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من السادة  من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى اإلنرتنت املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 /enCOFIhttp://www.fao.org/  على العنوان التالي:

MK092A 

A 

 

 مصايد األمساك جلنة
 

 ثالثون وال احلاديةالدورة 

 1034 حزيران/يونيو 31-9 روما، إيطاليا،

 قرارات وتوصيات الدورة السابعة

 األمساك،للجنة مصايد  للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة

 1031أكتوبر/تشرين األول  33-7سان بطرسربغ، االحتاد الروسي، 

 

 موجز

تها دوريف لجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية حملة عامة عن املواضيع اليت ناقشتها الوثيقة هذه القدم ت

 .COFI/2014/Inf.8 تقرير الدورة بالكامل بصفته الوثيقة رد يووتشري إىل أهم التوصيات الصادرة عنها.  السابعة

 

 إن اللجنة مدعوة إىل: 

 

 ؛لجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائيةإقرار تقرير ال 

  ؛القائمة على االستزراعإقرار املصطلحات املنقحة ذات الصلة باملصايد 

  بالعمل الذي تقوم به اإلدارة يف جمال تربية االحياء تقديم املزيد من التوجيه، حسب االقتضاء، فيما يتعلق

 .املائية
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 مقدمة

 

ُعقدت الدورة السابعة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك يف منظمة  -1

بدعوة كرمية  9112أكتوبر/تشرين األول  11 إىل 7األغذية والزراعة )املنظمة( يف سان بطرسربغ، االحتاد الروسي، من 

من املنظمات احلكومية الدولية  6نظمة ومراقبون من املمن األعضاء يف  11من حكومة االحتاد الروسي. وقد حضر الدورة 

 .COFI/2014/Inf.8 تقرير الدورة بالكامل بصفته الوثيقة رد يمن املنظمات غري احلكومية الدولية. و 4و

 

 من االحتاد الروسي، رئيسًا للجنة الفرعية. وانُتخب Mikhail GLUBOKOVSKYد وانُتخب السي -9

من الربازيل نائبًا أول للرئيس. وانُتخبت مجهورية إيران اإلسالمية وكندا نائبًا ثانيًا  Rodrigo ROUBACHالسيد 

 وثالثًا على التوالي.

 

رئيسًا للجنة الصياغة اليت تتألف عضويتها من  )سري النكا( S. Subasingheوانتخبت اللجنة الفرعية السيد  -2

 إندونيسيا واالحتاد الروسي والربازيل وشيلي وكينيا وموزامبيق واململكة املتحدة والنرويج والواليات املتحدة األمريكية.

 

 أهم نتائج الدورة

 

 الدورات السابقةنمةة لتنفي  توصيات املجهود إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف 

 للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك

 

وافقت اللجنة الفرعية على مشروع اختصاصات جملموعة عمل استشارية معنية باملوارد الوراثية  -4

تكنولوجيات الوراثية، بينما والتكنولوجيات املائية. وأوضحت األمانة أن نطاق جمموعة العمل االستشارية سيشمل ال

ستحدد املنظمة املهام املعّينة مع األخذ يف االعتبار توصيات جلنة مصايد األمساك وإيالء اهتمام خاص الحتياجات 

 البلدان النامية.

 

 التقدم احملرز يف تنفي  أحكام مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد املتصلة برتبية األحياء املائية

 ة على استزراع األمساك باستخدام النمام اجلديد لرفع التقاريرواملصايد القائة

 

شّدد عدد من األعضاء على احلاجة إىل تعيني فريق استجابة وطين وجهة اتصال وطنية ضمن اإلطار الزمين  -1

 احملدد لتحسني االتصاالت الداخلية وزيادة عدد الردود وجودة املعلومات املقّدمة. 
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. وأشارت األمانة إىل التنّبه هلذه االحتاديةوأقّرت اللجنة الفرعية بوجود مشاكل يف تنفيذ االستبيان يف األنظمة  6

املسألة وإىل أنه باإلمكان تكييف العملية الستخدامها يف األنظمة االحتادية وأّن املزيد من التوجيهات سيصدر يف الدورة 

 املقبلة من إعداد التقارير.

