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 ملخص

للجنة الفرعية املختصـــــــة برتبية األحياء املائية (اللجنة الفرعية) التابعة للجنة مصـــــــايد  العاشـــــــرةانعقدت الدورة 
 آب/غســطسأ 27إىل  23املمتدة من  خالل الفرتة النرويج، تروندهاميوالزراعة (املنظمة) يف األمساك يف منظمة األغذية 

منظمات حكومية دولية  4ومراقبون عن عضـــــــو منتســـــــب املنظمة و أعضـــــــاء من  اعضـــــــوً  59. وقد شـــــــارك فيها 2019
 الغذائي األمن املائية يف حتقيق األحياء ربيةتوأكدت اللجنة الفرعية على مســــــــــــــامهة  منظمات غري حكومية دولية. 7و

األعضــــــاء  ت، وشــــــجععلى املســــــتويات الوطنية واإلقليمية والعامليةالفقر والتنمية البشــــــرية  ةحدمن تخفيف والوالتغذية 
اللجنة الفرعية شــــــــادت وأ. التغذية من أجلة يف عقد األمم املتحدة للعمل حياء املائية املراعية للتغذياأل ةتعزيز تربي ىعل

د يحياء املائية ومصــابرتبية األذات الصــلة حكام مدونة الســلوك بشــأن الصــيد الرشــيد أتنفيذ ادفة إىل اهلة نظمة املبأنشــط
للجنة الفرعية رحبت او  الســــلوك بشــــأن الصــــيد. دونةاخلاص مبســــتبيان االوال ســــيما تطور ، رتبيةى الاألمساك القائمة عل

ملوارد الوراثية املائية الذي تؤديه ا، وأشــــارت إىل الدور احلاســــم والزراعة يف العامل ةغذياملوارد الوراثية املائية لأل ةحالبتقرير 
ا بتقرير اللجنة الفرعية اللجنة الفرعية علمً خذت وأ. املتابعة ةألنشــــــــطتوصــــــــيات بقدمت تحياء املائية و األ ةتربي ةيف تنمي

 .تنيالفرعي تنيالتعاون بني اللجنوطيد عن تجتة زر الناآالتكامل والتأوجه  ىاملختصة بتجارة األمساك، وسلطت الضوء عل
، وقــدمــت ومكــافحتهــا حيــاء املــائيــةاأل ةمراض احليوانيــة املــائيــة يف تربيــخمــاطر األمنع  ةمهيــأللجنــة الفرعيــة كمــا أبرزت ا

يات ذات الصــــــــلة، لواآلرتبية األحياء املائية البيولوجي لاألمن لتحســــــــني  ةدار إلالتدرجيي لســــــــار توجيهات خبصــــــــوص امل
 ةمهيأحياء املائية، وأقرت باأل ةاالبتكار يف قطاع تربي ةمهيإىل أاللجنة الفرعية وأشـــــــــــارت  تعبئة املوارد.بزيادة وأوصـــــــــــيت 

التدهور البيئي والتكيف  ةلزيادة الكفاءة ومكافح هاوتوســــــــــــــيع نطاقها ونقلواملمارســــــــــــــات اجلديدة  تنولوجيادعم التك
اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املســـتدامة طوط ن اخلأبشـــنظمة عمل املبللجنة الفرعية شـــادت اوأ املناخ.تغري مع 

الوطنية حتســني احلوكمة ، وحددت ةقليميدعم املشــاورات اإلتنفيذها، مبا يف ذلك صــوص مواصــلة وقدمت توجيهات خب
املتعلق اجلانيب بنتائج احلدث ا علمً اللجنة الفرعية حيطت وأ .ةلتوجيهيطوط ااخلالذي تنشــــــده باعتباره اهلدف الرئيســــــي 

ورحبـــت اللجنـــة الفرعيـــة . زيـــد من املعلومـــات يف الـــدورة املقبلـــةاملهتمـــامهـــا بتلقي أبـــدت او الطحـــالـــب البحريـــة برتبيـــة 
 املمتدة خالل الفرتة ،يف شــــــــــانغهاي 2020املعين برتبية األحياء املائية لعام املؤمتر العاملي  ةاســــــــــتضــــــــــاف باقرتاح الصــــــــــني

اللجنة الفرعية بالدعوة الكرمية ورّحبت . عربت عن تأييدها لذلك، وأ2020 تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر 30إىل  26من 
 .ةعشر  ةاحلادية دور أعمال ال ةاملكسيك الستضاف وجهة منامل
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 افتتاح الدورة

ُعقدت الدورة العاشرة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية (اللجنة الفرعية) التابعة للجنة مصايد األمساك -1
. 2019أغســــــــــطس/آب  27إىل  23يف منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) يف تروندهامي، النرويج، خالل الفرتة املمتدة من 

منظمات غري  7منظمات حكومية دولية و 4و منتسب واحد ومراقبون من من أعضاء املنظمة وعض 59وقد حضر الدورة 
 حكومية دولية. وميكن االطالع على قائمة باملندوبني واملراقبني يف املرفق باء هبذا التقرير.

ئية ، رئيس فرع تربية األحياء املائية يف إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املاMatthias Halwartوألقى السيد -2
 يف املنظمة، الكلمة االفتتاحية نيابة عن املدير العام املساعد للمنظمة (املرفق دال).

، وزير الــدولــة لوزارة التجــارة والصــــــــــــــنــاعــات ومصـــــــــــــــايــد األمســاك يف النرويج Roy Angelvikوألقى الســــــــــــــيــد -3
 (املرفق هاء)، الكلمة الرتحيبية نيابة عن مملكة النرويج.

 والترتيبات الخاصة بالدورة وتعيين لجنة الصياغةاعتماد جدول األعمال 

4اعتمـــدت اللجنـــة الفرعيـــة جـــدول األعمـــال (املرفق ألف) مع التغيري املقرتح والـــذي يقضــــــــــــــي بتقـــدمي البنـــد  -4
 . وترد الوثائق املعروضة على اللجنة الفرعية ضمن املرفق جيم.3على البند 

العمل  2-11تقريرا احلدثني اجلانبيني؛ و 1-11ما يلي: البند  11ند واقرتحت اللجنة الفرعية أن يضــــاف ضــــمن الب-5
مـــا بني الـــدورات بشــــــــــــــــأن اخلطوط التوجيهيـــة للتكيف مع تغري املنـــاخ والتخفيف من تـــأثرياتـــه على تربيـــة األحيـــاء املـــائيـــة؛ 

تنظيم املؤمتر العاملي عن تربية األحياء املائية  4-11تنمية تربية األحياء املائية يف الدول اجلزرية الصـــــــــــــغرية النامية؛ و 3-11و
 .2020يف شنغهاي يف عام 

ا للجنة الصـــياغة. وضـــّمت جلنة الصـــياغة  Balaji Jujjavarapuوانتخبت اللجنة الفرعية الدكتور  -6 (اهلند) رئيســـً
وجنوب أفريقيا وشـــيلي وفنلندا والكامريون األرجنتني وأملانيا وإندونيســـيا والربازيل وبنغالديش وبريو ومجهورية كوريا  كالً من

 .وكندا واملكسيك والنرويج

التقارير المرحلية عن تنفيذ أحكام مدونة الســلوك بشــأن الصــيد الرشــيد المتصــلة بتربية األحياء 
 المائية والمصايد القائمة على استزراع األسماك

 .COFI:AQ/X/2019/SBD.1و COFI:AQ/X/2019/3عرضت األمانة الوثيقتان  -7



2 

 

 وأقّرت اللجنة الفرعية جبدوى أداة التقييم الذايت اليت تســــــــاعد األعضــــــــاء على وضــــــــع التوجيهات الســــــــياســــــــاتية  -8
ذات الصــــلة من أجل تقدمي مزيد من الدعم لتطوير تربية األحياء املائية وحتقيق أهداف التنمية املســــتدامة. وأثىن األعضــــاء 

 ة من عمل وعلى طريقة بلورة االستبيان.على ما قامت به املنظم
 
واقرتحت اللجنة الفرعية إجراء التعديالت املمكنة يف أداة الدراســـــة االســـــتقصـــــائية لزيادة فائدة املعلومات املتوافرة  -9

 من خالهلا وعدم تكرار األسئلة اإلمجالية املطروحة يف الدراسة االستقصائية بشأن مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.
 

