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A 

 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة
 المؤقت األعمال جدول من 1-3 البند

 عشرة السادسة العادية الدورة
 2017 شباط/فبراير 3 – الثاني كانون/يناير 30 روما،

 بالموارد ةالمعني المخصصة الدولية الحكومية الفنية العمل لمجموعة األولى الدورة تقرير
 والزراعة لألغذية المائية الوراثية

 
 

 اجتماعا   تعقد نأ هلا التابعة الدولية احلكومية الفنية العمل مجاعات من األخرية، دورهتا يف اهليئة، طلبت 
 املخصااااااصااااااة الدولية احلكومية الفنية العمل جملموعة األوىل الدورة انعقدت وقد. عشاااااارة السااااااادسااااااة العادية دورهتا قبل

 حزيران/يونيو 22 إىل 20 من الفرتة خالل رومااا يف( العماال جمموعااة) والزراعااة ألغااذيااةل املااائيااة الوراثيااة باااملوارد املعنيااة
 والزراعة ألغذيةل املائية الوراثية املوارد حالة لتقرير األوىل املسودة يف أمور، مجلة ضمن العمل، جمموعة ونظرت. 2016

 املخرجات قحتون وراجعت الساااانوات عدداملت اهليئة عمل برنامج تنفيذ أيضااااا العمل جمموعة واسااااتعرضاااات. العامل يف
 الوثيقااة، هااذه يف العماال جملموعااة األوىل الاادورة تقرير ويرد. 2027-2018 للفرتة املقرتحااة الرئيساااااااااااااايااة البااار ة واملعااامل

 .اهليئة فيه تنظر لكي
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 األولى الدورة
 الفنية العمل لمجموعة
 صةالمخص الدولية الحكومية

 المائية الوراثية بالموارد المعنية
 والزراعة لألغذية

 
 
 
 
 

2016 حزيران/يونيو 22-20 إيطاليا، روما،
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 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة
 
 
 

 المخصصة الدولية الحكومية الفنية العمل لمجموعة األولى الدورة تقرير
 والزراعة لألغذية المائية راثيةالو  بالموارد المعنية

 
 2016 حزيران/يونيو 22-20 إيطاليا، روما،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة

  2016 روما،



 

 

 املائية الوراثية واردبامل املعنية املخصصة الدولية احلكومية الفنية العمل جملموعة األوىل للدورة أُعّدت اليت الوثائق مجيع
 :التايل العنوان على اإلنرتنت شبكة على متاحة والزراعة ذيةلألغ

 
media/MeetingDocuments/AqGenRes2016/default.htm-http://www.fao.org/fi/static 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ألغذيةا ملنظمة خاص رأي أي عن تعرب ال عرضاااااا ا وطريقة اإلعالمية املواد هذه يف املسااااااتخدمة افاألوصاااااا
 منطقاااااة، أو ماااااديناااااة أو إقليم أو بلاااااد ألي القاااااانوي باااااالوضااااااااااااااع يتعلق ماااااا يف املتحااااادة لألمم والزراعاااااة

  .وختوم ا حدودها بتعيني أو بسلطاهتا يتعلق ما يف أو

 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/AqGenRes2016/default.htm
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 المحتوياتبيان 
 الفقرات

 1 مقدمة -أّوال  
 6-2 واملقرر الرئيس ونواب الرئيس وانتخاب الدورة افتتاح -ثانيا  
 14-7 العامل يف والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة عن التقرير إعداد -ثالثا  
 واملعنية األمساك مصايد التابعة للجنة االستشارية العمل جملموعة األوىل الدورة تقرير -رابعا  

 16-15 هبا املتصلة املائية والتكنولوجيات الوراثية ردباملوا
 والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد على حلصولا -خامسا  

 19-17 منافع ا وتقاسم
 25-20 السنوات املتعدد اهليئة عمل برنامج استعراض -سادسا  
 26 أعمال من يستجد ما -سابعا  
 27 التقرير اعتماد -ثامنا  
 29-28 اخلتامية ياناتالب -تاسعا  

 
 المرفقات

 
 لألغذية املائية يةالوراث باملوارد املخصصة املعنية الدولية احلكومية الفنية العمل موعةجمل الدورة األوىل أعمال جدول -ألف

 والزراعة
 قائمة بالوثائق -باء

 املائية الوراثية باملوارد املعنية صااااااةاملخصاااااا الدولية احلكومية الفنية العمل جمموعة يف املناوبون واألعضاااااااء األعضاااااااء -جيم
 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هليئة عشرة اخلامسة العادية املنتخبون خالل الدورة

واملراقبني باملندوبني قائمة -دال



1 CGRFA/WG-AqGR-1/16/Report 

 

 مقدمة   -أّولا 
 
 لألغذية ملائيةا وراثيةال باملوارد املعنية املخصااااااااااااااصااااااااااااااة الدولية احلكومية الفنية العمل جملموعة األوىل الدورة ُعقدت -1

 املناوبني واألعضاااء باألعضاااء قائمة وترد. 2016 حزيران/يونيو 22 إىل 20 من إيطاليا، روما، يف( العمل جمموعة) والزراعة
 .جيم املرفق ضمن واملراقبني باملندوبني قائمة وترد. باء املرفق ضمن العمل جمموعة يف
 

 والمقرر الرئيس نوابو  الرئيس وانتخاب الدورة افتتاح   -ثانياا 
 
 ةمنظم يف املائية األحياء وتربية األمساك مصاااااااااايد إدارة املسااااااااااعد، العام املدير ،Árni Mathiesen السااااااااايد افتتح -2

 الضااااااااااااااوء طوساااااااااااااالّ . وباملراقبني العمل جمموعة يف باألعضاااااااااااااااء مرّحبا   االجتماع،( املنظمة) املتحدة لألمم والزراعة األغذية
 تطورا   يشااااااااااااا د لذيا املائية األحياء تربية قطاع لتنمية الزاوية حجر تشاااااااااااااكل والزراعة لألغذية املائية ثيةالورا املوارد أنّ  على

