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 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 
 
 

 فنية الحكومية الدوليةتقرير الدورة الرابعة لجماعة العمل ال
 المعنية بالموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
 

  2009تموز /يوليو 17-15روما، إيطاليا، 
 
 
 

 المقدمة   -أوًال 
 
ة   - 1 الموارد الوراثي ة ب ة المعني ة الدولي ة الحكومي ل الفني ة العم ة لجماع دورة الرابع دت ال انعق

رة من        النباتية لألغذية والزراعة في ال     مقّر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة في روما، خالل الفت
 . دالوترد قائمة المندوبين والمراقبين في المرفق . 2009تموز / يوليو17 إلى 15
 

  انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وافتتاح الدورة  –ثانيًا 
 
يدة  - 2 دورة الس ت ال دا (Zofia Bulinska-Radomskaافتتح ا ، الرئيس)بولن ة واليته ة المنتهي

ّدمت في      . لجماعة العمل، ورّحبت بالمندوبين والمراقبين   د ق وأشارت إلى أّن جماعة العمل آانت ق
ة (ما مضى مشورة قّيمة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة           ة       ) الهيئ تبقى هام ا س وأّن خبرته

ا طوال       أعضاء جماعة ال  Bulinska-Radomskaوشكرت السيدة   . في المستقبل  م له ى دعمه عمل عل
 .مّدة واليتها

 
يدة    - 3 يد  ) أوروغواي  (Ana Berrettaوانتخبت بعد ذلك جماعة العمل آًال من الس  رئيسة والس
 Brad Fraleigh)  دا د اهللا الشريع     ) آن ي عب يد عل يمن (والس رئيس  ) ال ائبين لل يد    . ن ين الس وجرى تعي

Juan Fajardo Vizcayno) مقررًا) إسبانيا. 
 
يدة       Berrettaتسّلم السيدة    مستهلوفي   - 4 ى   Bulinska-Radomska زمام الرئاسة، شكرت الس  عل

تقوم        . ورّحبت بالمندوبين والمراقبين   ةالرشيدتوجيهاتها وقيادتها    ذي س ة العمل ال وأشارت إلى أهمي
ى  أجمع   العالم   ىبه جماعة العمل في هذه الدورة، وإلى استمرار الحاجة إلى التوعية على مستو             عل

المي    ذائي الع ن الغ ى األم بة إل ة بالنس ة النباتي وارد الوراثي ا الم ي تضطلع به ة الت األدوار المرآزي
 .  البيئية المستجدةت للتحديايوللتصد

 
اءو - 5 ة ج يد ات مداخل اعد   Modibo Traoréلس ام المس دير الع ة  إل، الم ة وحماي دارة الزراع

ي  ، المستهلك  دوبين           رّحب   الت ة، بالمن ام للمنظم دير الع دآتور جاك ضيوف، الم ة عن ال ا نياب فيه
 بالبيان المشترك الذي صدر في       Traoréآما رّحب السيد    . في الدورة الرابعة  المشارآين  والمراقبين  

مدينة الآويال حول األمن الغذائي العالمي باعتباره بادرة طّيبة عن وجود التزام عالمي أوسع إزاء                 
ى أّن   . األغذية والزراعة والحاجة إلى مساعدة الفقراء والجياع على إنتاج غذائهم الخاص    وأشار إل

وق   الم يف ي الع زمن ف انون الجوع الم ن يع دد م اهم  1.02ع ة أن يس ى إمكاني دد عل مة وش ار نس ملي
ود                         ق بن ا بشكل ملحوظ في تحقي ال وتنميته ى نحو فّع ة عل دة  استخدام الموارد الوراثية النباتي األجن

 .الخاصة باألمن الغذائي العالمي
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يد  - 6 ار الس ى     Traoréوأش بة إل ة بالنس ل للهيئ ة العم ديها جماع ي تس ورة الت ة المش ى أهمي  إل
اني التقرير   الم                  الث ة والزراعة في الع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة الم ة        عن حال  آي يتسنى للهيئ

دورتها التالية، باعتباره الدراسة االستقصائية المرجعية      إقرار هذا التقرير في التوقيت المناسب في        
داد             Traoréوشكر السيد   . في هذا القطاع   دموه من دعم إلع ا ق ر  أعضاء الهيئة على م اني التقري .  الث

ة    إلى أّن جماعة العمل سوف تبحث أيضًا في إمكانية تحديث            Traoréالسيد  وأفاد   خطة العمل العالمي
تدام        لصون الموارد الور   ة والزراعة واستخدامها المس ة لألغذي ة النباتي ى أّن النسخة    اثي ددًا عل ، مش

ن  ة م ةالمحدث ل العالمي ة العم أن   خط ة بش دة الدولي ق المعاه ي تطبي ر ف د آبي ى ح اهم إل  سوف تس
ذ            )المعاهدة الدولية  (الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة     ام في تنفي ، آما أنها تساهم بشكل ع

 . د األجندة الخاصة باألمن الغذائي العالميبنو
 
يد  - 7 ب الس اعد  Alexander Müllerورّح ام المس دير الع وارد  ل، الم إدارة الم ة ب إلدارة المعني

ة   . ، بالمندوبين والمراقبينوالبيئة الطبيعية أتي في مرحل ه  وأشار إلى أّن اجتماع جماعة العمل ي  في
انون               لغاية بعدما    التحديات الحرجة    أّدت األزمة الغذائية العالمية إلى ارتفاع مطرد في عدد من يع
زمن وع الم يد . الج دد الس قاطات   Müllerوش كاني واإلس و الس ى النم بة إل ات بالنس ى أّن التوقع  عل

ول            باالجتماعية واالقتصادية تفيد     دار الضعف بحل د بمق ة سوف يزي ى األغذي أّن الطلب الحالي عل
ة                    ، وأّن انعدام  2050سنة   ود المقبل ق جّدي في العق ذائي سيظّل يشكل مصدر قل وعالوة  .  األمن الغ

اج       ى صعيد اإلنت اطر عل ن المخ د م ى مزي ؤدي إل اخ سوف ي ر المن ى أّن تغّي ار إل ك، أش ى ذل عل
ر والجوع            هذه المخاطر  والتعّرض ل  ف، فضًال عن الفق أّن      . في الري ى أوسع      وذآر ب المحافظة عل

