  والزراعة تسصصتخدم في المقام األول في إنتاج األغذية، فإنها تسصصتخدم أيضصص 

الابيعية أو المعدلة من أجل  مثل إنتاج األسصصصماك والحيوانات األخرى ليتم إطالقها في المياه
تحسصصصصصين أرصصصصصصدتها، مثل أسصصصصصماك الاعم لكل من مصصصصصصايد األسصصصصصماك التجارية والترفيهية، 

 واستزراع أسماك الزينة.
 

تحديد الجهات الحكومية المعنية وأصحححححححاب المصححححححلحة غير الحكوميين الذي يحتفظون بموارد 
 والتشاور معهموراثية لألغذية والزراعة أو يوفرونها أو يستخدمونها، 

 
توصصصي العناصصصر الخاصصصة بالحصصصول على الموارد وتقاسصصم منافعها بالتشصصاور مع الجهات  -2

الحكومية وأصحاب المصلحة غير الحكوميين الذي يحتفظون بموارد وراثية للغذية والزراعة أو 
 . ويجب أن توضع المذكرات التفسيرية ما يلي:19يوفرونها أو يستخدمونها

حيان، لن تكون السصصلاة المختصصصة بالحصصصول على الموارد وتقاسصصم منافعها في كثير من األ
السصصصصلاة المسصصصصؤولة عن تربية األحياء المائية/مصصصصصايد األسصصصصماك. وبما أن معظم أصصصصصحاب 
المصصصصصلحة في قااع تربية األحياء المائية يتمتعون بمعرفة محدودة بشصصصصون الحصصصصصول على 

لى الموارد وتقاسم منافعها بالنسبة لقااعهم، الموارد وتقاسم منافعها وانعكاسات الحصول ع
فإنه يمكن للمشصصصصصاورات أن تسصصصصصاعد على زيادة الوعي بشصصصصصون القااع الفرعي، وأن تسصصصصصمع 
لصصصصانعي السصصصياسصصصات ومتخذي القرارات بالحصصصصول على نظرة في خصصصصوصصصصيات عمليات 

دل الحالية البحوث والتاوير في مجال تربية األحياء المائية، وممارسصصصات االسصصصتخدام والتبا
   في القااع الفرعي.

                                                 
 .حصول على الموارد وتقاسم منافعهاالعناصر الخاصة بال ،2-15الفقرة   19
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إدماج تدابير الحصححول على الموارد وتقاسححم منافعها مع األمن الغذائي وسححياسححات واسححتراتيجيات 
 التنمية الزراعية المستدامة بشكل أوسع

 
توصي العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها بالنظر في الحصول على  -3

ة والزراعة وتقاسصصم منافعها في السصصياق األوسصصع للتنمية الزراعية المسصصتدامة الموارد الوراثية للغذي
شريعات  20واألمن الغذائي. سات والت سيا سيرية صراحة إلى ال شير المذكرات التف ولذلك، يجب أن ت

لة  تدمج األحكام ذات الصصصصصصص ما أن  ية، التي يمكن إ مائ ية األحياء ال غذائي وترب في مجالي األمن ال
 موارد الوراثية المائية للغذية والزراعة وتقاسم منافعها أو أن تشير إليها:بالحصول على ال

إن تربية األحياء المائية ممارسصصة زراعية متكيفة ومرنة توفر مزايا مباشصصرة وغير مباشصصرة 
من حيث األمن الغذائي والتخفيي من وطوة الفقر. وتوفر األسصصصصصصماك، في العديد من البلدان 

ا هام   ا للبروتين الحيواني عالي الجودة، وغالب ا ما يتم االتجار باألسصصصصصصماك النامية، مصصصصصصصدر 
المسصصتزرعة واسصصتهالكها محلي ا. وإلى جانب ذلك، يمكن الحد من الفقر وزيادة األمن الغذائي 
من خالل النشصصاط االقتصصصادي الذي تولده تربية األحياء المائية في المجتمعات، بغض النظر 

ألسصصصصماك محلي ا. وقد يوفر كل من اسصصصصتزراع األسصصصصماك وتجهيز عما إذا كان يتم اسصصصصتهالك ا
األسصصصماك المسصصصتزرعة فر  عمل ألعداد كبيرة من األشصصصخا  في البلدان النامية، بما في 
ذلك النسصصصصاء في األرياف. وبالتالي، ينبغي أن تكون تدابير الحصصصصصول على الموارد الوراثية 

ا من االعتبارات المتعلقة باألمن الغذائي المائية للغذية والزراعة وتقاسصصصصصصم منافعها جزء  
 األوسع نااق ا والسياسات ذات الصلة، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالموائل.

وفي حين أن التاور السصصصصصصريع في صصصصصصصناعة تربية األحياء المائية قد يعني أنه لم يتم اتباع 
تابيق اللوائع بشصكل متزايد. التنظيم البيئي والبياري والصصحي في كل األحيان، إال أنه يتم 

ويشصصصصصصمل ذلك تنظيم إدخال الموارد الوراثية المائية للغذية والزراعة من البلدان والنظم 
اإليكولوجية األخرى. ويمكن استخدام هذه اللوائع، بما في ذلك التدابير التشريعية واإلدارية 

موارد الوراثية المائية والسياساتية وكذلك مدونات السلوك، لمعالجة قضايا الحصول على ال
للغذية والزراعة وتقاسم منافعها، بهدف الحد من العبء البيروقراطي وتبسيط اإلجراءات 

 اإلدارية.
 

 إدماج تنفيذ تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها في المشهد المؤسسي
 
بين قااعات مختلفة تتداخل في أغلب األحيان تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها  -4

معنية بالموارد الوراثية والموارد الوراثية للغذية والزراعة والتي غالب ا ما تكون من مسصصصصصصؤولية 
وزارات وسصصلاات مختصصصة مختلفة. وتوصصصي العناصصصر الخاصصصة بالحصصصول على الموارد وتقاسصصم 

سصصصولة الحصصصصول على منافعها بتحديد الترتيبات المؤسصصصسصصصية القائمة التي يمكن اسصصصتخدامها لمعالجة م
 ويجب أن توضع المذكرات التفسيرية أّن: 21الموارد وتقاسم منافعها.