 الوراثية املوارد الةح عن التقرير إعداد عملية إىل وباإلشااارة. وأنشااطت ا وبراجم ا املنظمة سااياسااات يف يتجلى ما وهو سااريعا  
 ،اآلن حىت الواردة القطريااااااة التقااااااارير يف الواردة املعلومااااااات أنّ  إىل أشاااااااااااااااااااار ،العااااااامل يف والزراعااااااة لألغااااااذيااااااة املااااااائيااااااة

 القريبة الربية األنواعو  املسااااااااتزرعة لألنواع املائية الوراثية املوارد به تضااااااااطلع الذي اهلام الدور ترب  أولية، معلومات كانت  وإن
 تساتخدم بلدانال أن على أيضاا   تدلّ  القطرية التقارير أنّ  إىل كذلك  وأشاار. الغذائي واألمن السامكي اإلنتاج جمال يف من ا
 ددوشااااااااااااااا. للمنظمااة املرفوعااة الساااااااااااااااابقااة التقااارير إليااه أشاااااااااااااااارت مبااا مقااارنااة واملسااااااااااااااتزرعااة املااائيااة األنواع من أكرب قاادرا  

 ايلاحل نظمةامل عمل يكّمل العامل يف والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة عن التقرير أنّ  على Mathiesen الساااااااااااااايد
  .نشرهاو  وحتليل ا املائية األحياء وتربية األمساك مصايد عن املعلومات مجع جماالت يف املضافة قيمته ويعز 

 
. املراقبنيو  باملندوبني ،(اهليئة) والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة أمينة ،Irene Hoffmann الساااااااااااااايدة ورّحبت -3

 خطة عليه صتن كما  واستدامت ا والغذائية الزراعية النظم كفاءة  لضمان أساسيا   دورا   تؤدي الوراثية املوارد أنّ  إىل وأشارت
 عمل من اعن  املنبثقة العمل وجمموعات اهليئة به تقوم ما أنّ  كذلك  وأوضااااااااحت. املسااااااااتدامة التنمية وأهداف 2030 عام

 ج ا ا   باعتبارها العمل جمموعة إنشاء ريخبتا أيضا   وذّكرت. املستدامة التنمية أهداف من متعددة غايات حتقيق يف يساهم
 لألغذية املائية وراثيةال املوارد حالة عن التقرير مشااااروع إعداد صااااعيد على احملر  التقدم إىل وأشااااارت لل يئة تابعا   اسااااتشاااااريا  

 تقاريرها رفعت اليت اندالبل إىل بالشااااااااااااكر وتوج ت. واحليوانية النباتية الوراثية املوارد من كالا   يشاااااااااااامل مبا العامل يف والزراعة
 اجملال يف فساااااااااااااااحا  إ ممكنة فرصااااااااااااااة أقرب يف القطرية تقاريرها عرض إىل بعد ذلك إىل تبادر مل اليت البلدان ودعت القطرية

 .التقرير مشروع تنقيح عملية الستكمال
 
 انتخااااااب ومت. هلاااااا رئيسااااااااااااااااااا  ( مااااااليزياااااا) Mohd Fariddudin Othman السااااااااااااااياااااد العمااااال جمموعاااااة وانتخبااااات -4

 والساااااااااااااايااااااادة( أملاااااااانياااااااا) Clemens Fieseler والسااااااااااااااياااااااد( أفريقياااااااا جنوب) Belemane Semoli السااااااااااااااياااااااد من لكااااااا
Marcela Costagliola (األرجنتني )والساااااااااايد( مصاااااااااار) ساااااااااااي أمحد والساااااااااايد Percy Rechelluul (باالو )  للرئيس نوابا. 

 .للدورة مقررا  ( أملانيا) Clemens Fieseler السيد انتخاب ومت
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 تشارك وفس العمل، جملموعة األساسي النظام من الثالثة املادة بأحكام عمال   بأنه، العمل جمموعة لرئيسا وأبلغ -5
 .عاالجتما  هذا يف كأعضاء(  فريدي كابو  عن عوضا  ) والسنغال( الكويت عن عوضا  ) السعودية العربية اململكة

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

 العالم في والزراعة لألغذية المائية الوراثية الموارد حالة عن التقرير إعداد   -ثالثاا 
 
 والزراعااااة يااااةلألغااااذ املااااائيااااة الوراثيااااة املوارد حااااالااااة عن التقرير إعااااداد بعنوان الوثيقتني يف العماااال جمموعااااة نظرت -7
 .2العامل يف والزراعة لألغذية ئيةاملا الوراثية املوارد حالة عن التقرير ومشروع ،1العامل يف
 
التقرير( وع مشااااار ) والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة عن التقرير مشاااااروع أن إىل العمل جمموعة وأشاااااارت -8

 نيسان/بريلأ 15 قبل رمسيا   تقدمي ا مت اليت القطرية التقارير من تقريرا   47 من حمدودة جمموعة على قائما   أولّيا   حتليال   يشّكل
 حالة عن قريرالت إلجنا  إضااايف بعمل والقيام القطرية التقارير من أكرب عدد على احلصااول ضاارورة إىل أشااارت كما.  2016
 تعيني إىل بعد ذلك تفعل مل اليت البلدان اهليئة تدعو بأن وأوصت ،)التقرير( يف العامل والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد
 وقّدمت سااااابق اليت البلدان تشاااااجيع جانب إىل ،2017 آذار/مارس 31 حبلول القطرية التقارير وتقدمي يةوطن اتصاااااال ج ة
 .نفس ا الزمنية امل لة وضمن االقتضاء حسب منه، منّقحة نسخة رفع إىل قطريا   تقريرا  

 
 إلجنا  ل اعم مواصاااااااااالة املنظمة إىل اهليئة تطلب بأن وأوصاااااااااات. التقرير مشااااااااااروع هبيكل العمل جمموعة ورّحبت -9

 تقوم بأن أوصااااااااااات ماك.  عشااااااااااارة الساااااااااااابعة دورهتا يف واهليئة الثانية دورهتا يف العمل جمموعة من كل  فيه تنظر لكي التقرير
 :يلي مبا التقرير، ملشروع مراجعت ا أثناء املنظمة،

