
 

 

  
 
 
 
 
CGRFA/WG-AqGR-2/18/Report 

 
 

 الثانيةالدورة 
 لمجموعة العمل الفنية

 الحكومية الدولية المخصصة
 المعنية بالموارد الوراثية المائية

 لألغذية والزراعة
 
 
 
 
 
 

 2018أبريل/نيسان  25-23روما، إيطاليا، 

 



 

 

  



 

 

CGRFA/WG-AqGR-2/18/REPORT 

 

 

 
 

 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 
 
 

 تقرير الدورة الثانية 
 المخصصة المعنية بالمواردلمجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية 

 الوراثية المائية لألغذية والزراعة 
 

  2018أبريل/نيسان  25-23روما، إيطاليا، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
  2018 روما،

  



 

 

ائية جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصصة املعنية باملوارد الوراثية امل الثانيةمجيع الوثائق اليت أُعّدت للدورة 
 لألغذية والزراعة متاحة على شبكة اإلنرتنت على العنوان التايل:

 
media/MeetingDocuments/AqGenRes/ITWG/2018/default.htm-http://www.fao.org/fi/static 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األوصاااااااخ امل ااااااتخدمة ا عذم املواد اإلععمية وال يعة ع  اااااا ا ص ملعظ ع  أ  رأ   ا  ملن مة 
 ة أو منطعة،إقليم أو مديناألغذية والزراعة لألمم املتحدة ا ما يتعلق بالو ااااااع العانول أل  بلد أو 

  .أو ا ما يتعلق ب لطاهتا أو بتعيني حدودعا وختوم ا

 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/AqGenRes/ITWG/2018/default.htm


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

 

 بيان المحتويات
 الفع ات

 7-1 افتتاح الدورة -صا أوّ 
 9-8 انتخاب ال ئيس ونائب )نواب( ال ئيس واملع ر -ثانياا 
 10 اعتماد جدول األعمال -ثالثاا 
 22-11 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ا العاملع ض مش وع التع ي  املنعح ع   -رابعاا 

 30-23 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ا العاملاخليارات ملتابعة  - ام اا 
 ية املائية ملع ي  الدورة الثانية جملموعة العمل اصستشارية املعنية باملوارد الوراث -سادساا 

 33-31 والتكنولوجيات والتابعة للجنة مصايد األمساك
 36-34 احلصول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وملعاسم منافع ا -سابعاا 
 41-37 "معلومات الت ل ل ال قمية" بشأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة -ثامناا 
 مش وع  طة العمل للعمل ا امل تعبل بشأن اصستخدام امل تدام للموارد الوراثية  -ملاسعاا 

 44-42 لألغذية والزراعة م  الكائنات احلية الدقيعة والعفعاريات وصوهنا
 47-45 (2027 - 2018مش وع اخلطة اصسرتاجتية امل اجعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ) -اا عاش  

 49-48 البيانات اخلتامية -حاد  عش 
 

 المرفقات
 

جدول أعمال الدورة الثانية جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصااااااااصااااااااة املعنية باملوارد الوراثية املائية  -ألف
 لألغذية والزراعة

 ال مات املميزة للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة -باء
ملبنّي ال ااااااااامات املميزة للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ا سااااااااايا  عناصااااااااا  املذك ات التف ااااااااا ية اليت  -جيم

 احلصول على املوارد وملعاسم منافع ا
 (2027 - 2018ب نامج العمل املتعدد ال نوات: املخ جات واملعامل البارزة ) -دال
 عةالتخطيط للدورة الثامنة عش ة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزرا -عاء
 وثائقبالقائمة  -واو
األعضاء واألعضاء املناوبون ا جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصصة املعنية باملوارد الوراثية املائية  -زا 

 املنتخبون  عل الدورة العادية ال ادسة عش ة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 قائمة باملندوبني وامل اقبني -حاء





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

 

 افتتاح الدورة -أّوًل 
 
عدت الدورة الثانية جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصااااااااااااااصااااااااااااااة املعنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية عُ  -1

ومل د قائمة باألعضاااااء واألعضاااااء املناوبني  .2018أب يل/ني ااااان  25إىل  23والزراعة )جمموعة العمل( ا روما، إيطاليا، م  
 .حاءامل فق ومل د قائمة باملندوبني وامل اقبني  م   .زا امل فق ا جمموعة العمل  م  

 
)جنوب أف يعيا(، نائب رئيس جمموعة العمل، م ّحباا باملندوبني  Semoli Belemaneوقد افتتح الدورة ال اااااااااااااايد  -2

 وامل اقبني.
 
 ، املدي  العام امل اااااااعد، إدارة مصااااااايد األمساك ومل بية األحياء املائية Árni M. Mathiesenورّحب بدورم ال اااااايد  -3

باألعضااااااااء ا جمموعة العمل وبامل اقبني. وساااااااّلط الضاااااااوء على األ ية  ا من مة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املن مة(
 لتعاون مع اهليئة بة ع  اإلدارة اليت ميثل ا لاحلامسة للموارد الوراثية املائية بالن اااااااااااااابة إىل عمل املن مة وأع ب ع  ملعدي م نيا

ساااااااااااااايكون عذا و  )التع ي (. حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ا العاملم  أجل قيادة عملية إعداد التع ي  ع  
 لألغذية والزراعة. ةاملطبوع ال ئي ااااا  أول ملعييم عامل  ي اااااتند بشاااااكل  ا  إىل التعاري  الوالنية بشاااااأن املوارد الوراثية املائي

ا بأّن املن مة قد مللعت  جمموعة العمل Mathiesenوأبلغ ال اااااااااااااايد   ا املائة  90أكث  م   ملشااااااااااااااململع ي اا قط ياا  92أيضااااااااااااااا
 بااالتوجاال بااالشااااااااااااااك  إىل البلاادان على ملعااد   Mathiesenو لص ال اااااااااااااايااد  مل بيااة األحياااء املااائيااة. م م  اإلنتاااا العااامل  

 ني على م ا ت م ا عذم العملية اهلامة.مللك التعاري  وإىل املشارك
 
  مليامألرا ااااا  وا، املدي  العام امل ااااااعد ا إدارة املنات والتنوع البيولوج  واRené Castro Salazarورّحب ال ااااايد  -4
ع للتنوع )أ( التعاال  مع املوارد الوراثية املائية ا ال ااااااايا  األوسااااااا :املن مة، باملندوبني وامل اقبني وشااااااادد على احلاجة إىلا 

 ن ا جمال املوارد الوراثية املائية والتنوع البيولوج  بني األج زة ال ئاسااااااااااااية والدسااااااااااااتورية املختصااااااااااااة البيولوج ؛ )ب( والتعاو 
  ا مللك ال اااااااياساااااااات األ   ،  ا فيوملطبيق ساااااااياساااااااات  اصاااااااة باملوارد الوراثية املائية  ا يتماشاااااااى مع )ا( ا املن مة؛ 

 اليت ملعىن باملوارد الوراثية األ   ، باإل افة إىل صون التنوع البيولوج  واستخدامل على حنو م تدام.
 
املشاااااااركني إىل ملعييم عامل  عام م   ملعمل املن مة حالياا على و ااااااعل بصااااااي تل  Castro Salazarوأحال ال اااااايد  -5

يكولوج  . وي عى عذا التع ي  إىل معاجلة  دمات الن ام اإلالبيولوج  لألغذية والزراعة ا العاملحالة التنوع وعو  الن ائية
متىن ا اخلتام للمشاركني و  وخمتلف أوجل التنوع البيولوج  املتصلة باألغذية والزراعة ويتخطى بالتايل م تو  املوارد الوراثية.

 ملبادصا مثم اا لآلراء واجتماعاا ناجحاا.
 
، أمينة عيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، باملندوبني وامل اقبني. Irene Hoffmannرّحبت ال اااااااااااااايدة و  -6

وأشااااااارت إىل أّن و ااااااع الصااااااياغة الن ائية للتع ي  يأ  ا التوقيت املناسااااااب على اعتبار أّن مل بية األحياء املائية ملنتج حالياا  
 بالشااااااااااك   Hoffmannوملوج ت ال اااااااااايدة  كث  م  مصااااااااااايد األمساك الطبيعية.كمية م  األمساك املخصااااااااااصااااااااااة لل ذاء أ

 إىل املشاركني على ما قدموم م  م ا ات وملطّلعت إىل إمتام عذم امل حلة املفصلية بالن بة إىل املن مة واألعضاء في ا.
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 نا،األعضاء وامل اقبني احلا  ي  ع، أمني جمموعة العمل، باملشاركني معتظاا أّن Matthias Halwartورّحب ال يد  -7
عشااااااا  منتجاا، عم دصلة على مد  أ ية  وعددعم أحد ا ا ذلك أربعة م  أعم منتج  اصساااااااتزراع ال ااااااامك  ا العامل 

ونّوم مع التعدي  بالدعم املعدم م  حكومة أملانيا لعملية إعداد التع ي  وو ااااااااااااااعل  املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة.
 بصي تل الن ائية.

 
 انتخاب الرئيس ونائب )نواب( الرئيس والمقرر -ثانًيا

 
)الن ويج( رئي اااااااة جملموعة العمل. وانتخب ا منصاااااااب نائب  Ingrid Olesenانتخبت جمموعة العمل ال ااااااايدة  -8

 )مج وريااة إي ان Mohammad Pourkazemi)جنوب أف يعيااا( وال اااااااااااااايااد  Semoli Belemaneال ئيس كااّل م  ال اااااااااااااايااد 
)إندوني اااااايا(. وانتخب ال اااااايد  Gustaf Daud Sirait)األرجنتني( وال اااااايد  Maria Inés Truccoاإلسااااااعمية( وال اااااايدة 

Mohammad Pourkazemi  )مع راا)مج ورية إي ان اإلسعمية. 
 
 وأبل ت ال ئي ااااااااااااااة جمموعة العمل بأنل، عمعا بأحكام املادة الثالثة م  الن ام األساااااااااااااااساااااااااااااا  جملموعة العمل،  -9

 سوخ ملشارك كل م  امل  ب وقط  كأعضاء ا عذا اصجتماع.
 

 اعتماد جدول األعمال  -ثالثًا
 

 .امل فق ألفاعتمدت جمموعة العمل جدول األعمال كما ي د ا  -10
 

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

 
. وأ ذت 1حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ا العامل إعداد التع ي  ع  بعنوانن  ت اهليئة ا الوثيعة  -11

و وجز  )مشاااااااااااااا وع التع ي  املنعح( 2حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ا العامل  شاااااااااااااا وع التع ي  املنعح ع علماا 
  3.مش وع التع ي  املنعح ع  حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ا العاملالتعليعات الواردة بشأن 

 
رد املالية ، إملاحة املوااأل  ةاهليئة ناشاااادت احلكومات واجل ات املاحنة،  عل دورهتا  أنّ بجمموعة العمل  ذّك تو  -12

مة سااااتأ ذ بعني اصعتبار، أن املن  شااااارت إىلوملوزيعل. وأ العزمة لو ااااع التع ي  ا صااااي تل الن ائية ومل مجتل ونشاااا م والباعتل
جز التعليعات الواردة بشاااأن مو بعنوان واجملّمعة ا الوثيعة عند و اااع الصاااي ة الن ائية للتع ي ، التعليعات املعدمة م  البلدان 
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 يعات الواردة  عل التعل  ااااااااااااااافة إىلباإل ائية لألغذية والزراعة ا العاملمشاااااااااااااا وع التع ي  املنعح ع  حالة املوارد الوراثية امل
  جملموعة العمل.عذم الدورة 

 
 شااااااااارت ل الن ائية وأصااااااااي تا ورّحبت جمموعة العمل مع التعدي  بالتعّدم احمل ز ا و ااااااااع مشاااااااا وع التع ي  املنعح  -13
م  التعاري  العط ية املصاااااد  علي ا رمسياا، ويشااااتمل على بيانات م  البلدان اإلحد  عشاااا  ال ائدة  92أنل ي ااااتند إىل إىل 

 ارت شاااااااااااااا  لرتبية األحياء املائية. كما أا املائة م  اإلنتاا العامل 90ا جمال إنتاا مل بية األحياء املائية واليت متثل أكث  م  
العمل  . ورّحبت جمموعة4صيات الصادرة ع  جمموعة العمل ا دورهتا األوىلالتو مع م أن مش وع التع ي  املنعح يعاجل إىل 

  شاركة الشبكات اإلقليمية والدولية ا عملية إعداد مش وع التع ي  املنعح.
 

