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 (؛QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

 

A 

 مصايد األمساك جلنة

 الدورة الثانية والثالثون

 2016يوليو/متوز  15-11روما، 

 قرارات وتوصيات الدورة الثامنة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة

 2015أكتوبر/تشرين األول  9-5برازيليا، الربازيل، مصايد األمساك، 

 

 موجز
 
 لجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائيةة واضيع اليت ناقشتها الحملة عامة عن امل على هذه الوثيقة تنطوي  

الوثيقةة  باعتباره والتقرير بأكمله متوفر  .الصادرة عنها توصيات الرئيسيةتشري إىل الويف دورتها الثامنة  )اللجنة الفرعية(

 COFI/2016/Inf.11.  

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
 

 إن اللجنة مدعوة إىل: 
 

  ة؛تقرير اللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائي إقرار 

       الوراثيةة املائيةة والتكنولوايةةات  املعنيةة بةاملوارد   االستشةارية  موعةة العمةةل  إقةرار خطةة العمةل املقرتحةة 

 ؛pعلى حنو ما هو وارد يف امللحق  ذات الصلة

  مةا يتعلةق بالعمةل الةذي تقةوم بةه ايفدارة يف بةا  تربيةة          ، حسب االقتضاء، يفاتتقديم املزيد من التوايه

 حياء املائية؛األ
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 مقدمة -اًلأّو

 

p- الدورة الثامنة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنةة مصةايد األكةا  يف منظمةة      انعقدت

بةدعوة   irp5أكتوبر/تشةرين األول    9 إىل 5خال  الفةرتة مةن    ،(، يف مدينة برازيليا، الربازيلاملنظمةاألغذية والزراعة )

، وممثلةون  يف املنظمةة  األعضةاء البلدان من  بلدًا C9وشار  يف املؤمتر كرمية من حكومة اجلمهورية االحتادية الربازيلية. 

 مةن املنظمةات اوكوميةة الدوليةة     منظمةات  3ن مة املتخصصةة لممةم املتحةدة ومراقبةون      الوكةاالت من وكالة واحدة  نع

 .COFI/2016/Inf.11الوثيقة  باعتبارهالتقرير الكامل للدورة رد يغري اوكومية الدولية. ومن املنظمات  منظمات 5 ومن

 

i-  وانُتخب السيدRodrigo Roubach       من الربازيل رئيسًا للجنةة الفرعيةة. وبينمةا انتخةب السةيدHossein Ali 

Abdolhay  انتخبت كل من النرويج والواليات املتحدة األمريكية نائبةًا  وإيران ايفسالمية نائبًا أو  للرئيس  مجهوريةمن

 ثانيًا وثالثًا للرئيس على التوالي. 

 

 انبةةا إىل انةةب رئيسةةًا للجنةةة الصةةياغة   )كنةةدا( Alistair Struthersالسةةيد  وانتخبةةت اللجنةةة الفرعيةةة  -3

 وكينيا والنرويج ومجهورية كوريا. الربازيل وكامريون وإندونيسيا ومجهورية إيران ايفسالمية وأملانيال من مع ك

 

 النتائج الرئيسية للدورة -ثانيًا
 

 تنفيذ توصيات الدوراتلإدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة  جهود

 السابقة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية

 التابعة للجنة مصايد األمساك

 

C- الذي يغطي طائفةة واسةعة مةن املسةائل     و الدوراتفرتة ما بني ملضطلع به خال  لعمل اأقرلت اللجنة الفرعية با

وأقةر   .املتاحةة بشةرية  الالية واملوارد حمدودية املالسياسات، كما أعربت عن تقديرها للتقدم احملرز رغم ب واملتعّلقةالفنية 

إتاحة تربية األحياء املائية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، وشددوا على اوااة إىل  ؤديهبالدور املهم الذي ت األعضاء

 التوايهات الالزمة من أال تقييم مساهمة تربية األحياء املائية الصغرية النطاق بشكل منهجي. 