 
 فرعي، ليمإق أو إقليم لكل املعدة امللخصاااااات إىل باإلضاااااافة التحليل، ضااااامن فردي بشاااااكل البلدان حتديد •

 االقتضاء؛ حسب

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

 االقتضاء؛ حسب املتقدمة، البلدان مقابل النامية البلدان حبسب حتليل توفري •

 تقارير في ا رفعت ومل القطرية التقارير يف حتديدها مت مسااتزرعة وأصااناف جديدة أنواع عن األمثلة بعض إدراج •
 املنظمة؛ إىل اآلن قبل

 تقااااريرال يف الواردة املعلوماااات تعكس أن على احلرص أجااال من كاااافاااة  البلااادان إىل املراجع يف النظر إعاااادة •
 ؛7 الفصل ضمن 2-7 الفرعي الفصل من األخري القسم يف خاصة الوطنية،

                                                             
 1Rev. 2/16/1-AqGR-CGRFA/WGالوثيقة   1
 Inf.16/1-AqGR-CGRFA/WG/2 الوثيقة  2
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 الواردة املعلومات عن فصااااااال ا كنمي ال اليت 7 الفصااااااال ضااااااامن 4-7 الفرعي الفصااااااال اساااااااتنتاجات مراجعة •

 منافع ا؛ وتقاسم املوارد على احلصول بنظم يتعلق ما يف خاصة التقرير، يف

 ؛6 الفصل ضمن 5-6 الفرعي الفصل من األخرية الفقرة يف الوارد االقتباس تبسيط •

 والوطنية ةيميواإلقل الدولية والشاااااابكات واملنظمات العلمية املؤلفات من مثال  ) إضااااااافية معلومات اسااااااتخدام •
 مشل؛أ تقييم إجراء يف واملسامهة القطرية التقارير استكمال هبدف( املتقّدمة العلمية واملؤسسات

 األساسية؛ باملصطلحات كامل  مسرد وإتاحة التقرير يف التعاريف توحيد •

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

 الغا ية واألنواع ئلاملوا وتغرّي  املناخ تغرّي  بشااااااااااااااأن أمور مجلة ضاااااااااااااامن ذلك يف مبا نتائجلل معّمق حتليل توفري •
 املائية؛ الوراثية املوارد على تؤثّر حمرّكات باعتبارها

 الساااالوك اتمدون غرار على ملزمة غري قانونية صااااكوك وتضاااامني واالساااارتاتيجيات السااااياسااااات بني التمييز •
 الطوعية؛ التوجي ية واخلطوط

 املوارد إىل الوصااااااول ونظم موقع ا يف املوارد صااااااون مثل) الفصااااااول يف إلي ا املشااااااار املفاهيم بعض توضاااااايح •
 ؛(منافع ا وتقاسم الوراثية

 امل اجرة األنواع ونص خيص ما يف سيما ال املائية، الوراثية املوارد إلدارة التعاون جمال يف بالتحديات التسليم •
  احلدود؛ عرب

 وخارجه وقع ام يف املائية الوراثية املوارد لصااااااااااااون ناجحة واساااااااااااارتاتيجيات لربامج دةاحملد األمثلة بعض إدراج •
  املوارد؛ لصون املتبعني الن جني بني التكامل على والتشديد

 عملييت بني توا ن قامةإ وبضااارورة املائية الوراثية املوارد صاااون إىل بالنسااابة احملمية املائية املناطق بقيمة التساااليم •
  املناطق؛ خمتلف يف الراهنة الظروف مراعاة مع روالتطوي الصون

 املوارد على تعتمد يتال الطبيعية األمساك ومصااااايد املائية األحياء تربية نظم بني القائمة الوثيقة الروابط إظ ار •
  الربية؛ املائية الوراثية

 األحياء ةوتربي الساااااااامكية املوارد حالة عن التقرير يف الواردة املعلومات املقدمة املعلومات تكّمل أن ضاااااااامان •
  العامل؛ يف املائية

 الوراثية للموارد املساااااتدام االساااااتخدام جمال يف املتنوعة الشااااابكات تقّدم ا اليت املساااااامهة لفعالية حتليل إدراج •
  وصوهنا؛ املائية

 حتسني هبدف ياسااتالسا جمال يف اساتجابة ساتساتدعي اليت الرئيساية والثغرات النتائج على الضاوء وتساليط •
 .وصوهنا املائية الوراثية للموارد املستدام الستخداما

 



CGRFA/WG-AqGR-1/16/Report 4 

 

 املوارد بشاااااااااأن احملددة املعلومات من ممكن قدر أكرب إدراج إىل البلدان اهليئة تدعو بأن العمل جمموعة وأوصااااااااات -10
 املصااالحة حابأصااا شاااأنب إضاااايف مساااح على اإلجابة وإىل املوحد، باالساااتبيان مساااتعينة   القطرية تقاريرها يف املائية الوراثية
 .املائية الوراثية باملوارد املعنيني

 
. وصاااااااااوهنا ائيةامل الوراثية املوارد إلدارة املطلوبة الفنية القدرات من العايل باملساااااااااتوى علما   العمل جمموعة وأخذت -11

 لبناء إقليمية عمل حلقات تنظيم تواصاال أن امليزانية، خارج من األموال بتوافر رهنا   املنظمة، إىل اهليئة تطلب بأن وأوصاات
 .واستخدام ا املائية الوراثية املوارد صون جمال يف البشرية والقدرات الوطنية املؤسسات وتعزيز القدرات

 
 القطرية رالتقاري إعداد لدى الوطنية التنساااااااااايق ج ات واج ت ا اليت بالصااااااااااعوبات علما   العمل جمموعة وأحاطت -12

 .ممن  املعلومات واساااااااتقاء املصااااااالحة أصاااااااحاب من ومتنّوعة واساااااااعة طائفة مع التشااااااااور إىل احلاجة حيث من سااااااايما ال
 املؤساااااساااااات مع أكرب بشاااااكل التعاون تشاااااجيع إىل اآلخرين املصااااالحة وأصاااااحاب البلدان بدعوة اهليئة تقوم بأن وأوصااااات
 ملعاجلة املالية ملواردا  يادة إىل والدعوة جّيدة، بقدرات تتمتع اليت األخرى والبلدان اإلقليمية والشاااااااااااااابكات املتقدمة العلمية
 .املسائل هذه
 