دود الوصية ة  اااااااااااام  حوأكّدت جمموعة العمل جمدداا أن نطا  التع ي  يتمثل ا األنواع امل ااااااااااااتزرعة وأقار ا الظيّ  -14
لى امل اتويني العامل  ع الوالنية. وساّلمت بأن وور الرتكيز وملواف  البيانات ع  اإلنتاا ص يعك اان ملنوع املوارد الوراثية املائية

عااااااادم عاااالااااى م اااااااااااااااااتااااو  األنااااواع وأشااااااااااااااااااااارت إىل أن الااااباااايااااااااناااااااات واملااااعاااالااااوماااااااات غاااااااالاااا والااااوالاااا .  ورأت بااااااااا ماااااااا ملااااُ
 ملتضاااّم دعا أن ت الصااالة ا جمايل ملوصااايف املوارد الوراثية املائية ورصاااأنل ينب   لعمليات التعييم املعبلة وملنمية العدرات ذا

 معلومات أكث  ملفصيعا.
 

 صااوصاااا  ،والت جني وغ عا م  هنج التح ااني الوراث  املائ  وشااّددت جمموعة العمل على أ ية الرتبية اصنتعائية -15
الضااوء ط جي   مل االيبأن  وأوصااتاإلنتاا املكثف،  عند اصسااتجابة لعوامل مثل معاومة األم اض ومد  املعءمة ألساااليب

ة جمموعة العمل بأن يظز التع ي  بصااااورة أثل مثار األنواع غ  احمللية على األقارب الظيّ  أوصااااتعلى ذلك ا التع ي . كما 
 والن م اإليكولوجية.

 
ط ية، الع عاعداد ملعاري  الوالنية عند إ اصملصااااااااااااااالوأشااااااااااااااارت جمموعة العمل إىل التحديات اليت ملواج  ا ج ات  -16

  اصاااااة وأهنا ملضاااااط  إىل التشااااااور مع جمموعة واساااااعة م  أصاااااحاب املصااااالحة املعنيني. وأوصااااات بأن ملدعو اهليئة البلدان 
نية،  ا يشاامل يات والإنشاااء ملعلى ، ععوة على ذلك، العملوالنية إىل العيام بذلك وإىل  املصااالاليت مل ملعنّي بعد ج ة 

 اليت متثل أصحاب املصلحة املعنيني ألغ اض رفع التعاري  والتعييم وملنفيذ إج اءات املتابعة. موعات العملجمالشبكات و 
 

وك اجلينات بنم   عل وسااّلطت جمموعة العمل الضااوء على أ ية الصااون ا املوقع الطبيع  و ارجل، ص ساايما  -17
، در امل ااتطاعق الوراث  ا  طط الصااون للتعليل احلية، لكن ا أشااارت إىل أ ية احملاف ة على م ااتويات مناساابة م  التنوع

على ساااابيل املثال، م  التكاث  الدا ل . وناقشاااات جمموعة العمل أساااااليب الصااااون امل ااااتخدمة م  أجل ملعزيز األرصاااادة، 
 م  اصنتعاء بالن اااااااااااااابة إىل و وخ املزرعة للوقاية م  احملثار ال اااااااااااااالبية احملتملة قدر امل ااااااااااااااتطاع إىل أ ية التعليل  مشاااااااااااااا ة

 .ال ئي يةعلى جمموعة األنواع الظية. واللبت التطّ   إىل عذم املوا يع ا التع ي  ورسائلل 
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وأشااااااارت جمموعة العمل إىل  اااااا ورة أن يتضاااااام  التع ي  إيضاااااااحات بشااااااأن مف وم  الصااااااون ا املوقع الطبيع   -18
رصااادة. وأشاااارت رعة وم   عل ملعزيز األاملز  دا لو ارا املوقع الطبيع ،  اصاااة ا ما يتعلق بالصاااون ا املوقع الطبيع  

، و ارجل بيع املوقع الط دا لجمموعة العمل أيضااااااااااااا إىل التحديات اليت يواج  ا بعت البلدان ا ملنفيذ ب امج الصااااااااااااون 
بأن ملطلب اهليئة م  املن مة ملعد  الدعم إىل البلدان، بناء على اللب ا ورعناا بتواف  املوارد املالية، م   عل نعل  وأوصااااااات

 التكنولوجيا وملنمية العدرات.
 

وأحاالت جمموعة العمل علماا بأ ية املؤلفات العلمية املفتوحة املصااااااادر واليت ي اااااااتع  ااااااا ا األق ان باعتبارعا ملية  -19
جمموعة  أوصاااااااتو فعالة م  حيث التكلفة لتبادل املعلومات املتعلعة باملوارد الوراثية املائية ا ما بني أصاااااااحاب املصااااااالحة. 

ة لعلم الوراثة املوارد الوراثية املائية، مثل الشبكة الدوليم ألة العمل بأن يتضم  التع ي  معلومات ع  الشبكات اليت ملعاجل 
 ا مل بية األحياء املائية واهليئة العامة ملصايد أمساك البح  األبيت املتوسط.

 
شكل  ، إما اأكث  ى أصحاب املصلحة بشكل واخ  وأوصت جمموعة العمل بدراسة أث  اصملفاقات الدولية عل -20

  5احلايل. 6-9غ ار اجلدول  على نص أو جدول،
 
، بشاااكل وأوصاااتجمموعة العمل بأن مل اااتع ض املن مة مشااا وع التع ي  املنعح  اااماناا للو اااوح والدقة.  وأوصااات -12

 ،  ا يل :ودد أكث 
 

 والتعّيد بالتعاريف املو وعة، حيثما وجدت؛ملوحيد املصطلحات امل تخدمة ا كل أجزاء التع ي   )أ(
 ومعاجلة املشاكل الل وية م   عل حت ي  النص وملصحيحل؛ )ب(
 وملوحيد الفئات الوصفية ا كل أجزاء التع ي ؛ )ا(
 وملو   الدقة ا النص واألرقام وعناوي  اجلداول ومواءمت ا مع وتوياهتا ومع التعاري  العط ية األصلية؛ )د(
 .طاقاان النتائج بشكل صحيح إىل األنواع امل تزرعة أو األقارب الظية أو املوارد الوراثية املائية األوسع وإسناد )ه(

 
 جمموعة العمل بأن ملأ ذ اهليئة، ا دورهتا العادية املعبلة، علماا بالصاااااااااااي ة الن ائية للتع ي . وأوصااااااااااات  وأوصااااااااااات -22

 وزيعاال على نطااا  واسااااااااااااااع،  ااا ا ذلااك على وجاال اخلصااااااااااااااو  أيضاااااااااااااااا باارعااداد موجز للتع ي  تميع ل ااات املن مااة وبت
 على وا ع  ال ياسات.
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 حالة الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في العالمالخيارات لمتابعة  -اخامسً 
 

 6. العاملا اخليارات ملتابعة حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةبعنوان ن  ت جمموعة العمل ا الوثيعة  -23
ة املائية متابعة حالة املوارد الوراثيوأشااااااااااارت جمموعة العمل إىل أن ب نامج عمل اهليئة املتعدد ال اااااااااانوات يتوقع أن ملشااااااااااكل 

 لدورهتا العادية الثامنة عش ة. ابارزا  ا/ معلما نتيجة رئي ية لألغذية والزراعة ا العامل
 

 وأوصاااااااااااتكمتابعة للتع ي .  7ذات األولويةاصسااااااااااارتامليجية  اءات عائمة اإلجبورّحبت جمموعة العمل باألعداخ و  -24
 جمموعة العمل  واصلة بلورة األولويات اصسرتامليجية وفعاا للخطوط التالية:

 
اسااااااااااااااتخدام ا و  اصساااااااااااااارتامليجية التأكيد على أ ية بناء العدرات ا ملنمية املوارد الوراثية املائية اتينب   لألولوي )أ(

 صستفادةلتمكني عدد أكظ م  البلدان م  ا والتثعيفواملعلومات ذات الصلة واملوارد املالية، والتدريب  وصوهنا
 م  املوارد الوراثية املائية واستخدام ا بصورة م تدامة؛

  أوصاااااااااااتو أعضااااااااااااء املن مة تلفة با تعخ أشاااااااااااارت جمموعة العمل إىل أن ملنمية قطاع مل بية األحياء املائية خمو  )ب(
ملشااّدد األولويات اصساارتامليجية على  اا ورة اسااتع اض ال ااياسااات والظامج واألولويات الوالنية ذات الصاالة بأن 

ئية والتكنولوجيات امل ملبطة اب ية هتيئة بيئة مؤاملية وملعبئة املوارد البشااا ية واملالية العزمة صساااتخدام املوارد الوراثية امل
 وملبادهلا؛بشكل م تدام، ، مثل الرتبية اصنتعائية،  ا
، ملشمل احلاجة إىل و ع ب امج والنية شاملة بشأن املوارد الوراثية املائية ظزاصسرتامليجية أن ملات ينب   لألولويو  )ا(

 أصحاب املصلحة املعنيني،  ا ا ذلك العائمون على إدارة املوارد وعلماء الوراثة ووكاصت التنمية؛
ينب   لألولويات اصساااارتامليجية التشااااديد على أ ية الدور الذ  ملعوم بل امل أة ا اسااااتخدام املوارد الوراثية املائية و  )د(

وراثية الن اء والتعاونيات الن ائية ا الظامج املتعلعة بردارة املوارد ال إلدرااببذل ج ود  اصة  والتوصيةوصوهنا 
 املائية؛

 الوع  وزيادة املعارخ والعدرات بشااااااااااااااأن املوارد الوراثية املائية،  ا ا ذلك  ينب   أن يشااااااااااااااكل رفع م ااااااااااااااتو و  )ه(
يادة وما ي ملبط  ا م  معارخ لز  التكنولوجيات الوراثيةاساااااااتخدام  يةم   عل إعداد دراساااااااات حالة مل    كيف

 سرتامليجية؛ا األم  ال ذائ  والتنمية اصقتصادية وصون املوارد الوراثية املائية، أولوية
 ينب   لألولويااات اصساااااااااااااارتامليجيااة التااأكيااد على  اااااااااااااا ورة أن ملكون إج اءات املتااابعااة الوعيااة وملعاااونيااة وقااائمااة و  )و(