ا مفيد ا.  التكيي مع السصصصمات المميزة للقااعات والسصصصلاات القااعية المختصصصصة قد يكون أمر 
 وبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصالصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصتصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصالصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي، يصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصكصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن 
أن تكون إحدى نتائج المشصصاورات بين الوزارات المسصصؤولة والسصصلاة المختصصصة بالحصصصول 

تفويض المسصؤولية لموارد وتقاسصم منافعها والسصلاة المختصصة بتربية األحياء المائية، على ا
سلاة المختصة بتربية األحياء المائية في  سم منافعها إلى ال عن الحصول على الموارد وتقا

 ما يتعلق بالحصول على الموارد الوراثية المائية وتقاسم منافعها.
 

                                                 
 .حصول على الموارد وتقاسم منافعهاالعناصر الخاصة بال، 3-15الفقرة   20
 .حصول على الموارد وتقاسم منافعهاالعناصر الخاصة بال ،30الفقرة   21
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ك التدفقات الدولية ]والثغرات المحتملة في تدابير الحصححححححول تدفقات المواد الوراثية، بما في ذل
 على الموارد وتقاسم منافعها[

 
توصصصي العناصصصر الخاصصصة بالحصصصول على الموارد وتقاسصصم منافعها بون يتم النظر في أهمية  -5

قاسصصصصصصم منافعها، وتكييفها  ية عند وضصصصصصصع تدابير الحصصصصصصصول على الموارد وت تدفقات المواد الوراث
 ويجب أن توضع المذكرات التفسيرية ما يلي: 22وتنفيذها.

إن تربية األحياء المائية صصصصصصصناعة مهمة ومتوسصصصصصصعة في كل من البلدان النامية والمتقدمة. 
وهناك تدفقات للمواد الوراثية في جميع االتجاهات: من الجنوب إلى الشصصمال، ومن الشصصمال 
 إلصصصصصصصصى الصصصصصصصصجصصصصصصصصنصصصصصصصصوب، ومصصصصصصصصن الصصصصصصصصجصصصصصصصصنصصصصصصصصوب إلصصصصصصصصى الصصصصصصصصجصصصصصصصصنصصصصصصصصوب، 

 الشمال.ومن الشمال إلى 

المثال، شصصصصصيلي هي ثاني أكبر منتج للسصصصصصلمون المسصصصصصتزرع على الرغم من أن وعلى سصصصصصبيل 
السصلمون ال يتواجد بشصكل طبيعي في نصصي الكرة الجنوبي. ويتم إنتاج البلاي بشصكل رئيسصي 
في  سصصصصيا، وقد تم إدخال محار المحيط الهادل، الذي هو أسصصصصاس صصصصصناعة المحار في كل من 

ا للعدد المتزايد من األنواع المسصصصصصصتونسصصصصصصة، من أمريكا الشصصصصصصمالية و أوروبا، من اليابان. ونظر 
المتوقع أن تزداد التبادالت الدولية للموارد الوراثية المائية للغذية والزراعة من حيث العدد 

 والكمية.
 

 اآلثار المحتملة لنطاق تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها
 
بالحصصصصصول على الموارد وتقاسصصصصم منافعها على أن تكون تدابير تشصصصصدد العناصصصصصر الخاصصصصصة  -6

الحصصصصول على الموارد وتقاسصصصم منافعها واضصصصحة في ما يتعلق بالموارد الوراثية للغذية والزراعة 
وينابق هذا االعتبار  23التي تغايها أحكام الحصول على الموارد ذات الصلة، وتلك التي ال تغايها.

والموضوعي لتدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها. ويمكن أن بالمثل على النااق الزمني 
 توضع المذكرات التفسيرية ما يلي:

تعتبر تربية األحياء المائية من الصصصصصناعات الجديدة التي ال تزال تعتمد على األنواع البرية، 
ا إلى وللموارد الوراثية.  خارج الموقعوهناك عدد قليل وجديد من المرافق  حداثة هذا نظر 

القااع، فإّن النااق الزمني للتدابير الخاصصصصة بالحصصصصول على الموارد وتقاسصصصم منافعها هو 
موضصصوع أقل أهمية بالنسصصبة إلى تربية األحياء المائية عما هو بالنسصصبة إلى الموارد الوراثية 

 للغذية والزراعة األخرى، مثل نباتات المحاصيل.

لمائية للغذية والزراعة إلى السصصصصصصوق في شصصصصصصكل يمكن وغالب ا ما تصصصصصصصل الموارد الوراثية ا
اسصصصتخدامه "كمورد بيولوجي" اعلى سصصصبيل المثال، لالسصصصتهالك البشصصصري  أو كمورد جيني 
اعلى سبيل المثال، للبحث والتاوير، بما في ذلك التربية . وقد يكون لتنظيم الحصول على 

"كمورد بيولوجي" توثير كبير على  الموارد الوراثية المائية للغذية والزراعة التي تستخدم
تجارة األسصصصماك والسصصصلع النباتية المائية. وهناك العديد من القوانين المتعلقة بالحصصصصول على 
الموارد وتقاسصصصم منافعها التي تترك مسصصصولة تبادل الموارد البيولوجية دون تنظيم؛ ومع ذلك، 

إن ذلك يتالب من المسصصتخدم أن إذا تم اسصصتخدام الموارد البيولوجي فجوة للبحث والتاوير، ف
ا ومشاركة الفوائد المحتملة.    يالب تصريح 

                                                 
 .حصول على الموارد وتقاسم منافعهاالعناصر الخاصة بال،  ها 1-15الفقرة   22
 .حصول على الموارد وتقاسم منافعهاالعناصر الخاصة بال ،36الفقرة   23
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 تطوير الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في سياق تربية األحياء المائية
 
ية "السصصصصصصتخدامها"، على النحو المحدد في بروتوكول  -7 إن الحصصصصصصصول على الموارد الوراث

بير الحصصصصصصصول على الموارد وتقاسصصصصصصم منافعها. ووفقا لبروتوكول ناغويا، يؤدي عادة إلى تابيق تدا
 نصصصصصصاغصصصصصصويصصصصصصا، "االسصصصصصصصصصصصصتصصصصصصخصصصصصصدام" يصصصصصصعصصصصصصنصصصصصصي "إجصصصصصصراء الصصصصصصبصصصصصصحصصصصصصث والصصصصصصتصصصصصصاصصصصصصويصصصصصصر 