 

مدونة السلوك بشأن  وأّيدت اللجنة الفرعية إنشاء منّصة على شبكة اإلنرتنت لرفع التقارير عن تنفيذ أحكام -7

 على استزراع األمساك.  الصيد الرشيد املتصلة برتبية األحياء املائية واملصايد القائمة

 

 املائية مشروع اإلطار االسرتاتيجي لتعزيز دور اللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء

 يف النهوض بتنةية تربية األحياء املائية
 
 يف حني أّيد العديد من األعضاء مشروع اإلطار االسرتاتيجي املعروض، مّت تشجيع األمانة على ما يلي: -8
 

  مواصلة حتديد األولويات ووضع خطة عمل واضحة وجماالت حمددة للعمل يف اآلجال القصرية

 االسرتاتيجيةواملتوسطة والطويلة باإلضافة إىل ضمان تكامل هذه األولويات جيدًا مع األهداف 

 منظمة؛لاجلديدة ل

  م حلقات عمل إقليمية اعتماد مقاربة إقليمية لوضع اإلطار االسرتاتيجي. ويف هذا الصدد، ميكن تنظي

لتحديد األولويات، ويفضل أن يكون ذلك قبل انعقاد املؤمترات اإلقليمية املقبلة للمنظمة، وإيالء 

االهتمام الواجب لبناء شراكات مبتكرة وتدرجيية مبا يف ذلك التعاون بني بلدان اجلنوب والشراكات 

 بني القطاعني العام واخلاص.

 

 ا يلي:القيام مبأنه يتعني على املنظمة، عند تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي،  وأّكد العديد من األعضاء -2
 

  دعم األجهزة والشبكات اإلقليمية، مثل جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف

وتربية أفريقيا وشبكة تربية األحياء املائية يف أفريقيا واهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية 

األحياء املائية يف أوروبا وشبكة مراكز تربية األحياء املائية يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ، وتوطيد 

 التعاون فيما بينها؛

 تنفيذ اإلطار مساعدة األعضاء يف عزيز دور املكاتب اإلقليمية للمنظمة يف وضع األولويات وت

االسرتاتيجي. وحتقيقًا هلذه الغاية، أكد بعض األعضاء من أفريقيا على احلاجة امللحة لقيام املنظمة 

مبلء الوظائف الشاغرة للموظفني املعنيني برتبية األحياء املائية يف املكاتب اإلقليمية واملكاتب 

 اإلقليمية الفرعية. 

 

الشديد للربنامج العاملي للنهوض برتبية األحياء املائية. وأفاد عدد من  وأعربت اللجنة الفرعية عن تأييدها -11

األعضاء أنه باإلمكان متويل هذا الربنامج بواسطة امليزانية العادية وأيضًا بفضل الدعم من خارج امليزانية. ووصف بعض 
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يف العامل. وقامت اللجنة الفرعية أيضا األعضاء الربنامج على أنه خلية فكرية قادرة على النهوض برتبية األحياء املائية 

 مبا يلي:
 

  طلبت من أمانة املنظمة توضيح العالقة بني الربنامج العاملي للنهوض برتبية األحياء املائية وخطة

 عمل اللجنة الفرعية؛ 

 أصّرت على إتباع مقاربة إقليمية لتنفيذ الربنامج؛ 

 ة والشبكات واملكاتب اإلقليمية للمنظمة أّكدت على ضرورة إشراك املنتجني واألجهزة اإلقليمي

وأصحاب املصلحة اآلخرين بصورة كافية، مع أخذ الفوارق بني اجلنسني يف االعتبار عند تطبيق 

 الربنامج العاملي للنهوض برتبية األحياء املائية.

 

لتنفيذ الربنامج العاملي أداة كوعرضت سري النكا الشروع يف إنشاء الصندوق العاملي لرتبية األحياء املائية  -11

للنهوض برتبية األحياء املائية. ودعمًا لإلطار االسرتاتيجي وللربنامج الشامل للنهوض برتبية األحياء املائية، وافقت 

 اللجنة الفرعية على حتديد أولويات عاملية متداخلة وأخرى رئيسية واقرتحت التسلسل التالي هلا:
 

 مثل استعراض املعارف  و/أو آليات أخرى إقليمية وشبكات إجراء مشاورات من خالل حلقات عمل

لتحديد األولويات اإلقليمية املرتبطة بأهداف املنظمة  القائمة من إعدادات األولوية السابقة

 املتعلقة بعمل اللجنة الفرعية؛ االسرتاتيجية

  ملناقشتها قبل انعقاد  قيام األمانة بتحليل وجتميع نتائج املشاورات اإلقليمية وتوزيعها على األعضاء

 الدورة القادمة للجنة الفرعية بستة أشهر على األقل.