على اصحتيااااجاااات واألولوياااات الوالنياااة؛ وينب   أن ملتفااااد  اصزدواجياااة مع اإلج اءات األ    اليت ملتخاااذعاااا 
 .املن مة والوكاصت األ   
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  اصة  ا يل : أال جمموعة العمل برعداد  طوط ملوجي ية الوعية و  وأوصت -25
 

 املتعلعة باملوارد الوراثية املائية؛والوالنية الشبكات الدولية واإلقليمية  )أ(
 وبنوك اجلينات؛ )ب(
 وملعزيز األرصدة؛ )ا(
 .حت ين اوإدارة قطعان التف يخ و  )د(

 
وأقّ ت جمموعة العمل بالتطور ال اااا يع للتكنولوجيات الوراثية احلديثة وم ااااا ت ا احملتملة ا حتعيق األم  ال ذائ   -26

باع ة ف ينطو  على ملكاليعذم التكنولوجيات واملعلومات ذات الصاااالة اسااااتخدام والتنمية اصقتصااااادية. وأشااااارت إىل أن 
م  العدرات البشاااااا ية، وبالتايل قد ص ملكون ا متناول الكث  م  البلدان. وشااااااّددت جمموعة العمل  درجة عاليةعتضاااااا  يو 

 على الااادور اهلاااام الاااذ  ميك  للتكنولوجياااات التعليااادياااة، ص ساااااااااااااايماااا الرتبياااة اصنتعاااائياااة وغ  ذلاااك م  ملكنولوجياااات، 
ؤديل ا زيادة ، أن ملوو  ال ييب املتعددة األشااااااااااكالوحتديد األنواع الوراثية م   عل ععمات احلمت الن م  قبيل الت جني

 بالرتويج هلذم التكنولوجيات على نطا  واسع. وأوصتإنتاا مل بية األحياء املائية، 
 

جمموعة العمل بتن يم مشاااااااااورات إقليمية حول املوارد الوراثية املائية لتحديد ما عو نك  م  أنشااااااااطة  وأوصاااااااات -27
 بتواف  املوارد املالية العزمة. ءات ذات األولوية اصسرتامليجية، رعناا ملتابعة التع ي  وملنعيح اإلج ا

 
،  ا ا ذلك وي عاملطودراسات ا و  جتاعات املوارد الوراثية املائيةجمموعة العمل بتعييم مليات ل صاد حالة وا وأوصات -28

و ع سجل باألنواع امل تزرعة، وكذلك أرصدة األقارب الظية ح ب اصقتضاء م   عل إنشاء ن ام عامل  للمعلومات و 
 وجيب أن يكون ملعد  املعلومات للن ام العامل  للمعلومات عملية الوعية. .بتواف  املوارد املالية العزمة عناا ر 
 

جمموعة العمل برج اء اسااتع اض وملنعيح م  ي ، ح ااب اصقتضاااء، ألنشااطة املتابعة املمكنة،  ا يشاامل  وأوصاات -29
األعمال التحض ية ملش وع  طة عمل عاملية بشأن املوارد الوراثية املائية، بالتعاون الوثيق مع اللجنة الف عية املختصة برتبية 

إلقليمية املشااااااورات ام اااااا ات وم اعاة مع بعتني للجنة مصاااااايد األمساك، األحياء املائية وجمموعة العمل اصساااااتشاااااارية التا
 دخ ع ض مشاااااااااااااا وع خلطة عمل عاملية بشااااااااااااااأن املوارد الوراثية املائية على اهليئة لك  ملن   فيل ا دورهتا العادية الثامنة 

 عش ة.
 

اهليئة  أوصتو ية املائية واستخدام ا وصوهنا وأشارت جمموعة العمل إىل أ ية التمويل امل تدام لتنمية املوارد الوراث -30
 بدعوة اجل ات املاحنة وجمتمع التنمية الدويل إىل ملوف  ما يلزم م  موارد هلذم األنشطة اهلامة.
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 تقرير الدورة الثانية لمجموعة العمل الستشارية -سادساً 
 المعنية بالموارد الوراثية المائية والتكنولوجيات

 مصايد األسماكوالتابعة للجنة 
 

وارد موجز ملع ي  الدورة الثانية جملموعة العمل اصساااااااااااااتشاااااااااااااارية املعنية باملبعنوان ن  ت جمموعة العمل ا الوثيعتني  -31
وملع ي  الدورة الثانية جملموعة العمل اصستشارية املعنية باملوارد ، 8اكالوراثية املائية والتكنولوجيات والتابعة للجنة مصايد األمس

وأثنات جمموعاة العمال على العمال الاذ  ا ااااااااااااااطلعات بال جمموعاة العمال  9الوراثياة املاائياة والتكنولوجياات ذات الصاااااااااااااالاة.
  واصلة التعاون. وأوصت التابعة للجنة مصايد األمساك اصستشارية

 
تعلعة ملاالتابعة للجنة مصااااااااايد األمساك و جمموعة العمل علماا بتوصاااااااايات جمموعة العمل اصسااااااااتشااااااااارية  حاالتوأ -32
 بت ع  ملأييدعا لذلك.  تع ي  والوثائق ذات الصلة، وأعالرعداد ب
 

واللبت جمموعة العمل م  اهليئة دعوة جلنة مصااااااااااااااايد األمساك واللجنة الف عية املختصااااااااااااااة برتبية األحياء املائية  -33
الثانية جملموعة العمل  ملع ي  الدورة بعنوانوجمموعة العمل اصساااتشاااارية التابعتني للجنة مصاااايد األمساك إىل الن   ا الوثيعة 

املتعلعة  والتابعة للجنة مصااااااااايد األمساك كم ااااااااا ة ا املناقشااااااااة اصسااااااااتشااااااااارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات
 تع ي .الباخليارات املتاحة ملتابعة 

 
 منافعهاالحصول على الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة وتقاسم  -سابًعا

 
 ااا  التنفيذ التف ااا ية اليت ملصاااف، ا سااايا  عناصااا  ملي املذك اتم اااودة حبثت جمموعة العمل ا الوثيعة بعنوان  -34

وأ ذت علماا  10احملل  للحصاااااااااول على املوارد وملعاسااااااااام منافع ا، ال ااااااااامات املميزة للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة
  11بوثائق املعلومات ذات الصلة.

 
وشاااااااااااددت جمموعة العمل على أّن أ ية عدد م  ال ااااااااااامات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة على النحو  -35

(. وأوصاات جمموعة العمل E.4و D.2و D.1، بالن اابة إىل املوارد الوراثية املائية يعتمد على األنواع )مثعا باءامل فق املبنّي ا 
املوارد الوراثية  /+[( لإلشارة إىل أّن بعت-)يشار إلي ا ا اجلدول بععمة زائد/ناقص ]بناء على ذلك بالن   ا فئة ثالثة 

ا جمموعة العمل إىل أّن املعارخ التعليدية امل ملبطة باملوارد  املائية لدي ا مسة وددة  عفاا لبعضااااااااا ا احمل  .  وأشاااااااااارت أيضاااااااااا
 (.F.1؛ وD.1-D.4و ؛C.1بعت ال مات املميزة )الوراثية املائية لألغذية والزراعة ملظز بشكل غ  مباش  ا 
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 ملزيد  اوامل فق و التف اااااااااا ية على النحو الوارد ا  املذك اتوقامت جمموعة العمل باسااااااااااتع اض وم اجعة م ااااااااااودة  -36

. ملعبلةا م  الدرس م  قبل ف يق اخلظاء الفنيني والعانونيني املع  باحلصاااااول على املوارد وملعاسااااام منافع ا واهليئة ا دوراهتما
ماا باملناقشااااااات وأ ذت علويوصااااااى اصسااااااتعانة على النحو املعئم باخلظة ا جمال مصااااااايد األمساك ومل بية األحياء املائية. 

اجلارية ا منتديات خمتلفة بشأن ملطبيق التداب  اخلاصة باحلصول على املوارد وملعاسم منافع ا ا جمال "معلومات الت ل ل 
 التف  ية مع م اعاة اجملموعة الواسعة م  احملراء. املذك اتال قمية" وشددت على أ ية معاجلة عذم امل ألة ا 

 
 ت التسلسل الرقمية" بشأن الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة"معلوما -اثامنً 

 
اسااتع اض م ااودة الدراسااة اصسااتكشااافية لتعصاا  احلعائق بشااأن "معلومات درساات جمموعة العمل الوثيعة بعنوان  -37

دراساااااااااة ملف ااااااااا ية  م اااااااااودة وأ ذت علماا بالوثيعة بعنوان 12 الت ااااااااال ااااااااال ال قمية" بشاااااااااأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
  13استكشافية لتعص  احلعائق ع  "معلومات الت ل ل ال قمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 
 الصااااااااادر  13/16وأشااااااااارت جمموعة العمل إىل أّن مصااااااااطلح "معلومات الت اااااااال اااااااال ال قمية" معتبس ع  املع ر  -38

 اهليئة  ية التنوع البيولوج  وعو خيضااع ملزيد م  البحث. وأشااارت إىل أنّ ع  اصجتماع الثالث عشاا  ملؤمت  األال اخ ا املفاق
كانت قد أقّ ت ا دورهتا األ  ة بتعدد املصاااااطلحات امل اااااتخدمة ا عذا اجملال ) ا في ا، على سااااابيل املثال ص احلصااااا ، 

ة غ  املادية" و"احملاكاة ية" و"املوارد الوراثي"البيانات الت ل لية الوراثية" و"املعلومات الت ل لية الوراثية" و"املعلومات الوراث
باحلاساااااوب" وما إىل ذلك( وم  الضااااا ور  مواصااااالة الن   ا عذا املو اااااوع لتحديد املصاااااطلح أو املصاااااطلحات املناسااااابة 

  14الواجب استخدام ا."
 

ا في ا. احلعائق وأبدت م اااا اهت واساااتع  ااات جمموعة العمل م اااودة الدراساااة التف ااا ية اصساااتكشاااافية لتعصااا  -39
وأشااااااااااااااارت إىل  اااااااااااااا ورة أص ملتخطى عذم الدراسااااااااااااااة النطا  الذ  حددملل اهليئة ا دورهتا األ  ة وحّذرت م  اخل وا 

 باستنتاجات حازمة أو رفع ملوصيات ا عذم امل حلة املبك ة م  مداوصت اهليئة بشأن "معلومات الت ل ل ال قمية".
 

مل مع التعدي  إىل إدراا ملطبيعات عامة لاااااااااااا"معلومات الت ل ل ال قمية" ا جماصت إصدار وأشارت جمموعة الع -40
الش ادات للمنتجات ال مكية والتوسيم والتتّبع وأوصت برملاحة مزيد م  املعلومات املفصلة لتعييم مد  أ ية "معلومات 

  تعبل املن ور.طاع الف ع  ا امل داعياهتا على العالت ل ل ال قمية" بشأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ومل
 

 وأشااااااارت جمموعة العمل إىل أنل، رغم ملنام  العدرات ا جمال حتديد الت اااااال اااااال اجلي  وحتليل احلمت النوو ،  -41
لدان النامية. ني ا البل الباحثإص أّن التكاليف املباشاااااا ة والبىن التحتية العزمة والتدريب ص ملزال ملشااااااكل عوائق عامة ا وج

                                                 
 .AqGR-CGRFA/WG-2/18/6الوثيعة   12
 .Inf.10-AqGR-CGRFA/WG/2/18الوثيعة   13
 .Report Rev.1-CGRFA/16/17م  الوثيعة  86الفع ة  14
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فشااااددت بالتايل جمموعة العمل على احلاجة إىل بناء العدرات لتمكني البلدان النامية م  اسااااتخدام "معلومات الت اااال اااال 
 ال قمية" واصستفادة من ا.

