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 املقد مة -ًل أو  
 
لتقدم احملرز يف إعداد عشااااااااااااار ، ابعة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف دورهتا العادية الساااااااااااااا تأقرّ  -1

إعداد النساااااااااااااا ة النهائية من من املنظمة  توطلب ،)التقرير(حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل التقرير عن 
يف ساااااع التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل ونسااااا تج املوجز  وإاااااادارعا ونشااااارعا على نطا  وا

 2019.1 عام
 
يسااااااااااااااتعر  حالة فهو حلالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة. من نوعج أول تقييم عاملي  2هذا التقريريعترب و  -2

هذا النوع من  ماسااات داعمليات ، مبا يف ذلك تهااملساااتدام وتنمي هااملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واسااات دامااااو  
وخارجج؛  الطبيعي ملوقعالصاااااااااااااو  يف امدى جهود و ؛ هذه املواردواالجتاهات اليت تؤثر على  احملركة عواملوال تبادهلا؛و املوارد 

البصث والتعليم ميادين املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ومسااااااتوشت النشااااااا  يف جمال  أدوار أاااااااصاح املصاااااالصة يفو 
املوارد يف يف السااااااااياسااااااااات الوطنية؛ ومسااااااااتوشت التعاو  اإلقليمي والدو   اردهذه املو تغطية ومدى والتدريب واإلرشاااااااااد؛ 

ن حتليل البياانت عنبثقة النتائج املاالسااااااااااااااتناد إ  د االحتياجات والتصدشت يدحت ويتمالوراثية املائية لألغذية والزراعة. 
 طبوعااميثل مهو ، و لموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةالة الراهنة لالتقرير حملة سااااااااريعة عن احلعر  من البلدا . وي اجملّمعة
 .واوهناذه املوارد هل املستدامة دار إلهبدف النهو  اجهود بذل يف املستقبل من ما سي  سرتشد بج يف ا سي  ارزا 
 
ذلك، اإلضاااااااافة إ  حملة موجز  عن مضااااااامونج. و عر  وتعداد التقرير تبعة إلإبجياز العملية امل تقّدم هذه الوثيقةو  -3

 من جانب املنظمة لنشر التقرير واإلبالغ عن نتائجج. نفذ املحملة عامة عن األنشطة تقدم 
 

 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملإعداد  -اثنًيا
 
، على أ  حتساااااااااو اع املعلومات املتعلقة 2007املعقود  يف عام  وافقت اهليئة، يف دورهتا العادية احلادية عشااااااااار  -4

. 3أولوية قصااااااااااوى، وأدرجت إعداد التقرير يف برانمج عملها املتعدد الساااااااااانواتذات مساااااااااا لة بادهلا وتاملوارد الوراثية املائية 
التقرير ، يف نطا  على التوا  2013و 2011و عامي تاملنعقد ، يف دورتيها العاديتو الثالثة عشااااااار  والرابعة عشااااااار ونظرت

وقّررت يف دورهتا التالية أ  "نطا  التقرير يتمثل يف األنواع املائية املسااااااااااااتزرعة وأقارهبا الربية ضاااااااااااامن حدود الوالية الوطنية. 
ا من املصاااااااايد الطبيعية ضااااااامن حدود الوالية ا إ  تقدمي قائمة أبنواع املوارد الوراثية املائية اهلامة وطنيا عيت البلدا  أيضاااااااا ود  

  4هيكل التقرير. على عشر  الرابعةوافقت اهليئة، يف دورهتا العادية  واإلضافة إ  ذلك، الوطنية".
 

                                                      

 .Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  54الفقر    1
والزراعة التابعة ملنظمة حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل. تقييمات هيئة املوارد الوراثية لألغذية . 2019منظمة األغذية والزراعة.   2

 (/EN.pdf5256EN/CA5256CA/3http://www.fao.org . روما. )متاحة أيضاا على الرابطاألغذية والزراعة
 .Report/07/11-CGRFAمن الوثيقة  61و 60الفقرات    3
 .Report/13/14-CGRFAاملرفق هاء الوثيقة   4
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بشااا   من سااات حلقات عمل تدريبية إقليمية جمموعة  بدعم ما  قدمتج أملانيا، املنظمة عقدت، 2014 عام ويف -5
 .5القطريةيف إعداد التقارير جهات االتصال الوطنية حالة املوارد الوراثية املائية لدعم 