 ورّحبت اللجنة الفرعية بارتفاع عدد اإلجابات على االســــــــــــــتبيان واليت ميكن االســــــــــــــتعانة هبا كأداة لتوفري مزيد  -10
من الدعم لتنمية تربية األحياء املائية. ودعت اللجنة الفرعية إىل تكثيف اجلهود وتعزيز التزام األعضــــــــــــــاء من خالل تنفيذ 

 املتعلقة برتبية األحياء املائية، خاصة تلك اليت مل حتَظ بعالمات عالية.أحكام مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 
 

 وأقّرت اللجنة الفرعية بأمهية وجود إطار خاص بالتعليقات ضـــــــمن كل ســـــــؤال من األســـــــئلة مبا يتيح إعطاء مزيد  -11
بعض أســـــئلة الدراســـــة من الشـــــروحات أو املســـــوغات املنطقية على إجابة معّينة. وشـــــّجعت اللجنة الفرعية على توضـــــيح 

 االستقصائية على حنو أكرب.
 

 وأشـــــــــــــــارت اللجنـة الفرعيـة إىل املنحى التصـــــــــــــــاعـدي يف العالمـات املعطـاة. ولـدى مراجعـة عالمـات اإلجـابـات  -12
 على الدراسة االستقصائية، سيكون باإلمكان تكييف هذه األخرية من أجل اإلقرار بشىت أنواع تربية األحياء املائية.

 
ارت اللجنة الفرعية إىل ضـــرورة وجود تعليمات إضـــافية يف االســـتبيان بشـــأن القضـــايا املســـتجدة، على غرار وأشـــ -13

 خطط التأمني ومناذج االستزراع والتكنولوجيات املبتكرة.
 

جهود إدارة مصــايد األســماك وتربية األحياء المائية في منظمة األغذية والزراعة لتنفيذ توصــيات 
 للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية التابعة للجنة مصايد األسماكالدورات السابقة 

 
  COFI:AQ/X/2019/INF.5وأشــــــــــــــــارت إىل الوثيقــة  COFI:AQ/X/2019/2عرضــــــــــــــــت األمــانــة الوثيقــة  -14

لتنفيذ توصـــــيات  اليت تقدم حملة عامة عن األنشـــــطة اليت تضـــــطلع هبا إدارة مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة
 الدورات السابقة وتتناول اجملاالت ذات األولوية اليت حّددهتا الدورة التاسعة للجنة الفرعية.

 
وأثنت اللجنة الفرعية على العمل املنجز خالل الفرتة الفاصــلة بني الدورات وأشــادت مبا بذلته املنظمة من جهود  -15

تيســري عملية الرصــد على امتداد اإلشــارة إىل التوصــيات احملددة من أجل لالســتجابة لتوصــيات الدورات الســابقة. وطلبت 
 دورات عدة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية.

 
وســــّلطت اللجنة الفرعية الضــــوء على جماالت حمددة مبا يف ذلك �ج النظام اإليكولوجي يف تربية األحياء املائية،  -16

ووضــــــع خطوط  ،ف مع تغري املناخوالتكيّ  والزراعة اإليكولوجية،رتبية األحياء املائية، املكاين ل التخطيطو واألمن البيولوجي، 
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توجيهية لرتبية األحياء املائية املســــتدامة، ودعت املنظمة إىل التعّمق أكثر يف تطوير األدوات ذات الصــــلة وتوســــيع نطاقها. 
تمر مع املؤســــســــات الشــــريكة وأقّرت باألثر اإلجيايب لتوثيق وهبذا اخلصــــوص، أبدت تقديرها للمنظمة بشــــأن التعاون املســــ

التعاون بني بلدان اجلنوب. وأقّرت اللجنة الفرعية بأمهية الشـــــبكات اإلقليمية لرتبية األحياء املائية وأثنت على دعم املنظمة 
 لشبكة تربية األحياء املائية يف أفريقيا.

 
إضــــــــــافية خالل الفرتة املقبلة الفاصــــــــــلة بني الدورات، مبا يف ذلك بناء واقرتحت اللجنة الفرعية النظر يف جماالت  -17

 القدرات يف جمال مجع البيانات. أما بالنســـــــبة إىل مؤشـــــــرات أهداف التنمية املســـــــتدامة، فقد اعتربت اللجنة الفرعية أنّه ما 
 األعضاء. من مؤشر حمّدد خاص برتبية األحياء املائية وأّن مسؤولية رفع التقارير تقع على عاتق

 
 املنظمة. وطلبت اللجنة الفرعية حتديد أسس للمقارنة وإجراء تقييم لنجاح أنشطة  -18

 
 حالة الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في العالم والمتابعة الممكنة

 
 COFI:AQ/X/2019/INF.8وأشــــــــــــــارت إىل كّل من  COFI:AQ/X/2019/2.1عرضــــــــــــــت األمانة الوثيقة  -19
 .COFI:AQ/X/2019/INF.11و COFI:AQ/X/2019/INF.10و COFI:AQ/X/2019/INF.9و
 

(التقرير) وأثنت على جهود  حالة املوارد املائية لألغذية والزراعة يف العاملوقد رّحبت اللجنة الفرعية بالتقرير عن  -20
املنظمة لوضعه بصيغته النهائية. وأوصت املنظمة مبواصلة العمل على بلورة اسرتاتيجية اتصاالت لنشر التقرير، وما تضّمنه 
من رسـائل، على أوسـع نطاق ممكن ومن أجل إتاحة التقارير القطرية وتبادهلا يف ما بني األعضـاء. وأوصـت اللجنة الفرعية 

ا بأ ن يقوم األعضــــاء بإعداد خطط إدارة وطنية للموارد املوارد الوراثية املائية واختاذ ســــلســــلة إجراءات حمددة اســــتجابة أيضــــً
 للتقرير.

