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  إعداد هذه الوثيقة
 

هذا هو التقرير النهائي الذي اعتمدته اللجنة الفرعية املختصـــة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصـــايد األمساك  
ا التاسعة.  يف دور

 
 .2018. األغذية والزراعةلجنة مصايد األسماك التابعة لمنظمة 

  .2017أكتوبر/تشرين األول  27-24روما، املائية.  األحياء برتبية املختصة الفرعية التاسعة للجنة تقرير الدورة
  . روما، إيطاليا.1188تقرير منظمة األغذية والزراعة عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية رقم 

  
 مقتطف

  
انعقدت الدورة التاســــــــعة للجنة الفرعية املختصــــــــة برتبية األحياء املائية (اللجنة الفرعية) التابعة للجنة مصــــــــايد  

أكتوبر/تشرين األول  27إىل  24األمساك يف منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) يف روما، إيطاليا خالل الفرتة املمتدة من 
االت ممثلون من وكالتني من الوكو  نعضـــوان منتســـباأعضـــاء املنظمة و ن م ســـعة ومثانون عضـــوات. وقد شـــارك فيها 2017

وأكدت  منظمات حكومية دولية وســــــــــت منظمات غري حكومية دولية. 7املتخصــــــــــصــــــــــة لألمم املتحدة ومراقبون عن 
أمهية ك على ذية وكذلوالتغ العاملي الغذائي األمن املائية يف حتقيق األحياء اللجنة الفرعية على املســـــــــــــــامهة املهمة لرتبية

فرعية وأقّرت اللجنة ال. صـــــغار املنتجنيوشـــــّددت على احلاجة إىل دعم قضـــــايا ما بعد الصـــــيد و لوصـــــول إىل األســـــواق ا
ا احملتملة يف حتقيق كل من األمن الغذائي و العاملية ل مهيةاألبتزايد   التغذيةلتنمية املســـتدامة لرتبية األحياء املائية ومســـامها

تزايدة إىل تطبيق امل اجةة مع اإلقرار باحلإىل حتقيق جمموعة واســعة من مقاصــد أهداف التنمية املســتدام ، إضــافةً يف العامل
 تقوم ية بأناللجنة الفرع وأوصــــــــــــت .أفضــــــــــــل املمارســــــــــــات يف قطاع تربية األحياء املائية يف العديد من البلدان واألقاليم

نة الفرعية الرؤية . وأقّرت اللجاملائية األحياء لرتبية امةاملســــــــــــتد بالتنمية خاصــــــــــــة عاملية توجيهية خطوط بوضــــــــــــع املنظمة
مبادرة املنظمة اخلاصــة أيضــا وأقّرت  .2030 الســتدامة األغذية والزراعة كإطار مفيد لتنفيذ خطة عامللمنظمة املشــرتكة 

عم األعضــــــاء يف د ، وشــــــّددت على أمهيتهاومبادئها اخلمســــــةبالنمو األزرق، باعتبارها جزءا من رؤية املنظمة املشــــــرتكة 
م  املائية الوراثية واردامل حالة عن القادم بالتقرير الفرعية اللجنة ورّحبت. لتحقيق أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة اخلاصـــــــــــــة 

 .املائية األحياء رتبيةل املســـــــــتدامة التنمية إىل بالنســـــــــبةة اإلرشـــــــــاد بأمهياللجنة الفرعية  توأقرّ . العامل يف والزراعة لألغذية
وســــــّلطت اللجنة  .ألعضــــــاءا بني ما يف اخلربات تبادل وتيســــــري توجيهات توفريب املنظمة تقوم أن الفرعية للجنةا طلبتو 

اإلضـــــــافة إىل ذلك، وب الفرعية الضـــــــوء على أمهية التنســـــــيق اإلقليمي داخل الدول اجلزرية الصـــــــغرية النامية ويف ما بينها.
ياء املائية يف يف تيســــري تبادل اخلربات بشــــأن تنمية تربية األح أوصــــت اللجنة الفرعية بأن تضــــطلع املنظمة بدور رئيســــي