 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ أحكام مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد املتصلة

 األمساك باستخدامتربية ائية واملصايد القائمة عل  برتبية األحياء امل

 النظام اجلديد لرفع التقارير

 

األعضةاء  وضةع وتنسةيق االسةتبيان اجلديةد عةن تنفيةذ       من اهود لاملنظمة ما تبذله أثنت اللجنة الفرعية على  -5

ألعضةاء  أشار اة على تربية األكا . ويف بالي تربية األحياء املائية واملصايد القائم ،دونة السلو  بشأن الصيد الرشيدمل
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 أنه ميكن لالستبيان املساهمة يف وضع وحتسني أطةر ايفبةالا الوطنيةة وسةيكون مفيةدا باعتبةاره أداة للتقيةيم الةذاتي.        ىل إ

وأكد األعضاء على دور األاهزة ايفقليمية ملصايد األكا  وشبكات تربية األحياء املائيةة وأهميتهةا يف االرتقةاء وسةتوى     

 وايفبالا عنه. التنفيذ  ورصدويف تنفيذها املدونة بلوعي ا

 

 تقرير من أمانة اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك

 

A-      بنةد اديةةد كاللجنةةة الفرعيةة املختصةةة بتجةارة األكةةا    تقريةر  أعربةت اللجنةة الفرعيةةة عةن دعمهةةا يفدرا 

 نةامي وت ةزيةادة إنتةا  تربيةة األحيةاء املائية      وأشري إىل أنه بفضل بني اللجنتني الفرعيتني. لتعاونلادو  األعما  و على

اللجنة الفرعيةة املختصةة بتجةارة     لدى مكانة أبرزية أن حتتل ئي لرتبية األحياء املاغالتجارة وتربية األحياء املائية، ينب

 . التابعة للجنة مصايد األكا  األكا 

 

 رتبية األحياء املائيةاملختصة بتيجي لتعزيز دور اللجنة الفرعية إطار اسرتا وضعحنو 

 تنمية تربية األحياء املائيةبيف النهوض 

 

 سرتاتيجي لتعزيز دور اللجنة الفرعيةة املختصةة برتبيةة األحيةاء املائيةة     االطار مشروع ايفاللجنة الفرعية أيلدت  -7

مرتبةة   سبعة باالت ذات أولوية لعملها يف املستقبل وا يف ذلة  )غةري   وحددت يف النهوض بتنمية تربية األحياء املائية

التنميةة  ؛ املةدخالت اووكمةة؛  ؛ وايفنتةا  رتبيةة  نظةم ال ؛ التفةاعالت البيئيةة  ؛ األمةن اويةوي  ة( األولويحبسب دراة 

كيفيةة ارتبةا    . وينبغةي لوثةائق عمةل الةدورات القادمةة أن حتةدد       نقل التكنولوايا والتةدريب ؛ االقتصادية االاتماعية

 ايفاراءات املقرتحة وبادرة النمو األزرق واألهداف االسرتاتيجية الشاملة للمنظمة.

 

 صدار الشهادات يف اجالإلتقرير مرحلي عن تنفيذ اخلطوط التوجيهية الفنية 

 ثال خطط إصدارتربية األحياء املائية وإطار التقييم لتقدير مدى امت

 الشهادات اخلاصة برتبية األحياء املائية للخطوط التوجيهية

 

يفصةدار الشةهادات يف بةا      الفنيةة  إعداد اخلطو  التوايهيةالرامية إىل دت اللجنة الفرعية اهود املنظمة أيل -8

 األغذيةة البحريةة )املبةادرة العامليةة(.     وإقامة شراكة مع املبادرة العاملية بشأن استدامة متربية األحياء املائية وإطار التقيي

وطلب عدة أعضاء مساعدة املنظمة يف باالت بناء القدرات وتنفيذ اخلطو  التوايهية الفنية ووضع خطط وطنية يفصدار 

وطلبت اللجنة الفرعية مزيدًا من املعلومات عن التفاعل بني اخلطو  التوايهيةة الفنيةة وإطةار التقيةيم وأداة      الشهادات.