ا       ال   الحيوية والتي    -الموارد الوراثية لألغذية والزراعة     حافظة ممكنة من      -يمكن االستعاضة عنه
تقبًال                واستخدام تلك الحافظة سوف يكون عنصرًا حاسمًا في تحقيق األهداف المنشودة حاضرًا ومس

 . والمتعلقة باألمن الغذائي والزراعة المستدامة
 
حالة الموارد إلى جماعة العمل الترآيز على  أّن الهيئة آانت قد طلبت       Müllerوالحظ السيد    - 8

الم        ة تحديث        الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في الع ى عملي ة      وعل . المتجددة  خطة العمل العالمي
ك، أّن مساهمات جماعة العمل في            ى ذل رة     وأوضح باإلضافة إل مشروع الخطة االستراتيجية للفت

 . تتسم بأهمية خاصة بالنسبة إلى الهيئةنواتلتنفيذ برنامج عمل الهيئة لعدة س 2010-2017
 
 .المرفق ألفواعتمدت جماعة العمل جدول األعمال آما يرد في  - 9
 

حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية إعداد التقرير الثاني عن    -ثالثًا 
 والزراعة في العالم

 
اني  درست جماعة العمل الوثائق التالية       - 10 ة      إعداد التقرير الث ة النباتي وارد الوراثي ة الم  عن حال

ة                ؛ و 1لألغذية والزراعة في العالم    ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة الم اني عن حال ر الث مشروع التقري
: مشروع التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم           ؛ و 2والزراعة
ق  ادة ا؛ و2الملح ات الم ة مجموع دقائم يل والمعاه ب المحاص ة بحس ية موّزع ة الرئيس ؛ 3لوراثي

ة     و وارد الوراثي ة الم ن حال اني ع ر الث روع التقري أن مش راء بش اع الخب ن اجتم وجز ع ر الم التقري
 . 4النباتية لألغذية والزراعة في العالم
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دا،  - 11 ن آن ل م ات آ ه حكوم ذي قّدمت الي ال دعم الم اح بال ًا بارتي ل علم ة العم  وأحاطت جماع
، ومنظمة األغذية والزراعة والذي مّكن العديد من   وأسبانياوإيطاليا، واليابان، وهولندا، والنرويج،     

ي تأخذ    البلدان النامية من إعداد تقاريرها القطرية عن الموارد الوراثية النباتية في إطار              ة الت العملي
اثية النباتية لألغذية والزراعة     مشروع التقرير الثاني عن حالة الموارد الور       بزمامها البلدان إلعداد  

 ).مشروع التقرير الثاني (في العالم
 

داد         وثمنت   - 12 اني     جماعة العمل منظمة األغذية والزراعة على إع ر الث ، ورأت  مشروع التقري
ذ               ي حصلت من التطورات الرئيسية الت ة ب ه أحاط بصورة متكامل ة حيث أن ه العالي أّنه يتمّيز بجودت

ر الصدور   الم       ألول عن  اتقري ة والزراعة في الع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة الم وأشارت . حال
داد  ا إلع ي جرى اتباعه ة الت ارآية الفّعال ة التش ى العملي اح إل ر جماعة العمل بارتي مشروع التقري

اني ة          الث يالت قطري ة وتحل ة متخصص ات مرجعي ة ودراس ارير قطري داد تق ّمنت إع ي تض  والت
 . لفنيينواجتماع للخبراء ا

 
، وأبدت تعليقات مفصَّلة حوله لمشروع التقرير الثاني شاملًهمراجعة وأجرت جماعة العمل  - 13

ر ومضمونه                ه   واقتراحات لكيفية تحسين الوثيقة، بما في ذلك إجراء تحسينات في هيكل التقري  ودقت
مشروع  تنظيم فصول محددة من      وأسدت جماعة العمل أيضًا المشورة حول آيفية تحسين         . وجدواه
 والجداول    إجراء تعديالت في النص      طلبتو، بما في ذلك صياغة المالحق المتبقية،        الثاني التقرير

 مختلف األقاليم حرصًا على تحقيق التوازن في         عن معلومات إضافية    واألشكال والمالحق وإعطاء  
مشروع  ضمن   قسم موجز     خصيصتجماعة العمل إلى المنظمة النظر في إمكانية         طلبتو. الوثيقة

 النتائج واالستنتاجات الرئيسية اإلجمالية الواردة في التقرير وُيبرز الثغرات    يتضّمن،  التقرير الثاني 
ك  ولن ُتستخدم   . واالحتياجات في المستقبل   ل                  في ذل ه نق ل سيكون الغرض من ة، ب ة أو فني ة علمي  لغ

 .م من الجهات المعنيةالرسائل الرئيسية للتقرير إلى صانعي السياسات وغيره
 

ي وردت             طلبتو - 14  جماعة العمل إلى منظمة األغذية والزراعة مراعاة التعليقات المفصلة الت
ى          رة عل ر   بحيث يتسنى وضع اللمسات األخي اني  مشروع التقري دورة            الث اد ال ول موعد انعق ع حل م

ة   ة تلقي اقترا               طلبت و. المقبلة للهيئ ة النظر في إمكاني ى المنظم ذلك إل حات إضافية من أعضاء      آ
ك االقتراحات       2009آب  / أغسطس  14 حتى    مشروع التقرير الثاني  جماعة العمل بشأن     ، ودراسة تل

 .مشروع التقرير الثانيعند مراجعة 
 

التقرير الثاني عن     جماعة العمل بأن تقّر الهيئة، في دورتها الثانية عشرة العادية،            أوصتو - 15
ة  باعتباره الدراسة االستقصائية     لألغذية والزراعة في العالم      حالة الموارد الوراثية النباتية    المرجعي

عن حالة  التقرير الثانيعلى أساس المتجددة  خطة العمل العالميةفي هذا القطاع؛ وأن تقوم بتحديث 
ة       تطلب  آذلك بأن    أوصتو. الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم       ى منظم ة إل  الهيئ

ة والزراعة في                   والزراعة إتاحة   األغذية   ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة الم اني عن حال ر الث التقري
ة، وأن            العالم   انحين    من    ُيطلب على نطاق واسع بجميع اللغات الرسمية في المنظم الحكومات والم

 .تأمين الموارد المالية الكافية لهذا الغرض
 

 ية لصون الموارد الوراثية النباتيةخطة العمل العالمعملية تحديث    -رابعًا 
 لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام

 
وثيقتين عن   - 16 ل ال ة العم ة درست جماع ة العمعملي ديث خط وارد لتح ة لصون الم  العالمي