 
جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية ، 2015يف عام عشاااااااااااااار ، امسااااااااااااااة ، يف دورهتا العادية اخلاهليئةأنشاااااااااااااا ت و  -6

لكي أتخذ على عاتقها التصديد  (امل صااااااصااااااةجمموعة العمل ) امل صااااااصااااااة املعنية املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة
 تقدمتو  2016 حزيرا /يف يونيواجتماع هلا أول  امل صاااااااصاااااااةجمموعة العمل عقدت و  6التقرير. إعداد ةمهمة توجيج عملي

 7.تقرير(شروع ال)م العامل حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يفمشروع  استناداا إ توايات ب
 
مبشااااروع التقرير ودعت البلدا   2017ورّحبت اهليئة يف دورهتا السااااادسااااة عشاااار  العادية املعقود  يف فرباير/شاااابا   -7

قرير منقح لكي تسااتعرضااج البلدا  و نة توطلبت إ  املنظمة إعداد مشااروع  ،اليت مل تقدم تقاريرها القطرية بعد إ  تقدميها
 8وأجهزهتا الفرعية. األمساك مصايد

 
التابعة للجنة مصاااايد جمموعة العمل االساااتشاااارية املعنية املوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الصااالة  قامتو  -8

اسااتعرا  مشااروع  ،2017أكتوبر/ تشاارين األول  20و 19 يومياليت انعقدت ثانية ، يف دورهتا ال(جمموعة العملاألمساك )
ورحبت  9.التابعة للهيئة خالل دورهتا األو  امل صااااصااااة، وأقّرت التوااااايات الصااااادر  عن جمموعة العمل والنظر فيج التقرير

الفرت  من خالل يف دورهتا التاسااعة اليت عقدت  ،مصااايد األمساكالتابعة للجنة  اللجنة الفرعية امل تصااة برتبية األحياء املائية
التصدشت والفرص على  ديدواعتربت أنج يسّهل حت لذي سيصدر قريبااالتقرير ا ،2017أكتوبر/ تشرين األول  27إ   24

 10.اعيد تطوير املوارد الوراثية املائية وإدارهتا واوهنا
 
 . ودعت املنظمة، اسااااااااتجابةا 2018 آذار /على املوقع اإللكرتوين للمنظمة يف مارس نّقحاملتقرير المشااااااااروع  أتيحو  -9

على مشااروع  مة إ  الدول، إ  تقدمي تعليقاهتمنها لطلب اهليئة، األعضاااء واملراقبو يف اهليئة من خالل رسااالة دورية موجه
برتبية األحياء   تصةاملواللجنة الفرعية مصايد األمساك للجنة  ةالتابع ةاالستشاريجمموعة العمل  تعيكما د    .نّقحالتقرير امل
  .يجعل ةخطي اتتعليقتقدمي إ  املائية 

 
نظمة املوطلبت من  ،11املعروضااااااة ملزيد من التدقيق من التقرير ا النساااااا ةعلما  ،األخري هتا دور يف  أحاطت اهليئةو  -10
 2019.12عداد النس ة النهائية من التقرير ونس تج املوجز  وإادارعا ونشرعا على نطا  واسع يف عام إ

                                                      

 املساعة يف أول تقرير عن احلالة يف العامل. -املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  ./GER/559GCP/GLOالوثيقة   5
 .Report/15/15-CGRFAمن الوثيقة  63الفقر    6
 13Inf./17/16-CGRFAالوثيقة   7
 1Report Rev./17/16-CGRFAمن الوثيقة  40و 39الفقرات    8
 .4Inf./2.8/19/17-CGRFAمن الوثيقة  3-1الصفصات   9

 .1188FIAA/R (Tri) من الوثيقة 46الفقر    10
 1Inf./2.8/19/17-CGRFAالوثيقة   11
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  54الفقر    12
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(، 2019أغسااااااط /آح  27-23برتبية األحياء املائية )  تصااااااةالدور  العاشاااااار  للجنة الفرعية امل انعقاد مبناساااااابةو  -11
 املتعلق املنظماااةبعمااال . وقاااد رحبااات اللجناااة الفرعياااة 2019أغسااااااااااااااط /آح  23طلق التقرير خالل اجتمااااع جاااان  يف أ  
التقرير  نشاااااارمن أجل لالتصاااااااالت  ةوأوااااااات أب  تعمد املنظمة إ  اااااااياغة اساااااارتاتيجي وأثنت عليها سااااااتكمال التقريرا

