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 األسماك مصايد لجنة
 اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك

 الدورة السادسة عشرة

 2017سبتمبر/أيلول  8-4بوسان، كوريا، 

 تقرير من أمانة اللجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية
 التابعة للجنة مصايد األسماك

 
 موجز
 

اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد يسعى هذا البند من جدول األعمال إىل إطالع  
 .تهاحالو  األمساك بصورة منتظمة على أنشطة اللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك

 
ة للجنة الفرعية املختصة الثامنوتعرض هذه الوثيقة عددا خمتارا من القضايا والتوصيات الرئيسية املنبثقة عن الدورة  

 برتبية األحياء املائية باإلضافة إىل بعض املستجدات الرئيسية املختارة ذات الصلة باللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك
 واليت حدثت بني الدورتني الثامنة والتاسعة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية.

 اتخاذها من جانب اللجنة الفرعيةاإلجراءات التي يقترح 

  إبداء تعليقات وتقدمي اقرتاحات بشأن حتسني التعاون وحتديد جماالت العمل يف املستقبل بالنسبة إىل اللجنة
 الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية واللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك.
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    22 -  22                                                                                اعتبارا من الدورة اخلامسةةةةةةةةةةةةةةة عشةةةةةةةةةةةةةةرة للجنة الفرعية املختصةةةةةةةةةةةةةةة بتجارة األمساك )أكادير، امل ر ،     مت،  - 1
                                                                                                 (، إدراج بند دائم بعنوان "تقرير من أمانة اللجنة الفرعية املختصةةةةةةةةةةة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة     2112           فرباير/شةةةةةةةةةةبا  

               املقابل إدراج  يف   مت      . كما                    املختصة بتجارة األمساك              لجنة الفرعية     بلة ل   املق      دورات   ال                                مصايد األمساك" على جدول أعمال مجيع 
             حياء املائية.                                                                              بند مماثل كبند دائم على جدول أعمال الدورات املقبلة للجنة الفرعية املختصة برتبية األ

 
                                                                                         على إنشةةةةةةةةةاء  نة فرعية خمتصةةةةةةةةةة برتبية األحياء املائية يف الدورة الرابعة والعشةةةةةةةةةرين للجنة مصةةةةةةةةةايد األمساك       اتفق  و   - 2

      2112                         دورهتا األوىل يف أبريل/نيسةةةةةةةةةةان                    هذه اللجنة الفرعية      عقدت    قد     ( و     2111          مارس/آذار    2   –           فرباير/شةةةةةةةةةةبا      22       )روما،
              حكومة الربازيل      تها      اسةةةتضةةةاف  و   ،     2112                  أكتوبر/تشةةةرين األول    يف     عقدت         دورة هلا    خر  أ                             بيجني، مجهورية الصةةةني الشةةةعبية. و   يف
                مدينة برازيليا.  يف
 
    مية                                                                                              م اللجنة الفرعية املختصةةةةة برتبية األحياء املائية توجيهات إىل املنظمة بشةةةةأن هتيئة بيئة مواتية لتشةةةةجيع تن      وتقد    - 3

               التعليم وتبادل                               اء املائية يف املناطق الريفية، و                                                                   تربية األحياء املائية وإدارهتا، ووضةةةةةةةةةةةةةةع إطار للتنمية املسةةةةةةةةةةةةةةتدامة لرتبية األحي
                                                                                                           املعلومات وبناء القدرات، وخبصوص مجع البيانات وإعداد التقارير لتحسني معرفة هذا القطاع وإدارته. وتعمل هذه اللجنة 

       وانب  ا                                                                                           الفرعية كمنتدى لألعضةةةةةةةةاء وأصةةةةةةةةحا  املصةةةةةةةةلحة ا خرين ملناقشةةةةةةةةة قضةةةةةةةةايا تربية األحياء املائية الفنية املتصةةةةةةةةلة ب
                         قطاع تربية األحياء املائية  ل                                                                                   السةةةةةياسةةةةةاتية والفنية على نطار عاملي. وترتقي اللجنة الفرعية يسةةةةةتوى الوعي باملسةةةةةا ة ا يوية 