 

ووافقت اللجنة الفرعية على تعديل العملية احلالية لتعيني املكتب مبا يتماشى مع اإلجراءات احلالية للجنة  -19

يقضي بأن يرتأس البلد املضيف  مصايد األمساك. وأّكدت اللجنة الفرعية على ضرورة احملافظة على التقليد العريف الذي

 الدورة.

 

 ةنمةةلاإلطار اخلاص بتقييم تطابق نمم إصدار الشهادات العامة واخلاصة مع اخلطوط التوجيهية الفنية ل

 إلصدار الشهادات لرتبية األحياء املائية

 

 .تعيق التجارةأكدت اللجنة الفرعية أّن تطبيق إطار التقييم هذا جيب أال يؤدي إىل أي حواجز فنية  - 12
 

 وقد أعرب بعض األعضاء عن قلقه بشأن إطار التقييم، مبا يف ذلك: -14
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  ضرورة أال يؤدي تنفيذ إطار التقييم حواجز فنية أمام التجارة وأن يكون تنفيذه تدرجييًا ميتد على

الصعيدين الوطين واإلقليمي، وأال يؤثر ذلك على أصحاب احليازات الصغرية  علىمراحل جتريبية 

 ذوي املوارد احملدودة؛

  ضمان القدرات التنموية الكافية لتنفيذ اخلطوط التوجيهية للمنظمة إلصدار الشهادات لرتبية األحياء

 املائية، من خالل آليات املساعدة الفنية للمنظمة؛

  حة يف إطار التقييم وبني املعايري الدولية ذات الصلة املذكورة يف اخلطوط املفتو األسئلةالربط بني

 التوجيهية إلصدار الشهادات؛

  حسب الضرورة، مع األخذ بعني االعتبار املعارف املكتسبة خالل مرحلة  وتنقيحهتعديل إطار التقييم

 التنفيذ.

 

يف لى جلنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية ووافقت اللجنة الفرعية على مشروع إطار التقييم املعروض ع -11

 .14السابعة مع حتفظ بعض البلدان كما هو مبّين يف الفقرة تها دور

 

 استخدام التخطيط املكاني لتشجيع منو تربية األحياء املائية يف املستقبل

 

 النظامأوصى األعضاء بأن يراعي التحليل املكاني مصاحل املستخدمني اآلخرين للموارد الطبيعية وخدمات  -16

اإليكولوجي وفق نهج أكثر انتظاما. وطلبوا أن تقوم املنظمة بوضع دليل مفصل خطوة خبطوة لتنفيذ أدوات التخطيط 

 املكاني ومبواصلة بناء القدرات يف البلدان النامية.

 

وأعرب عدد من األعضاء عن قلقه بشأن توافر املساحات املناسبة لرتبية األحياء املائية وختصيصها واحلاجة  -17

جراء حتليل مقارن إىل دمج تربية األحياء املائية بشكل أفضل مع القطاعات األخرى للحد من تضارب املصاحل. وميكن إ

 التخطيط املكاني.مع إىل جنب جنبا ائد التكاليف لفو

 

 ر تربية األحياء املائية يف حتسني التغ يةدو

 

إدارة املصايد وتربية األحياء املائية يف املنظمة مشاركة فاعلة يف "املؤمتر  كأوصت اللجنة الفرعية بأن تشار -18

 .9114الدولي الثاني املعين بالتغذية" الذي سينعقد يف نوفمرب/تشرين الثاني 
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 الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك دور اللجنة

 يف تشجيع املصايد القائةة على االستزراع

اللجنة الفرعية إىل أنه ينبغي لقوائم مصطلحات املنظمة أن تكون مصدرا موثوقا للمصطلحات املستخدمة  شارتأ -12

يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. إال أّن التعريفات يف قوائم املصطلحات حتتاج إىل بعض التنقيح يف ضوء 

 املقرتحة يف املرفق. وترد التنقيحات واإلضافات  االستخدام واملمارسة احلاليني.