 13م عليهم.ورسائلج الرئيسية على نطا  واسع، ولكي تتاح التقارير القطرية لألعضاء وتعمّ 
 

أغسااط /آح  21-20) ةيف دورهتا الثالث األمساك لجنة مصااايدل التابعة عملالقبل إطال  التقرير، أثنت جمموعة و  -12
 املصاااطلصات وأ  تتيح مسااارد ،اساااتباقية تصااااالتلالوأواااات أب  تضاااع املنظمة اسااارتاتيجية  ،( على جود  التقرير2019
 .14ذات الصاااااالة يف بوابة املصااااااطلصات للمنظمة على اإلنرتنت املصااااااطلصاتوأ  تدمج ، لتقرير كمساااااارد مسااااااتقلالتابع ل

ا اساااتهالل الت طيط  ايع  وبتشاااجيع، ة والزراعة يف العاملحالة املوارد الوراثية املائية لألغذي عن للتقرير الثاينوأواااات أيضاااا
توايات  التابعة للجنة مصايد األمساك كذلك الدول األعضاء يف املنظمة على إعداد تقارير قطرية. وقدمت جمموعة العمل

ا  التصالمبا يف ذلك االستبياانت املستقبلية ودعم جهات ا ،بصياغة تقرير اث  عّلقمفصلة يف ما يت الوطنية. وأوات أيضا
ة اليت كانت قد أعدت من أجل التقرير، على وجج السااارعة وأ  يتم حتديثها إذا ينشااار الدراساااات األسااااساااية املواضااايعأب  ت  

 .15أمكن قبل نشرها
 

 فرباير/شبا  5إ   1من يف الفرت  يف دورهتا الرابعة والثالثو املعقود   ،بنشر التقرير األمساك مصايد ورحبت  نة -13
202116. 

 
 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملهيكل وتغطية  -اثلثًا

 
وتشااامل البلدا   18.دراساااات أسااااساااية مواضااايعية 5و 17 بلدامن ال 92ها تالتقرير إ  املعلومات اليت قدم يساااتند -14

 قدمت تقاريراليت  92البلدا  ال در اإلشااااااااار  إ  أ  . وجتةاملائيرتبية األحياء اليت قدمت تقارير البلدا  الرئيسااااااااية املنتجة ل
د األمساك ييف املائة من إنتاج مصااااااااااااااا 80 ما يزيد عنو رتبية األحياء املائية يف املائة من اإلنتاج العاملي ل 96تساااااااااااااااهم يف 

واالحتياجات  النتائج) العاشاااااااااااااارلتقرير يف الفصاااااااااااااال املنبثقة عن اموجز للنتائج الرئيسااااااااااااااية كن االطالع على ومي الطبيعية.
 19( ويف النس ة املوجز .والتصدشت الرئيسية

  

                                                      

 9Inf./3.8/21/18-CGRFAالوثيقة   13
14  /http://www.fao.org/faoterm/ar  
 7Inf./3.8/21/18-CGRFAمن الوثيقة  11-8الفقرات   15
 8Inf./3.8/21/18-CGRFA)و( من الوثيقة 10الفقر    16
17  /resources/activities/sow/countryreports/en-genetic-http://www.fao.org/aquatic  
18  /resources/activities/sow/en-genetic-http://www.fao.org/aquatic  
ثية لألغذية والزراعة ملنظمة األغذية ا. هيئة املوارد الور موجز –حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل . 2019منظمة األغذية والزراعة.   19

 (/AR.pdf5345AR/CA5345CA/3http://www.fao.orgوالزراعة. تقييمات. روما. )متاح أيضاا على الرابط 

http://www.fao.org/faoterm/ar/
http://www.fao.org/aquatic-genetic-resources/activities/sow/countryreports/en/
http://www.fao.org/aquatic-genetic-resources/activities/sow/en/
http://www.fao.org/3/CA5345AR/CA5345AR.pdf
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 :التقرير من الفصول العشر  التالية  لفيتو  -15
 