                                                                                                          النمو االقتصادي والعمالة وبدور األمساك يف حتقيق األمن ال ذائي والت ذية ويف حتقيق أهداف التنمية املستدامة العاملية.    يف
                                                                                           نة الفرعية الضةةةةةةةةةوء على أنشةةةةةةةةةطة وجماالت التعاون مع األجهزة الدولية األخرى، مثل هيئة املوارد الوراثية       ط اللج         كما تسةةةةةةةةةل  

  ق                                                                                                   اتفاقية التجارة الدولية بأنواع ا يوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض وهيئة الدسةةةةةةتور ال ذائي وفري  و                 لألغذية والزراعة 
                االت األمم املتحدة   وك   من                                                     ة  ماية البيئة البحرية ومنظمة العمل الدولية والعديد                                اخلرباء املشةةةةةةةةةةةةةةرتك املعم با وانب العلمي

                                                                     األخرى، يا يف ذلك يف ما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بتجارة األغذية البحرية.
 
                     ع به املنظمة وشركاؤها                 بالعمل الذي تضطل   ،             دورهتا الثامنة   يف   ،                          املختصة برتبية األحياء املائية                  ت اللجنة الفرعية      وأقر    - 4

                                                                                                     خالل فرتة ما بني الدورات وسةةةةةةةةةةةةةةل مت بالدور املهم لرتبية األحياء املائية يف حتقيق األمن ال ذائي والت ذية. وأثنت على 
                                                                         وضةةةع وتنسةةةيق االسةةةتبيان ا ديد عن تنفيذ األعضةةةاء ملدونة السةةةلوك بشةةةأن الصةةةيد الرشةةةيد  ل                       تقوم به املنظمة من جهود    ما
  د                                   ، وشةةةةةةةد دت على أ ية وجدوى أجهزة مصةةةةةةةاي        االسةةةةةةةتزراع                                                خيص تربية األحياء املائية ومصةةةةةةةايد األمساك القائمة على    ما  يف

                                                                                                      األمساك وشبكات تربية األحياء املائية اإلقليمية يف رفع مستوى الوعي باملدونة ويف رصد تنفيذها ورفع التقارير عنه.
 
   وض                                                       مشةةةةةةةةةروع اإلطار االسةةةةةةةةةرتاتيجي لتعزيز دور اللجنة الفرعية يف النه   ،    امنة ث        دورهتا ال   يف   ،                    أي دت اللجنة الفرعية     كما  - 2

    بية                                                                       جهود املنظمة الرامية إىل إعداد اخلطو  التوجيهية الفنية إلصةةةةدار الشةةةةهادات لرت      أيضةةةةا       أي دت   و                             بتنمية تربية األحياء املائية. 
                                             سةةةةةتدامة األغذية البحرية. وطلب عدة أعضةةةةةاء مسةةةةةاعدة                                                 وإطار التقييم والشةةةةةراكة مع املبادرة العاملية بشةةةةةأن ا  1              األحياء املائية 

            طلبت اللجنة   و                                                                                          املنظمة يف جماالت بناء القدرات وتنفيذ اخلطو  التوجيهية الفنية ووضةةةةةع خطط وطنية إلصةةةةةدار الشةةةةةهادات.
        ملرجعيةةةة.  ا               مل                                                                                       الفرعيةةةة مزيةةةدامل من املعلومةةةات عن التفةةةاعةةةل بني اخلطو  التوجيهيةةةة الفنيةةةة وإطةةةار التقييم واألداة العةةةامليةةةة للمقةةةارنةةةة

                                                      
1  http://www.fao.org/docrep/015/i2296a/i2296a00.htm 

http://www.fao.org/docrep/015/i2296a/i2296a00.htm
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                                                                                              فرتة ما بني الدورات، عكفت املنظمة على وضةةةع جمموعة من أدلة االمتثال إلصةةةدار شةةةهادات تربية األحياء املائية      وخالل
   ال                                               سةةةةةةاعدة فنية هأددة األهداف ومعارف بشةةةةةةأن كيفية االمتث ي                              تزويد صةةةةةة ار مرا األحياء املائية   دف                 الصةةةةةة طة النطار، ه

                                                                                                       ملعايط إصةةةةةدار الشةةةةةهادات باالسةةةةةتناد إىل املعايط األسةةةةةاسةةةةةية الدنيا األربعة للخطو  التوجيهية الفنية. ويف حني أن اللجنة 
            غ عن العمل                                           ة ا وانب ذات الصةةةةةلة باإلنتاج، فينه سةةةةةيتم اإلبال                         حياء املائية سةةةةةتسةةةةةتمر يف معا                        الفرعية املختصةةةةةة برتبية األ

                                                                      بشأن هذا البند يف املستقبل حتت إطار اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك. 
 