ج إقليمية ممكنة، باالســتناد إىل الشــبكات القائمة والناشــئة. ة بأن تواصــل وأوصــت اللجنة الفرعي هذه الدول ويف دعم 
م من خالل تنمية قّدم الدعاملنظمة عملها يف جمال تنمية تربية األحياء املائية يف الدول اجلزرية الصـــــــــــــــغرية النامية وأن ت

صــدار أنشــطة املنظمة اجلارية واملقّررة ذات الصــلة باخلطوط التوجيهية الفنية إلويف ما يتعلق ب القدرات واملســاعدة الفنية.
رّحبت اللجنة الفرعية بعمل املنظمة وأشــــــارت إىل الدور املتزايد إلصــــــدار الشــــــهادات  ،الشــــــهادات لرتبية األحياء املائية

اق الوطنية والدولية وأبرزت احلاجة إىل تعزيز قدرات صــــــغار املنتجني على احلصــــــول على الشــــــهادات ومن مث األســــــو  يف
ة أعمال من مملكة النرويج الســـــــتضـــــــافاملوجهة رّحبت اللجنة الفرعية بالدعوة الكرمية و  حتســـــــني وصـــــــوهلم إىل األســـــــواق.

  الدورة العاشرة.
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  افتتاح الدورة
 
انعقدت الدورة التاسعة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية (اللجنة الفرعية) التابعة للجنة مصايد األمساك   -1

. 2017أكتوبر/تشـــــــــــــــرين األول  27إىل  24يف منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) يف روما، إيطاليا خالل الفرتة املمتدة من 
صـــة ممثلون من وكالتني من الوكاالت املتخصـــعضـــوان منتســـبان و أعضـــاء املنظمة و من  ســـعة ومثانون عضـــواتوقد شـــارك فيها 

منظمات حكومية دولية وســــــــــــت منظمات غري حكومية دولية. وميكن االطالع على قائمة  7لألمم املتحدة ومراقبون عن 
ذا التقرير.   املندوبني واملراقبني يف املرفق باء 

 
، الكلمة الرتحيبية نيابة عن مجهورية إيران يةيراناإلنظمة مصـــــــــــــــايد األمساك ، من مHossein Aliوألقى الســـــــــــــــيد   -2

  اإلسالمية (املرفق (دال). 
 
لمنظمة لوتوّجهت مجهورية إيران اإلسالمية بالشكر إىل املنظمة الستضافتها دورة اللجنة الفرعية يف املقر الرئيسي   -3

  الدورة يف مجهورية إيران اإلسالمية.نظرا إىل الصعوبات غري املتوقعة اليت حالت دون عقد 
 
، املدير العام املســـــــــــــــاعد إلدارة مصـــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية Árni Mathiesenكما ألقى الســـــــــــــــيد   -4
  فتتاحية (املرفق هاء).االكلمة الاملنظمة،  يف
 

  اعتماد جدول األعمال والترتيبات الخاصة بالدورة وتعيين لجنة الصياغة
  
  اللجنة الفرعية جدول األعمال (املرفق ألف). وترد الوثائق املعروضة على اللجنة الفرعية يف املرفق جيم. اعتمدت  -5
  
  وأخذت اللجنة الفرعية علًما ببيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب.  -6
 
(مملكة النرويج)، رئيســـــــا للجنة الصـــــــياغة، ومملكة بلجيكا  Yngve Torgersenانتخبت اللجنة الفرعية الســـــــيد   -7
 احتاد جزر القمر ومجهورية أملانيا االحتادية ومجهورية إندونيســـــــــــيا ومملكة هولندا ومجهورية بريو ومجهورية أوغندا أعضـــــــــــاء يفو 

  جلنة الصياغة.
  