 

األمن الغذائي  بالنسبة إىلإدراكا منها ألهمية املصايد القائمة على االستزراع  ،عرضت حكومة سري النكاو -91

والتغذوي والتخفيف من حدة الفقر، وبالنظر إىل خربتها الواسعة يف إدارة مصايد األمساك القائمة على االستزراع، 

 ىل بشأن مصايد األمساك القائمة على االستزراع ملناقشة القضايا ذات الصلة.استضافة مشاورة اخلرباء األو
 

 اجتةاع خاص لتوطيد التعاون الدولي من أجل تسريع التنةية املستدامة لرتبية األحياء املائية

 

املقدمة يف واليتها واخلدمات نفيذ اعرتفت اللجنة الفرعية باجلهود والتقدم الذي أحرزته الشبكات الثالث يف ت -91

تيسري ترتيبات  يفبأهمية دور املنظمة أقرت و األقاليم التابعة هلا، فضال عن الشراكة النشطة والدعم من جانب املنظمة

 التعاون بني بلدان اجلنوب من خالل االتصال بني البلدان املستفيدة واجلهات املاحنة.

 

قوية بني اهليئات العامة واخلاصة وإقامة الشبكات، ومّت االعرتاف كذلك بالتعاون القائم على الشراكات ال -99

 بوصفها آلية مهمة لتنمية قطاع تربية األحياء املائية بصورة مستدامة.
 

 واعرتفت اللجنة الفرعية باملساهمة املتزايدة لألمساك املستزرعة يف األسواق العاملية، وأوصت مبا يلي: -92
 

  املنظمة إجراءات إضافية لتعزيز هذا التعاون؛ أمانةأن تتخذ 

  املهتمون بالبحث يف الفرص مع الشركاء احملتملني؛ األعضاءأن يقوم   

 أن تتخذ أمانة املنظمة اخلطوات الالزمة إلحياء "اليوم العاملي لرتبية األحياء املائية" وإدراجه على 

 جدول اجتماعات األمم املتحدة.

 رة الثامنةموعد ومكان انعقاد الدو

 

رّحبت اللجنة الفرعية بعرض الربازيل استضافة الدورة الثامنة للجنة الفرعية. وسيتّم اإلعالن عن املوعد  -94

 واملكان يف الدورة املقبلة للجنة مصايد األمساك.

 اعتةاد التقرير

 

 .9112أكتوبر/تشرين األول  11مت اعتماد تقرير الدورة السابعة للجنة الفرعية يف  -91
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 ن تتخ ها اللجنةأاإلجراءات اليت يقرتح 

 

 وإن اللجنة مدعوة إىل: - 96

 ؛لجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائيةإقرار تقرير ال )أ(

 ؛القائمة على االستزراعإقرار املصطلحات املنقحة ذات الصلة باملصايد  )ب(

بالعمل الذي تقوم به اإلدارة يف جمال تربية تقديم املزيد من التوجيه، حسب االقتضاء، فيما يتعلق  )ج(

 .االحياء املائية
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 املرفق

 

 املراجعات املقرتحة ملسرد املصطلحات عن تربية األحياء املائية ومصايد األمساك يف املنمةة

 

مصدرًا موثوقًا للمعلومات حول املصططلحات   1يشكل مسرد املنظمة ملصطلحات تربية األحياء املائية ومصايد األمساك

الرئيسية املستخدمة يف املصايد وتربية األحياء املائيطة. ومطن أجطل احلفطاظ علطى جطودة املعلومطات املتاحطة يف املسطارد،          

 راجعت املنظمة املصطلحات املتعلقة باملصايد القائمة على استزراع األمساك. وتبّين من هذه املراجعة ما يلي:

 

 من مراجعة تعريف بعض املصطلحات؛ ال بد 

 ينبغي زيادة مصطلح واحد إىل املسارد؛ 

 .ينبغي حذف مصطلح واحد من املسارد 

 
التوصيات مطن أجطل حتسطني دّقطة املصططلحات املرتبططة باملصطايد القائمطة علطى اسطتزراع األمسطاك             املرفقويتضّمن هذا 

 والتخزين.