قياس األداء العاملية التابعة للمبادرة العاملية، وا يف ذل  إتاحة املزيد من التفاصيل احملددة بشأن الشةراكة مةع املبةادرة    

 العاملية.
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 نظمة األذذية والزراعة وتربية األحياء املائيةملمبادرة النمو األزرق 

 

يف تعزيةز التنميةة املسةتدامة والرشةيدة لرتبيةة األحيةاء       لمنظمة لمبادرة النمو األزرق أقرت اللجنة الفرعية بدور  -9

 بتنفيذها.  املرتبطةإىل الفرص والتحديات أشارت ومبادرة الكبري لل اعن دعمهأعربت واملائية يف خمتلف أحناء العامل، 

 

pr-  مبادرة:أنه ينبغي للبوأوصت اللجنة الفرعية 
 

 ة وا يشمل القةوانني واألنظمةة والبحةوا واالبتكةار والتطةوير      الرتكيز على املسائل العاملية الشاملة مثل اووكم

 ومدخالت ايفنتا  وا فيها البذور واألعالف وتطوير املعدات وعمليات ايفنتا ؛

 اعتبار أنل املوارد املائية اجلماعية ستؤدي دورًا أكرب لتوفري األمن الغذائي يف املستقبل؛ 

  املائية ومصايد األكا  الطبيعية بصورة أمشل؛الرتكيز على التفاعالت بني تربية األحياء 

      الرتكيز ليس فقط على االسرتاتيجيات الكفيلة خبفض التأثريات السلبية لرتبية األحيةاء املائيةة بةل االسةتفادة

البيئةة، مةثاًل مةن خةال  تربيةة الرخويةات        علىأيضًا إىل أقصى حد من اآلثار ايفجيابية لرتبية األحياء املائية 

 الثنائية الصمامات والطحالب البحرية؛ 

   زيادة عدد البلدان املشاركة يف املرحلة التجريبية للمبادرة؛ 

  .)مراعاة القبو  االاتماعي )تقييم التصورات العامة لرتبية األحياء املائية 

 

 البحث والتعليم لتنمية تربية األحياء املائية

 

pp-  ميكةن للتعلةيم والبحة  يف بةا  تربيةة األحيةاء املائيةة املسةاهمة         الةذي هةم  سّلمت اللجنة الفرعية بالةدور امل 

تربية األحياء املائية لكي تنتقل من "إنتا  املزيد"  توايهفكرة ، وشددت على به يف تنمية تربية األحياء املائية املستدامة

 د اليت حتدل املوارد. القيو اراءإىل "إنتا  املزيد بتكلفة أقل"، 

 

pi-  تأسيس اامعة ملصايد األكا  العاملية تابعةة للمنظمةة باعتبارهةا    وُأبلغت اللجنة بأنل مجهورية كوريا اقرتحت

هذا االقرتاح إىل اانةب دراسةة اةدوى هريهةا املنظمةة       من دستور املنظمة. وسريفع p5املادة  ووابمؤسسة مستقلة 

 . irp7يف عام عليه مؤمتر املنظمة  مصادقةإمكانية  من أاللكي تستعرضه األاهزة الرئاسية املختصة يف املنظمة 

 

 حتسني سبل كسب العيش من خالل توفري العمالة الالئقة يف اجال تربية األحياء املائية

 

p3- ية بأهمية تشجيع العمل الالئق يف قطاعي مصةايد األكةا  وتربيةة األحيةاء املائيةة وأثنةت      أقرلت اللجنة الفرع 

اليت تبذهلا املنظمة بهذا الصدد، ووازاة تشجيع األمانةة علةى إعطةاء دفةع هلةذا العمةل يف إطةار         اجلارية على اجلهود

 وافقةت و، الشةركاء املعنةيني يف عملةها   لةى إشةرا    نظمةة ع وشجلعت اللجنة الفرعيةة امل  للمنظمة. 3اهلدف االسرتاتيجي 