وصـــيات ة لتنفيذ تجهود إدارة مصـــايد األســـماك وتربية األحياء المائية في منظمة األغذية والزراع
  الدورات السابقة للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية التابعة للجنة مصايد األسماك

 
حملة  انمتقدّ لتني ال COFI: AQ/IX/2017/SBD.1و COFI: AQ/IX/2017/2 الوثيقتنيعرضــــــــــت األمانة   -8

ا من قبل إعامة عن األنشــــــطة  دورات األحياء املائية يف املنظمة لتنفيذ توصــــــيات ال دارة مصــــــايد األمساك وتربيةاملضــــــطلع 
ااجملاالت ذات األولوية اليت  نالسابقة، وتتناوال   .الثامنةا للجنة الفرعية يف دور ا حّدد
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وشــــّددت اللجنة الفرعية على ما تقّدمه تربية األحياء املائية من مســــامهة مهمة يف ضــــمان األمن الغذائي والتغذية   -9
  متع به من إمكانات كبرية، وأكّدت على احلاجة إىل دعم صغار املنتجني.وعلى ما تت

 
وأعرب عدة أعضــــــــــــــاء عن اهتمامهم باجلهود اليت تبذهلا املنظمة يف جمال املســــــــــــــاعدة الفنية املتعلقة بإنتاج البذور   -10

اص إلنشــاء ســتزراع يف األقفدعمهم هلا. والتمس بعض األعضــاء املســاعدة الفنية بشــأن االعن واألعالف والرصــد البيئي، و 
م لالستجابة للطلب املتزايد على منتجات تربية األحياء املائية.إىل هدف يإطار    تنمية قطاع تربية األحياء املائية اخلاص 

 
تربية  واقع وتقســـــيم مناطقوأكّدت اللجنة الفرعية جمددا على ضـــــرورة أن تواصـــــل املنظمة عملها بشـــــأن اختيار امل  -11
املائية وإدارة املناطق لتأمني االســــــــتثمارات بالنظر إىل اخلســــــــائر العالية النامجة عن األمراض ومشــــــــاكل اإلدارة. كما حياء األ

ُسّلط الضوء على احلاجة إىل وضع أفضل املمارسات على صعيدي إدارة املناطق واملزارع للحد من التقلب واملخاطر تيسريا 
ظمة على العمل بصــــورة أكثر فعالية مع البلدان األعضــــاء املنتجة من أجل لالســــتثمارات. وشــــّجع عدة أعضــــاء بشــــدة املن

ج التخطيط املكاين. ج النظام اإليكولوجي يف جمال تربية األحياء املائية و   تنفيذ 
 

وشــّددت اللجنة الفرعية على أمهية احلوكمة اجليدة واألمن البيولوجي (مثل االســرتاتيجيات الوطنية املتعلقة بصــحة   -12
احليوانات املائية، واألمراض املســـــــــــتجدة، واالســـــــــــتخدام الرشـــــــــــيد ملضـــــــــــادات امليكروبات وتقســـــــــــيم املناطق ألغراض األمن 
ج قائم على  البيولوجي) بالنسبة إىل تربية األحياء املائية املستدامة. وأشار عدد من األعضاء أيضا إىل احلاجة إىل اعتماد 

ج النظام اإليكولوجي يف جمال تربية األحياء املائية، يفاملخاطر يف معاجلة القضايا املتصلة با يتعلق  ما ألمراض ضمن إطار 
ا. وباإلضــافة إىل ذلك، ينبغي حتســني قدرة النظم القائمة على الصــمود عن طريق ممارســات أفضــل، ب تقســيم املناطق وإدار

ع ر. كما مت التشـــــــــــــديد على أمهية العمل مع قطا ألمن البيولوجي املشـــــــــــــرتكة وإزالة األنشـــــــــــــطة العالية املخاطا وحتديد خماطر
  املنتجني والنهوض بآليات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص والدعم املستمر ملعاجلة هذه القضايا.