 بأن أوصتو  السياسات، وصياغة والتعليم البحوث جماالت بني حمدود تكامل وجود إىل العمل جمموعة وأشارت -13
 دور على العمل موعةجم وشاااااااددت. املائية الوراثية املوارد خيص ما يف املكونات هذه بني أقوى روابط بتشاااااااجيع اهليئة تقوم

 بأن وأوصت املائية لوراثيةا املوارد تبادل عن فضال   والعلمي التكنولوجي التبادل تيسري جمال يف والدولية إلقليميةا الشبكات
 .املستقل اخلارجي استعراض ا ضمن ذلك يف مبا التقرير، إعداد عملية يف املشاركة إىل الشبكات هذه اهليئة تدعو

 
 التوعية االتجم يف احلكومات طلب على بناء البلدان دعم املنظمة إىل اهليئة تطلب بأن العمل جمموعة وأوصااات -14

 وأنشااااطة واإلقليمية نيةالوط الشاااابكات تعزيز ذلك يف مبا املائية، الوراثية باملوارد اخلاصااااة السااااياسااااات وتطبيق القدرات وبناء
 .النامية البلدان يف خاصة الصلة، ذات التوعية

 
 التابعة الستشارية العمل لمجموعة األولى الدورة تقرير   -رابعاا 

 المائية الوراثية بالموارد والمعنية األسماك مصايد للجنة
 بها المتصلة والتكنولوجيات

 
 للجنة لتابعةا االسااااااااااااااتشااااااااااااااارية العمل جملموعة األوىل الدورة تقرير موجز" بعنوان الوثيقة يف العمل جمموعة نظرت -15

 بنساااخته االجتماع بتقرير أيضاااا   علما   وأخذت. 3"هبا املتصااالة والتكنولوجيات ائيةامل الوراثية باملوارد واملعنية األمساك مصاااايد
 .4الكاملة
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 واملعنية ألمساكا مصايد للجنة التابعة االستشارية العمل جملموعة املؤقتة العمل خبطة علما   العمل جمموعة وأخذت -16
 بأن وأوصاات(. األمساك دمصاااي للجنة التابعة االسااتشااارية العمل جمموعة) هبا املتصاالة والتكنولوجيات املائية الوراثية باملوارد
 املوارد حالة عن رالتقري إعداد يف للمساااااامهة األمساك مصاااااايد للجنة التابعة االساااااتشاااااارية العمل جملموعة دعوهتا اهليئة تكرر

 حتاط بأن وأوصاااااااات. يرالتقر  مشااااااااروع على تعليقاهتا تقدمي خالل من ذلك يف مبا ،العامل يف والزراعة لألغذية املائية الوراثية
 .الدورة هذه بنتائج علما   األمساك مصايد للجنة التابعة االستشارية العمل جمموعة

 
 منافعها وتقاسم والزراعة لألغذيةالمائية  الوراثية الموارد على لحصولا   -خامساا 

 
 الوراثية املوارد على ولللحص الفرعي قطاعبال حتديدا   املعنية العناصر وضع بعنوان الوثيقة يف العمل جمموعة نظرت -17

 للحصااااااااااااااول احمللي التنفياااذ تيسااااااااااااااري عنااااصاااااااااااااار على العمااال جمموعاااة وأثنااات  5.مناااافع اااا وتقااااساااااااااااااام والزراعاااة لألغاااذياااة
 كانت  عناصاااااار وهي ،والزراعة لألغذية الوراثية للموارد الفرعية القطاعات خمتلف إىل بالنساااااابة منافع ا وتقاساااااام املوارد على

 .املنظمة ومؤمتر يئةاهل هبا رّحبت
 
منافع ا  وتقاساااام ملواردا على الفنيني والقانونيني املعنيني باحلصااااول اخلرباء فريق ينظر بأن العمل جمموعة وأوصاااات -18
 القائمة األطر منضاااااا املائية الوراثية املوارد قطاع هبا يتمّيز اليت املمارسااااااات بتشاااااااطر يقوم وأن احلالية االسااااااتخدام أوجه يف

 املوارد على ولللحصااااااااااا حاليا   القائمة األطر إىل بالنسااااااااااابة القطرية التجارب مجع اهليئة تتوىل بأن كذلك  أوصاااااااااااتو . حاليا  
 مبا املائية، الوراثية دباملوار  خاصااة مواد تتضاامن أطر وهي املقبلة، دورهتا يف العمل جمموعة في ا تنظر لكي منافع ا، وتقاساام

 .املائية الوراثية باملوارد ةاملرتبط التقليدية املعارف عن فضال   احمللية، جملتمعاتوا األصليني السكان لدى املوجودة تلك في ا
 
 والصاااااااكوك ةاألج ز  مع التعاون وتوطيد املعلومات تبادل تعزيز اهليئة أمني يواصااااااال بأن العمل جمموعة وأوصااااااات -19

 العادل والتقاساااااااااام جلينيةا املوارد على حلصااااااااااولا بشااااااااااأن ناغويا وبروتوكول البيولوجي التنوع اتفاقية في ا مبا األخرى، املعنية
 النباتية الوراثية املوارد بشااااأن الدولية واملعاهدة البيولوجي التنوع باتفاقية امللحق اسااااتخدام ا عن الناشاااائة للمنافع واملنصااااف
 .البحار لقانون املتحدة األمم واتفاقية والزراعة لألغذية

 
 السنوات ددالمتع الهيئة عمل برنامج استعراض   -سادساا 

 
 اخلطة مسااااااااااودةو  الساااااااااانوات املتعدد اهليئة عمل برنامج تنفيذ اسااااااااااتعراض بعنوان الوثيقة يف العمل جمموعة نظرت -20

 .6(2027-2018) والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هليئة االسرتاتيجية
 