. وتشصصصصصير العناصصصصصصر الخاصصصصصصة 24بشصصصصصون التكوين الجيني و/أو الكيميائي البيولوجي للموارد الجينية"
لحاالت تقرير ما بالحصصصصول على الموارد وتقاسصصصم منافعها إلى أنه قد يكون من الصصصصعب في بعض ا
. ويمكن أن 25إذا كان قد تم اسصصتخدام الموارد الوراثية للغذية والزراعة في إطار بروتوكول ناغويا

 توضع المذكرات التفسيرية ما يلي:

في حين أن الممارسصصصصصات، مثل جمع المواد الحية من المواقع البرية واسصصصصصتخدامها الحق ا في 
 تصصصصصصصصصصصصصصصصربصصصصصصصصصصصصصصصصيصصصصصصصصصصصصصصصصة األحصصصصصصصصصصصصصصصصيصصصصصصصصصصصصصصصصاء الصصصصصصصصصصصصصصصصمصصصصصصصصصصصصصصصصائصصصصصصصصصصصصصصصصيصصصصصصصصصصصصصصصصة، 

يد الابيعي، قد ال تعتبر التي يالق عل قائمة على الصصصصصصص ية ال مائ ية األحياء ال ها اسصصصصصصم ترب ي
بوضصصصوح على أنها "بحث وتاوير"، وبالتالي قد ال تؤدي إلى تابيق تدابير الحصصصصول على 
الموارد وتقاسصصصم منافعها، فإن تربية األحياء المائية قد تسصصصهم في الوقت نفسصصصه في التحسصصصين 

اعتبارها عملية "بحث وتاوير". وبالتالي، ينبغي أن ترسصصصصصصم الوراثي وبالتالي فإنه يمكن 
ا بين األنشصصصصاة ذات الصصصصصلة  تدابير الحصصصصصول على الموارد وتقاسصصصصم منافعها خا ا واضصصصصح 
ا" وتلك التي ليست كذلك.  بالموارد الوراثية المائية للغذية والزراعة التي تعتبر "استخدام 

 
 متفق عليهاتوحيد الموافقة المسبقة عن علم والشروط ال

 
تشجع العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها الحكومات على النظر في  -8

الخيارات المختلفة إلجراءات الترخيص، بما في ذلك خيار توحيد اإلجراءات والشصصصروط واألحكام. 
 وتشصصصصصصصصصصصصصصصيصصصصصصصصصر الصصصصصصصصصعصصصصصصصصصنصصصصصصصصصاصصصصصصصصصصصصصصصصر الصصصصصصصصصخصصصصصصصصصاصصصصصصصصصصصصصصصصة بصصصصصصصصصالصصصصصصصصصحصصصصصصصصصصصصصصصصول 

لنقل المواد التابع للمعاهدة، على سصصصصصصبيل المثال. على الموارد وتقاسصصصصصصم منافعها إلى االتفاق الموحد 
 ويمكن أن توضع المذكرات التفسيرية ما يلي:

يا ، يتم تنظيم تبادل الموارد الوراثية، في المقام األول، من خالل عقود العمل للقانون  حال
الخا . وألن معظم األنواع المائية المحسنة وراثي ا تكون خصبة ويمكن إنتاجها بسهولة، 

البصص ا مصصا تقيصصد العقود اسصصصصصصتخصصدام الموارد الوراثيصصة المصصائيصصة للغصصذيصصة والزراعصصة وتحظر فغصص
 اسصصصصصصتخصصدامهصصا في برامج تربيصصة منصصافسصصصصصصصصة. وقصصد توفر الممصصارسصصصصصصصصات التجصصاريصصة الحصصاليصصة 
في صصصناعة تربية األحياء المائية مصصصدر إلهام لتصصصميم بنود وشصصروط التفاقيات الحصصصول 

 غذية والزراعة.على الموارد الوراثية المائية لل

وعلى الرغم من االهتمام المحدود بالحصصصصول على الموارد وتقاسصصصم منافعها في قااع تربية 
 األحصصصصصصصصصصصصصصصصصصيصصصصصصصصصصصصصصصصصصاء الصصصصصصصصصصصصصصصصصصمصصصصصصصصصصصصصصصصصصائصصصصصصصصصصصصصصصصصصيصصصصصصصصصصصصصصصصصصة، فصصصصصصصصصصصصصصصصصصقصصصصصصصصصصصصصصصصصصد 
كان هناك بالتوكيد حاالت اسصصصصصصتفاد منها مقدم الموارد الوراثية المائية للغذية والزراعة 

على الموارد الوراثية المائية األصصصصصصصلية من نتائج البحث والتاوير التي قام بها طرف ثالث 
للغذية والزراعة. وبالتالي، فإن تقاسصصصصصصم نتائج عمليات البحوث والتاوير مع مقدم الموارد 
الوراثية المائية للغذية والزراعة سصصصصيشصصصصكل في كثير من األحيان شصصصصرط ا معياري ا التفاقات 

  الحصول على الموارد وتقاسم منافعها.

                                                 
 . بروتوكول ناغويا ،2المادة   24
 .منافعها العناصر الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم ،48-46الفقرات   25
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 المرفق دال
 

 (2027 - 2018المخرجات والمعالم البارزة )المتعدد السنوات:  برنامج العمل
 
 

 الدورة
الحادية 

 والعشرون
2027 

 الدورة
 العشرون

2025 

 الدورة
 التاسعة عشرة

2023 

 الدورة
 الثامنة عشرة

2021 

 الدورة
السابعة عشرة 

2019 

 

 المسائل القطاعية
الخاة اسصصصصتعرام 

العصصصالميصصصة للموارد 
 الوراثية الحيوانية

التقرير الثالث عرم 
لصصصصحصصصصالصصصصة الصصصصمصصصصوارد 
الوراثيصصصة الحيوانيصصصة 
للغذية والزراعة في 