                                                                                                       وأقرت اللجنة الفرعية املختصةةةةةةةة برتبية األحياء املائية بدور مبادرة املنظمة اخلاصةةةةةةةة بالنمو األزرر يف تعزيز التنمية   - 2

                                                                                                  والرشةةةةةةةةةةيدة لرتبية األحياء املائية، وكذلك بالدور املهم الذي ميكن للتعليم والبحب يف جمال تربية األحياء املائية           املسةةةةةةةةةةتدامة
                                                املسا ة به يف تنمية تربية األحياء املائية املستدامة.

 
           صةةةايد األمساك  م                                                                                     كما أقر ت اللجنة الفرعية املختصةةةة برتبية األحياء املائية بأ ية تشةةةجيع العمل الالئق يف قطاعي  - 7

                                                                                                      وتربية األحياء املائية وأثنت على ا هود اليت تبذهلا املنظمة يف هذا الصةةةةةةةةدد. وةت مواصةةةةةةةةلة هذا العمل خالل فرتة ما بني 
                                                                                             دت اللجنة الفرعية أيضةةا على أ ية توفر معلومات موثوقة ومناسةةبة من حيب التوقيت بشةةأن تربية األحياء               الدورات. وشةةد  

                                                                             ات الصةةةةةةةةةلة، وأعربت عن دعمها القوي لتحسةةةةةةةةةني البيانات واملعلومات واإلحصةةةةةةةةةاءات اليت  معها                   املائية من املصةةةةةةةةةادر ذ
            حالة املوارد                       عة يف التقرير األول عن                                                                           املنظمة عن تربية األحياء املائية. وأشةةةةةةةةةةةارت أيضةةةةةةةةةةةا إىل ا اجة إىل إدراج البيانات ا م  

  .                                                ات املنظمة اخلاصة يصايد األمساك وتربية األحياء املائية                                                   الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل يف نظم معلوم
 
  م     قد   ت    وهي   ،  ة                                          ( لعرضةةةةها على اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسةةةةعCOFI: AQ/IX/2017/2           وثيقة عمل )         قد أعدت  و   - 8

            ة عن اللجنة   ر                                                                                             ملخصةةةةةا للجهود اليت تبذهلا إدارة مصةةةةةايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة لتنفيذ التوصةةةةةيات الصةةةةةاد
                          ز يف رفع التقارير عن تنفيذ       م احملر                                                                                الفرعية املختصةةةةةة برتبية األحياء املائية يف دوراهتا السةةةةةابقة. كما تعرض تفاصةةةةةيل عن التقد  

                                                                                                     أحكام مدونة السةةةةةلوك بشةةةةةأن الصةةةةةيد الرشةةةةةيد ذات الصةةةةةلة برتبية األحياء املائية ومصةةةةةايد األمساك القائمة على االسةةةةةتزراع 
                التقارير ا ديد.                  باستخدام نظام رفع 

 
                                                                                          كما رك ز عمل اللجنة الفرعية املختصةةةةةةةةةةةةةةة برتبية األحياء املائية خالل فرتة ما بني الدورات على وضةةةةةةةةةةةةةةع إطار   - 9

                                                                                                           اسةةةةةةةةرتاتيجي لتعزيز دورها يف النهوض بتنمية تربية األحياء املائية. وأجري عمل آخر بشةةةةةةةةأن تنفيذ اخلطو  التوجيهية الفنية 
                                                                                   حياء املائية وإطار التقييم لتقدير مدى امتثال خطط إصةةةدار الشةةةهادات لرتبية األحياء املائية                        إلصةةةدار الشةةةهادات لرتبية األ

                 لخطو  التوجيهية. ل
 

                                                                                                وأحرز تقدم يف وضةةةةةةةةةةع مبادرة املنظمة اخلاصةةةةةةةةةةة بالنمو األزرر يف ما يتعلق برتبية األحياء املائية، مع تقدمي وثيقة   -  11
                                                تبةةادل وجهةةات النظر واخلربات من أجةةل أفريقيةةا"، انعقةةد    -      قتصةةةةةةةةةةةةةةةاد                           حوار خبصةةةةةةةةةةةةةةوص "النمو األزرر واال -         خالل مؤةر 