 
 مشروع خطة العمل للعمل في المستقبل بشأن  -ًعاتاس

 الستخدام المستدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
 الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات وصونهامن 

 
مشاااااا وع  طة العمل للعمل ا امل ااااااتعبل بشااااااأن اصسااااااتخدام امل ااااااتدام للموارد الوراثية حبثت جمموعة العمل ا  -42

ة ب. ورّحبت  ش وع  طة العمل باعتبارم اإلجابة املناس15لألغذية والزراعة م  الكائنات احلية الدقيعة والعفعاريات وصوهنا
 الكائنات احلية الدقيعة والعفعاريات وجدواعا بالن بة إىل قطاع مل بية األحياء املائية.املوارد الوراثية م  على أ ية 

 
  وأقّ ت جمموعة العمل بأ ية مشاااااااااااااركة أصااااااااااااحاب املصاااااااااااالحة كافة ا اصسااااااااااااتخدام امل ااااااااااااتدام للموارد الوراثية -43
 إنتاا وأشااااااااااااااارت إىل أنّ عزيز عمل اهليئة ا عذا العطاع. وصااااااااااااااوهنا م  أجل مللكائنات احلية الدقيعة والعفعاريات م  ا

 امليك وبات والعفعاريات يتيح ف صاا للتعاون مع العطاع اخلا  وخللق ف   للعمل.
 

وإ اااافة إىل اجملاصت ذات األولوية اليت أشاااارت إلي ا اهليئة ا دورهتا األ  ة )امللعحات، ص سااايما حنل الع ااال؛  -44
كائنات احلية الدقيعة ا الرتبة والعفعاريات؛ وعوامل املكافحة البيولوجية؛ والكائنات احلية الدقيعة اهلامة لعملية اهلضااااام وال

جمموعة العمل  أوصااااااااااات، 16لد  اجملرتات؛ والكائنات احلية الدقيعة اهلامة لتج يز األغذية والعمليات الصاااااااااااناعية الزراعية(
العمل، وع  حتديداا جماصت ملتعلق باملناالق األحيائية الشاااااااااااااااملة والطحالب اجمل  ية  بردراا جماصت عمل جديدة ا  طة

لك قطاع مل بية األحياء ذوالكائنات احلية الدقيعة املائية ملعاجلة األ ااااا ار البيئية والكائنات احلية الدقيعة لتك ي  امليام،  ا ا 
 احلية الدقيعة اهلامة لعملية اهلضاااااااااااااام لد  احليوانات  كذلك بتوساااااااااااااايع وور الرتكيز بشااااااااااااااأن الكائنات  وأوصاااااااااااااات املائية.

 غ  اجملرتات، و ا يشمل أيضاا الكائنات احلية الدقيعة املخصصة لعستخدام ا قطاع  صحة احليوان واإلن ان.
 

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

 
راثية مشااااااا وع اخلطة اصسااااااارتاجتية امل اجعة هليئة املوارد الو  بعنوان وثيعةال قامت جمموعة العمل باساااااااتع اض وم اجعة -45

  17(.2027 - 2018لألغذية والزراعة )
 

                                                 
 .Rev.1-AqGR-CGRFA/WG/2/18/7الوثيعة   15
 .CGRFA16/17/Reportم  الوثيعة  79الفع ة   16
 .Rev.1-AqGR-CGRFA/WG/2/18/8الوثيعة   17
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وأشاارت جمموعة العمل إىل التعدم احمل ز ا العطاعات األ    للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وأوصات   اجعة  -46
عداخ اء. وأشااااااااااااااارت إىل أّن األعو  دال امل فعنيالعمل املتعدد ال اااااااااااااانوات وختطيط الدورات، على النحو الوارد ا  ب نامج

املعرتحااة لل يئااة املشاااااااااااااارتكااة بني العطاااعااات مل ااااااااااااااتنااد إىل عمليااات التعييم العااامليااة اليت أعااّدت بتوجي ااات من ااا واجملاااصت 
 يلة األجل ا  طط العمل العاملية لل يئة واألنشاااااااااطة األ    لل يئةاصسااااااااارتامليجية ذات األولوية واألعداخ وال ايات الطو 

 بعدم إثعال كاعل البلدان  زيد م  التعاري . أوصتاليت قامت  ا ا  وء عمليات التعييم العاملية و 
 

جمموعة العمل بأن ملعمد اهليئة إىل حتديث ب نامج العمل املتعدد ال اااانوات والتخطيط للدورات بصااااورة  أوصااااتو  -47
 منت مة وأن ملعوم باسااااااااتع اض اخلطة اصساااااااارتامليجية ح ااااااااب اصقتضاااااااااء.  وأوصاااااااات كذلك بأن ملن   اهليئة ا امل ااااااااتعبل 

 ت ة ا ب نامج العمل املتعدد ال اااااااااااااانوات واللبا إمكانية رفع ملع ي  ع  املؤشاااااااااااااا ات العطاعية كجزء م  األجزاء العطاعي
 إىل من مة األغذية والزراعة ملطبيق املؤش ات املوجودة حالياا ومواصلة العمل على بلورة املؤش ات، ح ب اصقتضاء.

 
 البيانات الختامية -عشر حادي

 
ا على م ااااااااا اهتم اهلامة وأثنت  -48  ملوج ت ال ئي ااااااااة بالشااااااااك  إىل املندوبني ونواب ال ئي ااااااااة واملع ر وامل اقبني أيضااااااااا

ا على عمل مووف  من مة األغذية والزراعة   على جمموعة العمل صعتمادعا التوصااااااااااايات  عل عذم الدورة. وأثنت أيضاااااااااااا
  ا في م أولئك الذي  يعملون ا الكواليس. 

 
، رئي ااااااة عيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة باحملطات ال ئي ااااااية اليت حتععت Irene Hoffmannت ال اااااايدة وأق ّ  -49

 عل عذا اصجتماع على غ ار التوجي ات الواردة بشاااااااااااااأن و اااااااااااااع الصاااااااااااااياغة الن ائية للتع ي  وإعداد  طة عمل عاملية. 
 وصاااااااااال م ب وح الّيبة وملو ي م الو ااااااااااوح وال غبة ا التوملوج ت بالشااااااااااك  إىل املندوبني على عمل م الشااااااااااا  وعلى حتلي 

ا على ماااااا أبااااادملااااال م  حكماااااة وملوجي اااااات سااااااااااااااااااديااااادة.   وأع ب إىل ملوافق ا احملراء وشااااااااااااااك ت ال ئي ااااااااااااااااااة أيضااااااااااااااااااا
أمني جمموعة العمل ع  ملعدي م للتوصااايات الوا اااحة بالن ااابة إىل إج اءات املتابعة، ص سااايما  ،Matthias Halwartال ااايد 

لصااااياغة  طة عمل عاملية. وأقّ  بوجوب العيام بالكث  م  العمل ا امل ااااتعبل وشاااادد على  اااا ورة أن يوف  النداء اجلديد 
اجملتمع الدويل مزيداا م  املوارد. ومثّ  لل اية ملوجي ات جمموعة العمل وأكد على التزام املن مة ال اسااااااااخ بدعم عمل البلدان 

 ا جمال املوارد الوراثية املائية.
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 المرفق ألف
 

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

 
 افتتاح الدورة -1
 
  واملع رنتخاب ال ئيس ونائب )نواب( ال ئيس ا -2
 
  اعتماد جدول األعمال واجلدول الزم  -3
 
 والزراعة ا العاملحالة املوارد الوراثية املائية لألغذية ع ض مش وع التع ي  املنعح ع   -4
 
 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ا العاملاخليارات ملتابعة  -5
 
 ملع ي  الدورة الثانية جملموعة العمل اصستشارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات والتابعة للجنة مصايد األمساك -6
 
 املائية لألغذية والزراعة وملعاسم منافع ااحلصول على املوارد الوراثية  -7
 
 "معلومات الت ل ل ال قمية" بشأن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة -8
 
ا امل تعبل بشأن اصستخدام امل تدام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة م  الكائنات للعمل مش وع  طة العمل  -9

 وصوهنااحلية الدقيعة والعفعاريات 
 

 (2027 - 2018مش وع اخلطة اصسرتاجتية امل اجعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ) -10
 

 ما ي تجد م  أعمال -11
 

 اعتماد التع ي  -12
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 المرفق باء
 

 السمات المميزة للموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة
 

المجموعة ألف: دور 
الموارد الوراثية لألغذية 

 والزراعة في األمن الغذائي

مللعب  الزراع  وال ذائ ، وع يتجزأ م  ن م اإلنتاا املوارد الوراثية لألغذية والزراعة جزء ص  1-ألف
 + .ا حتعيق األم  ال ذائ  والتنمية امل تدامة لعطاع األغذية والزراعة اا أساسيا دورا 

عاريات والكائنات والعفاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة املتصلة بالنباملات واحليوانات ملشّكل  2-ألف
 + واملائية. شبكة مرتابطة م  التنوع الوراث  ا الن م اإليكولوجية الزراعية الدقيعة

المجموعة باء: دور اإلدارة 
 البشرية

 ، بالنشااااااااااااااط البشااااااااااااا   اوثيعا  اوراثية لألغذية والزراعة ارملباالا وجود مع م املوارد ال)أ( ي ملبط  1-باء
 /+- .العديد من ا على أهنا أشكال م  املوارد الوراثية املعدّلة م  جانب اإلن انميك  الن   إىل )ب( و

احملااااف اااة على الكث  م  املوارد الوراثياااة لألغاااذياااة والزراعاااة وملطّورعاااا على التاااد ااال  ملعتماااد 2-باء
البشاااا   امل ااااتمّ ، ويشااااّكل اسااااتخدام ا امل ااااتدام ا البحوس والتطوي  واإلنتاا وساااايلة عامة لضاااامان 

 صوهنا.
+ 

المجموعة جيم: التبادل 
والترابط على المستوى 

 الدولي

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على مد  فرتات زمنية الويلة وعلى نطا  ملبادل مت  املارخييا  1-جيم
واسااااااااااع عظ اجملتمعات والبلدان واملناالق، وجزء عام م  التنوع الوراث  امل ااااااااااتخدم ا األغذية والزراعة 

 اليوم عو م  أصول غ يبة.
-+/ 

لألغذية والزراعة، ف   على حد ساااااااااااااااواء باملوارد الوراثية  مثّة مل ابط بني البلدان ا ما يتعلق 2-جيم
 + ملعّدم بعت املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وملتلعى البعت احمل   من ا.

التبادل الدويل للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  اا ور  ل اا  عمل عذا العطاع وم  امل جح  3-جيم
 + أن ملزداد أ يتل ا امل تعبل

المجموعة دال: طبيعة 
 البتكارعملية 

ملدرجيية الطابع  عادة ما ملكون عملية اصبتكار اخلاصااااااااااااااااة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة 1-دال
ونتيجة م ااااااااااااااا ات يعدم ا العديد م  األشااااااااااااااخا  املختلفني،  ا ا ذلك ال ااااااااااااااكان األصااااااااااااااليون 

 خمتلفة.واجملتمعات احمللية واملزارعون والباحثون وم بو النباملات، ا أماك  وأوقات 
-+/ 

ص يطّور العااادياااد م  منتجاااات املوارد الوراثياااة لألغاااذياااة والزراعاااة م  مورد وراث  مف د، بااال  2-دال
 /+- بفضل م ا ات م  عدة موارد وراثية لألغذية والزراعة ا م احل خمتلفة م  عملية اصبتكار.