ا يوجز احلالة الراهنة لرتبية األحياء يقدم : ومصللللايد األيفاا يف العامل ةاملائياألحياء  تربيةحالة  - الفصللللل األول مل صاااااا
التقرير أيضاا بعض التسميات عر  منتجاهتما، ويلّ ص آفا  هذين القطاعو. وياملائية ومصايد األمساك الطبيعية وأسوا  

 على نطا  أوسع. اعتمادهااملوّحد  املست دمة يف واف املوارد الوراثية املائية يف التقرير، ويواي 
حدود الولية  ضلللمن ةلربيوأقارهبا ا املسلللتزرعة اسلللتخدات وتبادل املوارد الوراثية املائية لألنوامل املائية - الفصلللل الثاي

املوارد الوراثية املائية وتبادهلا، وذلك بشااااكل أساااااسااااي يف قطاع تربية األحياء املائية، وتطبيق  اساااات داميسااااتعر   الوطنية:
 التكنولوجيات الوراثية على املوارد الوراثية املائية.

اآلاثر على املوارد الوراثية املائية ضلللللللللللمن حدود العوامل احملركة لرتبية األحياء املائية واجتاهاهتا:  - لثالفصلللللللللللل الثا
 يستكشف الفصل الثالث أتثريات حمركات التغيري يف املوارد الوراثية املستزرعة وأقارهبا الربية.: الولية الوطنية

ستعر  ي :صون األنوامل املائية املستزرعة وأقارهبا الربية يف املوقع الطبيعي ضمن حدود الولية الوطنية - الرابعالفصل 
 احلالة الراهنة واآلفا  املستقبلية لصو  املوارد الوراثية اخلااة األنواع املائية املستزرعة وأقارهبا الربية يف املوقع الطبيعي.

صللللون املوارد الوراثية املائية لألنوامل املائية املسللللتزرعة وأقارهبا الربية قارا املوقع الطبيعي ضللللمن  - اخلامسالفصللللل 
سااااتعر  احلالة الراهنة واآلفا  املسااااتقبلية لصااااو  املوارد الوراثية اخلااااااة األنواع املائية املسااااتزرعة ي: الوطنيةحدود الولية 

 خارج املوقع الطبيعي. الربيةوأقارهبا 
أصللباا املصلللبة الذين صل مصلللبة يف املوارد الوراثية املائية لألنوامل املائية املسللتزرعة وأقارهبا  - الفصللل السللاد 

حيّدد أااااصاح املصااالصة املعنيو املوارد الوراثية املائية وأدوارهم يف ااااو  تلك املوارد : ة ضللمن حدود الولية الوطنيةالربي  
عن وجهات نظر واحتياجات أاااصاح املصاالصة الرئيساايو الذين لديهم ويقدم حملة عامة  املسااتدام وتنميتها. واساات دامها

 اع املائية املستزرعة وأقارهبا الربية لألغذية والزراعة ضمن حدود الوالية الوطنية.مصلصة يف املوارد الوراثية املائية لألنو 
السلللياسلللات والتشلللريعات الوطنية اخلاصلللة ثملوارد الوراثية املائية لألنوامل املائية املسلللتزرعة وأقارهبا  - السلللابع الفصلللل

السياسات والتشريعات الوطنية، مبا يف ذلك احلصول مالءمة  مدىو استعرا  حالة : الربية ضمن حدود الولية الوطنية
 .على املوارد وتقاسم منافعها، يف ما يتعلق املوارد الوراثية املائية لألنواع املائية املستزرعة وأقارهبا الربية

لوطنية: الببوث والتعليل والتدريب واإلرشللللاد يف اال املوارد الوراثية املائية ضللللمن نطا  الولية ا - الثامن الفصللللل
مالءمة البصوث الوطنية، والتعليم، والتدريب واإلرشاااااد، مدى حالة و  يسااااتعر : التنسللليإ وإقامة الشلللبكات واملعلومات

، ون ظم املعلومات اليت تدعم ااااو  املوارد الوراثية املائية لألنواع املائية املساااتزرعة وأقارهبا الشااابكاتوالتنسااايق وترتيبات إقامة 
 .والزراعةنميتها ألغرا  األغذية ستدام وتالربية واست دامها امل

يتناول التعاو  : التعاون الدويل بشلللان املوارد الوراثية املائية لألنوامل املائية املسلللتزرعة وأقارهبا الربية -التاسلللع  الفصلللل
 .أدوار خمتلف اآلليات واألدوات اليت تتعاو  البلدا  من خالهلا يشملالدو  يف جمال املوارد الوراثية املائية، مبا 