على إمكانية أن تشمل أولويات تشجيع العمل الالئق زيادة فرص العمل واملبةادرة الشخصةية للشةباا والنسةاء، وتعزيةز      



4/61OirpAOC 5 

شبكات املزارعني، والنفاذ إىل األسواق، واملخاطر يف العمل وعلى صعيد السالمة، وتنمية القدرات مثاًل من خال  التعاون 

 بلدان اجلنوا.بني 

 

 رتبية األحياء املائية:باجلهود الرامية إىل حتسني البيانات واملعلومات واإلحصاءات املتعلقة 

 املاضي واحلاضر واملستقبل

 

pC- التوقيةت بشةأن تربيةة األحيةاء     مةن حية    ومناسةبة   ةاللجنة الفرعية على أهمية توفر معلومات موثوقة  شددت

ومعلوماتهةا وإحصةاءاتها املتعلقةة    نظمةة  وأعربت عن دعمهةا القةوي لتحسةني بيانةات امل    ، من املصادر ذات الصلة املائية

مع املنظمةات الدوليةة املعنيةة األخةرى،      والتنسيقبتوطيد التعاون نظمة وأوصت اللجنة الفرعية امل برتبية األحياء املائية.

ة الفرعية علمةًا بضةرورة إدرا  البيانةات    وأحاطت اللجن ونشرها ولتجنلب التكرار. البياناتمن أال تسهيل عملية مجع 

 يف العةامل داخةل نظةم املعلومةات    لمغذيةة والزراعةة   اليت مت مجعها من التقرير األو  عن حالةة املةوارد الوراثيةة املائيةة     

 . منظمةبشأن مصايد األكا  وتربية األحياء املائية التابعة لل

 

 والتخفيف قيق األمن الغذائي والتغذويحدث خاص بشأن مساهمة تربية األحياء املائية يف حت

 من وطأة الفقر ويف االقتصادات الوطنية: التجارب القائمة عل  األدلة

 

p5- الفرعية عن تقديرها للحدا اخلاص الذي نظمته أمانة املنظمةة وأقةرت بأهميةة تربيةة األحيةاء       اللجنة أعربت

زيةادة ايفنتةا    ت علةى أهميةة   . وشةدد ويف االقتصادات الوطنيةة  األمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقرحتقيق يف املائية 

لدمج التجارا الوطنية القائمة على األدلة لالضوء على  تسلطو ،للموارد فضاًل عن استهال  األكا  وءالكفواالستخدام 

مثة أمثلة ايدة  بأنل لفرعيةا بلغت اللجنةوُأ .بني تربية األحياء املائية وبني نظم ايفنتا  األخرى مثل إنتا  األرز أو امللح

تشجع على زيادة استهال  األكةا  والتغذيةة مثةل بةرامج وابةات الغةداء يف املةدارس واومةالت ايفعالنيةة الوطنيةة           

 على نطاق أوسع.   هلذه األمثلةواقرتحت أن يرو  

 

 انتخاب رئيس ونواب رئيس الدورة التاسعة للجنة الفرعية املختصة

 للجنة مصايد األمساك التابعة برتبية األحياء املائية

 

pA- نتخب السيد ُاHossein Ali Abdolhay    .من مجهورية إيران ايفسالمية رئيسًا للدورة التاسعة للجنةة الفرعيةة

انتخبت الكامريون والواليات املتحدة األمريكيةة  بينما  رئيسأو  لل انائبمن النرويج  Yngve Torgersenوانتخب السيد 

 نائبًا ثانيًا وثالثًا للرئيس على التوالي. 
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 أية مسائل أخرى

 

p7- املعنيةة  االستشةارية  املنبثقة عن االاتماع األو   موعةة العمةل    ياتبلغت اللجنة الفرعية باملناقشات والتوصُأ