 العالم

خاة اسصصصصصصتعرام تنفيذ  
ية للموارد  عالم العمل ال
 الوراثية الحيوانية

الموارد  
الوراثية 
 الحيوانية

خاة استعرام تنفيذ  
 العمل العالمية بشصصصصصون
الصصصمصصصوارد الصصصوراثصصصيصصصة 

لصصلغصصصذيصصصة الصصمصصصائصصيصصصة 
 في العالم والزراعة

دراسصصصصة مشصصصصروع خاة  
عالمية بشصصصصصصصون  العمل ال

المائية الموارد الوراثية 
في  للغصصذيصصة والزراعصصة

 العالم

عرم الصصصصصصصيغة 
 لتقرير النهصصصائيصصصة
الصصصمصصصوارد حصصصالصصصة 
المصصائيصصة الوراثيصصة 

 للغذية والزراعة
 في العالم

الموارد 
الوراثية 
 المائية

عرام   ت خاصصصة اسصصصصصصص
العمل العالمية لصون 

الصصصوراثصصصيصصصة الصصصمصصصوارد 
الحرجية واسصصتخدامها 
 المستدام وتنميتها

الصصصتصصصقصصصريصصصر عصصصرم 
الثاني لحالة الموارد 
الوراثيصصصة الحرجيصصصة 

 في العالم

اسصصصصصصتعرام تنفيذ  
خصصصاصصصة الصصصعصصصمصصصل 
العالمية لصصصصصصصون 
الموارد الوراثيصصصة 
الصصصصصصحصصصصصصرجصصصصصصيصصصصصصة 
واسصصصصصصصتصصخصصصدامصصهصصصا 
 المستدام وتنميتها

الموارد 
الوراثية 
 الحرجية

اسصصصصصصصتعرام العمصصصل  
 المعني بصصصالكصصصائنصصصات
الصصصحصصصيصصصة الصصصدقصصصيصصصقصصصة 

 والالفقاريات

اسصصصصصصصتصصعصصرام الصصعصصمصصصل  
المعني بالكائنات الحية 
 الدقيقة والالفقاريات

الكائنات  
الحية 
 الدقيقة 

 والالفقاريات
اسصصصصصصتعرام تنفيصصذ 
خصصصصاصصصصة الصصصصعصصصصمصصصصل 

  الثصصانيصصةاالعصصالميصصة 
للموارد الوراثيصصصة 
النبصصصاتيصصصة للغصصصذيصصة 

 والزراعة

عرام  ت خاصصصة اسصصصصصصص
العمل العالمية الثانية 

الصصوراثصصيصصصة لصصلصصمصصوارد 
للغصصصذيصصصة  تيصصصة  نبصصصا ل ا

 والزراعة

الصصصتصصصقصصصريصصصر عصصصرم 
الصصصثصصصالصصصث لصصصحصصصالصصصة 
الصصمصصوارد الصصوراثصصيصصصة 
النبصصصاتيصصصة للغصصصذيصصصة 
 والزراعة في العالم

اسصصصصصصتعرام حالة  
 سصصصياسصصصات البذور

 واتجاهاتها

الموارد 
الوراثية 
 النباتية

 المسائل المشتركة بين القطاعات
الصصتصصقصصريصصر عصصرم 

الثاني لحالة التنوع 
للغذية البيولوجي 

والصصصصزراعصصصصة فصصصصي 
 العالم

حصصصالصصصة التنوع متصصصابعصصصة  
للغصصصذيصصصة  بيولوجي  ل ا
 والزراعة في العالم

حصصصالصصصة مصصتصصصابصصعصصصة  
التنوع البيولوجي 
للغذية والزراعة 

 في العالم

حالة التنوع 
البيولوجي 
لألغذية 
 والزراعة
 في العالم

العمل اسصصصصتعرام  
لحصصصصصصول بشصصصصصون ا

عصصصصلصصصصى الصصصصمصصصصوارد 
 هامنافعتقاسم و

العمل بشون استعرام  
لحصصصصول على الموارد ا
  هامنافعتقاسم و
 

بصصلصصورة مصصصذكصصرات 
تفسصصصصيرية خاصصصصة 

الصصصصقصصصصاصصصصاعصصصصات بصصصص
لموارد ل الفرعيصصصة

الوراثيصصة للغصصذيصة 
لتكملصصة  والزراعصصة
 عناصر

الحصصصصصصصصول على 
الموارد وتقاسصصصصصصم 

 منافعها

الحصول على 
الموارد 
وتقاسم 
 منافعها
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عمل الاسصصصصتعرام  
بشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصون 
 الصصتصصكصصنصصولصصوجصصيصصصات
البيولوجية لصصصون 
الموارد الوراثيصصصة 
للغذية والزراعة 
بشكل واستخدامها 
 مستدام

بشون عمل الاستعرام  
 الصصصصتصصصصكصصصصنصصصصولصصصصوجصصصصيصصصصات
بيولوجيصصصة لصصصصصصصصون  ل ا
الصصصصمصصصصوارد الصصصصوراثصصصصيصصصصة 
لصصلغصصصذيصصصة والصصزراعصصصة 

بشصصصصصصكل واسصصصصصصتخدامها 
 مستدام

التكنولوجيات  
 البيولوجية

النظر في اسصصصصصصتخصصصدام   
لية معلومات التسصصلسصصال"

بشصصصصصون الموارد  ةالرقمي
الصصصوراثصصصيصصصة لصصصلغصصصذيصصصة 

 هصصصاو ثصصصاروالصصصزراعصصصة 
على صصصصصصصون المحتملة 

الصصصصمصصصصوارد الصصصصوراثصصصصيصصصة 
لصصلغصصصذيصصصة والصصزراعصصصة 

اسصصصصصصتخدامها بشصصصصصصكل و
تدام  والحصصصصصصصول مسصصصصصص

 عليها  وتقاسم منافعها

النظر في استخدام  
مصصصعصصصلصصصومصصصات الصصص"