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  ميك  أن مُل تخدم بدورعا مع م املنتجات املطّورة باستخدام 3-دال
ملواصااالة البحث والتطوي ، ما جيعل م  الصاااعب رسااام  ط وا اااح بني معدم  املوارد الوراثية لألغذية 

 والزراعة ومتلعي ا.
+ 

يصاااااااااال العديد م  املنتجات الزراعية إىل ال ااااااااااو  بشااااااااااكل ميك  معل اسااااااااااتخدام ا كموارد  4-دال
 /+- سواء.بيولوجية وكموارد وراثية على حد 

المجموعة هاء: المحتفظون 
بالموارد الوراثية لألغذية 

 والزراعة ومستخدموها

تفظ باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ومل ااااااااا)أ(  1-عاء م   اتخدم ا جمموعة واساااااااااعة ومتنوعة جدا حتح
وعناك جمموعات متمّيزة م  املعدمني وامل اااااااتخدمني بالن ااااااابة إىل خمتلف )ب( أصاااااااحاب املصااااااالحة. 

 العطاعات الف عية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.
-+/ 

عناك مل ابط بني أصااااحاب املصاااالحة املختلفني الذي  يدي ون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  2-عاء
 + وي تخدموهنا.
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قامت جمموعة العمل، لد  اسااااااااتع اض ال اااااااامات املميزة اليت حددهتا جمموعة العمل الفنية املخصااااااااصااااااااة املعنية  

باحلصااااول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وملعاساااام منافع ا، بت ااااليط الضااااوء على ال اااامات اليت ملع  بشااااكل  ا  
املوارد الوراثية املائية )يشااااااار إلي ا ا اجلدول أععم بو ااااااع ععمة زائد ]+[( أو اليت ملع  بشااااااكل أقل )أو ص ملع ( املوارد 

ة وملع  غ عا [( أو اليت ملع  بعت املوارد الوراثية املائي-الوراثية املائية )يشاااار إلي ا ا اجلدول أععم بو اااع ععمة ناقص ]
 /+[(.- ا ا اجلدول بععمة ناقص/زائد ]بعدر أقّل )يشار إلي

  

 + حيتفظ العطاع اخلا  بعدر كب  م  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. 3-عاء

ق ااااام عام م  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  ارا موقع ا الطبيع  وميك  احلصاااااول حُيفظ  4-عاء
 /+- علي ا عناك.

حُيفظ ق ااااااااااااااام عااام م  املوارد الطبيعيااة لألغااذيااة والزراعااة ا موقع ااا الطبيع  وا املزرعااة ا  5-عاء
 + و وخ مالية وفنية وقانونية خمتلفة.

المجموعة واو: ممارسات 
الموارد الوراثية تبادل 

 لألغذية والزراعة

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ا ساااايا  نارسااااات متعارخ علي ا وبني  جت   عملية ملبادل 1-واو
 /+- اجملموعات املوجودة م  معدم  املوارد وم تخدمي ا.

صحاب املصلحة أا البحث والتطوي ، حتدس عملية نعل واسعة للمواد الوراثية بني خمتلف  2-واو
 + على امتداد سل لة العيمة.

المجموعة زاي: المنافع 
الناشئة عن استخدام 

الموارد الوراثية لألغذية 
 والزراعة

 

)ب(  ،مع أّن املنافع اإلمجالية الناشااااااااااااااائة ع  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة م ملفعة لل اية)أ(  1-زا 
ية املنافع املتوّقعة م  كل عّينة م  عّينات املوارد الوراثية لألغذفم  الصاااااااااااااااعب عند إج اء املبادلة ملعدي  

 والزراعة.
+ 

 + منافع عامة غ  نعدية. أيضااقد يدّر  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة إّن استخدام 2-زا 

ث  املعّدم بكقد يؤد  اساااااااااااااااتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة إىل مثار  ارجية ملتجاوز  3-زا 
 + الف د واملتلع  الف د لتلك املوارد.
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 المرفق جيم 
 

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

 
قامت جمموعة العمل   اجعة م ااااااودة املذك ات التف اااااا ية على النحو الوارد أدنام ملزيد م  الدرس م  قبل ف يق  

 اخلظاء الفنيني والعانونيني املع  باحلصول على املوارد وملعاسم منافع ا واهليئة ا دوراهتما املعبلة. 
 

 18معلومات أساسية عن تربية األحياء المائية

 
صاااااانعو ال اااااياساااااات اخلاصاااااة باحلصاااااول على املوارد وملعاسااااام منافع ا أنل م  املفيد مللع  بعت املعلومات قد جيد  -1

 األساسية حول استخدام املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وملبادهلا. ولذلك جيب أن ملو ح املذك ات التف  ية ما يل :

 ة، ال أت علي ا ملطورات رئي ااااية ا ال اااانوات ال ااااتني األ  إن مل بية األحياء املائية صااااناعة جديدة ن اااابياا، وقد
على ال غم م  وجود بعت األشاااااااكال من ا، مثل اساااااااتزراع مسك الشااااااابوط، اليت ميك  أن ملعود حملصخ ال ااااااانني 

ا املئة سنوياا  عل العش ي  سنة املا ية، واليوم يتم  10و 8املا ية. ومل اوح معدل منو مل بية األحياء املائية بني 
 ا املئة م  الزعنفيات امل ااااااااات لكة. ويتجاوز حالياا إنتاا الزعنفيات امل اااااااااتزرعة إنتاا حلوم األبعار 50تزراع اسااااااااا
ا مجيع أحناء العامل. وبينما ملكت ااااااااااااااب مل بية األحياء املائية ا املناالق البح ية وال اااااااااااااااحلية أ ية متزايدة، فرن  

 ية ص يزال م  املناالق الدا لية.ال البية الع مى م  اإلنتاا العامل  لألحياء املائ
ويتم اختاذ هنجني متوازيني لتلبية اللب امل اااااااااااااات لك وزيادة اإلمدادات ال ذائية: ملدجني األنواع اجلديدة واإلدارة 
 اجلينية الفعالة، والتح اااااااااااني الوراث  لألنواع اليت يتم إنتاج ا جتارياا. وقد ارملفع عدد أصاااااااااااناخ األنواع امل اااااااااااجلة 

. وم  بني األنواع األكث  شااايوعاا 2018ا عام  600إىل حوايل  1950صااانفاا ا عام  70مة م  ا بيانات املن 
ا املزارع، ال اااااااااالمون، والبلط ، والشاااااااااابوط، واحملار، وال وبيان، وع  متثل ثعس جمموعات ملصاااااااااانيفية رئي ااااااااااية: 

 الزعنفيات، واحملاريات ثنائية الصمامات، والعش يات عش يات األرجل.
 تح اااااااااني الوراث  لألمساك املدجنة حديثاا، ولك  التطور ال ااااااااا يع ا الصاااااااااناعة يعتمد بشاااااااااكل متزايد وص يزال ال

على اسااااااااتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وملبادهلا. ومل ااااااااتخدم أنواع خمتلفة م  التعنيات الوراثية لتح ااااااااني 
 ات.  جني، والتععااااب بااااالك وموسااااااااااااااوماااااإلنتاااااا  ااااا ا ذلااااك الرتبيااااة ا األحواض، والرتبيااااة اصنتعااااائيااااة، والت

وقد مت اسااتخدام التعديل اجلي  بشااكل ودود لل اية فعط. و ا أن مل بية األحياء املائية والتح ااني الوراث  للموارد 
الوراثية املائية لألغذية والزراعة ما ملزال حديثة، فرن العديد م  األنواع امل ااااااااااااااتزرعة ق يبة جينياا جداا م  أقار ا 

. وبالتايل، فرن النوع الظ ، أ  النوع غ  املدج  وغ  احمل ااااااااااااااّ  وراثياا، ما يزال يلعب دوراا عاماا ا إنتاا الظيّة
ومل بية األحياء املائية. وا بعت احلاصت، قد ملكون عذم األرصااادة ا حالة حفظ سااايئة. وبالتايل، فرن اصعتماد 

 فزاا للحفاظ على عذم األنواع وموائل ا.على النوع الظّ  ا مل بية األحياء املائية يوف  حا

                                                 
 .45ان   أيضاا دراسة املعلومات األساسية رقم   18
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ويشااكل إنتاا بعت األنواع األكث  شاايوعاا، مثل مسك ال االمون األالل اا  واجلمظ  األبيت، أحد اصسااتثناءات 
بة هلذم األنواع، مت العضاااااااااااااااء ملع يباا   صسااااااااااااااتم ار احلاجة إىل األنواع الظّية إلنتاا مل بية األحياء املائية. وبالن اااااااااااااا

لإلدماا الوراث  م  األقارب الظية، وملتم التح ااااااااااااااينات الوراثية م   عل ب امج مل بية وملبادل بني على احلاجة 
 امل بني التجاريني. وينطبق ذلك فعط على عدد ص   م  األنواع اليت ختضع احملن لرتبية األحياء املائية الصناعية.

زراعة احمل اانة ئي اا  للموارد الوراثية املائية لألغذية والوملشااكل املزارع التجارية الكب ة، أو م اكز الرتبية، املصاادر ال  
وراثياا م  أجل مل بية األحياء املائية هلذم األنواع. ومل ملتح الف صااااااة لصاااااا ار املزارعني، ا جمال مل بية األحياء املائية، 

مدت التطورات تلتدجني األنواع وحت اااااين ا وراثياا، مثلما كان الو اااااع على مّ  مصخ ال ااااانني ا الزراعة. وقد اع
ال  يعة األ  ة ا التح ني الوراث ، و اصة بالن بة لل لمون واجلمظ ، على التمويل والتكنولوجيا، والوصول 
إىل املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وغالباا ما يكون ذلك ا أيد  الشاااااااااااااا كات الكظ . وص ملزال البنوك 

 لألغاذياة والزراعاة قليلاة، وص ملتوف  عاادة بنوك اجليناات املمولاة م  العطااع العاام إصاجلينياة للموارد الوراثياة املاائياة 
 لعدد قليل م  األنواع األكث  شيوعاا ا مل بية األحياء املائية.

وعناك عدد كب  م  أصاااحاب املصااالحة ا قطاع مل بية األحياء املائية على الول سااال ااالة اإلمداد، م  التح اااني 
 وبيع املنتجااات، وعم يرتاوحون بني أصااااااااااااااحاااب احليااازات الصاااااااااااااا  ة والشاااااااااااااا كااات الكب ة. الوراث  إىل الزراعااة

وا حني أن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة مل ااااااااااتخدم ا املعام األول ا إنتاا األغذية، فرهنا مل ااااااااااتخدم  
ا ألغ اض أ    مثل إنتاا األمساك واحليوانات األ    ليتم إالعق ا ا املي لة م  أجل ام الطبيعية أو املعدأيضاااااااااااااا

 حت ني أرصدهتا، مثل أمساك الطعم لكل م  مصايد األمساك التجارية والرتفي ية، واستزراع أمساك الزينة.