تدام تخدامها المس ة واس ة والزراع ة لألغذي ة النباتي اورات و 5الوراثي ن المش وجز ع ر الم التقري
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تدام          اإلقليمية حول صون ال    ة والزراعة واستخدامها المس وأشارت  . 6موارد الوراثية النباتية لألغذي
ة عشرة             ا الثاني ى دورته إلى أّن الهيئة آانت قد طلبت إلى منظمة األغذية والزراعة أن تعرض عل

ة     العادية اقتراح خطة لعملية تحديث        ى           المتجددة    خطة العمل العالمي ه إل ة طلبت في حين وأّن الهيئ
 . المتجددةخطة العمل العالميةل دراسة عناصر خطة تحديث جماعة العم

 
ة      جماعة العمل على ضرورة إسناد األولوية لتحديث          شددتو - 17 المتجددة   خطة العمل العالمي

ة التشاورية لتحديث     . من أجل سّد الثغرات وتلبية االحتياجات      ى أّن العملي خطة العمل   ورآزت عل
دم وأيضًا            1996ي عام   المتجددة التي اعُتمدت ف    العالمية سوف تشكل فرصة لمتابعة ما أحرز من تق

ذ       عيد تنفي ى ص ًا عل ا طفيف دم فيه ان التق ي آ االت الت د المج ة لتحدي ل العالمي ة العم ددةخط  . المتج
ة التوصل                       ة التحديث بغي ي بنظرة استراتيجية في عملي وأشارت جماعة العمل إلى ضرورة التحل

 . على أساسها استخدام الموارد المالية والبشرية على نحو فّعالإلى تحديد األولويات التي يجري 
 

خطة العمل    الهيئة إلى منظمة األغذية والزراعة تحديث    تطلبجماعة العمل بأن     أوصتو - 18
رحين في الجدول               المتجددة    العالمية ي المقت ة والجدول الزمن ًا للعملي ة عن        1طبق ة   من الوثيق عملي

ة العم   ديث خط ةلتح تخدامها        العالمي ة واس ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ون الم  لص
ا                  المستدام ة المقترحة وتكاليفه ّدرة   ، مع اإلشارة إلى أّن أي معلومات إضافية عن العملي سوف  المق

ة           تطلب بأن   أوصتو. تفيد الهيئة عند دراسة عملية التحديث      داد نسخة محدث ة إع  الهيئة إلى المنظم
ل العالمن  ةخطة العم ددة  مي ى المتج ى إل ة األول تنادًا بالدرج ر اس انيالتقري وارد الث ة الم  عن حال

الم         ذا        الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في الع ى الثغرات واالحتياجات؛ ه النظر إل األخّص ب ، وب
ين من                ة بمشارآة المعني باإلضافة إلى المشورة التي تصدر عن االجتماعات والمشاورات اإلقليمي

  .لشأن على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالميةأصحاب ا
 

وارد              أوصتو - 19  جماعة العمل بأّن تشّجع الهيئة الحكومات والمنظمات الدولية على إتاحة الم
وارد        المتجددة   خطة العمل العالمية  المالية الكافية لعملية تحديث      في الوقت المناسب، بما في ذلك الم
 . إلقليمية وغيرها من االجتماعاتالالزمة لعقد االجتماعات ا

 
 من  عنصرًا مساندًا هاماً  تشكل  المتجددة   خطة العمل العالمية  وشددت جماعة العمل على أّن       - 20

ة     أوصتعناصر المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و           بأن تقوم الهيئ
ى المشارآة ب         ة التشاورية من أجل تحديث             بدعوة أمين المعاهدة الدولية إل ة في العملي صورة فاعل

ة ل العالمي ددةخطة العم ى ، المتج دة عل ددة متصلة بالمعاه اة قضايا مح ى مراع ك حرصًا عل  وذل
 . النحو الالزم

 
ة،     أوصتو - 21 ر الحكومي ات غي لة، والمنظم ة ذات الص ات الدولي ة المنظم ّجع الهيئ أن تش  ب

وإبداء وجهات نظرهم للمنظمة في التوقيت المناسب من أجل والقطاع الخاص على إسداء المشورة 
طة        تطلب؛ وأن    المتجددة خطة العمل العالمية  تسهيل عملية تحديث     ة مبّس  إلى المنظمة تطوير طريق

اء من            أوصتو. جمع مساهمات أصحاب الشأن المذآورين    لأآثر   د االنته ة، بع  آذلك بأن تقوم الهيئ
، بتشجيع المنظمات الدولية ذات الصلة، والمنظمات   مل العالمية خطة الع إعداد النسخة المحدثة من     

ي                       ا والت اموا به ي ق ة عن األنشطة الت ى الهيئ ر إل ع تقري ى رف غير الحكومية، والقطاع الخاص عل
، وذلك طبقًا للجدول الزمني للمراجعة الذي   خطة العمل العالمية  تساهم في تنفيذ النسخة المحدثة من       

  .اعتمدته الهيئة
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 متابعة التوصيات األخرى الصادرة عن   -سًا خام
 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
ة      درست جماعة العمل الوثيقة بعنوان      - 22 الموارد الوراثي ة ب متابعة التوصيات األخرى المتعلق

از ال                وأآدت   . 7النباتية لألغذية والزراعة    ة والجه ين الهيئ ق ب اون وثي ة وجود تع ى أهمي رئاسي  عل
ؤة               يدة وآف وارد بصورة رش ر بعض أعضاء جماعة        . للمعاهدة الدولية من أجل استخدام الم واعتب

ة ة النباتي الموارد الوراثي ة ب ائل المتعلق ل أّن المس ةالعم ة والزراع ة  لألغذي ون بالدرج  يجب أن تك
أعضاء آخرون   خرى، اقترح   آجانب   ومن   .األولى من صالحيات الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية      

ة والزراعة في                       ة لألغذي ة النباتي الموارد الوراثي في جماعة العمل أن تتواصل األنشطة الخاصة ب
 .الهيئة مع تجّنب حدوث ازدواجية وتشجيع التكامل بينها

 
ى صعيد تطوير       - 23 ه   ورّحبت جماعة العمل بالتقدم المحرز عل ه اإللكتروني ة تيسير   البواب آللي

ة   تنفيذ   ًه         المتجددة،  خطة العمل العالمي ثالث لغات    والتي باتت متاح ة معلومات      . اآلن ب يح اآللي وتت
ذ                   ل الموجودة لتنفي ا فرص ومصادر التموي رزت  . الخطة محدثة ومفّصلة عن جملة أمور، منه وأب