         ندوة حول      عقد             . ومن املتوقع     2117          مايو/أيار    2   إىل    3               دي، يف الفرتة من   ط       كابو ف            ، مجهورية         ساو فيسنت      جزيرة         منديلو،   يف
             حياء املائية،                املختصةةةةةةةةةةةةةة برتبية األ                                                                                 النمو األزرر والدول النامية ا زرية الصةةةةةةةةةةةةة طة قبل انعقاد الدورة التاسةةةةةةةةةةةةةعة للجنة الفرعية 

                                                                                                 اجتماع خاص عن تربية األحياء املائية يف الدول النامية ا زرية الصةة طة وفرص مبادرة النمو األزرر يف  ل ت ط     شةةكل    وسةةي
                                                               املناخ جزءا من جدول األعمال العادي للدورة التاسعة للجنة الفرعية.
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                                                   لى إدراجها يف جدول األعمال، سةةةةةةيتضةةةةةةمن جدول أعمال الدورة                                         وإىل جانب البنود الدائمة اليت جرت العادة ع  -  11
                                                                                                      للجنة الفرعية، ضةةةةةةةمن مجلة بنود أخرى، بنودا عن تربية األحياء املائية وأهداف التنمية املسةةةةةةةتدامة والرؤية املشةةةةةةةرتكة         املقبلة

              اعة واألولويات                    ملائية لألغذية والزر                                                                                    للمنظمة بالنسبة إىل استدامة األغذية والزراعة؛ وحالة عمل املنظمة بشأن املوارد الوراثية ا
                                                                                                     ذات الصةةةةةةةةةةةةةةلة بذلك؛ وخدمات اإلرشةةةةةةةةةةةةةةاد من أجل تنمية تربية األحياء املائية. وال زال مجع البيانات حول األنواع املائية 
                                                                                                    املسةةةةةةةةةةةةةتزرعة واإلبال غ عنها يشةةةةةةةةةةةةةكالن بندا هاما للمناقشةةةةةةةةةةةةةة يف دورة اللجنة الفرعية وللتنفيذ خالل فرتة ما بني الدورات. 

               ملنظمة للمشةةةةةةةاريع                     بعني االعتبار يف ختطيط ا   ذت        قد أخ                                   ا ليات واالسةةةةةةةرتاتيجيات  مع البيانات  ب         املتعلقة        لتوصةةةةةةةيات  ا   إن  و 
                                                                                                  اإلقليميةةة والوطنيةةة وتصةةةةةةةةةةةةةةميمهةةا وتنفيةةذهةةا. ويف البلةةدان اليت تفتقر إىل البيةةانةةات، ال بةةد من إدراج مكون خةةاص  مع 

                                                       نمية تربية األحياء املائية، حسةةةةةةةةب االقتضةةةةةةةةاء. ويتم الرجوع إىل                                           اإلحصةةةةةةةةاءات يف االسةةةةةةةةرتاتيجيات و/أو اخلطط الوطنية لت
                                                                                                        إحصةةةةةةةةاءات تربية األحياء املائية العاملية الصةةةةةةةةادرة عن املنظمة لدى اسةةةةةةةةتعراض و ميع التقارير القطرية املقدمة من جهات 

                        العامل. وستستمر املنظمة                 لوراثية املائية يف                                                                                  التنسيق الوطنية املعنية باملوارد الوراثية املائية إلعداد التقرير األول عن حالة املوارد ا
                                                                               األنواع" لنظام املعلومات اخلاصةةةة بالعلوم املائية ومصةةةايد األمساك. وسةةةتقوم املنظمة، عندما       فئات                    سةةةنويا يف حتديب قائمة "

      تملة،                                                                                                سةةةةةةةةتتلقى التقارير من األعضةةةةةةةةاء، بتوسةةةةةةةةيع نطار قائمة نظام املعلومات هذا ليشةةةةةةةةمل األنواع املسةةةةةةةةتزرعة ا الية واحمل
                    ذلك األنواع اهلجينة.   يف   يا
 