يقدم توليفاا موجزاا للنتائج الرئيسااااااية اليت توااااااال إليها : النتائج والحتياجات والتبدايت الرئيسلللللية - العاشلللللر الفصلللللل
إجراءات مساااتقبلية ترمي  تقرير، ويشاااري إ  التصدشت واالحتياجات الرئيساااية اليت جيب معا تها لتيساااري ا اذالاساااتعرا  

 إ  حتسو او  املوارد الوراثية املائية واست دامها املستدام وتنميتها.
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 الة املوارد الوراثية املائيةحنشر دعًما لاملضطلع هبا األنشطة  -رابًعا

 لألغذية والزراعة يف العامل
 

الدور  العاشر  للجنة الفرعية امل تصة برتبية األحياء انعقاد مبناسبة  2019 آح/يف أغسط اداره وإ مت نشر التقرير -16
وجتري حالياا تراتج إ   ،من الكتب اإللكرتونيةنسااا  مطبوعة وك ةلتقرير يف شاااكل نسااا ا، النرويج. وأتيح تروندهامياملائية يف 

التقرير حىت ت اإلشار  إ  متو . 21وقد نشر موجز التقرير على اإلنرتنت اللغات نفسها 20ايع اللغات الرمسية لألمم املتصد .
 كثري .  اآل  يف منشورات

 
اإللكرتوين حيث مت نشااار أكثر  انشااار تقارير قطرية فردية على موقعهمن أجل املنظمة إذ  البلدا   التمسااات وقد -17
وسوف يتم نشرها  ها،مت استكمال دراسات أساسية مواضيعية لنشر  ،. واإلضافة إ  ذلك22يف املائة من التقارير 60من 

د  اآلليات الكفيلة الرتويج للمصاااااااطلصات املوحّ  تتضااااااامن تصااااااااالتلالاسااااااارتاتيجية  اااااااايغتوقد . 2021قبل هناية عام 
 املست دمة يف التقرير.

 
 رساااائل الرئيسااايةالإ  ذلك، عرضااات املنظمة النتائج الرئيساااية للتقرير يف الفعاليات التالية هبدف نشااار  اإلضاااافةو  -18

 :اليت ينطوي عليها
 

 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة:بشاااااااااااااا   ، حدث جان  جنة مصااااااااااااااايد األمساكلالدور  الثالثة والثالثو  ل 
، واست دامها املستدام وتنميتها او  املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةجماالت يف املتاحة التصدشت والفرص 

 .إيطاليا ، روما،2018 متوز/يوليو
  نز، أسرتالياكري ،  2018 متوز/يوليو، يف تربية األحياء املائيةالندو  الدولية لعلم الوراثة. 
  2018تربية األحياء املائية (AQUA 2018) –  آح/، أغسااااااااااااااط رتبية األحياء املائيةلا معية العاملية مؤمتر 

 .، مونبلييج، فرنسا2018
 املعنية مبصااااااااااااااايد األمساك التابعة للجماعة اإلألائية للجنوح األفريقي، نية فاالجتماع السااااااااااااااابع والثالثو  للجنة ال

 .، ويندهوك، انميبيا2019 آذار/مارس
   ا والبذورالتفري  املالئمة وراثيا راااد  أاسااتدامة  .وراثيااة الرشاايد  املائيتربية األحياء بشاا    ةاخلرباء اإلقليميمشااارو 

 .، اهلندلكناو، 2019 شبا /فرباير ،ايآسة يف املائيتربية األحياء يف ذات املنش  املعتمد 

                                                      

 Smashwordsو Kindle Amazonو Apple iBooksمن خالل تطبيقات   20
موجز. هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ملنظمة األغذية  –. حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل 2019منظمة األغذية والزراعة.   21