مختلف البلدان  بأن تدعو   و  الهيئة إلى المنظمة     تطلب بأن   أوصتجماعة العمل أهمية آلية التيسير و     
ال الصيانة ن أعم د م ل مزي ي تموي اهمة ف ى المس ى ضرورة . إل ل أيضًا عل ة العم وشددت جماع

 . المعاهدة الدوليةلتنفيذاستخدام آلية التيسير بدرجة أآبر بالتآزر والتكامل مع األنشطة المنفذة 
 

ة من أجل ت              - 24 رة المبذول د       وأثنت جماعة العمل على الجهود الكبي ق أسلوب الرصد الجدي طبي
ى استحداث        المتجددة   لخطة العمل العالمية   ة لتشاطر المعلومات في       60والذي أفضى إل ة وطني  آلي

ن  ر م ارآة أآث الم وبمش اء الع ف أنح  مختل
وطني         1 000 ى المستوى ال ذه              .  من أصحاب الشأن عل ه ه ذي تضطلع ب دور اإليجابي ال ّرت بال وأق

 . وطيدها داخل البلدان وفي ما بينهااآلليات في تشجيع الشراآات وت
 

ق نهج         أوصتو - 25 ة لتطبي  جماعة العمل بأن تقّر الهيئة بالحاجة إلى موارد من خارج الميزاني
اطر           ة لتش ات الوطني ز اآللي ى تعزي ة وإل دان النامي ن البل ن م دد ممك ر ع ي أآب د ف د الجدي الرص

اً  ودة حالي ات الموج زام  . المعلوم ة الت ى أهمي ارت إل ة   وأش ة الخاص ا الوطني ة آلياته دان برعاي البل
ارير لرصد                      . لتشاطر المعلومات  ادة النظر في المؤشرات وصيغة التق ّين إع د يتع ه ق رت أّن واعتب

 .من ِقبل الهيئةخطة العمل العالمية  بعد اعتماد النسخة المحدثة من خطة العمل العالميةتنفيذ 
 

 جهود التعاون بقيادة منظمة األغذية والزراعة      وأشارت جماعة العمل بارتياح إلى استمرار      - 26
ات، خاصة، من خالل                    ة النبات مع منظمات وطنية، وإقليمية ودولية لتعزيز القدرات في مجال تربي

، فضًال عن تطوير النظم الخاصة      "مبادرة الشراآة العالمية لبناء القدرات في مجال تربية النباتات        "
ى جد    . بالبذور ادة       وأشارت جماعة العمل إل ذ الم ى تنفي ذه األنشطة بالنسبة إل دة   6وى ه  من المعاه
ة ة      . الدولي االت بغي ذه المج ي ه ة ف ود المبذول ف الجه ى تكثي ة إل ة ماس ود حاج ى وج ددت عل وش

اف                       ثًال موجات الجف ا م اخ ومنه ر المن ذائي وتغي التصدي للتحديات المتنامية على صعيد األمن الغ
أن    أوصت و.  الحرارة المتكررة، والفيضانات وارتفاع درجات    ة تكثيف         تطلب  ب ى المنظم ة إل  الهيئ

 على ضرورة   شددتعملها لبناء القدرات في مجال تربية النباتات وتطوير النظم الخاصة بالبذور و           
 .  بقدر أآبر وحشد الموارد الالزمة لذلك التعاون وااللتزام الدوليينتوطيد
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  2017-2010مشروع الخطة االستراتيجية للفترة    -سادسًا 
 لتنفيذ برنامج العمل لعدة سنوات

 
 لتنفيذ برنامج 2017-2010الخطة االستراتيجية مشروع درست جماعة العمل الوثيقة بعنوان    - 27

مشروع الخطة ، باإلضافة إلى النسخة الكاملة من 8الموارد الوراثية النباتية: العمل المتعدد السنوات  
الذي تقدمت به الهيئة إلى جماعة العمل لتقديم مساهمات في وذّآرت األمانة بالطلب . 9االستراتيجية

دة سنوات، آجزء من                       امج العمل لع ذ برن مجال اختصاصها بالنسبة إلى الخطة االستراتيجية لتنفي
بمشروع الخطة االستراتيجية لتنفيذ برنامج     ورّحبت جماعة العمل    . العملية التشاورية األوسع نطاقاً   

نوات  دة س ل لع دمت مالعم م    وق ادية والقس ات اإلرش ي والعملي دول الزمن اهمات بخصوص الج س
دة سنوات يتضّمن           . الخاص بالتعاون الدولي في الوثيقة المذآورة      وأشارت إلى أّن برنامج العمل لع

 .استعراضات منتظمة لتنفيذ البرنامج
 

، بما في    جماعة العمل بقيام تعاون وثيق بين الهيئة والمنظمات الدولية ذات الصلة           أوصتو - 28
ـة    ك منظمـ ذائي، ومن ضمنها        ،Crops for the Futureذل رويج للمحاصيل األساسية لألمن الغ  للت

ة بالمحاصيل            ة ذات القراب واع البرّي افي واألن در الك ى  شددت و. المحاصيل غير المستخدمة بالق  عل
 ومنظمات   ضرورة أن تزيد الهيئة من إشراك جميع المعنيين من أصحاب الشأن، آالمجتمع المدني            

والصناعات والمنظمات   المزارعين، بما في ذلك المنظمات النسائية ومنظمات صغار المزارعين،          
ى آل مرآز                  . المعنية بالبذور وبتربية النباتات    ى اإلشارة إل واعتبرت جماعة العمل أن ال حاجة إل

ي    دة ف ى ح ل عل ات التموي ة أو مؤسس وث الزراعي ة للبح ز الدولي ن المراآ روع الخطم ة مش
 .االستراتيجية

 
. ورّحبت جماعة العمل بالتعاون الوثيق بين أمانتي الهيئة والجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية - 29
دة              تطلب بأن   أوصتو ة المعاه ع أمان ق م اون الوثي ة   الهيئة إلى أمانتها مواصلة التع ا في      الدولي ، بم

دة سنوات             امج العمل لع ذ برن ذلك بإمك  أوصت و. ذلك من أجل تنفي ؤدي    آ ة أن ي ق  اني اون الوثي  التع
دريجًي ام واألنشطة الت ه للمه ق علي ي متف م وظيف ى تقاس از الرئاسي إل ة والجه ين الهيئ  المتصلة  ب