 السياسات عزيزبت يتعلق ما يف ةخاص املاضي العقد خالل اهليئة أحر ته الذي التقدم إىل العمل جمموعة وأشارت -21

 واسااااااااااااتعرضاااااااااااات. لقدراتا تنمية جمال يف التعاون وبتوطيد والزراعة لألغذية البيولوجي بالتنوع اخلاصااااااااااااة واإلقليمية الوطنية
 تاانااظاار باااااااأن وأوصاااااااااااااااااااات 2027-2018 لاالاافاارتة املااقاارتحاااااااة الااباااااااار ة الاارئاايساااااااااااااااياااااااة واحملااطاااااااات املااخاارجاااااااات وراجااعااااااات
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 الناشئة املنافع قاسموت الوراثية املوارد عن معلومات على احلصول" عن البند بنقل ضا  أي العمل جمموعة وأوصت. اهليئة في ا
 .عشرة السابعة الدورة إىل عشرة الثامنة الدورة من" عن ا
 
 .املستقبل يف عمل ا يف التقرير نتائج اهليئة تراعي بأن العمل جمموعة وأوصت -22
 
 باإلضااااااااااافة ي ا،ف املقرتح اهليكلي بالتغري علما   وأخذت اتيجيةاالساااااااااارت  اخلطة مسااااااااااودة يف العمل جمموعة ونظرت -23

 اهليئة عمل ترب  نأ ميكن املقرتحة االسرتاتيجية األهداف أنّ  إىل وأشارت. سنتني كل  مرة لالستعراض إخضاع ا اقرتاح إىل
 البيولوجي للتنوع شاااااااااااااايآي وغايات للمنظمة املراجع االساااااااااااااارتاتيجي اإلطار من كل  وبني بينه توائم أن أو أكرب حنو على

 .املستدامة التنمية وأهداف
 
 جماالت لىع تعتمد القطاعات بني واملشاااااااارتكة املقرتحة االساااااااارتاتيجية األهداف أنّ  إىل العمل جمموعة وأشااااااااارت -24

 الوراثية املواردب اخلاصاااااة حاليا   املوجودة العاملية العمل خطط وغايات األجل الطويلة األهداف وعلى االسااااارتاتيجية األولوية
 واإلجراءات املؤشاااااااااااااارات اسااااااااااااااتخاااااادام املباااااادأ، حيااااااث من أيضاااااااااااااااااااا ، بااااااالتااااااايل وميكن. واحلرجيااااااة واحليوانيااااااة النباااااااتيااااااة

 .القطاعات بني املشرتكة االسرتاتيجية األهداف رصد أجل من العمل خطط لرصد اهليئة اعتمدهتا اليت
 
 ّنبجي أن شااأنه من املوجودة العمل خطط صاادلر  أصااال   قائمة مؤشاارات اسااتخدام أنّ  إىل العمل جمموعة وأشااارت -25
 التنوع صون إىل معا   آن يف يسعى لكي 3 اهلدف صياغة يف النظر بإعادة وأوصت. التقارير رفع لناحية إضايف عبء إلقاء

 .ذلك عن الناشئة للمنافع واملنصف العادل التقاسم وإىل مستدام حنو على واستخدامه البيولوجي
 

 عمالأ من يستجد ما   -سابعاا 
 
 .األعمال جدول على أخرى بنود أي هناك تكن مل -26
 

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

 الختامية البيانات   -تاسعاا 
 
ه -28  قااادموه ماااا على أيضااااااااااااااااا ، املراقبني وإىل واملقرر، الرئيس ونواب املنااادوبني من كااالّ   إىل باااالشااااااااااااااكر الرئيس توجاااّ

 تعز  أن أهناشااا من واليت الدورة خالل اعُتمدت اليت التوصااايات إىل بالنسااابة العمل جمموعة على واثىن هامة مساااامهات من
  املسااااااااااااااتويات على ائيةامل الوراثية املوارد وإدارة العامل يف والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة عن التقرير إعداد عملية
 .الكواليس يف يعملون الذين أولئك ذلك يف مبا املنظمة موظفو به قام الذي بالعمل وأقرّ . كافة
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 ملالع جمموعة مشااااورة على املائية، األحياء وتربية األمساك مصااااايد إدارة مدير نائب ،Audun Lem الساااايد وأثىن -29
 اهليئااة، أمينااة ،Hoffmann السااااااااااااااياادة باادورهااا وتوج اات. برتبيااة األحياااء املااائيااة اخلاااص املنظمااة عماال لربنااامج دفع إلعطاااء
 الوراثية املوارد الةح عن التقرير أنّ  إىل وأشااااارت لل يئة االساااارتاتيجية للخطة دعم من قّدمته ملا العمل جمموعة إىل بالشااااكر

 الرئيس إىل كربالشااااا وتوج ت. اهليئة إىل بالنسااااابة أخرى أسااااااساااااية مرحلة يشاااااكل ساااااوف العامل يف والزراعة لألغذية املائية

. الدورة حضااااااور من ةالنامي البلدان من املندوبني لتمكني قّدمت ا اليت املالية املساااااااعدة على أملانيا حكومة وإىل قيادته ىعل
 لوراثيةا املوارد جمال يف البلدان عمل مؤا رة املتواصاااال املنظمة التزام العمل، جمموعة أمني ،Matthias Halwart الساااايد وأّكد
   .والزراعة لألغذية املائية
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 ألف المرفق
 المعنية المخصصة الدولية الحكومية الفنية العمل مجموعةالدورة األولى ل أعمال جدول

 والزراعة لألغذية المائية الوراثية بالموارد
 
 الدورة افتتاح -1
 واملقرر الرئيس ونواب الرئيس انتخاب -2
  الزمين واجلدول األعمال جدول اعتماد -3
 العامل يف والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة عن التقرير إعداد -4
 املائية راثيةالو  باملوارد واملعنية األمساك مصااااااااااااااايد للجنة التابعة االسااااااااااااااتشااااااااااااااارية العمل جملموعة األوىل الدورة تقرير -5