 

 مراجعتهامصطلحات املسرد اليت ينبغي   -أواًل

 

 التعاريف التالية مستقاة من مسارد املنظمة لرتبية األحياء املائية ومصايد األمساك مع تعديالت نقدية مقرتحة.

 

 األنشطة الطيت تهطدف إىل اسطتكمال أو مواصطلة اإلبقطاء علطى نطوع        مصايد األمساك القائةة على استزراع األمساك :

نتاج الكلي أو إنتاج عناصر خمتارة يف املصطايد لتتخططى مسطتوى حمطدد،     واحد أو أكثر من األنواع املائية وزيادة اإل

ويكون ذلك مستدامًا من خطالل عمليطات طبيعيطة. وبهطذا املعنطى، تشطمل املصطايد القائمطة علطى االسطتزراع تطدابري            

، املسطحات املائية الطبيعيطة واالصططناعية  إدخال أصناف جديدة؛ وختزين التحسني، اليت ميكن أن تأخذ شكل: 

تربيطة األحيطاء املائيطة؛ التخصطيب؛ اهلندسطة البيئيطة، مبطا يف ذلطك         مرافطق  مبا يف ذلك باستخدام مواد منبثقة من 

وتعديل املسطحات املائية؛ تعديل تركيبة األصناف مبا يف ذلك إزالة األنواع غطري املرغطوب فيهطا أو    املوائل حتسني 

 يل وراثي لألصناف املدخلة.مصطنعة من أصناف خمتارة؛ تعدجمموعة حيوانية تشكيل 

 

 تعريف املنظمة ليس وصفًا ملصايد األمساك بل هو وصف عطام ألنشططة حتسطني    لتعريف النقدي املعدلا :

املخزون وهي تشمل أنشطة من الواضح أنها ليست "قائمة على استزراع األمسطاك" مثطل حتسطني املوائطل.     

مصايد أمساك حيث استخدام مرافق تربية األحياء املائية يشكل جزءًا من إنتاج قسم أقله : البديل املقرتح

                                                 
1
  http://www.fao.org/fishery/glossary/ar. 
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من دورة حياة مصدر مصاد تقليديًا؛ وتربية األحياء املائيطة هطي عطادة مرحلطة املفطرخ األوليطة الطيت تنطتج         

 . وائل الطبيعية أو املعدلةالريقات أو صغار األمساك لتطلق يف امل

 

 وضع األمساك الصغرية اليت تربت اصطناعيًا يف حبر أو حبطرية أو نهطر. ومطن ثطّم تصططاد هطذه       : ممارسة التخزين

 األمساك، ومن املفضل أن يكون ذلك عندما يصري حجمها أكرب.

 يشري تعريف املنظمة فقط إىل األمساك "اليت تربت اصطناعيًا" وينبغي أن يشمل النقد والتعريف املعّدل :

ميكن أن تأتي من املسطحات املائية الطبيعية. ويغفل التعريف أيضًا التخزين  نقل وإدخال األصناف اليت

ممارسطات وضطع الكائنطات املائيطة يف     : التعديل املقرترتح لغرض احلفظ حيث ال يتم "اصطياد" األصناف. 

يطة أو  املسطحات املائية الطبيعية أو املعدلة. وميكن للمواد املخزنة أن تأتي من مرافطق تربيطة األحيطاء املائ   

 .من نقلها من املواقع الربية

 أو الربية )عادة ما تكون صغرية( يف الربية الستعادة الكتلة اليت تتم تربيتها : إطالق األصناف املائية إعادة التخزين

احليوية الناشئة للمخزونات املعرضة لصيد مفرط حاد، فتبلغ مستويات ميكن أن حتقق عندها من جديطد حماصطيل   

 مستدامة.