ة والزراعة       ياق،     . بالموارد الوراثية النباتية لألغذي ذا الس أن        أوصت  وفي ه  تطلب  جماعة العمل ب
ا ى أمانته ة إل ة المعاهالهيئ ع أمان اون م ة،، وبالتع هيل دة الدولي ة تتضمن تصورها لتس داد وثيق  إع

ا                  ة في دورته ا الهيئ ى أن تنظر فيه ازين، عل تحقيق االتساق في السياسات والتكامل في عمل الجه
ل األنشطة الخاصة          ويتعين  . الثالثة عشرة  ك نق ا في ذل ة، بم ارات مختلف ة خي أن تتضمن هذه الوثيق

ار من   محاسن ومساوء ئة إلى المعاهدة الدولية، مع عرض بالموارد الوراثية النباتية من الهي    آل خي
ارات أن وأوصت. الخي ل ب ة العم ب جماع ي   تطل ة الت روع الورق ة مش ين دراس ى المكتب ة إل  الهيئ

 . تتضمن التصور قبل انعقاد الدورة الثالثة عشرة العادية للهيئة
 

ائل الم        شددتو - 30 ة المس امج العمل             جماعة العمل على أهمي ين القطاعات ضمن برن شترآة ب
ة           . لعدة سنوات  وارد الوراثي ى الم اذ إل وقد أخذت علمًا بالمفاوضات الجارية حول النظام الدولي للنف

ة                  ا العادي واقتسام منافعها في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، وأبدت ارتياحها لقيام الهيئة في دورته
ات والترتيب   ة السياس ة بدراس ة     المقبل ة والزراع ة لألغذي وارد الوراثي ى الم اذ إل ة بالنف ات الخاص

ألة               شددتو. واقتسام منافعها  ذه المس  جماعة العمل على أن سيكون من األسهل على الهيئة دراسة ه
وارد           تعّدها األمانة   في حال توافر معلومات      ى الم عن حالة المفاوضات بشأن النظام الدولي للنفاذ إل

ة واق    ا   الوراثية النباتي ك،     . تسام منافعه ى ذل ة      أوصت وعالوة عل أن تنظر الهيئ في   جماعة العمل ب
 .  تطوير النظام الدولي وتنفيذهعلى صعيددورها 
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وجي سوف ينظر                    و - 31 وع البيول ة للتن ة الدولي بعد اإلشارة إلى أّن مؤتمر األطراف في االتفاقي

ات والم              ة بالغاي وجي        في دورته المقبلة في عدد من المسائل المتعلق التنوع البيول ؤشرات الخاصة ب
أن        أوصت لألغذية والزراعة،    ع               تطلب  جماعة العمل ب ق م اون بشكل وثي ة التع ى األمان ة إل  الهيئ

 .أمانة آل من االتفاقية والمعاهدة الدولية
 

ي    أوصتو - 32 تراتيجية ف داف االس ن األه دف إضافي م ل، آه ة العم ة  جماع روع الخط مش
تراتيجية ولى ا االس أن تت ة     ، ب طتها المتعلق ا وأنش ة وبرامجه ات المنظم د سياس ه ورص ة توجي لهيئ

ة ة والزراع ة لألغذي الموارد الوراثي م  ب ة رق ؤتمر المنظم رار م ه ق ا نص علي ى م اء عل  .3/95، بن
ة ضمن           تراتيجي والخطة المتوسطة     وأقّرت جماعة العمل ورّحبت بإدراج عمل الهيئ اإلطار االس

أن تشير      أوصت و .إلعداداللذين هما حاليًا قيد ا    األجل   ى    الخطة االستراتيجية    ب ز     إل مجاالت الترآي
 التي تهّم عمل الهيئة، وأن تتولى الهيئة توجيه عملية استعراض ما ُأنجز            المؤثرة والنتائج التنظيمية  

 . من النتائج التنظيمية ذات الصلة
 

دة سنوات   ببرنامج عمل الهيئة Bioversity Internationalورّحب ممثل منظمة  - 33  ومشروع  لع
ة   لوتعمل حاليًا المراآز التابعة . الخطة االستراتيجية ة  لجماعة االستشارية للبحوث الزراعي ، الدولي

ى نهج                   تند إل من خالل برنامج للموارد الوراثية على مستوى المنظومة آكّل، على إعداد اقتراح يس
تف ة واالس اهمة في عمل الهيئ تدام للمس وجي المس هالنظام اإليكول ن . ادة من ه في أن يمّك دى أمل وأب

 .مسار العمل هذا المراآز من تأدية دور فّعال أآثر آشريك في تنفيذ برنامج العمل لعدة سنوات
 

 تقارير المنظمات والصكوك الدولية   -سابعًا 
 

وان   - 34 ة بعن ل الوثيق ة العم ت جماع ة درس كوك الدولي ات والص ارير المنظم ة 10تق  ووثيق
وع المحصولي           ن  المعلومات بعنوا  المي للتن تئماني الع ى    .11تقرير من الصندوق اإلس د أثنت عل  وق

ك                    ا في ذل ة بم تئماني    العمل الهام الذي يقوم به عدد من المنظمات والصكوك الدولي الصندوق اإلس
ة      ز التابع ولي، والمراآ وع المحص المي للتن ة   لالع وث الزراعي ارية للبح ة االستش ة لجماع  الدولي

، وذلك بهدف إحراز تقدم على صعيد صون الموارد الوراثية النباتية واستخدامها             يةوالمعاهدة الدول 
اون             . المستدام وأشارت جماعة العمل إلى أهمية أن يقوم جميع أصحاب الشأن بنشر تجاربهم والتع

 .للتعّلم من بعضهم البعض
 

ي     وأطلع أمين المعاهدة الدولية جماعة العمل على       - 35 دورة        النتائج الرئيسية الت  صدرت عن ال
ي    ة الت ة والزراع ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي أن الم ة بش دة الدولي از الرئاسي للمعاه ة للجه الثالث

ددًا من    . 2009حزيران / يونيو5 إلى 1ُعقدت في تونس العاصمة، تونس، خالل الفترة من   رز ع وأب
ا               ة ب ا المعني ذلك مجموعة عمله ة    النتائج التي تعني الهيئة مباشرة وآ ة النباتي وأشار  . لموارد الوراثي

دة   انتي المعاه ين أم ال ب وي والفع اون الق ى التع ة إل ذا الدولي ى ضرورة أن يتواصل ه ة وإل والهيئ
 . التعاون في المستقبل