 
ورّحبت اللجنة الفرعية باملخطط العام خلطة العمل العاملية وأســـدت توجيهاهتا خبصـــوص األولويات االســـرتاتيجية  -21

اللجنـــة الفرعيـــة مع اجملـــاالت ذات األولويـــة املقرتحـــة وحبثـــت يف األولويـــات  وأوصــــــــــــــــت ببلورهتـــا على حنو أكرب. واتفقـــت
 من اجملاالت ذات األولوية االســــــرتاتيجية، فضــــــالً  2االســــــرتاتيجية ضــــــمن هذه اجملاالت. وكان هناك دعم خاص للمجال 

 تنفيذ خطة العمل العاملية.مسامهة طوعية لاللجنة الفرعية التمست . و 10-4و 4-2و 2-2عن األولويات االسرتاتيجية 
 

دت اللجنـــة الفرعيـــة احلـــاجـــة إىل توصــــــــــــــيف فعلي  1وبـــالنســــــــــــــبـــة إىل اجملـــال  -22  من اجملـــاالت ذات األولويـــة، أيـــّ
عمل على اللجنة الفرعية أثنت لكل من األنواع املســتزرعة والربيّة، مبا يف ذلك تلك غري املخصــصــة لالســتخدام الغذائي. و 

عاملي لألنواع املستزرعة وبوضع نظام معلومات ذي الصلة عن تربية املوارد الوراثية املائية وأوصت املنظمة اخلاص بالسجل ال
 بأن متضــــــي املنظمة قدًما يف إعداد ســــــّجل منوذجي. وشــــــّجعت اللجنة الفرعية األعضــــــاء واملنظمات اإلقليمية على العمل 

د الوراثية املائية ورصـــــدها وتنميتها واســـــتخدامها على حنو مع املنظمة إلعداد اســـــرتاتيجيات وطنية وإقليمية لتوصـــــيف املوار 
 مستدام، مبا يف ذلك إجراء دراسات حالة.
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من اجملاالت ذات األولوية يف خطة العمل العاملية بشـــأن اإلســـراع يف تنمية  2وأيّدت اللجنة الفرعية بشـــدة اجملال  -23
 املوارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية يف ما خص جمموعة من األنواع، مع الرتكيز على الســــــــــــــالالت االنتقائية. وجيب 

 ة األمراض ومقاومة اإلجهاد.أن يركز التحسني الوراثي على جمموعة من السمات مبا يف ذلك النمو ومقاوم
 

من اجملاالت ذات األولوية على صــــــــــــــون األنواع املهددة واحلاجة إىل وجود بنوك  3وجرى الرتكيز يف إطار اجملال  -24
 للجينات لدعم عملية الصون.

 
ألولوية، من جماالت ا 4وأصــدرت اللجنة الفرعية عدًدا من التوصــيات بشــأن أولويات اســرتاتيجية يف إطار اجملال  -25

مبا يف ذلك الطلب إىل املنظمة وضـــــــع خطوط توجيهية للبلدان بشـــــــأن إقامة الشـــــــبكات الدولية واإلقليمية والوطنية وإقامة 
 بنوك للجينات واإلدارة الوراثية لتحسني األرصدة وإدارة املفاقس وحتسينها.

 
ل على املوارد وتقاســــــم منافعها وعقد وطلبت اللجنة الفرعية مســــــاعدة املنظمة الختاذ إجراءات من أجل احلصــــــو  -26

 اتفاقات لنقل املواد، يف حال طلب األعضــــــــــــاء ذلك. وشــــــــــــّجعت اللجنة الفرعية كذلك األعضــــــــــــاء واملنظمات اإلقليمية 
 على العمــل مع املنظمــة إلعــداد منــاذج قــابلــة للتطبيق على املســــــــــــــتوى العــاملي. وشـــــــــــــــددت اللجنــة الفرعيــة على احلــاجــة 

 اء القدرات، مبا يشمل التدريب يف جمايل علم الوراثة والرتبية.إىل االستثمار يف بن
 

 تقرير من أمانة اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك التابعة للجنة مصايد األسماك
 

 COFI:AQ/X/2019/Inf.6مع اإلشـــــــــــــــارة إىل الوثيقــة  COFI:AQ/X/2019/4عرضـــــــــــــــت األمــانــة الوثيقــة  -27
 وسلطت الضوء على تكامل العمل الذي تقوم به اللجنتان الفرعيتان وأوجه التآزر العديدة الناشئة عن توطيد تعاو�ما.

 
وشـــــّددت اللجنة الفرعية على أمهية مســـــألة الوصـــــول إىل األســـــواق وجدوى عمل املنظمة بشـــــأن قضـــــايا ما بعد  -28

 ملنتجني واملسامهة اإلجيابية يف ضمان األمن الغذائي وسبل العيش.من الفاقد واملهدر وأمهية صغار ا الصيد، خاصة احلدّ 
 

وأبرزت اللجنة الفرعية العمل الذي تضــــــــــــــطلع به املنظمة يف جمايل تتبع األســــــــــــــواق والبيانات التجارية املتعلقة  -29
 املائية.مبنتجات مصايد األمساك، واقرتحت إدراج سلع أساسية ذات أمهية بالنسبة إىل تربية األحياء 

 
وأشـارت اللجنة الفرعية إىل أمهية ضـمان جودة املنتجات السـمكية املسـتوردة؛ ويف هذا الصـدد، ناشـدت املنظمة  -30

 دعم أنشـــــــــــطة تنمية القدرات حيثما يكون ذلك ضـــــــــــروريًا. ولفتت اللجنة الفرعية االنتباه إىل وجود جزيئات بالســـــــــــتيكية 
 ىل مواصلة جهودها يف جمال معاجلة اآلثار احملتملة املرتتبة عن ذلك.يف منتجات مصايد األمساك ودعت املنظمة إ
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الوقاية من مخاطر األمراض الحيوانية المائية في مجال تربية األحياء المائية وإدارتها من خالل 
 مسار تدريجي لإلدارة

 
 .COFI:AQ/X/2019/5عرضت األمانة الوثيقة  -31

 
املســـــــــار التدرجيي لإلدارة لتحســـــــــني األمن البيولوجي لرتبية األحياء بعمل املنظمة بشـــــــــأن ورحبت اللجنة الفرعية  -32

من عبء  املائية (املســـــــــــــار التدرجيي لإلدارة). وأبرزت كذلك أمهية حتســـــــــــــني األمن البيولوجي لرتبية األحياء املائية يف احلدّ 
التقليل من انتشار األمراض على الصعيد العاملي، األمراض، وحتسني الصحة على مستوى املزرعة وعلى املستوى الوطين، و 

وترشـــــيد املنافع االقتصـــــادية واالجتماعية الناشـــــئة عن تربية األحياء املائية، وجذب فرص االســـــتثمار، وحتقيق أهداف �ج 
 "صحة واحدة".

 
أن اســـــتدامة تربية ، كجزء من برنامج املنظمة العاملي بشـــــجلنة مصـــــايد األمساك أن تقومباللجنة الفرعية أوصـــــت و  -33

إعداد مكون طويل األجل مبســـــــاعدة اجلهات املاحنة حول األمن البيولوجي لرتبية األحياء املائية، النظر يف األحياء املائية، ب
 من هذه الوثيقة. 42يتضمن الركائز اخلمس املقرتحة يف الفقرة 

 
 الربنامج.االلتزام بتعبئة املوارد هلذا على للجنة الفرعية شّجعت او  -34

 
عند وأكدت اللجنة الفرعية على احلاجة إىل مراعاة املعايري واألدوات الصــادرة عن املنظمة العاملية لصــحة احليوان  -35

 تطبيق برنامج املسار التدرجيي لإلدارة.
 