س سل  ةالرقميلية الت
بشصصصصصصصصصون الموارد 
الوراثيصصة للغصصذيصة 

 هاو ثاروالزراعة 
ملصصصة  محت ل لى عا
الموارد صصصصصصصصون 

الوراثيصصة للغصصذيصة 
والصصصصصصصصصصزراعصصصصصصصصصصة 

استخدامها بشكل و
والحصول مستدام 

عليهصصا  وتقصصاسصصصصصصم 
 منافعها

المعلومات 
التسلسلية 

الرقمية بشأن 
الموارد 
الوراثية 
لألغذية 
 والزراعة

اسصصصصتعرام العمل  
بشصصصون تغير المنا  
 والموارد الوراثيصصة
 للغذية والزراعة

ستعرام تقييم عالمي  ا
البلصصصدان لثصصصار  بقيصصصادة
لمنصصصا  وتصصصدابير تغير ا
والصصتصصخصصفصصيصصي  يالصصتصصكصصيصصّ 

الصصمصصوارد الصصمصصتصصعصصلصصقصصصة بصصص
 الوراثية

استعرام العمل بشون 
تغير المنصصصا  والموارد 

لصصصلغصصصذيصصصة  الصصصوراثصصصيصصصة
 والزراعة

 تغير المناخ 

استعرام العمل  
بشون الموارد 
للغذية  الوراثية
والزراعة 

 والتغذية والصحة

استعرام العمل بشون 
 الصصصصوراثصصصصيصصصةالصصصصمصصصصوارد 

لصصلغصصصذيصصصة والصصزراعصصصة 
 والتغذية والصحة

مذكرة مفاهيمية بشصصصصصون 
الصصتصصنصصوع الصصبصصيصصولصصوجصصي 
لصصلغصصصذيصصصة والصصزراعصصصة 

 وصحة اإلنسان

اسصصصتعرام العمل 
بشصصصصصصصصصون الموارد 

للغصصذيصة  الوراثيصصة
والصصصصصصصصصصزراعصصصصصصصصصصة 

 والتغذية

التغذية 
 الصحةو

تصصقصصريصصر مصصرحصصلصصي/ 
اسصصصصتعرام الخاة 
 االستراتيجية

 

تصصصصقصصصصريصصصصر مصصصصرحصصصصلصصصصي/  
لخاصصصة  تعرام ا اسصصصصصصص

 االستراتيجية
 

تصصقصصريصصر مصصرحصصلصصي/  
ستعرام الخاة  ا
 االستراتيجية

 اإلدارة

 

  

                                                 
   ُالمصصصصصصصالع من القرار هذا خذ أCBD COP III/16،  بوجود العديد من  اعترافويخضصصصصصصع لمزيد من المناقشصصصصصصصة. وهناك

المصصصصصالحات التي اسصصصصتخدمت في هذا المجال ابما في ذلك، ضصصصصمن جملة أمور، "بيانات التسصصصصلسصصصصل الجيني"، "المعلومات 
سلي الجيني"، "المعلومات الجينية"، "الموارد الجينية غير المادية"، " سل سوبيةستخدام االالت وما إلى ذلك ،  "بالمحاكاة الحا

 .الستخداملث بشون المصالع أو المصالحات المناسبة وأنه يلزم مزيد من البح
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 المرفق هاء
 

 لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة الثامنة عشرة ةلدورل التخطيط

 - 2020رة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة )شلدورة الثامنة عل التحضيريةاألنشطة 
2021) 

 
 قطاعيةالمسائل ال

  إعداد مشروع مخاط وجدول زمني وميزانية، وتاوير عملية لجمع البيانات الوطنية
في  للغذية والزراعة التقرير الثالث عن حالة الموارد الوراثية الحيوانيةلدعم إعداد 
 العالم

  إعصصداد تقرير مرحلي توليفي لتوفير نظرة عصصامصصة عن التقصصدم المحرز في تنفيصصذ خاصصة
 ية العمل العالمية االثان

  واسصصصتراتيجية  لمنظمة بشصصصون تنفيذ خاة العمل العالمية الثانيةالمرحلي لتقرير الإعداد
 تمويلها

  مرحلي للمنظمات الدوليةالتقرير الإعداد 
 هاإعداد تقرير موجز عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية واتجاهات 

الححححمححححوارد الححححوراثححححيححححة 
 الحيوانية 

 

  المائية للغذية والزراعة  الموارد الوراثية بشوندراسة مشروع خاة العمل العالمية
 في العالم

 الموارد الوراثية المائية 

  ية عالمية للموارد الوراث يذ خاة العمل ال عداد تقرير المنظمة المرحلي بشصصصصصصصون تنف إ
 الحرجية

  والتقرير الثاني لحالة الثاني التنفيذ إعداد تقرير  معلومات مسصصصصصصتكملة بشصصصصصصصونإعداد
 الصصصصصصصصصصصصصوراثصصصصصصصصصصصصصيصصصصصصصصصصصصصة الصصصصصصصصصصصصصحصصصصصصصصصصصصصرجصصصصصصصصصصصصصيصصصصصصصصصصصصصةالصصصصصصصصصصصصصمصصصصصصصصصصصصصوارد 

 ابما في ذلك جمع البيانات الوطنية في العالم 

الححححمححححوارد الححححوراثححححيححححة 
 الحرجية 

 العمل المتعلق بالكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات استعرام 
  بشون هذا الموضوعالصادرة عن الهيئة متابعة التوصيات السابقة 

الكححائنححات الحيححة الححدقيقححة 
 والالفقاريات 

  تنفيذ خاة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية  المنظمة المرحلي بشونتقرير إعداد
 والزراعة النباتية للغذية

  التقرير الثالث عن حالة الموارد الوراثية النباتية معلومات مستكملة بشون إعداد إعداد
 في العالم للغذية والزراعة

 الموارد الوراثية النباتية 

 القطاعاتمشتركة بين المسائل ال
  في  حالة التنوع البيولوجي للغذية والزراعةإعداد تقرير مرحلي عن تنفيذ متابعة

 العالم
حححالححة التنوع البيولوجي 
لألغحححذيحححة والزراعحححة في 

 العالم 
  هاتقاسصصم منافععلى الموارد وصصصول حلصصصكوك القائمة الخاصصصة باللإعداد اسصصتعرام 

  وأثرها على الموارد الوراثية للغذية والزراعة، وتحديد العمل في المستقبل
 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن الهيئة بشون هذا الموضوع 