 
ة،                   وأوصت - 36 ارير من المنظمات والصكوك الدولي ة تلقي تق  جماعة العمل بأن تواصل الهيئ

ا ة، والقط ر الحكومي ات غي وارد ومن المنظم ي مجال الم ديها من أنشطة ف ا ل ع الخاص، حول م
 .الوراثية النباتية

 
 البيانات الختامية   – ثامنًا

                                                      
 CGRFA/WG-PGR-4/09/6 الوثيقة   10
 CGRFA/WG-PGR-4/09/Inf.5 الوثيقة   11
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ة         -37 دورة الرابع الل ال ا خ ا وتوجيهاته ى قيادته تها عل ديرها لرئيس ل تق ة العم دت جماع . أب

ًا                    ي أفضت جميع رر الت ى إنجاح    وأشارت أيضًا بكثير من التقدير إلى جهود نواب الرئيسة والمق إل
اع ذلك   . االجتم ة وآ ة التحريري ات الترجم وريين ومجموع رجمين الف ل المت ة العم كرت جماع وش

ات        ائق المعلوم ى وث ة عل ة والزراع ة األغذي ي منظم رين ف وظفين اآلخ ة والم اموا  األمان ي ق الت
 الوثائق  وأشارت إلى أهمية إتاحة   . وعلى دعمهم وعروضهم وتعليقاتهم القّيمة أثناء الدورة      بإعدادها  

ة لكي                        دان إجراء المشاورات الالزم قبل حلول موعد انعقاد الدورات في المستقبل آي يتسنى للبل
 .تشارك بصورة فاعلة في المناقشات

 
 من أجل   االغذية والزراعة   المنظمة ذلتهاوأبدت جماعة العمل تقديرها لجميع الجهود التي ب        -38

لتامة بأن تراعي األمانة بالكامل مشورتها عند مراجعة         وأعلنت ثقتها ا   مشروع التقرير الثاني  إعداد  
ة                مشروع التقرير الثاني   ة المقبل ا العادي ة في دورته ه الهيئ ي     .  لكي تنظر في وأعرب عدد من ممثل

نهم من المشارآة في                  ة ومّك انحون والمنظم ه الم البلدان النامية عن تقديرهم للدعم المالي الذي قّدم
داد   ة إع ر  عملي روع التقري انيمش م      . الث ى دعمه راقبين عل دوبين والم ة المن كرت الرئيس د ش وق

اءة  اتهم البّن .واقتراح
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durable internationale 
Office fédéral de l'agriculture 
Matttenhofstrasse 5 
CH-3003 Berne 
Phone: +41 313234445; cell: +41 
792116132 
Fax: +41 313222634 
Email: francois.pythoud@blw.admin.ch 

 
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA - 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE - 
REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA 

 
Mohammed MSABAHA 
Ag. Director of Research and Development 
Ministry of Agriculture, Food Security and 
Cooperatives 
PO Box 9192 
Dar-es-Salaam 
Phone: +255 (0)222865314; cell: +255 
(0)754487604 
Fax: +255 (0)222865312 
Email: mmmsabaha@yahoo.co.uk 

 
URUGUAY 

 
Ms Ana BERRETTA 
Presidente 
Comité Nacional sobre Recursos 
Fitogenéticos de Uruguay 
INIA Estanzuela 
Colonia 
Phone: +598 5223187 
Email: aberretta@dn.inia.org.uy 
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 YEMEN – YÉMEN اليمن 

  
 

Ali Abdulla AL-SHURAI 
Director General 
National Genetic Resources Center 
(NGRC) 
National Focal Point for GRFA 
Ministry of Agriculture and Irrigation 
PO Box (860) 
Sana'a 
Phone: +967 1222959; cell: +967 
777903633 
Fax: +967 1222969 
Email: shuraiaa@yahoo.com; 
shurai@y.net.ye 
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OBSERVERS FROM MEMBER COUNTRIES OF THE COMMISSION OF 
GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE 

OBSERVATEURS DE PAYS MEMBRES DE LA COMMISSION DES RESSOURCES 
GENETIQUES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

OBSERVADORES DE PAISES MIEMBROS DE LA COMISION DE RECURSOS 
GENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA 

 

ALGERIA - ALGÉRIE – ARGELIA 
 الجزائر

 
Abdelhamid HEMDANI 
Sous Directeur de la Préservation du 
Patrimoine au Ministère de l'Agriculture et 
du Développement Rural 
12, boulevard Colonnel Amirouche 
16001 Algiers 
Phone: +213 (0)21743290; cell: +213 
(0)770589618 
Email: hhemdani@yahoo.fr 

 
CYPRUS - CHYPRE - CHIPRE 

 
Ms Christina PITTA 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Cyprus to UN 
agencies/Agricultural Attaché 
Permanent Representation of the Republic 
of Cyprus to FAO 
Piazza Farnese, 44 
00186 Rome 
Phone: +39 06685758 
Fax: +39 066868038 
Email: christina.pitta@yahoo.com 

 
EQUATORIAL GUINEA - GUINÉE 
ÉQUATORIALE - GUINEA 
ECUATORIAL 

 
Ndongo ANDRÉS NDONG MICHA 
Director General de Ganadería 
Ministerio de Agricultura y Bosques 
C/Carretera a Luba 
Malabo 
Phone: +240 274215 
Fax: +240 093131 
Email: andresn'dongomiocha@yahoo.es 

 

Augustin MAÑE ELA ANDEME 
Ingeniero Fitopatólogo 
Jefe de Sección de Protección Vegetal 
Ministerio de Agricultura y Bosques 
Malabo 
Phone: +240 246511 
Fax: +240 093131 
Email: manela240@yahoo.es 

 
FRANCE - FRANCIA 

 
François BURGAUD 
Directeur des Relations Extérieurs 
Groupement National Interprofessionel des 
semences et plants 
44, rue du Louvre 
F 75001 Paris 
Phone: +33 (0)142335112 
Fax: +33 (0)140294016 
Email: francois.burgaud@gnis.fr 

 
GERMANY - ALLEMAGNE - 
ALEMANIA 

 
Siegfried HARRER 
Information and Coordination Centre for 
Biological Diversity (IBV) 
Plant Genetic Resources 
Deichmanns Aue 29 
53179 Bonn 
Phone: +49 (0)22868453240 
Fax: +49 (0)22868453105 
Email: siegfried.harrer@ble.de 