بإدارة  كما شـــّددت اللجنة الفرعية على أمهية الدراســـات املتعلقة بامليكروبيوم وضـــرورة وضـــع بروتوكوالت خاصـــة -36
 امليكروبات كجزء من ممارسات تربية األحياء املائية اجليدة.

 
وأوصـــــــــــت اللجنة الفرعية بوضـــــــــــع مســـــــــــار تدرجيي لإلدارة حبســـــــــــب جمموعة األنواع مثل: الزعنفيات والرخويات  -37

 والقشريات والنباتات املائية، وغري ذلك.
 

 وطلبت اللجنة الفرعية تشـــــــكيل جمموعة عمل فنية تابعة للمنظمة لوضـــــــع املســـــــار التدرجيي لإلدارة وما يرتبط به  -38
من أدوات وآليـات، من قبيـل: احلوكمـة ومراكز التعـاون وأدوات التقييم وقوائم املراقبـة وخطط عمـل الســــــــــــــالمـة البيولوجيـة 

اعني العام واخلاص. وباإلضـــــــافة إىل ذلك، طلبت اللجنة الفرعية وحتليالت املخاط والتوجيهات بشـــــــأن الشـــــــراكة بني القط
تعزيز التعاون مع األجهزة الدولية املعنية، مثل املنظمة العاملية لصــــــــــــــحة احليوان واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات واجمللس 

 .الدويل الستكشاف البحار واجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية والبنك الدويل
 

وحّثت اللجنة الفرعية األعضــــــــــــاء على بدء مشــــــــــــروٍع جترييب خاص باملســــــــــــار التدرجيي لإلدارة حىت ميكن للدروس  -39
 املستخلصة والثغرات احملددة أن توفر تعقيبات وأن تشكل مراجع لتحسني املسار التدرجيي لإلدارة.
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الصـــــــحة يف جمال تربية األحياء املائية والتأهب وأقرت اللجنة الفرعية بأمهية وضـــــــع أداة تقييم حول اقتصـــــــاديات  -40
للطوارئ، واملواءمة مع املبادرات املتعلقة بالعبء العاملي لألمراض احليوانية. وميكن هلذه األداة توفري الدعم لصــــــــانعي القرار 

لزيادة فرص  (على مســــتويات الســــياســــة واإلنتاج ومقدمي اخلدمات) يف ضــــمان فعالية ختصــــيص املوارد وهتيئة بيئة مناســــبة
 االستثمار.

 
احلكومات مع الرتكيز على وأوصـــت اللجنة الفرعية بتحســـني مســـارات االتصـــال اخلاصـــة باملســـار التدرجيي لإلدارة  -41

واملنظمات احلكومية الدولية (مصـــــــــــايد األمساك والســـــــــــلطات املعنية برتبية األحياء املائية واخلدمات البيطرية والوكاالت املعنية 
 ذية) واملزارعني والقطاع واملستثمرين واألطراف املعنية األخرى.بسالمة األغ

 
للجوع وتأمين اإلمدادات الغذائية وتشجيع  مساهمة تربية األحياء المائية في وضع حدّ 

 الممارسات الصحية والغذائية الجيدة

 COFI: AQ/X/2019/INF.7وأشـــــارت إىل الوثيقة  COFI: AQ/X/2019/6/REV1عرضـــــت األمانة الوثيقة  -42
 حملة عامة عن كيفية مسامهة تربية األحياء املائية يف ضمان األمن الغذائي والتغذية وصحة جيدة. اليت تقدم

 
ووافقت اللجنة الفرعية على أمهية مسامهة تربية األحياء املائية يف ضمان األمن الغذائي والتغذية. وسلطت الضوء  -43

شـــــامل (بالنظر إىل التفاعل القائم مع مصـــــادر األغذية األخرى مثل األمساك الطبيعية)  أيضـــــا على احلاجة إىل اعتماد �ج
 وإىل عمل مجاعي ملعاجلة القضـــــــــــــية العويصـــــــــــــة املتمثلة يف القضـــــــــــــاء على اجلوع من خالل الشـــــــــــــبكات العاملية واإلقليمية 

 وتبادل املعارف.
 

واإلقليمية اجلارية، مثل تلك الرامية إىل تزويد اجملتمعات وعرضــــــــــت اللجنة الفرعية العديد من األنشــــــــــطة الوطنية  -44
احمللية الفقرية بإمكانية احلصــــول على الســــمك، وتعزيز تنمية تربية األحياء املائية املســــتدامة، والتقليل من تكاليف اإلنتاج، 

باب والنســــاء من خالل فرص ورصــــد ســــالمة منتجات تربية األحياء املائية وجودهتا، وكفالة األمن البيولوجي، ومتكني الشــــ
العمل الالئق، وحتســـــــني صـــــــورة منتجات تربية األحياء املائية، وإجياد آليات متويل مبتكرة واالســـــــتثمار بني القطاعني العام 

 واخلاص، ووضع سياسات خاصة بتعميم استهالك األمساك، ومتكني التعاون وتبادل املعارف.
 

علومات ذات صــــــــلة حول القيمة التغذوية ملختلف منتجات تربية األحياء ضــــــــرورة توفري مبوأقرت اللجنة الفرعية  -45
املائية، ووضــع خطوط توجيهية بشــأن رصــد املتناول من األغذية، وأســاليب لتحســني كفاءة ســلســلة القيمة وخفض الفاقد 

الدعم إلدراج النســــــــــــــاء  واملهدر من األغذية، وتعزيز القدرة على تقييم جودة منتجات تربية األحياء املائية. وطلبت تقدمي
والشـــــباب يف الســـــياســـــات، وحتســـــني فهم العالقات املعقدة القائمة بني التغذية والفقر واملســـــاواة بني اجلنســـــني والشـــــباب 

 والتنافس على املوارد الشحيحة (املياه واألراضي واملناطق الساحلية وغري ذلك) وتغري املناخ.
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توى الوعي باملنافع الصحية للسمك وتعزيز قبول املستهلك ملنتجات تربية ودعت اللجنة الفرعية إىل االرتقاء مبس -46
األحياء املائية، وشجعت األعضاء على الرتويج لرتبية األحياء املائية املراعية للتغذية يف عقد األمم املتحدة للعمل من أجل 

 التغذية.
 