 

 ميكطن أن  : اإلضرتافة املقرتحرتة  : يغفل التعريف إعطادة التخطزين لغطرض احلفطظ.     النقد والتعريف املعدل

يشمل أيضًا إعادة أصناف جتارية حيث صارت حمليًا منقرضة بسبب الصيد اجلطائر، أو إططالق األمسطاك    

بطاالنقراض أو املعرضطة   يف مفارخ احلفظ للمساهمة يف استعادة األصطناف املهطددة   اليت تتم تربيتها الصغرية 

 .  2للمخاطر

 

 عملية يتم من خالهلا تعزيز عدد املخزونات الربية لنوع معّين يف مسطح مائي حمطدد مطن خطالل    حتسني املخزون :

 إطالق أعداد كبرية من الكائنات اليت تتم تربيتها يف املفارخ.

 

 نطب حتسطني املخطزون    : يقتصر التعريف السطابق علطى جانطب واحطد مطن جوا     النقد والتعريف املعدل– 

استخدام األصناف اليت تتم تربيتها، وال يشمل التقنيات املختلفة األخرى اليت سردت سابقًا بشطكل غطري   

. ويشري التعريطف األصطلي للمصطايد القائمطة     األمساك القائةة على االستزراع مصايدصحيح ضمن مصطلح 

حسني تستند أيضًا إىل العمليات الطبيعية للمسطاعدة  على االستزراع إىل العملية الطبيعية، غري أّن عملّية الت

يف زيادة اإلنتاج، وبالتطالي ال بطد مطن إضطافة مجلطة "العمليطات الطبيعيطة القائمطة"، أي قبطل أي عمليطة           

حتسني. ويشري التعريف األصلي لتحسني املخزون إىل أعداد املخزونات الربية، ولطيس إىل األفطراد داخطل    

االستبدال املقرتح بتعريف معّدل للةصرتايد القائةرتة   م األكثر شيوعًا للمصطلح. املخزونات، وهو االستخدا

األنشطة اليت تهدف إىل التزويد أو دعم التزويد بواحد أو أكثر من األنواع املائيطة  : على استزراع األمساك

                                                 
2
  Bell, J.D. et al., 2008. A New Era for Restocking, Stock Enhancement and Sea Ranching of Coastal Fisheries 

Resources. Reviews in Fisheries Science, 16(1–3):1–9. 
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القابطل   وإىل زيادة اإلنتاج اإلمجالي أو إنتاج عناصطر خمتطارة مطن مصطايد األمسطاك مبطا يتجطاوز املسطتوى        

لالستدامة من خالل العمليات الطبيعية القائمة )انظر مصطايد األمسطاك احملسطنة(. وبهطذا املعنطى يشطمل       

املسططحات  حتسني املخزون تدابري التخزين الطيت ميكطن أن تشطكل: إدخطال أصطناف جديطدة؛ وختطزين        

تربيطة األحيطاء املائيطة؛    مرافطق  مبطا يف ذلطك باسطتخدام مطواد منبثقطة مطن       ، املائية الطبيعية واالصططناعية 

وتعطديل املسططحات املائيطة؛ تعطديل تركيبطة      املوائطل  التخصيب؛ اهلندسة البيئية، مبا يف ذلطك حتسطني   

مصططنعة مطن أصطناف    جمموعة حيوانية األصناف، مبا يف ذلك إزالة األنواع غري املرغوب فيها أو تشكيل 

 .خمتارة؛ تعديل وراثي وإدخال أصناف أو مورثات غري حملية

 

  تربيططة احليوانططات ألغططراض جتاريططة، وذلططك أساسططًا لالسططتهالك اسرترتتزراع األمسرترتاك يف البحرترتر سأو االسرترتتزراع :

البشري، يف ظل أنظمة إنتاج واسعة، ضمن حدود خاضعة للرقابة ومراٍع )مثاًل يف الزراعة(، أو يف مكان مفتوح )مثل 

ئية الطبيعية. ويف مصايد األمساك: ختزين األمساك احمليطات أو البحريات( حيث تنمو باستخدام اإلمدادات الغذا

الزعنفية الصغرية، أو القشطريات، أو الرخويطات مطن مرافطق االسطتزراع لتبلطغ حجطم السطوق أو النضطوج يف البيئطة           

الطبيعية. واألصناف املستخدمة عادة ما تكون مهاجرة وتعود إىل مكان قريب من نقطة اإلططالق )مثطل السطلمون( أو    

ة وتبقى جلزء كبري من دورتها احلياتية يف مناطق حمددة وتدخل مصايد األمساك احمللية )مثل القاروس غري مهاجر

 ، وغري ذلك(.Penaeus japonicasاألمحر، ومسك 

 

 استزراع األمساك عادة ما يقوم بها القطاع العام وبالتالي كلمة "جتاري" حمدودة النقد والتعريف املعدل :

التعرتديل  جدًا، واإلشارة إىل احلطدود اخلاضطعة للرقابطة والزراعطة واملراعطي غطري واضطحة وغطري مناسطبة.          