 
تحديد الجهات الحكومية المعنية وأصحححححححححححاب المصححححححححححلحة غير الحكوميين الذي يحتفظون بموارد وراثية لألغذية 

 والتشاور معهم والزراعة أو يوفرونها أو يستخدمونها،

 
ملوص  العناص  اخلاصة باحلصول على املوارد وملعاسم منافع ا بالتشاور مع اجل ات احلكومية وأصحاب املصلحة  -2

. وجيب أن ملو ااااااااااااح املذك ات 19غ  احلكوميني الذ  حيتف ون  وارد وراثية لألغذية والزراعة أو يوف وهنا أو ي ااااااااااااتخدموهنا
 التف  ية ما يل :

حيان، ل  ملكون ال لطة املختصة باحلصول على املوارد وملعاسم منافع ا ال لطة امل ؤولة ع  مل بية ا كث  م  األ
األحياء املائية/مصاااااااايد األمساك. و ا أن مع م أصاااااااحاب املصااااااالحة ا قطاع مل بية األحياء املائية يتمتعون  ع فة 

بة على املوارد وملعاسااام منافع ا بالن اااودودة بشاااأن احلصاااول على املوارد وملعاسااام منافع ا وانعكاساااات احلصاااول 
لعطاع م، فرنل ميك  للمشاااااااورات أن مل اااااااعد على زيادة الوع  بشااااااأن العطاع الف ع ، وأن مل اااااامح لصااااااانع  
ال ااااياسااااات ومتخذ  الع ارات باحلصااااول على ن  ة ا  صااااوصاااايات عمليات البحوس والتطوي  ا جمال مل بية 

 ادل احلالية ا العطاع الف ع .األحياء املائية، ونارسات اصستخدام والتب
  

                                                 
 .صول على املوارد وملعاسم منافع االعناص  اخلاصة باحل ،2-15الفع ة   19
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إدماج تدابير الحصحححول على الموارد وتقاسحححم منافعها مع األمن الغذائي وسحححياسحححات واسحححتراتيجيات التنمية الزراعية 
 المستدامة بشكل أوسع

 
ة يملوصاااا  العناصاااا  اخلاصااااة باحلصااااول على املوارد وملعاساااام منافع ا بالن   ا احلصااااول على املوارد الوراثية لألغذ -3

ولذلك، جيب أن ملش  املذك ات  20والزراعة وملعاسم منافع ا ا ال يا  األوسع للتنمية الزراعية امل تدامة واألم  ال ذائ .
التف ااااااا ية صااااااا احة إىل ال اااااااياساااااااات والتشااااااا يعات ا جمايل األم  ال ذائ  ومل بية األحياء املائية، اليت ميك  إما أن ملدمج 

 األحكام ذات الصلة باحلصول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وملعاسم منافع ا أو أن ملش  إلي ا:

ياء املائية نارسااااااااااة زراعية متكيفة وم نة ملوف  مزايا مباشاااااااااا ة وغ  مباشاااااااااا ة م  حيث األم  ال ذائ  إن مل بية األح
ا للظوملني احليوال عايل  والتخفيف م  والأة الفع . وملوف  األمساك، ا العديد م  البلدان النامية، مصاااااااااااااادراا عاما

  ولياا. وإىل جانب ذلك، ميك  احلد م  الفعاجلودة، وغالباا ما يتم اصجتار باألمساك امل ااااااااااااتزرعة واساااااااااااات عك ا 
وزيادة األم  ال ذائ  م   عل النشاااااط اصقتصاااااد  الذ  ملولدم مل بية األحياء املائية ا اجملتمعات، ب ت الن   
عما إذا كان يتم اساااااااات عك األمساك ولياا. وقد يوف  كل م  اسااااااااتزراع األمساك وجت يز األمساك امل ااااااااتزرعة ف   

كب ة م  األشااااخا  ا البلدان النامية،  ا ا ذلك الن اااااء ا األرياخ. وبالتايل، ينب   أن ملكون عمل ألعداد  
ملداب  احلصاااااااول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وملعاسااااااام منافع ا جزءاا م  اصعتبارات املتعلعة باألم  

 ال ياسات املتعلعة باملوائل.ال ذائ  األوسع نطاقاا وال ياسات ذات الصلة،  ا ا ذلك 
وا حني أن التطور ال اااااااااااااا يع ا صااااااااااااااناعة مل بية األحياء املائية قد يع  أنل مل يتم املباع التن يم البيئ  والبيط   
والصااااااح  ا كل األحيان، إص أنل يتم ملطبيق اللوائح بشااااااكل متزايد. ويشاااااامل ذلك ملن يم إد ال املوارد الوراثية 

ة م  البلدان والن م اإليكولوجية األ   . وميك  اسااااااااااااااتخدام عذم اللوائح،  ا ا ذلك املائية لألغذية والزراع
التداب  التشااااا يعية واإلدارية وال اااااياسااااااملية وكذلك مدونات ال ااااالوك، ملعاجلة قضاااااايا احلصاااااول على املوارد الوراثية 

 ارية.ب يط اإلج اءات اإلداملائية لألغذية والزراعة وملعاسم منافع ا،  دخ احلد م  العبء الب وق اال  ومل
 

 إدماج تنفيذ تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها في المشهد المؤسسي

 
ملتدا ل ا أغلب األحيان ملداب  احلصاااول على املوارد وملعاسااام منافع ا بني قطاعات خمتلفة معنية باملوارد الوراثية  -4

اصة ما ملكون م  م ؤولية وزارات وسلطات خمتصة خمتلفة. وملوص  العناص  اخلواملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واليت غالباا 
باحلصاااول على املوارد وملعاسااام منافع ا بتحديد الرتمليبات املؤسااا اااية العائمة اليت ميك  اساااتخدام ا ملعاجلة م اااألة احلصاااول 

 وجيب أن ملو ح املذك ات التف  ية أّن: 21على املوارد وملعاسم منافع ا.
ا. وبالتايل، ميك  التكيف مع ال   ااااااااامات املميزة للعطاعات وال ااااااااالطات العطاعية املختصاااااااااة قد يكون أم اا مفيدا

أن ملكون إحد  نتائج املشاورات بني الوزارات امل ؤولة وال لطة املختصة باحلصول على املوارد وملعاسم منافع ا 
ع ا إىل ال االطة ى املوارد وملعاساام منافملفويت امل ااؤولية ع  احلصااول علوال االطة املختصااة برتبية األحياء املائية، 

 املختصة برتبية األحياء املائية ا ما يتعلق باحلصول على املوارد الوراثية املائية وملعاسم منافع ا.
                                                 

 .صول على املوارد وملعاسم منافع االعناص  اخلاصة باحل، 3-15الفع ة   20
 .صول على املوارد وملعاسم منافع االعناص  اخلاصة باحل ،30الفع ة   21
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تدفقات المواد الوراثية، بما في ذلك التدفقات الدولية ]والثغرات المحتملة في تدابير الحصحححححححححححول على الموارد 

 وتقاسم منافعها[
 
ملوصاا  العناصاا  اخلاصااة باحلصااول على املوارد وملعاساام منافع ا بأن يتم الن   ا أ ية ملدفعات املواد الوراثية عند  -5

 وجيب أن ملو ح املذك ات التف  ية ما يل : 22و ع ملداب  احلصول على املوارد وملعاسم منافع ا، وملكييف ا وملنفيذعا.

اثية  كل م  البلدان النامية واملتعدمة. وعناك ملدفعات للمواد الور إن مل بية األحياء املائية صناعة م مة ومتوسعة ا
 ا مجيع اصجتاااااعااااات: م  اجلنوب إىل الشاااااااااااااامااااال، وم  الشاااااااااااااامااااال إىل اجلنوب، وم  اجلنوب إىل اجلنوب، 

 وم  الشمال إىل الشمال.
تواجد بشاااكل ص ي املثال، شااايل  ع  ثال أكظ منتج لل ااالمون امل اااتزرع على ال غم م  أن ال ااالمونوعلى سااابيل 

البيع  ا نصااااااف الك ة اجلنوم. ويتم إنتاا البلط  بشااااااكل رئي اااااا  ا مساااااايا، وقد مت إد ال وار احمليط اهلاد ، 
الذ  عو أسااااااااااس صاااااااااناعة احملار ا كل م  أم يكا الشااااااااامالية وأوروبا، م  اليابان. ون  اا للعدد املتزايد م  األنواع 

 دصت الدولية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة م  حيث العدد والكمية.امل تأن ة، م  املتوقع أن ملزداد التبا
 

 اآلثار المحتملة لنطاق تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها

 
ملشدد العناص  اخلاصة باحلصول على املوارد وملعاسم منافع ا على أن ملكون ملداب  احلصول على املوارد وملعاسم  -6

حة ا ما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مل طي ا أحكام احلصااااول على املوارد ذات الصاااالة، ومللك منافع ا وا اااا
وينطبق عذا اصعتبار باملثل على النطا  الزم  واملو اوع  لتداب  احلصاول على املوارد وملعاسام منافع ا.  23اليت ص مل طي ا.

  :وميك  أن ملو ح املذك ات التف  ية ما يل

ملعتظ مل بية األحياء املائية م  الصااناعات اجلديدة اليت ص ملزال ملعتمد على األنواع الظية، وعناك عدد قليل وجديد 
ن  اا إىل حااداثااة عااذا العطاااع، فاارّن النطااا  الزم  للتااداب  اخلاااصاااااااااااااااة و للموارد الوراثيااة.   ااارا املوقعم  امل افق 

 باحلصاااااول على املوارد وملعاسااااام منافع ا عو مو اااااوع أقل أ ية بالن ااااابة إىل مل بية األحياء املائية عما عو بالن ااااابة 
 إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة األ   ، مثل نباملات احملاصيل.

الوراثية املائية لألغذية والزراعة إىل ال ااااو  ا شااااكل ميك  اسااااتخدامل "كمورد بيولوج "  وغالباا ما ملصاااال املوارد
)على سااااااابيل املثال، لعسااااااات عك البشااااااا  ( أو كمورد جي  )على سااااااابيل املثال، للبحث والتطوي ،  ا ا ذلك 

م "كمورد بيولوج " اليت مل اااااتخدالرتبية(. وقد يكون لتن يم احلصاااااول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة 
ملأث  كب  على جتارة األمساك وال ااااااااااااالع النباملية املائية. وعناك العديد م  العوانني املتعلعة باحلصاااااااااااااول على املوارد 
وملعاسم منافع ا اليت ملرتك م ألة ملبادل املوارد البيولوجية دون ملن يم؛ ومع ذلك، إذا مت استخدام املوارد البيولوج  

   والتطوي ، فرن ذلك يتطلب م  امل تخدم أن يطلب ملص حياا ومشاركة الفوائد احملتملة.فجأة للبحث 

                                                 
 .صول على املوارد وملعاسم منافع االعناص  اخلاصة باحل، (ه) 1-15الفع ة   22
 .صول على املوارد وملعاسم منافع االعناص  اخلاصة باحل ،36الفع ة   23
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 تطوير الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في سياق تربية األحياء المائية

 
ملطبيق  إن احلصااااااااول على املوارد الوراثية "صسااااااااتخدام ا"، على النحو احملدد ا ب وملوكول ناغويا، يؤد  عادة إىل -7

 ملداب  احلصااااااااااااااول على املوارد وملعاساااااااااااااام منافع ا. ووفعا لظوملوكول ناغويا، "اصسااااااااااااااتخدام" يع  "إج اء البحث والتطوي  
. وملشاا  العناصاا  اخلاصااة باحلصااول على املوارد وملعاساام 24بشااأن التكوي  اجلي  و/أو الكيميائ  البيولوج  للموارد اجلينية"

عب ا بعت احلاصت ملع ي  ما إذا كان قد مت اسااااااتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة منافع ا إىل أنل قد يكون م  الصاااااا
 . وميك  أن ملو ح املذك ات التف  ية ما يل :25ا إالار ب وملوكول ناغويا

 ا حني أن املمارسااااااااااااااات، مثل مجع املواد احلية م  املواقع الظية واسااااااااااااااتخدام ا صحعاا ا مل بية األحياء املائية، 
اليت يطلق علي ا اسااااااااام مل بية األحياء املائية العائمة على الصااااااااايد الطبيع ، قد ص ملعتظ بو اااااااااوح على أهنا "حبث 
وملطوي "، وبالتايل قد ص ملؤد  إىل ملطبيق ملداب  احلصاااااااول على املوارد وملعاسااااااام منافع ا، فرن مل بية األحياء املائية 

". وبالتايل،  فرنل ميك  اعتبارعا عملية "حبث وملطوي قد مل ااااااااا م ا الوقت نف ااااااااال ا التح اااااااااني الوراث  وبالتايل
ينب   أن مل سم ملداب  احلصول على املوارد وملعاسم منافع ا  طاا وا حاا بني األنشطة ذات الصلة باملوارد الوراثية 

 املائية لألغذية والزراعة اليت ملعتظ "استخداماا" ومللك اليت لي ت كذلك.
 