تكنولوجيا لزيادة الكفاءة االبتكارات في مجال تربية األحياء المائية وتوســــــــــيع نطاقها ونقل ال
 ومكافحة تدهور البيئة والتكّيف مع تغير المناخ

 
 .COFI: AQ/X/2019/7عرضت األمانة الوثيقة  -47

 
وأثنت اللجنة الفرعية على عمل املنظمة اخلاص باالبتكارات يف جمال تربية األحياء املائية وتوســـــــــيع نطاقها ونقل  -48

لزيادة الكفاءة ومكافحة تدهور البيئة والتكيف مع تغري ة لومتفق عليها بصوره متبادروط طوعية على أساس شالتكنولوجيا 
املناخ وما تقدمه من دعم لوضع اسرتاتيجية وطنية لالبتكار يف جمال تربية األحياء املائية. ودعت إىل تقدمي مزيد من الدعم 

 .الفين لألعضاء ال سيما من أجل نقل املعارف ووضع خطوط توجيهية فنية
 

وأقّرت اللجنة الفرعية بأّن االبتكار يف جمال تربية األحياء املائية ضــــــــــروري لتنمية هذا القطاع على حنو مســــــــــتدام  -49
وينبغي بالتايل الرتكيز ضـــــــــمن مجلة أمور على حتســـــــــني احلوكمة واإلنتاجية واجلودة والتنويع واألداء البيئي واألمن البيولوجي 

 واألعالف العالية اجلودة والزهيدة الكلفة.وإمكانية التتّبع والبذور 
 

 ،وشــــــــددت اللجنة الفرعية على أمهية إجراء تقييم للمخاطر قبل توســــــــيع نطاق التكنولوجيات املبتكرة وتعميمها -50
ا على  ا أيضــــــــــً يف ما اعتماد �ج حذر ىل إاللجنة الفرعية دعت و  .مع الظروف احمللية وتكّيفها معهامدى تالؤمها وحرصــــــــــً

 يف جمال تربية األحياء املائية. باستخدام الكائنات احلية احملّورة وراثًيا يتعلق
 

 خاصـــــة باالبتكارات يف جمال تربية األحياء املائية وأوصـــــت اللجنة الفرعية املنظمة بإصـــــدار خطوط توجيهية فنية -51
منتظمة على نشر االبتكارات  بني األعضاء. واقرتحت كذلك العمل بصورة وجمموعة النجاحات لتبادهلا على نطاق واسع

الناجحة على غرار نظم الزراعة املختلطة بني األرّز واألمساك، وتربية األحياء املائية املتكاملة املتعددة األنواع الغذائية، و�ج 
ايد األمساك النظام اإليكولوجي من أجل تربية األحياء املائية، ونظم تربية األحياء املائية القائمة على إعادة التدوير، ومصـــــــــ

القائمة على االســتزراع، واألعالف الســمكية الطبيعية، واســتزراع الطحالب البحرية والطحالب اجملهرية والنظم الذكية لرتبية 
 األحياء املائية.

 
وشـــــــــــــــددت اللجنــة الفرعيــة على أمهيــة األحبــاث واالبتكــار من أجــل التكيف مع تــأثريات تغري املنــاخ على تربيــة  -52

 ئية والتخفيف من وطأهتا.األحياء املا
 



8 

 

وأوصــت اللجنة الفرعية املنظمة واألعضــاء، اســتناًدا إىل االســرتاتيجيات الوطنية لتنمية تربية األحياء املائية، بتوثيق  -53
وتشــــــــــــــجيع األحبــاث والتطوير والتثقيف ألغراض االبتكــارات يف جمــال تربيــة األحيــاء املــائيــة من خالل معــاهــد األحبــاث 

 طنية واإلقليمية. واجلامعات الو 
 

يف جمال تربية األحياء املائية  اتإىل تقدمي الدعم املايل وقطع االلتزامات لالبتكار باحلاجة للجنة الفرعية أقرت او  -54
 .ةمتبادل ةشروط طوعية ومتفق عليها بصور  على أساسوتوسيع نطاقها ونقل التكنولوجيا 

 
 على أســــاس ،عملية نقل التكنولوجيا اخلاصــــة برتبية األحياء املائيةوشــــددت اللجنة الفرعية على ضــــرورة حتســــني  -55

وآليات توســـــــــــــيع نطاقها، مبا يف ذلك التعاون الثنائي أو املتعدد األطراف ة، متبادل ةشـــــــــــــروط طوعية ومتفق عليها بصـــــــــــــور 
 والتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي والشراكات بني القطاعني العام واخلاص.

 
رتبية األحياء املائية باصــة اخلوطنية ال ماللجنة الفرعية املنظمة إىل دعم األعضــاء من أجل وضــع اســرتاتيجياهت ودعت -56

كفاءة اســـــــتخدام املوارد املائية، باإلضـــــــافة إىل إطالق مشـــــــاريع رائدة لالبتكار التكنولوجي يف جمال تربية األحياء املائية لتعزيز  
 وتعميم تلك االبتكارات.

 
عن ممارســــــــات اإلدارة األفضــــــــل والخطوط التوجيهية للتنمية المســــــــتدامة لتربية حدث خاص 
 األحياء المائية

 
 COFI:AQ/X/2019/INF.8وبوثيقـــة املعلومـــات  COFI:AQ/X/2019/8رّحبـــت اللجنـــة الفرعيـــة بـــالوثيقـــة  -57

على حنو ما عرضـــتها األمانة وأشـــادت مبا بذلته  COFI:AQ/X/2019/SBD.2وبوثيقة املعلومات األســـاســـية عن الدورة 
 (اخلطوط التوجيهية). املستدامة املنظمة من جهود يف سبيل وضع اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية

 
وطلبت اللجنة الفرعية من املنظمة تقدمي خارطة طريق مفصــــــــلة أكثر ومنهجية للعمل على وضــــــــع تلك اخلطوط  -58

ا تأييدها الراســخ القرتاح عقد مشــاورات إقليمية بناء على اقرتاح املشــاورة العاملية للخرباء. وأشــارت  التوجيهية. وأبدت أيضــً
 اللجنة الفرعية إىل ضــــــــرورة احلرص على مشــــــــاركة األقاليم كافة يف هذه املشــــــــاورات وشــــــــّجعت األعضــــــــاء على املســــــــامهة 

 ورات.يف اخلطوط التوجيهية من خالل تشاطر جتارهبم يف تلك املشا
 

ا مع النماذج املواضــــيعية املقرتحة للخطوط التوجيهية. غري أ�ا أشــــارت إىل أّن إدراج  -59 واتفقت اللجنة الفرعية أيضــــً
اســــــــــتخدام الكائنات احلية احملورة وراثًيا يف تربية األحياء املائية ال ينبغي تفســــــــــريه على أنه تشــــــــــجيع على اســــــــــتخدام تلك 

 الكائنات احلّية.
 

اللجنة الفرعية بأمهية اخلطوط التوجيهية إلعطاء مزيد من الدفع للســـــياســـــات الوطنية اخلاصـــــة بقطاع تربية وأقّرت  -60
 األحياء املائية واقرتحت إجراء حتسينات على صعيد احلوكمة الوطنية باعتبارها اهلدف األول لتلك اخلطوط التوجيهية.
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ن التنســــــيق مع -61 اتفاقية التنوع البيولوجي وما تقوم به منظمة التعاون والتنمية  ولفتت اللجنة الفرعية إىل أمهية حتســــــّ
 يف امليدان االقتصادي من عمل.

 
وأكدت اللجنة الفرعية على احلاجة إىل مراعاة املعايري واألدوات ذات الصـــــــــــلة للمنظمة العاملية لصـــــــــــحة احليوان  -62

 لدى تطبيق اخلطوط التوجيهية.
 

 عي اخلطوط التوجيهية العمل املنجز يف جمال تطبيق برنامج املسار التدرجيي لإلدارة.وطلبت اللجنة الفرعية أن ترا -63
 

وطلبـت اللجنـة الفرعيـة أن جيري اإلقرار، خالل وضــــــــــــــع اخلطوط التوجيهيـة، بـاالختالفـات القـائمـة بني األقـاليم  -64
 والبلدان مع احملافظة على فهم مشرتك لنطاق اخلطوط التوجيهية.