 
وأوصت اللجنة الفرعية بضرورة توثيق التنسيق وحتسني تعاون املنظمة مع املنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمات   -13

ة األحيــاء املكتــب األفريقي للموارد احليوانيــة، والتحــالف العــاملي لرتبيــ -أخرى، مثــل االحتــاد األفريقي ميــة معنيــة دوليــة وإقلي
  املائية، وشبكة مراكز تربية األحياء املائية يف آسيا واحمليط اهلادئ. 

  
إضــــفاء الطابع املؤســــســــي على شــــبكة تربية األحياء املائية يف بويف هذا الصــــدد، أوصــــى بعض أعضــــاء   -مكررا 13

  .املكتب األفريقي للموارد احليوانية -االحتاد األفريقي ضمن أفريقيا 
 

د بعض األعضــــاء بشــــدة على احلاجة إىل دعم األعضــــاء ملعاجلة مشــــكلة فريوس بلطي البحريات املســــتجد من وأكّ   -14
  برنامج التعاون التقين أو آليات أخرى ستدعم صغار املستزرعني واجملتمعات احمللية الريفية.خالل املساعدة املقدمة يف إطار 

 
ت اللجنة الفرعية بأن مقاومة مضـــــادات امليكروبات موضـــــوع مهم للغاية يتجاوز صـــــحة اإلنســـــان وقطاعات وأقرّ   -15

ذه املسألة خسائر اقتصادية. ومن مث، فإن هإمكانية إحداث إنتاج األغذية (مبا يف ذلك تربية األحياء املائية) وينطوي على 
  "صحة واحدة". ج تتطلب اهتماما عاجال من جانب األعضاء ودعما من جانب املنظمة ضمن
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ورّحبت اللجنة الفرعية حبصــــول املنظمة مؤخرا على اعتماد لدى الصــــندوق األخضــــر للمناخ، وهو ما ميثل فرصــــة   -16
  عضاء إىل الصناديق اخلاصة باملناخ من أجل وضع برامج عمل وطنية أو إقليمية.مثالية لتحسني نفاذ األ

 
وأعربت اللجنة الفرعية عن احلاجة إىل إقامة تعاون وثيق بني األجهزة اإلقليمية ملصــــــــــــايد األمساك التابعة للمنظمة   -17

ية يف األمريكيتني وشــبكة وشــبكة تربية األحياء املائوشــبكات تربية األحياء املائية، مثل شــبكة تربية األحياء املائية يف أفريقيا 
مراكز تربية األحياء املائية يف إقليم آســــــيا واحمليط اهلادئ، ويف ما بينها. فهذه الشــــــبكات وســــــائل مهمة للغاية بالنســــــبة إىل 

تنمية تربية  دعمتعميم السياسات ذات الصلة، ومواجهة القضايا املستجدة احلرجة، واالستفادة من الدروس املستخلصة، و 
  ج للتعاون.ذ و األحياء املائية فنًيا. وميكن لألقاليم األخرى الناشئة يف جمال تربية األحياء املائية أن تستخدم هذا النهج كنم

 
وســّلط بعض األعضــاء الضــوء على احلاجة إىل بناء القدرات يف البلدان اليت تعاين من حمدودية البيانات لتخطيط   -18

  وتصميمها وتنفيذها.  ،وبرامج إقليمية ووطنيةاسرتاتيجيات 
 

وأعربت بعض املنظمات عن دعمها القوي لعمل اللجنة الفرعية، ال ســـيما أفضـــل املمارســـات يف جماالت صـــحة   -19
وير اللقاحات، واالبتكارات وتط اتخمترب إقامة شــــــــبكات ســــــــالمة منتجات تربية األحياء املائية و و احليوان واألمن البيولوجي 

  ت شراكات حمتملة لدعم األعضاء يف هذه اجملاالت.وعرض
  

التقارير المرحلية عن تنفيذ أحكام مدونة الســـلوك بشـــأن الصـــيد الرشـــيد المتصـــلة بتربية األحياء 
  المائية والمصايد القائمة على استزراع األسماك