غلقطة  إطالق األمساك الصغرية اليت يتم اسطتزراعها يف بيئطة حبريطة أو يف مصطب األنهطار غطري امل      : املقرتح

)استزراع األمساك يف البحر( أو يف املياه الداخلية )االستزراع( حيث تنمطو مسطتخدمة اإلمطدادات الغذائيطة     

الطبيعية للصيد يف حجم أكطرب يف عمليطات "الوضطع والنمطو واألخطذ". وجتطدر اإلشطارة إىل أّن احليوانطات         

ك ميكن أن حيصل عندما يتخطى احلجطم  املطلقة ال يتوّقع أن تسهم يف الكتلة احليوية الناشئة، مع أن ذل

عند الصيد احلجم عند مرحلة النضوج األوىل، أو عندما ال يتم صيد جمموع احليوانات املطلقة. وعطادة مطا   

يتم إطالق األمساك الزعنفية والقشريات والرخويات الصغرية من مرافق االستزراع للنمو حتى احلصطاد )مطا   

ن ألغراض الرتفيه( يف البيئطة الطبيعيطة. وعطادة مطا تكطون األصطناف       ميكن أيضًا أن يتم من خالل الصيادي

املستخدمة مهاجرة وتعود إىل مكان قريب من نقطة اإلطالق )مثل السلمون( أو غري مهطاجرة وتبقطى جلطزء    

كبري من دورتها احلياتية يف مناطق حمددة وتدخل مصايد األمساك احمللية )مثطل الرخويطات، والقطاروس    

 (.Penaeus japonicasاألمحر، ومسك 
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 املصطلح ال ي ينبغي إضافته إىل املسارد    –ثانيًا 

 
 هذا املصطلح شائع االستخدام، غري أنه ال يرد حاليًا يف املسارد.

 

منمةة األغ ية والزراعة – مصايد األمساك احملسنة
مصطايد األمسطاك الطيت تطدعمها      لإلضافة يف مسرد املنمةرتة:  - 3

استكمال أو مواصلة اإلبقاء على نوع واحد أو أكثر من األنطواع املائيطة وزيطادة اإلنتطاج الكلطي أو إنتطاج       أنشطة تهدف إىل 

عناصر خمتارة يف املصايد لتتخطى مستوى حمدد، ويكون ذلطك مسطتدامًا مطن خطالل العمليطات الطبيعيطة القائمطة )انظطر         

 حتسني املخزون(.

 

 املصطلح ال ي ينبغي ح فه من املسارد -ثالثا

 

 ينبغي حذف هذا املصطلح من املسارد

 

 مصايد األمساك حيث استخدام مرافق مسرد منمةة األغ ية والزراعة – مصايد األمساك احملسنة االستزراع :

تربية األحياء املائية يشكل جزءًا من إنتاج قسم أقله من دورة حيطاة مصطدر مصطاد تقليطديًا، عطادة مرحلطة املفطرخ        

 األولية.

 

  هذا وصف ملصايد األمساك القائمة على اسطتزراع األمسطاك وهطو يشطكل جطزءًا مطن       اإللغاءالنقد وتربير :

مل  Scopusتعريف مصايد األمساك القائمة على استزراع األمساك. والبحث عن هذا املصطلح يف سكوبوس 

 يؤد إىل أي نتيجة، أي أنه غري مستخدم يف األدبيات العلمية حول هذا املوضوع.

 

 

 

 

                                                 
3
. للتوسيم اإليكولوجي لألمساك واملنتجات السمكية من مصايد األمساك الطبيعية الداخلية. اخلطوط التوجيهية 9111منظمة األغذية والزراعة،   

 .116منظمة األغذية والزراعة، روما، صفحة 