الحصححححححول على الموارد 
 وتقاسم منافعها الوراثية 

  ستعرام لصون الموارد الوراثية للغذية  البيولوجيةلتكنولوجيات المتعلق باعمل الا
 باريقة مستدامة هالزراعة واستخداموا

 البيولوجيةالتكنولوجيات 

 المعلومات التسحححححلسحححححلية  متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن الهيئة بشون هذا الموضوع
 الرقمية

  حالة إعداد التقييم العالمي لدور الموارد الوراثية للغذية والزراعية في التكيّي مع
 تصصصصصصصصصصصصغصصصصصصصصصصصصيصصصصصصصصصصصصر الصصصصصصصصصصصصمصصصصصصصصصصصصنصصصصصصصصصصصصا  والصصصصصصصصصصصصتصصصصصصصصصصصصخصصصصصصصصصصصصفصصصصصصصصصصصصيصصصصصصصصصصصصي 

 وطوتهمن 
 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن الهيئة بشون هذا الموضوع 

 تغير المناخ 

 متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن الهيئة بشون هذا الموضوع 
 بشون التنوع البيولوجي للغذية والزراعة وصحة البشراهيمية فذكرة مم 

 التغححذيححةاألمن الغححذائي و
 والصحة

  اإلدارة  واستعرام برنامج العمل المتعدد السنوات للخاة االستراتيجيةإعداد تقرير مرحلي 
 عن عملها في مجال دعم أنشصصاة رفع تقارير إلى  دعوة الصصصكوك والمنظمات الدولية

 إسهاماتها الهيئة، وتجميع
 مسائل أخرى 
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 واوالمرفق 
 

 قائمة بالوثائقال
 

 وثائق العمل
 

 العنوان رمز الوثيقة

CGRFA/WG-AqGR-2/18/1 المؤقت األعمال جدول 

CGRFA/WG-AqGR-2/18/1 Add.1 المؤقتان الزمني والجدول التفصيلي األعمال جدول 

CGRFA/WG-AqGR-2/18/2 للغصصذيصصة المصصائيصصة الوراثيصصة الموارد حصصالصصة عن التقرير إعصصداد 
 العالم في والزراعة

CGRFA/WG-AqGR-2/18/3  ية حصالصة الخيصارات لمتصابعصة الموارد الوراثيصة المصائيصة للغصذ
 والزراعة في العالم

CGRFA/WG-AqGR-2/18/4  موجز تقرير الدورة الثانية لمجموعة العمل االسصصصصصصتشصصصصصصارية
عة  تاب ية والتكنولوجيات وال مائ ية ال بالموارد الوراث ية  المعن

 للجنة مصايد األسماك

CGRFA/WG-AqGR-2/18/5 بيّن السصصمات المميزة مشصصروع المذكرات التفسصصيرية التي سصصت
للموارد الوراثيصصة المصصائيصصة للغصصذيصصة والزراعصصة في سصصصصصصيصصاق 
عناصر تيسير التنفيذ المحلي للحصول على الموارد وتقاسم 
عات الفرعية للموارد  اا بة إلى مختلي الق بالنسصصصصصص ها  نافع م

 الوراثية للغذية والزراعة

CGRFA/WG-AqGR-2/18/6  لتقصي الحقائق بشون مسودة الدراسة االستكشافية استعرام
"معلومات التسصصلسصصل الرقمية" بشصصون الموارد الوراثية للغذية 

 والزراعة

CGRFA/WG-AqGR-2/18/7/Rev.1  مشروع خاة العمل بشون االستخدام المستدام للموارد الوراثية
قاريصات  قة والالف لدقي نات الحية ا كائ عة من ال ية والزرا للغذ

 وصونها

CGRFA/WG-AqGR-2/18/8/Rev.1  الخاة االسصصتراتيجية المراجعة لهيئة الموارد الوراثية مشصصروع
  2027 - 2018للغذية والزراعة ا
 

 المعلومات وثائق
 

 العنوان رمز الوثيقة

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.1  النظام األسصصاسصصي لمجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية
بالموارد الوراثية المائية للغذية المخصصصصصصصصصصصصصصة المعنية 

لذين  ناوبون ا عة، واألعضصصصصصصصاء واألعضصصصصصصصاء الم والزرا
 انتخبتهم الهيئة في دورتها السادسة عشرة العادية

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.2  حصصالصصة الموارد الوراثيصصة مشصصصصصصروع التقرير المراجع عن
 المائية للغذية والزراعة في العالم



23 CGRFA/WG-AqGR-2/18/Report 

 

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.3  موجز عن التعليقصصصات الواردة على مشصصصصصصروع التقرير
حصصالصصة الموارد الوراثيصصة المصصائيصصة للغصصذيصصة المراجع عن 

 والزراعة في العالم

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.4  تقرير الدورة الثانية لمجموعة العمل االسصصتشصصارية التابعة
التكنولوجيات للجنة مصصصايد األسصصماك والمعنية بالموارد و

 الوراثية

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.5  تقرير الدورة التاسصصصصصصعة للجنة الفرعية المختصصصصصصصة بتربية
 األحياء المائية التابعة للجنة مصايد األسماك

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.6  مسصصصاهمات األعضصصصاء والمراقبين بشصصصون الحصصصصول على
 عهاالموارد الوراثية للغذية والزراعة وتقاسم مناف

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.7  مسصصصصصصاهمات حلقة العمل الدولية بشصصصصصصون الحصصصصصصصول على
 الموارد الوراثية للغذية والزراعة وتقاسم منافعها

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.8  مجريات حلقة العمل الدولية بشون الحصول على الموارد
 الوراثية للغذية والزراعة وتقاسم منافعها

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.9  االتصال بشون الحصول على  عن جهاتالمسع الوطني
الموارد الوراثيصصة المصصائيصصة للغصصذيصصة والزراعصصة وتقصصاسصصصصصصم 

 منافعها

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.10  مسصصصودة الدراسصصصة االسصصصتكشصصصافية لتقصصصصي الحقائق بشصصصون
"معلومات التسصصصصصلسصصصصصل الرقمي" بشصصصصصون الموارد الوراثية 

 لزراعةللغذية وا

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.11 بالوثائق القائمة 

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.12 بالمراقبين والمندوبين القائمة 
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 زايالمرفق 
 