 
وأشـــــادت  .COFI:AQ/IX/2017/SBD.12و COFI:AQ/IX/2017/3/Rev.1 الوثيقتني األمانةعرضـــــت   -20

املتعلق ) مدونة الســــلوك بشــــأن الصــــيد الرشــــيد (املدونة اســــتبيانمبا تبذله املنظمة من جهود متواصــــلة لوضــــع اللجنة الفرعية 
وصــــــول ســــــني بتح . وعالوة على ذلك، أوصــــــى عدد من املشــــــاركنيبرتبية األحياء املائية واملصــــــايد القائمة على االســــــتزراع

لكرتونية، وبالتايل زيادة معدل رد األعضــــــــاء قياســــــــا إىل اإل تتكنولوجياالمن خالل  ا االســــــــتبيانذبيانات هاألعضــــــــاء إىل 
  .2015و 2013كان عليه احلال عامي  ما
 

يف كل من التقييم الذايت الوطين ألداء تربية األحياء املائية ا االســـــــتبيان وشـــــــّدد عدة أعضـــــــاء على مدى فائدة هذ  -21
ا قد تســـــاعد واالمتثال للمدونة، كمرجع لوضـــــع  اســـــرتاتيجيات إقليمية وخطط وطنية خاصـــــة برتبية األحياء املائية، ورأوا أ
   .على تأمني دعم سياسي أوسع نطاقا

 
ألعضـــاء يف امفيدة بالنســـبة إىل أداة تقييم ذايت شـــكل أيضـــا ياملدونة ميكن أن  اســـتبيانأن بعض األعضـــاء  ىورأ  -22
ا يف يتعلق ب ما   .ةتنمية تربية األحياء املائيجمال أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة واملقاصد املرتبطة 
 

يتصل   وناشدت اللجنة الفرعية املنظمة االستمرار يف دعم األجهزة اإلقليمية اليت تسعى إىل ضمان أن املدونة وما  -23
  ستدامة لرتبية األحياء املائية.التنمية املالنهوض با من خطوط توجيهية فنية تساعد على 
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  ودعا بعض األعضاء إىل مواصلة الدعم الذي تقّدمه املنظمة من أجل نشر أمهية املدونة وحتسني تنفيذها.  -24
 

ا حتليل الردود على املســـتوى اإلقليمي وداخل املنظمة،   -25 وطلب بعض األعضـــاء إيضـــاحا بشـــأن الكيفية اليت يتم 
  ا استخدام التحليل لدعم تنمية تربية األحياء املائية.والطريقة اليت ميكن 

  
  المتثال للمدونة.ا لتحسنيىل الدرجات وتوجيهات إمكانية الوصول إوطلب بعض األعضاء زيادة   -26
 

العمل  كانت هناك دعوات إىلو يف الدرجات، التصـــــــــــاعدي  ملالحظة االجتاه اارتياحهأعربت اللجنة الفرعية عن و   -27
رجات تقل عن برتبية األحياء املائية اليت تسـجل داملتعلقة  من أجل إعطاء األولوية ملعاجلة قضـايا تنفيذ املدونة مع األعضـاء

  استخراج املياه، واألعالف، والقدرة االستيعابية، وتقسيم املناطق، واألمساك اهلاربة.، مثل اثنني
  

جمال   د البلدان والدعم املطلوب تقدميه من املنظمة يفوأثار بعض األعضــــــاء مســــــألة ما إذا كان هناك ترابط بني ردو   -28
  يط لدعم األعضاء. ند التخطنتائج هذا الرتابط ع تنمية تربية األحياء املائية. ومت حث املنظمة على إجراء حتليل واستخدام

  
  يها.إل شارةودعا بعض األعضاء إىل وضع مواصفة دولية بشأن حتديد مناطق تربية األحياء املائية واإل  -29
  

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

وأبرزت تكامل العمل الذي تقوم به اللجنتان الفرعيتان  COFI: AQ/IX/2017/4عرضـــــــــــــــت األمانة الوثيقة   -30
ما.   والعديد من أوجه التآزر الناشئة عن تعزيز تعاو