 هبا املتصلة والتكنولوجيات
 منافع ا وتقاسم املائية الوراثية املوارد على احلصول -6
 السنوات املتعدد اهليئة عمل نامجبر  استعراض -7
 أعمال من يستجد ما -8
 التقرير اعتماد -9
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 المرفق باء
 قائمة بالوثائق

 
 وثائق العمل

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

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

 املؤقتان الزمين واجلدول التفصيلي األعمال جدول
 

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

 يف راعااةوالز  لألغااذيااة املااائيااة الوراثيااة املوارد حااالااة عن التقرير إعااداد
 العامل

 
CGRFA/WG-AqGR-1/16/3 
 

 عنيةامل االسااااااااااااتشااااااااااااارية العمل جملموعة األوىل الدورة تقرير عن موجز
 للجنااة عااةالتاااب الصاااااااااااااالااة ذات والتكنولوجيااات املااائيااة الوراثيااة باااملوارد
 األمساك مصايد

 
CGRFA/WG-AqGR-1/16/4 
 

 املوارد لىع للحصااااول الفرعي بالقطاع حتديدا   املعنية العناصاااار وضااااع
 منافع ا وتقاسم والزراعة لألغذية الوراثية

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

 خلطةا ومشاااااااااروع السااااااااانوات املتعدد العمل برنامج تنفيذ اساااااااااتعراض
 (2027-2018ة )والزراع لألغذية الوراثية املوارد هليئة االسرتاتيجية

  
 المعلومات وثائق

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

 خصاااصاااةامل الدولية احلكومية الفنية العمل جملموعة األسااااساااي النظام
 واملناوبون واألعضاااااااااااااااء  والزراعة لألغذية املائية الوراثية باملوارد املعنية
 عشرة اخلامسة العادية دورهتا يف اهليئة انتخبت م الذين

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

 العامل يف والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة تقرير مشروع
 

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

 ملااائيااةا الوراثيااة باااملوارد املعنيااة االسااااااااااااااتشااااااااااااااااريااة العماال جمموعااة تقرير
 األمساك مصايد للجنة التابعة الصلة ذات والتكنولوجيات

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

 بالوثائق قائمة
 

CGRFA/WG-AqGR-1/16/Inf.5 واملراقبني باملندوبني قائمة 
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 المرفق جيم
 المخصصة الدولية الحكومية الفنية العمل مجموعة في المناوبون واألعضاء األعضاء
 لهيئة عشرة الخامسة العادية الدورةالمنتخبون خالل  المائية الوراثية بالموارد المعنية

 والزراعة لألغذية الوراثية اردالمو 
 

 التشكيل
 (إقليم كل  في البلدان عدد)

 البلد

 أفريقيا
(5) 

 الكامريون

 فريدي كابو

 املغرب

 أوغندا

 أفريقيا جنوب

 السنغال: األول املناوب العضو

 ناميبيا: الثاي املناوب العضو

 آسيا
(5) 
 

 بنغالديش

 كمبوديا

 اليابان

 يةالشعب الدميقراطية الو مج ورية

 ماليزيا

 باكستان: األول املناوب العضو

 النكا سري: الثاي املناوب العضو

 أوروبا

(5) 

 التشيكية اجلم ورية

 فرنسا

 أملانيا

 النرويج

 إسبانيا

 بولندا: األول املناوب العضو

 هنغاريا: الثاي املناوب العضو
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 التشكيل
 (إقليم كل  في البلدان عدد)

 البلد

 الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا
(5) 

 األرجنتني

 الربا يل
 غيانا

 مابن

 أوروغواي

 جامايكا: األول املناوب العضو

 األدنى الشرق
(4) 

 العربية مصر مج ورية

 اإلسالمية إيران مج ورية

 الكويت

 ُعمان سلطنة

 السعودية العربية اململكة: األول املناوب العضو
 قطر: الثاي املناوب العضو

 الشمالية أمريكا
(2) 

 كندا

 األمريكية املتحدة الواليات

 الهادئ المحيط غرب جنوب
(2) 

 باالو

 سليمان جزر

 تونغا: األول املناوب العضو

 مارشال جزر :الثاي املناوب العضو
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 المرفق دال

 والمراقبين بالمندوبين قائمة

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

 عملأعضاء مجموعة ال
MEMBERS OF THE WORKING GROUP MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL 

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO 
 

ARGENTINA - ARGENTINE 

 

Marcela COSTAGLIOLA 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 

  Pesquero (INIDEP) 

Buenos Aires 

Phone: +5402234862586 

Email: mcosta@inidep.edu.ar 

 

Santiago PANNE HUIDOBRO 

Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 

Ministerio de Agroindustria 

Buenos Aires 

 

BANGLADESH 
 

Md. Khalilur RAHMAN 

Bangladesh Fisheries Research Institute 

Dhaka 

Phone: 88091-62710 

Email: krahman2863yahoo.com 

 

BRAZIL - BRÉSIL - BRASIL 
 

Larissa Maria LIMA COSTA 

Alternate Permanent Representative of Brazil to 

  FAO 

Rome, Italy 

Phone: +39 066789353 

Email: larissa.costa@itamraty.gov.br 

 

CAMBODIA - CAMBODGE - CAMBOYA 

 

Somony THAY 

Director 

Department of Aquaculture Development 

Fisheries Administration 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

Phnom Penh 

Email: monyangkor@gmail.com 

 

CAMEROON - CAMEROUN - CAMERÚN 

 
Divine NGALA TOMBUH 

Sous-Directeur de l'Aquaculture  

Ministère de l'Élevage, des Pêches et des  

  Industries Animales 

Yaoundé 

Phone: +237 663330000 

Email: dntombuh@yahoo.co.uk 

 

CZECH REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE - REPÚBLICA CHECA 

 

Martin FLAJSHANS 

Professor, Doctor in Engineering 

University of South Bohemia in Ceske  

  Budejovice 

Faculty of Fisheries and Protection of Waters 

Vodnany 

Phone: +420387774608 

Email: flajshans@frov.jcu.cz 

 