 
 جنة الفرعية أمهية حشد املوارد وإقامة شراكات مع األجهزة اإلقليمية املعنية برتبية األحياء املائية.وأبرزت الل -65

 
وشددت اللجنة الفرعية على ضرورة أن تشمل عملية وضع اخلطوط التوجيهية تربية األحياء املائية جبوانبها كافة.  -66

 لى كّل من املزارع الكبرية والصغرية احلجم على السواء.وطلبت كذلك أن تكون اخلطوط التوجيهية قابلة للتطبيق ع
 

 وأوصت اللجنة الفرعية بأن تكون اخلطوط التوجيهية وثيقة ديناميكية ختضع ملراجعة دورية. -67
 

 انتخاب رئيس ونائب رئيس الدورة الحادية عشرة للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية
 

ا للدورة احلادية العاشــــــــــرة للجنة الفرعية.  Giovanni Fiore Amaralانُتخب الســــــــــيد  -68 من املكســــــــــيك رئيســــــــــً
وانُتخبت تركيا نائًبا أول للرئيس. وانتخبت كّل من إندونيســــــــــيا وجنوب أفريقيا وفيجي وبلجيكا على التوايل يف مناصــــــــــب 

 النائب الثاين والثالث والرابع واخلامس للرئيس.
 

 أية مسائل أخرى
 

جرى إطالع اللجنة الفرعية على نتائج احلدث اجلانيب عن الدور احلاســــــــــــــم للموارد الوراثية املائية يف تنمية تربية  -69
. وختللت اجللســــــــــة ثالثة عروض لتقرير حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملاألحياء املائية واإلطالق الرمسي 

املكتب الوطين للموارد الســــــــــــــمكية ومنظمة األغذية  -عهد اهلندي للبحوث الزراعية وامل WorldFishقدمها خرباء من 
والزراعة. وتناولت العروض إمكانية حتســــــــــــــني إنتاج تربية األحياء املائية من خالل تطبيق برامج التحســــــــــــــني الوراثي وأمهية 

 التوصيف الوراثي للموارد الوراثية املائية.
 

انيب عن الطاقات الكامنة يف تنمية استزراع الطحالب البحرية وما تنطوي اجلدث حبصيلة احلبلغت اللجنة الفرعية أُ و  -70
الرابطة األســـــــــــــكتلندية لعلم و ختّلل احلدث ســـــــــــــتة عروض قدمها خرباء من منظمة األغذية والزراعة، وقد عليه من حتديات. 
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إعطاء حملة عامة عن منو اإلنتاج وقيمة قطاع  البحار، وســـــــانت لوســـــــيا، وكوســـــــتاريكا، وتنزانيا، والفلبني. وتضـــــــّمنت العروض
على  استزراع الطحالب البحرية خالل السنوات اخلمسني املاضية والتطورات والتحديات الرئيسية يف قطاع الطحالب البحرية

رق آسيا. وأبدت املستوى العاملي، باالستناد إىل دراسات حالة من أوروبا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب وأفريقيا وجنوب ش
 اللجنة الفرعية اهتمامها يف تلقي مزيد من املعلومات عن استزراع الطحالب البحرية خالل دوراهتا املقبلة.

 
بشــأن وضــع توجيهات من أجل اختاذ الضــطالع بعمل يف الفرتة الفاصــلة بني الدورات بااللجنة الفرعية وصــت وأ -71

املناخ على تربية األحياء املائية والتخفيف من وطأهتا. وأقّرت بأّن هذه املســألة ف مع تأثريات تغري للتكيّ إجراءات ملموســة 
 هي مصدر قلق بارز خاصة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية.

 
  التنســــــــــــيقواقرتحت اللجنة الفرعية حتســــــــــــني كفاءة العمل الذي تقوم به املنظمة بني الدورات وال ســــــــــــيما توثيق  -72

 يئات اإلقليمية.بني عمل املنظمة واهل
 

 2020ورّحبت اللجنة الفرعية باقرتاح مجهوريّة الصني الشعبّية استضافة املؤمتر العاملي لرتبية األحياء املائية يف عام  -73
 ، وأيّدت هذا االقرتاح.2020أكتوبر/تشرين األول  30إىل  26يف شانغهاي خالل الفرتة املمتدة من 

 
 الحادية عشرةموعد ومكان انعقاد الدورة 

 
رّحبت اللجنة الفرعية بالدعوة الكرمية من املكســــــيك الســــــتضــــــافة أعمال الدورة احلادية عشــــــرة. وســــــُيعلن موعد  -74

 ومكان انعقاد الدورة املقبلة خالل الدورة القادمة للجنة مصايد األمساك.
 

أكدت فيها جمدًدا عرضـــــها اســـــتضـــــافة  وجرى إطالع اللجنة الفرعية على رســـــالة وجهتها مؤخرًا تركيا إىل املنظمة -75
 الدورة الثانية عشرة للجنة الفرعية. وأكدت إندونيسيا جمدًدا اهتمامها يف استضافة دورة مقبلة من دورات اللجنة الفرعية.

 
 اعتماد التقرير

 
  .2019أغسطس/آب  27من يوم  16.55اعتمد تقرير الدورة العاشرة للجنة الفرعية يف متام الساعة  -76
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التقارير املرحلية عن تنفيذ أحكام مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد املتصلة برتبية األحياء املائية واملصايد القائمة  -3
 األمساك على استزراع

إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف منظمة األغذية والزراعة لتنفيذ توصيات الدورات السابقة للجنة جهود  -4
 الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك

 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل واملتابعة املمكنة 

 من أمانة اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك: لإلحاطة تقرير -5

 الوقاية من خماطر األمراض احليوانية املائية يف جمال تربية األحياء املائية وإدارهتا من خالل مسار تدرجيي لإلدارة -6

مدادات الغذائية وتشجيع املمارسات الصحية والغذائية مسامهة تربية األحياء املائية يف وضع حد للجوع وتأمني اإل -7
 اجليدة
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 والتكّيف مع تغري املناخ

 ملستدامة لرتبية األحياء املائيةحدث خاص عن ممارسات اإلدارة األفضل واخلطوط التوجيهية للتنمية ا -9

 انتخاب رئيس ونائب رئيس الدورة احلادية عشرة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية -10

 أية مسائل أخرى -11

 موعد ومكان انعقاد الدورة احلادية عشرة -12

 اعتماد التقرير -13
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 المرفق جيم
 

 بالوثائقالقائمة المؤقتة 
 

COFI:AQ/X/2019/1/Rev.1 واجلدول الزمين املؤقت جدول األعمال املؤقت  
COFI:AQ/X/2019/2  جهود إدارة مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائّية يف منظمة األغذية والزراعة

لتنفيذ توصـــــيات الدورات الســـــابقة لّلجنة الفرعّية املختصـــــة برتبية األحياء املائّية 
 لجنة مصايد األمساكالتابعة ل

COFI:AQ/X/2019/2.1 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل واملتابعة املمكنة 
COFI:AQ/X/2019/3  التقارير املرحلية عن تنفيذ أحكام مدونة الســـلوك بشـــأن الصـــيد الرشـــيد املتصـــلة

 األمساكبرتبية األحياء املائية واملصايد القائمة على استزراع 
COFI:AQ/X/2019/4 التابعة للجنة مصـــــــــايد  تقرير من أمانة اللجنة الفرعية املختصـــــــــة بتجارة األمساك