 يةةومي يفعقةةد ان، الةةذي مصةةايد األكةةا   الصةةلة التابعةةة للجنةةة   بةةاملوارد الوراثيةةة املائيةةة والتكنولوايةةات ذات   

p وi   أكتوبر/تشةةرين األوirp5 يةةرد امللخةةا يف امللحةةق    يف برازيليةةا(p  الوثيقةةة انظةةر ، وللمزيةةد مةةن التفاصةةيل 

COFI/2016/SBD.7).       صةياغة  وأشارت اللجنة الفرعية إىل أهمية املوارد الوراثية املائيةة لمغذيةة والزراعةة مةن أاةل

 املنظمة عملةها يف هةذا ا ةا     واصلوأوصت بأن ت، االسرتاتيجيات الوطنية وتيسري النمو املستدام لرتبية األحياء املائية

 ال سيما فيما خيا بناء القدرات. 

 

p8-    عقةةد يف رومةةا انالةةذي " املةةؤمتر الةةدولي الثةةاني املعةةي بالتغذيةةة   "ونظةةرت اللجنةةة الفرعيةةة يف توصةةيات 

وأشارت إىل أهميتها بالنسبة إىل تربية األحياء املائية وشددت على أهميةة حسةن توقيةت     irpCشرين األو  يف نوفمرب/ت

 املتابعة. 

 

 موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة

 

p9-    .رحبت اللجنة الفرعية بالعرض املقدم من مجهورية إيران ايفسالمية باستضافة الدورة التاسعة للجنةة الفرعيةة

 لجنة مصايد األكا .لالدورة املقبلة  خال  الدورة انعقاديحا  األعضاء علما ووعد ومكان وس

 

 التقرير اعتماد

 

ir- أكتوبر/تشرين األو   9يف جنة الفرعية تقرير الدورة الثامنة للا تاعتمدirp5.  
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االستشارية املعنية باملوارد الوراثية املائية استنتاجات وخطة العمل املؤقتة للدورة األوىل جملموعة العمل  -1امللحق 

 والتكنولوجيات ذات الصلة

 

رغم أن ادوى استخدام املوارد الوراثية املائية لمغذية والزراعة وإدارتها وصونها بشكل مستدام معروفة وموثلقة  

 حنةو أفضةل لتعزيةز مسةاهمته    بشكل ايد نسبيا، ال تزا  هنا  حااة ملحة إىل صون التنوع املائي القائم وإدارته علةى  

 يف ضمان  األمن الغذائي والتغذية وسبل كسب العيش. وتشمل املةوارد الوراثيةة املائيةة لمغذيةة والزراعةة ألالف األنةواع      

 اليت تواد يف حميطات العامل وحباره وحبرياتةه وخزلاناتةه وأنهةاره وحقةو  األرز واألراضةي الرطبةة األخةرى، وكةذل         

اء املائية يف املياه البحرية واملياه األاا  والعذبة. وعلى خالف القطاعات األخرى، ال تةزا  مجيةع   يف مرافق تربية األحي

 األقارا الربية لمنواع املائية اليت يتم تربيتها مواودة يف الربية.

 

إنشةاء  ، علةى  irpCوقد وافقت جلنة مصايد األكا  يف املنظمة، يف دورتها اوادية والثالثني املعقودة يف عام  

بموعة العمل االستشارية املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوايات ذات الصلة )بموعة العمةل( واختصاصةاتها،   

بناء على طلب تقدمت به اللجنة الفرعية املختصةة برتبيةة األحيةاء املائيةة التابعةة للجنةة مصةايد األكةا  يف دورتهةا          

تاحة لزيادة ايفنتا  الغذائي وحتسني سبل كسب العيش انطالقا من استخدام املةوارد  السابعة، وإقرارا بالفرص اهلائلة امل

الوراثية املائية والتكنولوايات ذات الصلة وإدارتها وصونها بشكل رشيد. وستساعد بموعةة العمةل املنظمةة وستسةدي     

الصلة، وسيعزز إنشاؤها التعاون الدولي بشةأن   والتكنولوايات ذات املائيةهلا املشورة يف املسائل املتعلقة باملوارد الوراثية 