 م والشروط المتفق عليهاتوحيد الموافقة المسبقة عن عل
 
ملشاااااااجع العناصااااااا  اخلاصاااااااة باحلصاااااااول على املوارد وملعاسااااااام منافع ا احلكومات على الن   ا اخليارات املختلفة  -8

 إلج اءات الرت يص،  ا ا ذلك  يار ملوحيد اإلج اءات والشااااااااا وط واألحكام. وملشااااااااا  العناصااااااااا  اخلاصاااااااااة باحلصاااااااااول 
 ا  املوحد لنعل املواد التابع للمعاعدة، على ساابيل املثال. وميك  أن ملو ااح املذك اتعلى املوارد وملعاساام منافع ا إىل اصملف

 التف  ية ما يل :

حالياا، يتم ملن يم ملبادل املوارد الوراثية، ا املعام األول، م   عل ععود العمل للعانون اخلا . وألن مع م 
وارد الوراثية ب  ولة، ف الباا ما ملعيد الععود استخدام املاألنواع املائية احمل نة وراثياا ملكون  صبة وميك  إنتاج ا 

 املائية لألغذية والزراعة وحت   اسااااااااااااتخدام ا ا ب امج مل بية مناف ااااااااااااة. وقد ملوف  املمارسااااااااااااات التجارية احلالية 
ائية ملا صناعة مل بية األحياء املائية مصدر إهلام لتصميم بنود وش وط صملفاقيات احلصول على املوارد الوراثية ا

 لألغذية والزراعة.
 وعلى ال غم م  اصعتمام احملدود باحلصااااااااااااااول على املوارد وملعاساااااااااااااام منافع ا ا قطاع مل بية األحياء املائية، فعد 
كان عناك بالتأكيد حاصت اساااااتفاد من ا معدم املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة األصااااالية م  نتائج البحث 

ات ال خ ثالث على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة. وبالتايل، فرن ملعاساام نتائج عمليوالتطوي  اليت قام  ا 
البحوس والتطوي  مع معدم املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة سااااااايشاااااااكل ا كث  م  األحيان شااااااا الاا معيارياا 

 صملفاقات احلصول على املوارد وملعاسم منافع ا.

                                                 
 . ب وملوكول ناغويا ،2املادة   24
 .منافع ا اخلاصة باحلصول على املوارد وملعاسمالعناص   ،48-46الفع ات   25
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 المرفق دال
 

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

 الدورة
 الحادية والعشرون

2027 

 الدورة
 العشرون

2025 

 الدورة
 التاسعة عشرة

2023 

 الدورة
 الثامنة عشرة

2021 

 الدورة
السابعة عشرة 

2019 

 

 المسائل القطاعية
ة اخلطة العاملياسااتع اض 

 ةللموارد الوراثية احليواني
 التع ي  الثاالاث حلاالةع ض 

املااوارد الااوراثاايااااااااة احلاايااوانايااااااااة 
 والزراعة ا العامللألغذية 

مل  طة العاسااااااتع اض ملنفيذ  
الااعاااااااااملاايااااااااة لاالاامااوارد الااوراثاايااااااااة 

 احليوانية

الموارد الوراثية  
 الحيوانية

 طاااااة اساااااااااااااااتع اض ملنفياااااذ  
وارد امل العمل العاملية بشااااأن

 لألغاااااذياااااةاملاااااائياااااة الوراثياااااة 
 ا العامل والزراعة

دراساااااااة مشااااااا وع  طة العمل  
ية املوارد الوراثالعاملية بشاااااااااااااأن 

 ا لألغااااذيااااة والزراعااااةاملااااائيااااة 
 العامل

 ع ض الصاااي ة الن ائية
املوارد حااااااااالااااااااة  لتع ي 
غذية لألاملائية الوراثية 
 ا العامل والزراعة

الموارد الوراثية 
 المائية

 طااااة العماااال اساااااااااااااااتع اض  
ة العاملية لصون املوارد الوراثي

احل جيااااااة واساااااااااااااااتخاااااادام اااااا 
 امل تدام وملنميت ا

 الةالتع ي  الثال حلع ض 
 املوارد الوراثية احل جية ا

 العامل

طة  اساااااتع اض ملنفيذ  
العمل العاملية لصااااااااااون 
املوارد الوراثيااة احل جيااة 
واساااتخدام ا امل اااتدام 

 وملنميت ا

الموارد الوراثية 
 الحرجية

اساااااااااااااااتع اض العماااااال املع   
باااالكاااائناااات احلياااة الااادقيعاااة 

 والعفعاريات

اسااااااااااااااااتااعاا اض الااعااماااااااال املاعا   
الااااادقيعااااة باااااالكاااااائناااااات احلياااااة 

 والعفعاريات

الكائنات الحية  
 الدقيقة 

 والالفقاريات
طة  اساااااااااااتع اض ملنفيذ 
 (ياةالثااان)العماال العااامليااة 

 للموارد الوراثياااة النبااااملياااة
 لألغذية والزراعة

 طااااة العماااال اساااااااااااااااتع اض 
العااااااااملياااااااة الثاااااااانياااااااة للموارد 
الوراثيااااة النبااااامليااااة لألغااااذيااااة 

 والزراعة

التع ي  الثااااااااالااااااااث ع ض 
الوراثيااااااااة  حلااااااااالااااااااة املوارد

النبااملياة لألغاذياة والزراعاة 
 ا العامل

اسااااااااااااااااتااعاا اض حااااااااالااااااااة  
 ساااااااااااااااياساااااااااااااااات البذور

 واجتاعاهتا

الموارد الوراثية 
 النباتية

 المسائل المشتركة بين القطاعات
الااتااعاا ياا  الااثااااااااال عاا ض 

 حلاااالاااة التنوع البيولوج 
لألغااااااذيااااااة والزراعااااااة ا 

 العامل

ج  حالة التنوع البيولو متابعة  
 والزراعة ا العامللألغذية 

حاااااالاااااة التنوع متاااااابعاااااة  
البيولوج  لألغااااااااذيااااااااة 

 والزراعة ا العامل

حالة التنوع 
البيولوجي 

 لألغذية والزراعة
 في العالم

العمل بشأن استع اض  
حلصاااااااااااااااول على املوارد ا
  امنافعملعاسم و 

العمل بشااااااااااااااااأن اساااااااااااااااتع اض  
ساام ملعاحلصااول على املوارد و ا

   امنافع
 

ية ملف   بلورة مذك ات 
العطاعات  اصاااااااااااااااة ب

ثية لموارد الورال الف عية
 لاااألغااااااااذيااااااااة والااازراعااااااااة

 لتكملة عناص 
احلصااااااااااااول على املوارد 

 وملعاسم منافع ا

الحصول على 
الموارد وتقاسم 

 منافعها
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أن بشعمل الاستع اض  
 الااااااتااااااكاااااانااااااولااااااوجاااااايااااااااات
 البيولوجية لصون املوارد
الاااااوراثااااايااااااااة لاااااألغااااااااذيااااااااة 
والزراعة واسااااااااااااتخدام ا 

 م تدامبشكل 

بشاااااااااااااااأن عمل الاساااااااااااااااتع اض  
البيولوجيااااااااة  التكنولوجيااااااااات

لصااون املوارد الوراثية لألغذية 
 بشااكلوالزراعة واسااتخدام ا 

 م تدام

التكنولوجيات  
 البيولوجية

الااااانااااا ااااا  ا اسااااااااااااااااااااتاااااخاااااااادام   
لياااة علوماااات الت ااااااااااااااال اااااااااااااااامل"

 بشااااااااااأن املوارد الوراثية ةال قمي
 عااااااومثاااااار لألغاااااذياااااة والزراعاااااة 

 املواردعلى صاااااااااااااااون احملتملاااة 
الوراثيااااااة لألغااااااذيااااااة والزراعااااااة 

م تدام استخدام ا بشكل و 
واحلصااااااااااول علي ا  وملعاساااااااااام 

 منافع ا

الن   ا اساااااااااااااااتخااادام  
ية لعلومات الت اال ااامل"

بشااااااااااااااأن املوارد  ةال قمي
الااااوراثاااايااااااااة لااااألغااااااااذيااااااااة 

 عاااااااااومثااااااااار والاااااااازراعااااااااة 
على صاااااااااااااااون احملتملاااة 

املوارد الوراثية لألغذية 
اسااااااااتخدام ا و والزراعة 

م اااااااااااااااتااادام بشاااااااااااااااكااال 
احلصاااااااااااااااااول عااالااايااا ااااااااا  و 

 وملعاسم منافع ا

المعلومات 
التسلسلية 

الرقمية بشأن 
الموارد الوراثية 

لألغذية 
 والزراعة

استع اض العمل بشأن  
ملاااا اااا  املاااانااااااااات واملااااوارد 

لاااااألغااااااااذيااااااااة  الاااااوراثااااايااااااااة
 والزراعة

عيادة بملعييم عامل   اسااتع اض
ت ملناااااااا البلااااااادان حملثاااااااار مل   ا

فيف والتخ فوملاااااااداب  التكيّ 
 املوارد الوراثيةاملتعلعة ب

اسااااتع اض العمل بشااااأن مل   
ألغذية ل املنات واملوارد الوراثية

 والزراعة

 تغير المناخ 

استع اض العمل بشأن  
ذية لألغ املوارد الوراثية

والزراعة والت ذية 
 والصحة

استع اض العمل بشأن املوارد 
لألغااااااذيااااااة والزراعااااااة  الوراثيااااااة

 والت ذية والصحة

نوع التمذك ة مفاعيمية بشأن 
البيولوج  لألغااااذيااااة والزراعاااة 

 وصحة اإلن ان

اسااااااااااااااااتاعا اض الاعاماااااااال 
 بشااااااااااااااأن املوارد الوراثية
لاااألغااااااااذيااااااااة والااازراعااااااااة 

 والت ذية

 ةالصحالتغذية و 

ملع ي  م حل / استع اض 
 اخلطة اصسرتامليجية

 

ملع ي  م حل / اسااااااااااااااااتع اض  
 اخلطة اصسرتامليجية

 