 األمساك
COFI:AQ/X/2019/5  الوقاية من خماطر األمراض احليوانية املائية يف جمال تربية األحياء املائية وإدارهتا

 من خالل مسار تدرجيي لإلدارة
COFI:AQ/X/2019/6/Rev.1  مســـــــــامهة تربية األحياء املائية يف وضـــــــــع حد للجوع وتأمني اإلمدادات الغذائية

 وتشجيع املمارسات الصحية والغذائية اجليدة
COFI:AQ/X/2019/7  االبتكارات يف جمال تربية األحياء املائية وتوسيع نطاقها ونقل التكنولوجيا لزيادة

 تغري املناخالكفاءة ومكافحة تدهور البيئة والتكّيف مع 
COFI:AQ/X/2019/8  حــدث خــاص عن ممــارســـــــــــــــات اإلدارة األفضـــــــــــــــل واخلطوط التوجيهيــة للتنميــة

 املستدامة لرتبية األحياء املائية
COFI:AQ/X/2019/Inf.1  القائمة املؤقتة بالوثائق 
COFI:AQ/X/2019/Inf.2  القائمة املؤقتة باملشاركني 
COFI:AQ/X/2019/Inf.3  البيان االفتتاحي 
COFI:AQ/X/2019/Inf.4  بيـــان االختصــــــــــــــــاصــــــــــــــــات وحقوق التصــــــــــــــويـــت املقـــدم من االحتـــاد األورويب

  األعضاء ودوله
COFI:AQ/X/2019/Inf.5 للجنة الفرعية املختصــــــة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة تاســــــعة تقرير الدورة ال

 2017أكتوبر/تشرين األول  27-24مصايد األمساك، برازيليا، الربازيل، 
COFI:AQ/X/2019/Inf.6  بوســـانعشـــرة للجنة الفرعية املختصـــة بتجارة األمساك،  الســـادســـةتقرير الدورة ،

  2017أيلول /سبتمرب 8-4، كوريا
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COFI:AQ/X/2019/Inf.7 ةضافيإحياء املائية: شروح األ ةالتغذية واألمن الغذائي وتربي 
COFI:AQ/X/2019/Inf.8  تقرير مشـــاورة اخلرباء بشـــأن صـــياغة خطوط توجيهية للتنمية املســـتدامة مشـــروع

 2019يونيو/حزيران  20 - 17روما، إيطاليا،  ،لرتبية األحياء املائية
COFI:AQ/X/2019/Inf.9  تقرير الدورة الثانية جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصـــــــــــــصـــــــــــــة املعنية

 نيســــــــــان/أبريل 20 - 17روما، إيطاليا،  ،لألغذية والزراعة باملوارد الوراثية املائية
2018 

COFI:AQ/X/2019/Inf.10  جملموعة العمل االســــــــــــــتشــــــــــــــارية املعنية باملوارد الوراثية املائية  الثانيةالدورة تقرير
-19، إيطاليا، روماوالتكنولوجيات ذات الصــلة التابعة للجنة مصــايد األمساك، 

 2017أكتوبر/تشرين األول  20
COFI:AQ/X/2019/Inf.11 روماملوارد الوراثية لألغذية والزراعةعادية الســــــابعة عشــــــرة هليئة اال تقرير الدورة ، ،

 2019 باطش/فرباير 22-18، إيطاليا
COFI:AQ/X/2019/SBD.1 ملصــــــــــــــايد  ةقليمياإلجهزة واألنظمة لردود الدول األعضــــــــــــــاء يف امل ةنتائج حتليلي

اخلاص بتنفيذ  2019عام  ســـــتبيانا ىحياء املائية علاأل ةاألمساك وشـــــبكات تربي
 مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد يف جمال تربية األحياء املائية

COFI:AQ/X/2019/SBD.2  وثــــائق وحتليالت تكميليــــة إلعــــداد اخلطوط التوجيهيــــة لرتبيــــة األحيــــاء املــــائيــــة
 املستدامة
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 المرفق دال
 

مصايد األسماك  ةدار إفي  ةتربية األحياء المائية المائي فرع، رئيس Matthias Halwart للسيد افتتاحيةكلمة 
المساعد لمصايد األسماك ، بالنيابة عن المدير العام منظمة األغذية والزراعةحياء المائية التابعة لاأل ةوتربي

 )ليزية فقطك(متاحة باللغة اإلن Árni M. Mathiesen، السيد حياء المائيةاأل ةوتربي
 
Chairperson, Excellencies, Distinguished Delegates, Observers, Ladies and Gentlemen. 
 
It is my honour to welcome you to the tenth Session of the Sub-Committee on Aquaculture of 
the FAO Committee on Fisheries. I would like to sincerely thank Norway for sponsoring and 
hosting this event and for demonstrating its generous support to the sustainable development 
of aquaculture, not only in Europe but also globally. 

I know that many of you have travelled considerable distances to attend this meeting. I wish 
to thank you for your efforts to join us in this beautiful city of Trondheim. Some of you may 
have also seized the opportunity to visit AquaNor, the famous aquaculture technology 
exhibition, which took place just before our meeting. 

It has now been 17 years since the first session of the COFI Sub-Committee on Aquaculture 
was held in China in 2002. Seventeen years, during which it has changed, matured and grown 
in strength to become the main inter-governmental forum to discuss global aquaculture 
issues. Today over 140 delegates from over 70 countries have registered to discuss the 
challenges and orientation that sustainable aquaculture should take in the future. 

Be all welcome! 

Excellencies, Ladies and Gentlemen 

I would like to share with you some highlights of the latest Global Aquaculture Production 
Statistics Dataset that FAO released earlier this year. Over 550 aquatic species are now 
grown in freshwater, seawater, brackish water and inland saline water. Aquaculture is also 
pursuing its unequalled growth and produced almost 112 million tonnes in 2017, up by 3.5 
percent from 2016, for a value approaching 250 billion USD. Unsurprisingly, Asia, and in 
particular China continue to dominate with a production share of 92%. More specifically, the 
production of farmed aquatic animals was 80 million tonnes in 2017, whereas more than 30 
million tonnes of aquatic plants have been harvested. 

The growth of aquaculture in the past decades has been quite spectacular and it has now 
surpassed the 50 percent share for all groups but one: this happened in 1970 for the aquatic 
plants, in 1986 for the freshwater fishes, in 1994 for the molluscs and in 2014 for the 
crustaceans, leaving marine fishes as the only exception. In 2017, the share of aquaculture in 
the overall production of freshwater fish is 81 percent, 55 percent for crustaceans, 73 percent 
for molluscs, 97 percent for aquatic plants but only 4.5 percent for marine fish. 

But, Excellencies, Ladies and Gentlemen, the future is also challenging for aquaculture: 
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A few weeks ago, the 2019 State of Food Security and Nutrition in the World was released 
and it confirmed that hunger and malnutrition are on the rise again. Although the prevalence 
of undernourishment has stabilized, the absolute number of people suffering from hunger 
continues to increase. One out of nine people in the world are undernourished and nearly 151 
million children under five are suffering from stunting. The urgency is high for FAO and the 
other Rome-based agencies to act and those of us working in Fisheries and Aquaculture are 
particularly challenged as fish provide many benefits in the fight against hunger and 
malnutrition. 