EGYPT - ÉGYPTE - EGIPTO 
 

Ahmed SANEY 

General Director  

Fish Farm Department 

General Authority for Fish Resources 

  Development 

Cairo 

Phone: +20222620118 

 

FRANCE - FRANCIA 
 

Benoît BOURBON 

Adjoint au chef de bureau Pisciculture et Pêche 

  continentale 

Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de 

  la Mer 

La Défense 

Phone: ( 33) 140812122 

Email: benoit.bourbon@developpement-

durable.gouv.fr 
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Marc VANDEPUTTE 

Coordinateur piscicole 

Institut National de la recherche agronomique  

  INRA 

Jouy-en-Josas 

Phone: (33) 1 42 75 90 00 

Email: marc.vandeputte@jouy.inra.fr 

 

GERMANY - ALLEMAGNE - ALEMANIA 
 

Clemens FIESELER 

Federal Office for Agriculture and Food 

Division 321  

Information and Coordination Centre for 

  Biological Diversity (IBV) 

Bonn 

Phone: +49 (0)228 / 99 6845 - 3246 

Email: clemens.fieseler@ble.de 

 

HUNGARY - HONGRIE - HUNGRÍA 

 

Zsigmond JENEY 

Fish Genetics Expert 

National Agricultural Research and Innovation 

  Center 

Research Institute for Fisheries and Aquaculture 

Department of Fish Genetics 

Szarvas 

Phone: (+36) 70 440 3132 

Email: jeneyz@haki.hu 

 

IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) - IRAN 

(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') - IRÁN 

(REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) 

 

Hosseinali ABDOLHAY 

Head of Aquaculture Department of  

  Iranian Fisheries Organization (SHILAT) 

Tehran 

Email: abdolhay@mail.fisheires.ir  

 

JAPAN - JAPON - JAPÓN 

 

Ryo KIMURA 

Manager 

Collaborative Research Coordination Division 

Research Management Department 

Fisheries Research and Education Agency 

Tokyo 

 

Sayoko ISU 

Staff 

Marine Technology Office 

Research and Technological Guidance Division 

Resources Enhancement Promotion Department 

Fisheries Agency 

Tokyo 

 

Takaaki UMEDA 

Rome, Italy 

 

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC 

-  RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 

POPULAIRE LAO - REPÚBLICA 

DEMOCRÁTICA POPULAR LAO 

 

Vannaphar TAMMAJEDY 

Deputy Director 

Namxouang Aquaculture Development Center 

Department of Livestock and Fisheries 

Ministry of Agriculture and Forestry 

Vientiane 

Phone: +85621215243 

Email: vannaphar@gmail.com 

 

MALAYSIA - MALAISIE - MALASIA 

 

Mohd Fariddudin OTHMAN 

National Focal Point on Aquatic Genetic 

  Resources 

Head of Freshwater Fisheries Research Division 

Department of Fisheries 

Kuala Lumpur 

 

MOROCCO - MAROC - MARRUECOS 
 

Malika CHLAIDA 

Chef du Laboratoire de Génétique des 

  Ressources Halieutiques 

Institut National de Recherche Halieutique 

Casablanca 

Phone: +212661112276 

Email: ma_chlaida@hotmail.com  
 
OMAN - OMÁN 
 
Abdullah AL BALUSHI 

Specialist 

Monitoring and Data collection 

Oman Animal and Plant Genetic Resource 

  Center 

Muscat 

Email: abdullah.albalushi@oapgrc.gov.om 
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PALAU - PALAOS 
 

Percy RECHELLUUL 

Fisheries Technician 

Bureau of Marine Resource 

Ministry of Natural Resources, Environment &  

  Tourism 

Koror 

Phone: +6804883125 

 

PANAMA - PANAMÁ 

 

Marcos MENDIZABAL 

Director  

Investigación y Desarrollo de la Autoridad de 

  los Recursos Acuáticos de Panamá 

Panamá 

Phone: +507 5116036 

Email: mmendizabal@arap.gob.pa 

 

SAUDI ARABIA - ARABIE SAOUDITE - 

ARABIA SAUDITA 
 

Saad Mhd. ALZAHRAH 

General Director of Aquaculture Department 

Ministry of Environment, Water & Agriculture 

Kingdom of Saudi Arabia 

Jeddah 

Phone: +966507752866 

Email: s.alzahrah@moa.gov.sa 

 

SENEGAL - SÉNÉGAL 
 

Hamet DIADHIOU 

Phone: +221774836885 

Email: hamet_diadhiou@yahoo.fr 

 

SPAIN - ESPAGNE - ESPAÑA 
 

Paloma CARBALLO TEJERO 

Jefa de Area de Acuicultura 

Secretaria General de Pesca 

Dirección General de Recursos Pesqueros y 

  Acuicultura   

Subdirección General de Caladero Nacional,  

  Aguas Comunitarias y Acuicultura 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

  Medio Ambiente 

Madrid 

Phone: +34913476071 

Email: pcarball@magrama.es 

 

 

Jaime PALAO LÓPEZ 

Colaborador Técnico 

Área de Acuicultura  

Secretaría General de Pesca  

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

  Medio 

  Ambiente 

 

SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD - 

SUDÁFRICA 

 

Belemane SEMOLI 

Chief Director Aquaculture and Economic  

  Development 

Department of Agriculture, Forestry and Fisheries 

Pretoria 

Phone: +27 12 3197662 

Email: belemanes@daff.gov.za 

 

UGANDA - OUGANDA 

 

Edward RUKUUNYA 

Assistant Commissioner Fisheries Resources 

  Management and Development 

Ministry of Agriculture, Animal Industry and 

  Fisheries 

Kampala 

Phone: +256772413279 

Email: edwardrukunya@yahoo.com 

 

OBSERVERS FROM COUNTRIES 

MEMBERS OF THE COMMISSION - 

OBSERVATEURS DE PAYS MEMBRES DE 

LA COMMISSION - OBSERVADORES DE 

PAISES MIEMBROS DE LA COMISION 
 

CHINA - CHINE 

 

Munjie BAI 

Deputy Director, and 

Principal Scientist (fish genetics and breeding) 