 
، قضـــــايا ما بعد الصـــــيدبشـــــأن لوصـــــول إىل األســـــواق وجدوى عمل املنظمة اوشـــــّددت اللجنة الفرعية على أمهية   -31
  .يف ذلك بالنسبة إىل صغار املنتجني، واملسامهة اإلجيابية يف ضمان األمن الغذائي وسبل العيش  مبا
  

حياء املائية  بشــــأن قطاع تربية األوســــّلطت اللجنة الفرعية الضــــوء على احلاجة إىل حتســــني تصــــورات املســــتهلكني  -32
شــاركة أعضــاء املنظمة الغاية مب هوشــّجعت أمانيت اللجنتني الفرعيتني على بدء برامج وأنشــطة مشــرتكة لتحقيق هذبوجه عام 

  وأصحاب املصلحة اخلارجيني.
 

والرؤيـــة المشـــــــــــتركـــة  2030تربيـــة األحيـــاء المـــائيـــة وأهـــداف التنميـــة المســـــــــــتـــدامـــة/خطـــة عـــام 
  األغذية والزراعة من أجل أغذية وزراعة مستدامة لمنظمة

  
 COFI:AQ/IX/2017/Inf.7و COFI:AQ/IX/2017/5عـــــــــــــرضـــــــــــــــــــــــــــت األمـــــــــــــانـــــــــــــة الـــــــــــــوثـــــــــــــائـــــــــــــق   -33
  .COFI:AQ/IX/2017/SBD2و
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ا احملتملة يف حتقيق كل من   -34 وأقّرت اللجنة الفرعية بتزايد أمهية التنمية املســــــــــــــتدامة لرتبية األحياء املائية ومســــــــــــــامها
  إىل حتقيق جمموعة واسعة من مقاصد أهداف التنمية املستدامة. الغذائي والتغذية، إضافةً  األمن

 
الوطنية، مبا يف ذلك اخلطط واالســــــــــــــرتاتيجيات اليت اإلقليمية و  وقّدم األعضـــــــــــــــاء معلومات عن جمموعة من اجلهود  -35

ة األحياء ذات الصـــلة مبصـــايد األمساك وتربيوضـــعت أو اليت جيري صـــياغتها من أجل تنفيذ مقاصـــد أهداف التنمية املســـتدامة 
وإنشــــــــاء مناطق  ؛تربية األحياء املائيةوإدارة املناطق بالنســــــــبة إىل هذه اجلهود ما يلي: التخطيط املكاين تضــــــــمنت وقد  .املائية

ستويات احمللية امل وحتسني احلوكمة على ؛واالعرتاف حبقوق اجملتمعات احمللية ؛ومنع نشوب النــــــــــــــــزاعات وتسويتها ؛حبرية حممية
اســــــــتعراض األطر و  ؛ســــــــياســــــــات تربية األحياء املائيةبشــــــــأن وارات احلوالنهج املتكاملة والشــــــــاملة يف جمال  ؛واإلقليمية واملركزية

اســتخراج  احلد منو  ؛وإعداد خطوط توجيهية فنية ومدونات ممارســات ؛التنظيمية املتعلقة مبصــايد األمساك وتربية األحياء املائية
واحتياجات  ؛واحلد من اهلدر عن طريق إدخال حتســـــــينات على تكنولوجيا جتميد اجلمربي ؛تصـــــــريف امللوثات الســـــــامةاملياه و 

برامج و  ؛اب والنســــاءالشــــبالالئقة، ال ســــيما بالنســــبة إىل عمالة الو  ؛صــــغار منتجي تربية األحياء املائية يف جمال تنمية القدرات
ة والزراعة من أجل وحتقيق تكامل أوثق بني تربية األحياء املائي ؛ف مع تغري املناخاســـــرتاتيجيات التكيّ املســـــاواة بني اجلنســـــني؛ و 

  تربية األحياء املائية. توتعزيز اإلنتاجية والقدرة التنافسية ملنشآ ؛زيادة كفاءة استخدام املوارد
  

وإنتاج  وتنويع األصـــــنافألعالف املائية لأعضـــــاء أن تواصـــــل املنظمة عملها بشـــــأن املكونات البديلة ة واقرتح عد  -36
  األعشاب البحرية وختطيط تنمية تربية األحياء املائية وتقسيم املناطق وإصدار الشهادات والعمالة.