 (/AR.pdf5345AR/CA5345CA/3http://www.fao.orgوالزراعة. تقييمات. روما. )متاح أيضاا على الرابط 
22  /sow/countryreports/enresources/activities/-genetic-http://www.fao.org/aquatic  

https://books.apple.com/it/book/state-worlds-aquatic-genetic-resources-for-food-agriculture/id1502777676
https://www.amazon.fr/dp/B085W54QQ1
https://www.amazon.fr/dp/B085W54QQ1
https://www.smashwords.com/books/view/1009322
http://www.fao.org/3/CA5345AR/CA5345AR.pdf
http://www.fao.org/aquatic-genetic-resources/activities/sow/countryreports/en/
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  اململكة املتصد  لربيطانيا 2019 آذار/ندو (، جامعة سااااااااااااااتريلن ، مارسال)ضاااااااااااااايف ة املائيتربية األحياء معهد ،
 يرلندا الشمالية.آالعظمى و 

  اهلند. ، تشيناي،2019 حزيرا /، يونيو2019تربية األحياء املائية يف آسيا واحمليط اهلادئ مؤمتر 
  حزيرا /، يونيوالساااااااااااااامكيةو للثرو  احليوانية يف جامعة كاراناتكا للعلوم البيطرية األمساك منتدى تقنيي مصااااااااااااااايد 

 ، بنغالورو، اهلند.2019
  الصو. كينغداو  ،2019 أيلول/سبتمرب 27-25طريق احلرير،  بلدا يف ة املائيتربية األحياء  بش   املنتدى الدو 
   علم الوراثة لدعم إدار  مصااااايد األمساك وتربية األحياء بشاااا   لمجل  الدو  السااااتكشاااااف البصار ل يةتدريبدور

 ، فارو، الربتغال.2019 أيلول/، سبتمرباملائية
 تشارين الثاين/ان  للدور  الثامنة للمعاهد  الدولية بشا   املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، نوفمربا دث احل 

 إيطاليا. روما، ،2019
  نظام معلومات عاملي اسااااااااتصداث قليمية ملنظمة األغذية والزراعة )بدعم من حكومة أملانيا( بشاااااااا   اإلعمل الحلقات

ألولوشت االساااارتاتيجية خلطة عمل عاملية( عقدت ل ااسااااتعراضااااا يشاااامل لألنواع املسااااتزرعة من املوارد الوراثية املائية )مبا 
آسااايا واحمليط يف بشاااكل افرتاضاااي و  23(2019)ديسااامرب/ كانو  األول  ااإلقليمية ألفريقيللمجموعة حبضاااور املشااااركو 

 25(2020 أيلول/مريكا الشااامالية )سااابتمربألوأمريكا الالتينية ومنطقة البصر الكاري  و  24(2020 حزيرا /اهلادئ )يونيو
 27(.2020 انو  األولك/والشر  األدىن )ديسمرب 26(2020 تشرين األول/وروا وآسيا الوسطى )أكتوبرألو 

 إدار  بيولوجية يفبناء القدرات اإلقليمية على أدوات التكنولوجيا البشاااااااااااا   فرتاضااااااااااااي االدو  ال تدري الربانمج ال 
، املكتب الوطين للموارد الوراثية الساااااااااااااامكية التابع للمجل  املوقع الطبيعيخارج  ااااااااااااااااوهناملوارد الوراثية املائية و 

 .2020 كانو  األول/(، ديسمربICAR-NBFGRاهلندي للبصوث الزراعية )
 

يف أكتوبر/تشرين األول املنعقد معر  فرانكفورت للكتاح يف التقرير  عر  مكتب االتصاالت يف املنظمةكما  -19
2019. 

  

                                                      

 2Inf./3.8/21/18-CGRFAالوثيقة   23
 3Inf./3.8/21/18-CGRFAالوثيقة   24
 4Inf./3.8/21/18-CGRFAالوثيقة   25
 5Inf./3.8/21/18-CGRFAالوثيقة   26
 6Inf./3.8/21/18-CGRFAالوثيقة   27
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 املطلوبة التوجيهات -رابًعا
 

 القيام مبا يلي: يف اهليئةقد ترغب  -20
 

  ا التقرير و الرتحيب االحتياجات والتصدشت اليت مت جتميعها يف يشااااااامل بنتائجج الرئيساااااااية، مبا اإلحاطة علما
 الفصل العاشر؛ 

  رسائلج الرئيسية على نطا  واسعنشر طلب من املنظمة مواالة توزيع التقرير و الو 
  كمساارد مسااتقل( وإدراج املصااطلصات ذات الصاالة   لتقرير )مثاللالطلب إ  املنظمة إاتحة املصااطلصات الرئيسااية

 .على اإلنرتنت للمنظمة التابعة يف بوابة املصطلصات