Pearl River Fisheries Research Institute 

Chinese Academy of Fisheries Sciences 

Xilang, Fangcun, Guangzhou City 

Guangdong Province 
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Jie KONG 

Deputy Director 

Yellow Sea Fisheries Research Institute 

Chinese Academy of Fisheries Sciences 

Nanjing Road 106, Qingdao City 

Shandong Province 

Tel: +85-53285800117 

Email: kongj@ysfri.ac.cn 

 

Yingjie LIU 

Vice President 

Chinese Academy of Fisheries Sciences 

Qingtacun 150, Yongding Lunan 

Beijing City 

Tel: +86-1068673938 

Fax: +86-1068676685 

  

Weiji WANG 

Senior Researcher 

Laboratory of Genetic Resources and Breeding 

Yellow Sea Fisheries Research Institute 

Chinese Academy of Fisheries Sciences 

Nanjing Road 106, Qingdao City 

Shandong Province, P.R. China 

Tel: +85-53285823291 Ext-801 

Email: wangwj@ysfri.ac.cn 

 

EQUATORIAL GUINEA - GUINÉE 

ÉQUATORIALE - GUINEA ECUATORIAL 

 

Dario Nso EDO ABEGUE 

Director General De Recursos Pesqueros 

Ministerio De Pesca Y Medio Ambiente  

Malabo 

Phone: +240222252680 

Email: granmaestrozaiko@yahoo.es 

 

Fernando MONSUY EKUA 

Tecnico De Pesca 

Minsterio De Pesca Y Medio Ambiente 

Malabo 

 

Mateo NSOGO NGUERE MICUE 

Consejero De La Mision Permanente De Guinea  

  Ecuatorial Ante La Fao 

Rome, Italy 

 

Cecilia OBONO NDONG NCHAMA 

Representante Permanente De Guinea Ecuatorial  

  Ante La FAO 

Rome, Italy 

 

Mercedes SERICHE WIABUA 

Segunda Secretaria  

Mision Permanente De Guinea Ecuatorial Ante  

  La FAO 

Rome, Italy 

 

ESTONIA - ESTONIE 

 

Eduard KOITMAA 

Ministry of Rural Affairs of the Republic  

  of Estonia 

Fisheries Economics Department 

Chief Specialist of the Market Regulation and  

  Trade Bureau 

Email: eduard.koitmaa@agri.ee 

 

FINLAND - FINLANDE - FINLANDIA 
 

Petri HEINIMAA 

Group Manager/Aquaculture 

Natural Resources Institute Finland 

Phone: +358405061250 

Email: pertri.heinimaa@luke.fi 

 

GHANA 
 

Nii QUAYE-KUMAH 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Phone: +393890163333 

Email: nii.quaye.kumah@gmail.com 

 

INDONESIA - INDONÉSIE 
 

Rokhmad Mohammad ROFIQ 

Deputy Director 

Directorate General of Aquaculture 

Ministry of Marine Affairs and Fisheries 

  Jakarta 

Phone: 0062213519070 

Fax: 0062213864293 

Email: rokhmad.rofiq@yahoo.com 

 

Sarifin SARIFIN 

Director for Germination 

Directorate General of Aquaculture 

Ministry of Marine Affairs and Fisheries 

Jakarta 

Phone: 0062213519070 

Fax: 0062213864293 

Email: birokeramas@kkp.go.id 
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Yusral TAHIR 

Agriculture Attaché 

Alternate Permanent Representative 

  Embassy of the Republic of Indonesia 

Jakarta 

Phone: +39064200911 

Fax: +39064880280 

Email: indorom@uni.net 
 
Royhan Nevy WAHAB 

First Secretary 

Alternate Permanent Representative 

Embassy of the Republic of Indonesia in Rome 

Phone: +39064200911 

Fax: +39064880280 

Email: indorom@uni.net 
 
Tinus ZAINAL TINUS 

Second Secretary 

Alternate Permanent Representative 

  Embassy of the Republic of Indonesia 

Phone: +39064200911 

Fax: +39064880280 

Email: indorom@uni.net 

 

ITALY - ITALIE - ITALIA 
 
Roberta CIMMARUTA 

Universitá della Tuscia 

Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche  

Viterbo 

Phone: +390761357759 

Email: cimmaruta@unilus.it 
 
Donatella CROSETTI 

Senior Research Scientist 

Institute for Environmental Protection and 

Research (ISPRA) 

Rome 

Phone: +390650074240 

Email: donatella.crosetti@ispraambiente.it 

 

MAURITANIA - MAURITANIE 
 
Mohamed Salem LOULY 

Conseiller Technique du Ministre des Pêchés 

Ministre des pêches et de l'Economie Maritime 

Nouakchott 

Phone: +390690235744 

Fax: 0690235730 

Email: rusfishfao@mail.ru 

RUSSIAN FEDERATION - FÉDÉRATION DE 

RUSSIE - FEDERACIÓN DE RUSIA 

 

Alexander OKHANOV A. 

Counsellor 

Permanent Mission of the Russian Federation to  

  FAO and other UN Agencies 

Rome, Italy 

 

UNITED STATES OF AMERICA - ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE - ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA 

 

Shivaun LEONARD 

United States Agency for International 

Development (USAID) 

Washington, DC 

Phone: +17033037351 

Email: shivaun.leonard@usaid.gov 

 

OBSERVERS FROM 

INTERGOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS - OBSERVATEURS DES 

ORGANISATIONS 

INTERGOUVERNEMENTALES - 

OBSERVADORES DE LAS 

ORGANIZACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES 

 

NETWORK OF AQUACULTURE 

CENTRES IN ASIA-PACIFIC/RÉSEAU 

DE CENTRES D'AQUACULTURE POUR 

LA RÉGION ASIE ET PACIFIQUE/RED 

DE CENTROS DE ACUICULTURA DE 

ASIA Y EL PACÍFICO 
 

Kuldeep K LAL 

Coordinator of programs on aquatic genetic 

  resources 

Suraswadi Building, Department of Fisheries 

Compound 

Kasetsart University Campus, Bangkok 10900 

Thailand 

Email: kuldeep@enaca.org 
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