 
HUNGARY - HONGRIE - HUNGRÍA 

 
Ms Zsófia HOCK 
Head of Research 
Centre for Agrobotany 
Keleti Ka'roly u 24 
1024 Budapest 
Phone: +36 209396928 
Email: hockzsofia@rcat.hu 
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ITALY - ITALIE - ITALIA 

 
Stefano CILLI 
SVIRIS3 Offices 
Directorate General for Rural Development, 
Infrastructure and Services 
Department of Economic and Rural 
Development Policy 
Ministry of Agriculture, Food and Forestry 
Policy 
Via XX Settembre, 20 
00187 Rome 
Phone: +39 0646655066 
Email: s.cilli@politicheagricole.gov.it 

 
Carlo FIDEGHELLI 
Professor 
Centro Ricerca Frutticoltura 
Consiglio per la Ricerca e la 
sperimentazione in Agricoltura (CRA) 
Via Fioranello, 52 
00134 Rome 
Phone: +39 0679348110 
Fax: +39 067930158 
Email: carlo.fideghelli@entecra.it 

 
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA - 
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE - 
JAMAHIRIJA  ÁRABE LIBIA  

 الجماهيرية العربية الليبية
 

Talal MARAI 
Deputy Permanent Representative of the 
Libyan Arab Jamahiriya to FAO 
Pemanent Representation of the Libyan 
Arab Jamahiriya to FAO 
Via Torquato Taramelli, 30 Int.10 
00197 Rome 
Phone: +39 0632609854 
Fax: +39 063225438 
Email: faoprlby@yahoo.com 

 
Mahmud SAWAN 
Alternate Permanent Representative of the 
Libyan Arab Jamahiriya to FAO 
Pemanent Representation of the Libyan 
Arab Jamahiriya to FAO 
Via Torquato Taramelli, 30 Int.10 
00197 Rome 
Phone: +39 0632609854 
Fax: +39 063225438 
Email: faoprlby@yahoo.com 

 

MEXICO - MEXIQUE - MÉXICO 
 

Sra. Emma María José RODRIGUEZ 
SIFUENTES 
Ministra 
Representante Alterno de los Estados 
Unidos Mexicanos ante la FAO 
Representación de los Estados Unidos 
Mexicanos ante la FAO 
Via Lazzaro Spallanzani, 16  
00161 Roma  
Phone: +39 0644115220 (directo FAO), 
441151 
Fax: +39 064403876 
Email: erodriguez@emex.italia.it 

 
Sra. Cecile DE MAULEON MEDINA 
Delegada de la Representación de los 
Estados Unidos Mexicanos ante la FAO 
Via Lazzaro Spallanzani, 16  
00161 Roma  
Phone: +39 0644115220 (directo FAO), 
441151 
Fax: +39 064403876 
Email: ofna.fao@emexitalia.it; 
ofna.embajador@emexitalia.it 

 
QATAR قطر   

 
Ms Salwa ALKUWARI 
Head 
Plant Tissue Cultures Laboratory 
Ministry of the Environment 
Doha 
Through: Embassy of the State of Qatar 
Via Antonio Bosio 14 
00161 Rome 
(Italy) 
Phone: +974 5824585 
Fax: +974 4688458 
Email: salwaku@hotmail.com 

 
Ms Muna ABDULLA HASSAN 
Specialist in Agricultural Studies 
Ministry of Environment 
Through: Embassy of the State of Qatar 
Via Antonio Bosio 14 
00161 Rome 
(Italy) 
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Abdulla ALANSARI 
Biological Researcher 
Ministry of the Environment 
Through: Embassy of the State of Qatar 
Via Antonio Bosio 14 
00161 Rome 
(Italy) 
Phone: +974 5818313 
Fax: +974 4688458 
Email: boutrke818313@yahoo.com 

 
Amjad AL JUMAILY 
Human Resources Manager 
Embassy of Qatar 
Via Antonio Bosio 14 
00161 Rome 
(Italy) 
Phone: + 9745565152 
Email: amjad2020@yahoo.com 

 
SOMALIA – SOMALIE الصومال   

 
Abukar Awes AWES 
Alternate Permanent Representative of the 
Somali Republic to FAO 
Permanent Representation of the Somali  
Republic to FAO  
c/o Via E. L. Cerva, 80  
00143 Rome  
Phone: +39 065033742 
Fax: 06 5033742 

 
TURKEY - TURQUIE - TURQUÍA 

 
Muzaffer KIZILTAN 
Assistant General Director 
General Directorate of Agriculture 
Research 
P.K. 78 06171 Yenimahalle 
Ankara 
Phone: +90 3123435674 
Fax: +90 3123153448 
Email: 
muzaffer_kiziltan@ankara.tagem.gov.tr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ms Ayfer TAN 
Head 
Department of Plant Genetic Resources 
Aegean Agricultural Research Institute 
PO Box 9 Menemen 
35611 Izmir 
Phone: +90 2328461331 pbx 
Fax: +90 2328461107 
Email: ayfer_tan@yahoo.com; 
pgr@aari.gov.tr 

 
UNITED KINGDOM - ROYAUME-
UNI - REINO UNIDO 

 
Julian JACKSON 
ITPGRFA National Focal Point 
Food and Farming Group 
Plant Genetics Resource Policy 
DEFRA - Department for Environment, 
Food and Rural Affairs Science 
5B Millbank 
London SW1P 3JR 
Phone: +44 (0)2072386813 
Email: julian.jackson@defra.gsi.gov.uk 

 
VENEZUELA (BOLIVARIAN 
REPUBLIC OF) - VENEZUELA 
(RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU) 
- VENEZUELA (REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE) 

 
Manuel Eduardo CLAROS OVIEDO 
Segundo Secretario 
Representación Permanente de la República 
Bolivariana de Venezuela ante la FAO 
Via G. Antonelli, 47 
00197 Rome 
Phone: (+39 06)3241676/8081407/8085617 
Fax: (+39 06)80869014/80690022 
Email: embavenefao@iol.it 
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OBSERVERS FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
OBSERVATEURS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

OBSERVADORES DE LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 
 

 
GLOBAL CROP DIVERSITY TRUST 
FOND FIDUCIAIRE MONDIAL POUR LA DIVERSITÉ VÉGÉTAL 
FONDO MUNDIAL PARA LA DIVERSIDAD DE CULTIVOS 
 