إدارة املوارد الوراثية املائية. وباعتماد ايفاراءات اليت تتبعها املنظمة يف إنشاء بموعة العمةل، مت املوافقةة علةى عشةرة     

يةة مةن سةنتني    خرباء مع األخذ يف االعتبار اخلربة الفنية والتوازن اجلغرايف وبني اجلنسني. وسيعمل هؤالء األعضةاء لوال 

 يف برازيليا، الربازيل. irp5أكتوبر/تشرين األو   iو pقابلة للتجديد. وقد انعقد االاتماع األو   موعة العمل يومي 

 

( اسةتحداا صةفحة إنرتنةت خمصصةة     pوأعدلت بموعة العمل خطة عمل عامةة تشةمل األنشةطة التاليةة: )     

لة حتت املوقع الشبكي ملصايد األكةا  وتربيةة األحيةاء املائيةة التةابع      للموارد الوراثية املائية والتكنولوايات ذات الص

( توفري املسةاعدة  3( تقديم املساعدة يف إعداد تقرير حالة املوارد الوراثية املائية لمغذية والزراعة يف العامل؛ )iللمنظمة؛ )

ائية يف ضوء حتقيةق األمةن الغةذائي والتخفيةف     يف تنظيم ندوة املنظمة بشأن التكنولوايات البيولواية للموارد الوراثية امل

( تنقيح التعاريف ذات الصلة بةاملوارد الوراثيةة يف مسةرد مصةطلحات     Cمن وطأة الفقر واستخدام املوارد بشمل مستدام؛ )

يةة  ( هميع قائمة بأفضل اخلطو  التوايهية القائمةة واملةواد املنشةورة خبصةوص إدارة املةوارد الوراثيةة املائ      5املنظمة؛ )

( وضةةع خارطةةة طريةةق للبلةةدان بشةةأن املتطلبةةات الةةدنيا يفدارة املةةوارد الوراثيةةة املائيةةة وتنميتهةةا وصةةونها  Aونقلةةها؛ )

 واستخدامها بشكل مستدام.

 

وبشكل أكثر حتديدًا، مت االتفاق على اخلطوات التالية، رهنا وزيد من املشورة وووافقة جلنة مصايد األكا   

 يف دورتها القادمة:
 

 (؛irp5 ع )الربازيل، أكتوبر/تشرين األو عقد أو  ااتما •
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 تقديم السرية الذاتية ألعضاء بموعة العمل؛  •

 وضع دليل مشرت ؛  •

 تقديم قائمة الروابط واملنشورات ذات الصلة؛  •

 إعداد صفحة إنرتنت؛  •

 استعراض االختصاصات بالنسبة إىل وثائق املعلومات األساسية املواضيعية؛  •

 توفري املساعدة الفنية بشأن التقارير الوطنية؛  •

 إسداء املشورة بشأن حتليل التقارير القطرية؛   •

 املتعلقة باملوارد الوراثية املائية يف مسرد مصطلحات املنظمة واقرتاح التحسينات؛  التعاريفاستعرض  •

 والزراعة يف العامل؛استعرض مسودة تقرير حالة املوارد الوراثية املائية لمغذية  •

 إعداد مشروع خارطة الطريق؛   •

 تنقيح خارطة الطريق؛ •

 حتسني الرتويج والة املوارد الوراثية املائية لمغذية والزراعة يف العامل؛ •

 إقامة الروابط مع مجاعة العمل الفنية اوكومية الدولية املخصصة املعنية باملوارد الوراثية املائية؛ •

 (؛املالية ما بني الدورات )مؤمتر بواسطة الفيديو، رهنا بتوافر املوارد عقد ااتماع •

 تنقيح خارطة الطريق )رهنا باملوارد املتاحة(؛ •

 (.irp7عقد االاتماع الثاني )مبدئيًا يف مجهورية إيران ايفسالمية، أكتوبر/تشرين األو   •

 