  األعضاء واألعضاء المناوبون في مجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المخصصة
 عشرة  السادسةالمعنية بالموارد الوراثية المائية المنتخبون خالل الدورة العادية 

 الموارد الوراثية لألغذية والزراعة لهيئة
 

 البلد )عدد البلدان في كل إقليم( التشكيل

 أفريقيا
(5) 

 الجزائر

 الكاميرون

 جزر القمر
 جنوب أفريقيا

 توغو

 مالوي: العضو المناوب األول

 المغرب: المناوب الثانيالعضو 

 آسيا
(5) 
 

 الهند

 إندونيسيا

 اليابان

 ماليزيا
 سري النكا

جمهورية الو : العضو المناوب األول
 الديمقراطية الشعبية

 الفلبين: العضو المناوب الثاني

 أوروبا
(5) 

 الجمهورية التشيكية

 ألمانيا

 هنغاريا

 بولندا
 النرويج

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
(5) 

 األرجنتين

 البرازيل
 إكوادور

 بنما

 جمهورية فنزويال البوليفارية

 سانت لوسيا: العضو المناوب األول
 باراغواي: الثانيالعضو المناوب 

 الشرق األدنى
(4) 

 جمهورية مصر العربية

 جمهورية إيران اإلسالمية

 العراق

 الكويت

 اليمن: العضو المناوب األول
 : قارالعضو المناوب الثاني

 أمريكا الشمالية
(2) 

 كندا

 الواليات المتحدة األمريكية

 باالو جنوب غرب المحيط الهادئ
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 البلد )عدد البلدان في كل إقليم( التشكيل

 تونغا (2)

 جزر سليمان: العضو المناوب األول

 : جزر مارشالالعضو المناوب الثاني
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 المرفق حاء
 

بالمندوبين والمراقبين القائمة

 األعضاء في مجموعة العمل

 
ARGENTINA/ARGENTINE 

 

Ms Maria Inés TRUCCO 

Head of the Molecular and Micro Biology 

Department 

National Institute for Fisheries 

Mar del Plata 

Email: mtrucco@inidep.edu.ar 

 

BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL 

 

Eric Arthur BASTOS ROUTLEDGE 

Deputy Director  

Research and Development in Aquaculture 

and Fisheries 

Brasilia 

Email: eric.routledge@embrapa.br 

 

Ms Renata NEGRELLY NOGUEIRA 

Third Secretary 

Permanent Delegation of Brazil to the Food 

  and Agriculture Organization of the United 

  Nations and related International 

  Organizations  

Rome, Italy 

Phone: + 39 06 68307576 

 

CANADA/CANADÁ 

 

Mr Colin MCGOWAN 

Senior Science Advisor at Aquaculture 

Biotechnology and Aquatic Animal Health 

  Science 

Fisheries and Oceans Canada 

Ottawa 

Phone: (+1) 613-990-3113 

Email: Colin.McGowan@dfo-mpo.gc.ca 

 

EGYPT/ÉGYPTE/EGIPTO 

 

Mr Hisham BADR HISHAM MOHAMED 

Ambassador 

Embassy of Arab Republic of Egypt to Italy 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 8440191 

Email: segrambasciatore.egitto@gmail.com 

 

Mr Ahmed SHALABY A. AHMED 

Deputy Permanent Representative of Egypt to 

UN Agencies based in Rome 

Embassy of Arab Republic of Egypt to Italy 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 8548956 

Email: egypt@agrioffegypt.it 

 

GERMANY/ALLEMAGNE/ALEMANIA 

 

Mr Clemens FIESELER 

Federal Office for Agriculture and Food 

Bonn 

Email: clemens.fieseler@ble.de 

 

HUNGARY/HONGRIE/HUNGRÍA 

 

Mr László ORBÁN 

Project Leader and Adjunct Professor 

Department of Animal Sciences 

University of Pannonia 

Keszthely 

Email: orban@georgikon.hu 

 

INDONESIA/INDONÉSIE 

 

Mr Gustaf Daud SIRAIT 

Alternate Permanent Representative 

Embassy of Indonesia to Italy 

Rome, Italy 

Email: gustaf.sirait@kemlu.go.id 
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IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)/ 

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/ 

IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) 

 

Mr Mohammad POURKAZEMI 

Head of Iranian Fisheries Research Institute 

Phone: +39 06 5780334 

Fax: 065747636 

Email: secretary1@iranrepfao.org 

 

JAPAN/JAPON/JAPÓN 

 

Mr Takeshi KABURAGI 

Assistant Director, Marine Technology Office 

Research and Technological Guidance 

  Division 

Resources Enhancement Promotion 

  Department 

Fisheries Agency Japan 

Tokyo 

Phone: +81 03 3502 8111 6780 

Email: takeshi.kaburagi830@maff.go.jp 

 

Mr Kimura RYO 

Email: rkim@affrc.go.jp 

 

Mr Takaaki UMEDA 

Alternate Permanent Representative to FAO 

First Secretary  

Embassy of Japan in Italy 

Rome 

Email: takaaki.umeda@mofa.go.jp 

 

KUWAIT/KOWEÏT 

 

Ms Fadila AL SALAMEEN 

Research Scientist & Acting Program Manager 

Biotechnology Program   

Environmental and Life Science Research 

  Centre (ELSRC)  

Kuwait Institute of Scientific Research 

Kuwait City 

Phone: +965 249 89157 

Email: fslamian@kisr.edu.kw 

 

MOROCCO/MAROC/MARRUECOS 

 

Ms Malika CHLAIDA 

Directrice de Recherche 

Chef du laboratoire de génétique des 

  populations halieutiques  

Institut National de Recherche Halieutique 

Casablanca 

Phone: +212 674 201 121 

Email: ma_chlaida@hotmail.com 

 

NORWAY/NORVÈGE/NORUEGA 

 

Ms Ingrid OLESEN 

Research Director of Nofima 

Tromso 

Email: ingrid.olesen@nofima.no 

 

PANAMA/PANAMÁ 

 

Ms Ángelica M JÁCOME DAZA 

Representante Permanente de Panamá ante 

  FAO, FIDA y PMA 

Embajada de Panamá en Italia 

Roma, Italia 

Email: ajacome@mire.gob.pa 

 