ملاااااااعااااااا يااااااا  مااااااا حااااااالااااااا /  
اساااااااااااااااااتااعاا اض اخلااطااااااااة 

 اصسرتامليجية

 اإلدارة

 
  

                                                 
   ُاملصطلح م  الع ار عذا  ذ أCBD COP III/16،  بوجود العديد م  املصطلحات اليت استخدمت ا عذا  اعرتاخوخيضع ملزيد م  املناقشة. وعناك

  املادية"، ي "، "املعلومات اجلينية"، "املوارد اجلينية غاجملال ) ا ا ذلك،  اااااااام  مجلة أمور، "بيانات الت اااااااال اااااااال اجلي "، "املعلومات الت اااااااال اااااااال  اجل
 .عستخداملوما إىل ذلك(، وأنل يلزم مزيد م  البحث بشأن املصطلح أو املصطلحات املناسبة  "باحملاكاة احلاسوبيةستخدام اص"
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 المرفق هاء
 

 لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة الثامنة عشرة ةلدور ل التخطيط
 (2021 - 2020رة لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة )شلدورة الثامنة عل التحضيريةاألنشطة 

 
 قطاعيةالمسائل ال

  لتع ي  اإعداد مشااااااااااااااا وع خمطط وجدول زم  وميزانية، وملطوي  عملية جلمع البيانات الوالنية لدعم إعداد
 ا العامل لألغذية والزراعة الثالث ع  حالة املوارد الوراثية احليوانية

 (إعداد ملع ي  م حل  ملوليف  لتوف  ن  ة عامة ع  التعدم احمل ز ا ملنفيذ  طة العمل العاملية )الثانية 
  يل اواسرتامليجية متو  لمن مة بشأن ملنفيذ  طة العمل العاملية الثانيةامل حل  لتع ي  الإعداد 
  حل  للمن مات الدوليةاملتع ي  الإعداد  
 اإعداد ملع ي  موجز ع  حالة املوارد الوراثية احليوانية واجتاعاهت 

 الموارد الوراثية الحيوانية 
 

  الموارد الوراثية المائية  املائية لألغذية والزراعة ا العامل املوارد الوراثية بشأندراسة مش وع  طة العمل العاملية 
 إعداد ملع ي  املن مة امل حل  بشأن ملنفيذ  طة العمل العاملية للموارد الوراثية احل جية 
  لوراثية احل جيةاوالتع ي  الثال حلالة املوارد الثال التنفيذ إعداد ملع ي   معلومات م ااااااااااااتكملة بشااااااااااااأنإعداد 

 ) ا ا ذلك مجع البيانات الوالنية(ا العامل 

 الموارد الوراثية الحرجية 

 العمل املتعلق بالكائنات احلية الدقيعة والعفعاريات استع اض 
  بشأن عذا املو وعالصادرة ع  اهليئة متابعة التوصيات ال ابعة 

الكحححححائنحححححات الحيحححححة الحححححدقيقححححة 
 والالفقاريات 

  ة ملنفياذ  طاة العمال العااملياة الثاانياة للموارد الوراثياة النبااملياة لألغاذي املن ماة امل حل  بشااااااااااااااااأنملع ي  إعاداد
 والزراعة

  التع ي  الثالث ع  حالة املوارد الوراثية النباملية لألغذية والزراعةمعلومات م اااااااتكملة بشاااااااأن إعداد إعداد 
 ا العامل

 الموارد الوراثية النباتية 

 القطاعاتمشتركة بين المسائل ال
  حححححححالححححححة الححتححنححوع الححبححيححولححوجححي  ا العامل حالة التنوع البيولوج  لألغذية والزراعةإعداد ملع ي  م حل  ع  ملنفيذ متابعة

 لألغذية والزراعة في العالم 
  وارد وأث عا على امل  املعاسااااااام منافععلى املوارد و صاااااااول حلصاااااااكوك العائمة اخلاصاااااااة باللإعداد اساااااااتع اض

  الوراثية لألغذية والزراعة، وحتديد العمل ا امل تعبل
 متابعة التوصيات ال ابعة الصادرة ع  اهليئة بشأن عذا املو وع 

ة الوراثيالحصول على الموارد 
 وتقاسم منافعها 

  اتخداملصاااااااون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واسااااااا البيولوجيةلتكنولوجيات املتعلق باعمل الاساااااااتع اض  
 بط يعة م تدامة

 البيولوجيةالتكنولوجيات 

 المعلومات التسلسلية الرقمية متابعة التوصيات ال ابعة الصادرة ع  اهليئة بشأن عذا املو وع 
  حااالااة إعااداد التعييم العااامل  لاادور املوارد الوراثيااة لألغااذيااة والزراعيااة ا التكّيف مع مل   املنااات والتخفيف 

 م  والأملل
 متابعة التوصيات ال ابعة الصادرة ع  اهليئة بشأن عذا املو وع 

 تغير المناخ 

 متابعة التوصيات ال ابعة الصادرة ع  اهليئة بشأن عذا املو وع 
 بشأن التنوع البيولوج  لألغذية والزراعة وصحة البش اعيمية فذك ة مم 

 الححتححغححححححذيححححححةاألمححن الححغححححححذائححي و 
 والصحة

 اإلدارة  واستع اض ب نامج العمل املتعدد ال نوات إعداد ملع ي  م حل  للخطة اصسرتامليجية 
 ع  عمل اااااا ا جماااااال دعم أنشاااااااااااااااطاااااة اهليئاااااة، رفع ملعااااااري  إىل  دعوة الصاااااااااااااااكوك واملن ماااااات الااااادولياااااة

 إس اماهتا وجتميع
 مسائل أخرى 
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 واوالمرفق 
 

 قائمة بالوثائقال
 

 وثائق العمل
 

 العنوان رمز الوثيقة
CGRFA/WG-AqGR-2/18/1 املؤقت األعمال جدول 

CGRFA/WG-AqGR-2/18/1 Add.1 املؤقتان الزم  واجلدول التفصيل  األعمال جدول 

CGRFA/WG-AqGR-2/18/2 العامل ا والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة ع  التع ي  إعداد 

CGRFA/WG-AqGR-2/18/3  حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ا العاملاخليارات ملتابعة 

CGRFA/WG-AqGR-2/18/4  موجز ملع ي  الدورة الثانية جملموعة العمل اصساااتشاااارية املعنية باملوارد الوراثية
 املائية والتكنولوجيات والتابعة للجنة مصايد األمساك

CGRFA/WG-AqGR-2/18/5  املذك ات التف اااااا ية اليت سااااااتبنّي ال اااااامات املميزة للموارد الوراثية مشاااااا وع
املائية لألغذية والزراعة ا سااااايا  عناصااااا  ملي ااااا  التنفيذ احملل  للحصاااااول 
على املوارد وملعاساام منافع ا بالن اابة إىل خمتلف العطاعات الف عية للموارد 

 الوراثية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-AqGR-2/18/6  م اااودة الدراساااة اصساااتكشاااافية لتعصااا  احلعائق بشاااأن "معلومات اساااتع اض
 الت ل ل ال قمية" بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

CGRFA/WG-AqGR-2/18/7/Rev.1  مشااااااا وع  طة العمل بشاااااااأن اصساااااااتخدام امل اااااااتدام للموارد الوراثية لألغذية
 اوالزراعة م  الكائنات احلية الدقيعة والعفعاريات وصوهن

CGRFA/WG-AqGR-2/18/8/Rev.1  اخلطة اصسااااااااااااارتامليجية امل اجعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مشااااااااااااا وع
(2018 - 2027) 

 
 المعلومات وثائق

 
 العنوان رمز الوثيقة

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.1  الن ام األساااااااساااااا  جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصااااااصااااااة
باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، واألعضاااااااااااء واألعضاااااااااااء املعنية 

 املناوبون الذي  انتخبت م اهليئة ا دورهتا ال ادسة عش ة العادية

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.2   اعة حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزر مشااااااا وع التع ي  امل اجع ع
 ا العامل
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CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.3   الااة حااموجز ع  التعليعااات الواردة على مشاااااااااااااا وع التع ي  امل اجع ع
 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ا العامل

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.4  ملع ي  الدورة الثانية جملموعة العمل اصسااااااتشااااااارية التابعة للجنة مصااااااايد
 التكنولوجيات الوراثيةاألمساك واملعنية باملوارد و 

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.5 ابعة ملع ي  الدورة التاسعة للجنة الف عية املختصة برتبية األحياء املائية الت
 للجنة مصايد األمساك

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.6  م ااااااااا ات األعضاااااااااء وامل اقبني بشااااااااأن احلصااااااااول على املوارد الوراثية
 ع الألغذية والزراعة وملعاسم مناف

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.7  م ااااااااا ات حلعة العمل الدولية بشااااااااأن احلصااااااااول على املوارد الوراثية
 لألغذية والزراعة وملعاسم منافع ا

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.8  جم ياات حلعاة العمال الادولياة بشااااااااااااااأن احلصااااااااااااااول على املوارد الوراثياة
 لألغذية والزراعة وملعاسم منافع ا

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.9   اصملصاال بشاأن احلصاول على املوارد الوراثية  ع  ج اتامل اح الوال
 املائية لألغذية والزراعة وملعاسم منافع ا

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.10  م ااااااودة الدراسااااااة اصسااااااتكشااااااافية لتعصاااااا  احلعائق بشااااااأن "معلومات
 لزراعةالت ل ل ال قم " بشأن املوارد الوراثية لألغذية وا

CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.11 بالوثائق العائمة 
CGRFA/WG-AqGR-2/18/Inf.12 بامل اقبني واملندوبني العائمة 
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 زايالمرفق 
 

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

 الموارد الوراثية لألغذية والزراعة لهيئة
 

 البلد )عدد البلدان في كل إقليم( التشكيل
 أفريقيا

(5) 
 اجلزائ 

 الكام ون
 جزر العم 

 جنوب أف يعيا
 ملوغو

 معو : العضو املناوب األول
 امل  ب: العضو املناوب الثال

 آسيا
(5) 

 

 اهلند
 إندوني يا
 اليابان
 ماليزيا

 س   صنكا
 مج ورية صو الدميع االية الشعبية: العضو املناوب األول
 الفلبني: العضو املناوب الثال

 أوروبا
(5) 

 التشيكيةاجلم ورية 
 أملانيا
 عن اريا
 بولندا
 الن ويج
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 البلد )عدد البلدان في كل إقليم( التشكيل
 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

(5) 
 األرجنتني
 الظازيل
 إكوادور

 بنما
 مج ورية فنزويع البوليفارية

 سانت لوسيا: العضو املناوب األول
 باراغوا : الثالالعضو املناوب 

 الشرق األدنى
(4) 

 مج ورية مص  الع بية
 اإلسعميةمج ورية إي ان 

 الع ا 
 الكويت

 اليم : العضو املناوب األول
 : قط العضو املناوب الثال

 أمريكا الشمالية
(2) 

 كندا
 الوصيات املتحدة األم يكية

 جنوب غرب المحيط الهادئ
(2) 

 باصو
 ملون ا

 جزر سليمان: العضو املناوب األول
 : جزر مارشالالعضو املناوب الثال
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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 

 

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 

 

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 
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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 
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 المراقبون في مجموعة العمل
 

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 

 

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 
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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 
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 الدوليةالمراقبون من المنظمات الحكومية 
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 
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Director General 

Department of Fisheries 
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Phone: +6625611728 
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