The state of our planet is also a concern, with climate change threatening our ability to ensure 
global food security, eradicate poverty and achieve sustainable development. Last year, FAO 
published a technical paper to provide the most up-to-date information on the impacts of 
climate change for fisheries and aquaculture, and the Fisheries and Aquaculture Department 
continues its efforts to support countries in their endeavour to adapt to climate change. 

Another major challenge relates to the aquatic biodiversity. The State of the World’s 
Biodiversity for Food and Agriculture published recently recalls its huge diversity, with over 
30 thousand species of finfish, 52 thousand species of molluscs and 64 thousand species of 
crustaceans, but also their vulnerability. Over 1 300 marine species and 5 200 wetland species 
are endangered, as well as 30 percent of freshwater fish. To tackle this issue and to improve 
the conservation, sustainable use and development of these vital resources, FAO has worked 
with its members over the past years and will officially launch today, at a side event during 
the lunch break, the State of the World’s Aquatic Genetic Resources for Food and 
Agriculture. This report is the first step in our endeavour to sustain and explore the aquatic 
biodiversity and the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture requested 
that it be followed by a Global Plan of Action. 

Another challenge I would like to mention here is the increasing competition for scarce 
resources, especially water and land. This will significantly affect our production practices in 
the future, as we need to go towards a more efficient use of resources, to build on synergies 
between sectors and promote multiple use of resources, as well as reduce wastes, losses and 
emissions. We need to change our habits in this regard too and FAO is tackling this challenge 
through a variety of coordinated approaches relating to nutrition-sensitive and integrated 
agriculture, innovation, agroecology, disease prevention and management, waste reduction 
and recycling. 

The good news is that in 2015, the world leaders agreed to set seventeen Sustainable 
Development Goals by 2030 in order to achieve a better and more sustainable future for all, 
leaving no-one behind. As capture fisheries reach the limits of their biological productivity, 
aquaculture will continue to play an important role in meeting the needs for fish and fish 
products of an ever-increasing human population. To ensure this can be achieved, FAO is 
currently developing Sustainable Aquaculture Guidelines to provide practical guidance to 
government authorities and policy-makers in their efforts of promoting the implementation of 
the Code of Conduct for Responsible Fisheries and to engage and enable aquaculture to 
effectively participate in the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. It is now our collective responsibility to implement actions that will allow us 
to reach the 17 Sustainable Development Goals by 2030. 
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Excellencies, Ladies and Gentlemen 

The agenda of the Sub-Committee on Aquaculture is rich and it will contribute to tackle these 
challenges. We look forward to fruitful discussions regarding important aspects for the 
development of the aquaculture sector, such as (i) The State of the World's Aquatic Genetic 
Resources for Food and Agriculture and a potential Global Plan of Action; (ii) Preventing and 
managing aquatic animal disease risks in aquaculture through a Progressive Management 
Pathway; (iii) Aquaculture’s contribution to ending hunger, securing food supplies and 
promoting good health and dietary practices; (iv) Aquaculture innovations, their upscaling 
and technology transfer to increase efficiency, combat environmental degradation and adapt 
to climate change; and (v) better management practices and guidelines for sustainable 
aquaculture development. 

You will debate these and other topics in the forthcoming days. Your deliberations will help 
FAO and our partners address the challenges as well as several of our strategic objectives. 

Excellencies, Ladies and Gentlemen 

Before I conclude my address, I would like to mention two important forthcoming events. 
First, the Global Conference on Aquaculture that will take place from 26 to 30 October 2020 
in China next year, in partnership with NACA the Network of Aquaculture Centres in Asia-
Pacific and the government of China. Just like Bangkok 2000 and Phuket 2010, Shanghai 
2020 will evaluate the progress made by aquaculture during the last decade and review the 
current trends, issues and opportunities in order to build a consensus on advancing 
aquaculture. This will be a major event, and I hope to see you all there in Shanghai.  

Second, the FAO International Symposium on Fisheries Sustainability which will be held in 
Rome from 18 to 21 November 2019. While specifically focusing on capture fisheries, this 
event will comment on the interactions between capture fisheries and aquaculture, and the 
role of fish and fish products, regardless of their origin, in food and nutrition security, trade 
and livelihoods. 

Excellencies, Distinguished Representatives, Ladies and Gentlemen 

Your continuous dedication and guidance has made the COFI Sub-Committee on 
Aquaculture a unique forum, where countries around the world and at all stage of 
development can participate in balanced discussions on aquaculture challenges. 

I wish you well in your deliberations. 

Thank you. 
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 هاء المرفق

 اتالتجارة والصناعوزارة دى دولة لوزير ، Roy Angelvik للسيد ترحيبيةكلمة 
 )متاحة باللغة اإلنكليزية فقط( د األسماك النرويجية، باسم النرويجيومصا

Welcome to Trondheim! 

Excellences, Distinguished delegates, Ladies and gentlemen, Dear friends, 

It is a pleasure to welcome you all to Trondheim, to the 10th session of the COFI Sub-
Committee on Aquaculture. This is an important meeting place where people from seafood 
nations all over the world meet to discuss important aquaculture issues.  
The world is changing and it is changing fast.  
We are facing huge challenges, challenges that cannot be resolved by one country alone. 

That is why it is important that we meet. That we manage to create an international 
understanding and common goals for sustainable use of the oceans, inland waters and river 
systems. That we combine our efforts to find new and better solutions for our aquaculture 
production. That we manage to move the production in the right direction. A greener 
direction. So that the planet remains blue. As the population is growing, we will need more 
food. 

Aquaculture can contribute by solving part of this challenge, if we manage to ensure that 
production is sustainable.   

Norway is taking this task seriously. We care deeply about the ocean and the natural marine 
resources. That is why we are investing heavily in research and development in the 
aquaculture sector. We are using our experience, to find new and better ways of producing 
more seafood in a sustainable manner. We believe that sharing this experience can contribute 
to more sustainable management of aquatic resources in other parts of the world. Responsible 
and smarter use of the oceans, inland waters and river systems is the best way to solve some 
of the global challenges. And we are more than happy to give other countries access to the 
knowledge and the experiences we have gained. 

I am especially looking forward to the finalization of FAOs guidelines for sustainable 
aquaculture development and better management practices. I am sure these will be a very 
useful tool for all members. 

Ladies and gentlemen, 

There is a lot we don't know about the future. However, one thing is for sure: the ocean, 
inland waters and river systems with all their richness, will play an important role. It will 
remain our fortune and our destiny.  

I urge you to use these days in the best possible way: discuss how we can combine protection 
and production. We owe it to the environment and we owe it to the next generations. 

Enjoy your stay here in Trondheim! 

Thank you for your attention! 





انعقدت الدورة العاشرة للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية (اللجنة الفرعية) التابعة للجنة مصايد األسماك في منظمة 
ذه الوثيقة تقرير الدورة وتقدم ه. 2019أغسطس/آب  27إلى  23تروندهايم، النرويج خالل الفترة الممتدة من  فياألغذية والزراعة 

المنبثقة عن نتائج للوجز مويرد اللجنة الفرعية. توجيهات التي صدرت عن تضمن التوصيات واليالمناقشات التي جرت و برز الذي ي
 رفقاتفي الم معلومات تكميليةبينما ترد ي الملخص دورة فال
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