QATAR 

 

Mr Masoud J. AL MARRI 

Director of Agricultural Research Department 

Ministry of Municipality and Environment 

Doha 

Email: mjmmarri@mme.gov.qa 

 

Mr A. Hadi AL-DAHNEEM 

 

Ms Nahed Abdulla AL-KHALAF 

Biological Expert 

Ministry of Municipality and Environment 

Doha 

Email: nakhalaf@mme.gov.qa 
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SOUTH AFRICA/AFRIQUE DU SUD/ 

SUDÁFRICA 

 

Mr Semoli BELEMANE 

Chief Director  

Aquaculture and Economic Development  

Department of Agriculture, Forestry and 

Fisheries 

Cape Town 

Email: belemane@yahoo.com 

 

SRI LANKA 

 

H.E. Mr Daya S.J PELPOLA 

Ambassador 

Embassy of the Democratic Socialist Republic 

  of Sri Lanka  

Permanent Representation to FAO 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 8554560 

Email: embassy@srilankaembassyrome.org 

 

Mr Somasena MAHADIULWEWA 

Minister (Commercial Affairs) 

Permanent Perpresentative to FAO 

Embassy of Sri Lanka  

Rome, Italy 

Phone: +39 06 8554560 

Email: minister.comslemrome2@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITED STATES OF AMERICA/ 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/ 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 

Ms Kristen GRUENTHAL 

Scientific Advisor 

NOAA National Marine Fisheries Service 

Office of Aquaculture  

Silver Spring, MD 

Email: Kristen.Gruenthal@NOAA.gov 

 

VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 

OF)/VENEZUELA (RÉPUBLIQUE 

BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA 

(REPÚBLICA BOLIVARIANA DE) 

 

Mr Elias Rafael ELJURI ABRAHAM 

Embajador 

Representación Permanente de la República 

  Bolivariana de Venezuela ante la FAO 

Roma, Italia 

Phone: +39 06 8081407 

Email: faoroma@embavenefao.org 

 

 

 

 

 

 

 



29 CGRFA/WG-AqGR-2/18/Report 

 

OBSERVERS OF THE WORKING GROUP 

 

CAMBODIA/CAMBODGE/CAMBOYA 

 

Mr Somony THAY 

Director 

Department of Aquaculture Development 

Fisheries Administration  

Phnom Penh 

Phone: +85512829971 

Email: monyangkor@gmail.com 

 

Mr Chantha ROEUN 

Chief Office of the International Organization 

  Affairs  

Department of International Cooperation 

Phnom Penh 

Email: chantha.roeun168@gmail.com 

 

CHINA/CHINE 

 

Mr Qingyin WANG 

Professor 

President of China's Society of Fisheries 

Email: wangqy@ysfri.ac.cn 

 

Mr Fuli LIU 

Associate Professor 

Email: liufl@ysfri.ac.cn 

 

Rujie ZHONG 

Third Secretary 

Permanent Representation of the   

 People's Republic of China to FAO  

Rome, Italy 

Phone: +39 3286005956 

Email: zhongrujie@chinamission.it 

 

FRANCE/FRANCIA 

 

Mr Pierre VELGE 

SGAE/CIAA 

Adjoint à la Chef de secteur 

Secrétariat général des affaires européennes 

Comité interministériel de l'agriculture et de 

  l'alimentation  

Paris 

Phone: + 33 1 44 87 16 02 

Email: Pierre.VELGE@sgae.gouv.fr 

 

NETHERLANDS/PAYS-BAS/PAÍSES 

BAJOS 

 

Mr Sipke-Joost HIEMSTRA 

Director Center for Genetic Resources of the 

  Netherlands (CGN) 

Wageningen University and Research 

Email: sipkejoost.hiemstra@wur.nl 

 

Ms Kim VAN SEETERS 

Senior Policy Officer 

Ministry of Agriculture, Nature and Food 

  Quality 

Amsterdam 

Email: K.vanSeeters@minez.nl 

 

RUSSIAN FEDERATION/FÉDÉRATION 

DE RUSSIE/FEDERACIÓN DE RUSIA 

 

Mr Kirill ANTYUKHIN 

Second Secretary 

Permanent Mission  of the Russian Federation 

  to FAO and other UN Agencies in Rome  

Rome, Italy 

Phone: +39 06 90235744 

Email: rusfao@mid.ru 

 



CGRFA/WG-AqGR-2/18/Report 30 

 

SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA 

 

Ms Carmen PULIDO CIRUELO 

Representación Permanente de España 

  ante la FAO 

Embajada de España en Italia 

Roma, Italia 

Phone: +39 06 6869539 

Email: carmenpulido.ciruelo@gmail.com 

 

THAILAND/THAÏLANDE/TAILANDIA 

 

Mr Thanawat TIENSIN 

Minister (Agriculture) 

Permanente Representative of Thailand to 

  FAO, IFAD, WFP 

Office of Agricultural Affairs 

Royal Thai Embassy 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 3036 3687 

Email: thagri.rome@gmail.com 

 

TURKEY/TURQUIE/TURQUÍA 

 

Ilhan AYDIN 

Director  

Central Fisheries Research Institute 

Ministry of Food and Agriculture and 

  Livestock 

Trabzon 

Phone: +90532 484 5027 

Email: ilhan.aydin@tarim.gov.tr 

 

 

  



31 CGRFA/WG-AqGR-2/18/Report 

 

OBSERVERS FROM 

INTERGOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS 

OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS 

INTERGOUVERNEMENTALES 

OBSERVADORES DE LAS 

ORGANIZACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES 

 

NETWORK OF AQUACULTURE 

CENTRES IN ASIA AND PACIFIC 

RÉSEAU DE CENTRES 

D'AQUACULTURE POUR LA RÉGION 

ASIE ET PACIFIQUE 

RED DE CENTROS DE ACUICULTURA 

DE ASIA Y EL PACÍFICO 

 

Mr Cherdsak VIRAPAT 

Director General 

Department of Fisheries 

Bangkok, Thailand 

Phone: +6625611728 

Email: cherdsak.virapat@enaca.org 

 

 
 


	Blank Page