Luigi GUARINO 
Senior Science Coordinator 
Global Crop Diversity Trust 
c/o FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italy 
Phone: +39 0657056315 
Email: luigi.guarino@fao.org 

 
Godfrey MWILA 
Programme Scientist 
Global Crop Diversity Trust 
c/o FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italy 
Phone: +39 0657056280 
Email: godfrey.mwila@fao.org 

 
Ms Britta SKAGERFÄLT 
Associate Programme Officer 
Global Crop Diversity Trust 
c/o FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italy 
Phone: +39 0657056284 
Email: britta.skagerfalt@fao.org 

 
 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT LAW ORGANIZATION 
ORGANIZATION INTERNATIONAL DE DROIT DU DÉVELOPPEMENT 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO DEL DESARROLLO 

 
Gino COCCHIARO 
Legal Researcher 
International Development Law Organization (IDLO) 
Viale Vaticano, 106 
00165 Rome 
Italy 
Phone: +39 0640403313 
Fax: +39 0640403232 
Email: gcocchiaro@idlo.int 
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INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD 
AND AGRICULTURE 

TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES 
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS 
PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

 
 

Shakeel BHATTI 
Secretary 
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
Food and Agriculture Organization of the United Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
Phone: +339 0657053441 
Fax: +39 0657056347 
Email: Shakeel.Bhatti@fao.org 

 
Selim LOUAFI 
Senior Treaty Support Officer 
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
Food and Agriculture Organization of the United Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 
Rome 
Phone: +39 0657053584 
Fax: +39 0657056347 
Email: Selim.Louafi@fao.org 

 
Francisco LÓPEZ 
Treaty Support Officer 
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
Food and Agriculture Organization of the United Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
Phone: +39 0657056343 
Fax: +39 0657056347 
Email: Francisco.Lopez@fao.org 

 
 
Mario MARINO 
Treaty Support Officer 
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
Food and Agriculture Organization of the Untied Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
Phone: +39 0657055084 
Fax: +39 0657056347 
Email: Mario.Marino@fao.org 
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Ms Marie SCHLOEN 
Treaty Support Officer 
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
Food and Agriculture Organization of the United Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
Phone: +39 0657056187 
Fax: +39 0657056347 
Email: Marie.Schloen@fao.org 
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CONSULTATIVE GROUP ON INTERNATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH 
GROUPE CONSULTATIF POUR LA RECHERCHE AGRICOLE 

INTERNATIONALE 
GRUPO CONSULTIVO SOBRE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA 

INTERNACIONAL 
 

BIOVERSITY INTERNATIONAL 
 

Michael HALEWOOD 
Head 
Policy Research and Support Unit 
Bioversity International 
Via dei Tre Denari 472/a 
00057 Maccarese (Fiumicino) 
Rome, Italy 
Phone: +39 066118294 
Fax: +39 0661979661 
Email: m.halewood@cgiar.org 

 
Gerald MOORE 
Honorary Fellow 
Policy Research and Support Unit 
Bioversity International 
Via dei Tre Denari 472/a 
00057 Maccarese (Fiumicino) 
Rome, Italy 
Phone: +39 066118280 
Fax: +39 0661979661 
Email: g.moore@cgiar.org 

 
David E. WILLIAMS 
Coordinator 
CGIAR System-wide Genetic Resources Programme (SGRP) 
c/o Bioversity International 
Via dei Tre Denari 472/a 
00057 Maccarese (Fiumicino) 
Rome, Italy 
Phone: +39 066118225 
Fax: +39 0661979661 
Email: d.williams@cgiar.org 

 
Alejandro MEJÍAS 
Intern at the Policy Research and Support Unit 
Bioversity International 
Via dei Tre Dnari 472/a 
00057 Maccarese (Fiumicino) 
Rome, Italy 
Phone: +39 066118254 
Fax: +39 0661979661 
Email: a.mejias@cgiar.org 
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FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET 

L'AGRICULTURE 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 

ALIMENTACION 
 
 
Shivaji PANDEY 
Director 
Plant Production and Protection Division 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
Phone: +39 0657055504 
Fax: +39 0657056347 
Email: Shivaji.Pandey@fao.org 

 
Elcio GUIMARAES 
Senior Policy Officer (Plant Genetic 
Resources) 
Plant Production and Protection Division 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
Phone: +39 0657053926 
Fax: +39 0657056347 
Email: Elcio.Guimaraes@fao.org 

 
Ms Kakoli GHOSH 
Agricultural Officer (Capacity Building) 
Plant Production and Protection Division 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
Phone: +39 0657054533 
Fax: +39 0657056347 
Email: Kakoli.Ghosh@fao.org 

 
Stefano DIULGHEROFF 
Information Management Officer (Plant 
Genetic Resources) 
Plant Production and Protection Division 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
Phone: +39 0657055544 
Fax: +39 0657056347 
Email: Stefano.Diulgheroff@fao.org 

 

Gouantoueu Robert GUEI 
Agricultural Officer (Seed Production 
and Processing) 
Plant Production and Protection Division 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
Phone: +39 0657054920 
Fax: +39 0657056347 
Email: Gouantoueu.Guei@fao.org 

 
Michael LARINDE 
Senior Agricultural Officer (Seed 
Production) 
Plant Production and Protection Division 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
Phone: +39 0657053969 
Fax: +39 0657056347 
Email: Michael.Larinde@fao.org 

 
Philippe LE COENT 
Agricultural Officer (Seeds) 
Plant Production and Protection Division 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
Phone: +39 0657053060 
Fax: +30 0657056347 
Email: Philippe.LeCoent@fao.org 

 
Violaine MERCIER 
Associate Professional Officer 
Plant Production and Protection Division 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
Phone: +39 0657053810 
Fax: +39 0657056347 
Email: Violaine.Mercier@fao.org 
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Barbara PICK 
Consultant 
Plant Production and Protection Division 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
Phone: +39 0657053091 
Fax: +39 0657056347 
Email: Barbara.Pick@fao.org 

 
Ms Michela PAGANINI 
Consultant 
Plant Production and Protection Divison 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
Phone: +39 06 57053495 
Fax: +39 0657056347 
Email: Michela.Paganini@fao.org 

 

Lucio OLIVERO 
Consultant 
Plant Production and Protection Division 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
Phone: +39 0657052194 
Fax: +39 0657056347 
Email: Lucio.Olivero@fao.org 

 
Richard LAING 
Consultant 
Plant Production and Protection Division 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
Email: Richard.Laing@fao.org 

 
 

 



  

 