  
جهزة مع األ ماكما أوصـــى عدة أعضـــاء مبواصـــلة وتعزيز تعاون املنظمة ووكاالت األمم املتحدة األخرى وشـــراكا  -37

  األحياء املائية.اإلقليمية ملصايد األمساك وشبكات تربية 
  

ا برعاية املنظمة جملموعة من مؤشــــــرات أهداف التنمية املســــــتدامة، فإفيه اللجنة الفرعية  تبويف الوقت الذي رحّ   -38
إيالء العناية الواجبة ملســـــــألة احلد من خماطر ازدواجية اجلهود يف ما يتعلق بالرصـــــــد وإثقال كاهل البلدان بضـــــــرورة  أوصـــــــت

وميكن اســـتخدام  .املســـاعدة الفنية يف جمال رصـــد التقّدم احملرزب لســـلطات الوطنيةلملنظمة مع تزويد ار، مبتطلبات رفع التقاري
ملســــتدامة ذات مقاصــــد أهداف التنمية اتنفيذ الردود على اســــتبيان املدونة الذي يرســــل كل ســــنتني لرصــــد التقّدم احملرز يف 

  بشأنه. الصلة برتبية األحياء املائية، ومتابعته ورفع التقارير
  

وأقرت اللجنة الفرعية بأن هناك حاجة متزايدة إىل تطبيق أفضـــــــــــــــل املمارســـــــــــــــات يف قطاع تربية األحياء املائية يف   -39
العديد من البلدان واألقاليم، وأوصــــــــت بأن تقوم املنظمة بوضــــــــع خطوط توجيهية عاملية خاصــــــــة بالتنمية املســــــــتدامة لرتبية 

  األحياء املائية.
  

كي وط التوجيهية ولاخلط لوضـــــــع هذهالنرويج املســـــــامهة باملوارد البشـــــــرية واملالية مملكة ورّحبت اللجنة الفرعية بعرض   -40
التوجيهية  طاخلطو حمتويات، وكذلك بشـــــــأن وضـــــــع هذه بنية و نطاق و ما هو ممكن من بشـــــــأن  املنظمة وثيقة اســـــــرتاتيجيةتعد 
وأوصـــــــــــت اللجنة  .2018لدورة القادمة للجنة مصـــــــــــايد األمساك يف عام لغرض اإلحاطة واملناقشـــــــــــة خالل اوذلك  ،هاوتنفيذ

عمليات تنمية  من اســرتاتيجيات وخرباتخلصــة هذه املبادئ التوجيهية الدروس املســتتتضــمن عملية وضــع بأن أيضــا الفرعية 
 .دونةدود على استبيان امللر ل اليت ينبغي جتميعها استنادا إىل حتليلو أحناء العامل خمتلف تربية األحياء املائية الناجحة يف 
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إعداد خطوط توجيهية لواضــــــــعي الســــــــياســــــــات  علىبأن املنظمة تعمل حاليا وأحاطت األمانة اللجنة الفرعية علما   -41
مصــــايد األمساك وتربية و  ،الغاباتو الثروة احليوانية وإنتاج احملاصــــيل،  مثلدف إىل إشــــراك مجيع القطاعات الزراعية ومتكينها، 

شـــــــــــاركة النباتات والزراعة الذكية مناخيا، وذلك من أجل املو الرتبية املتكاملة لألمساك  متكاملة على غرارج هُ األحياء املائية، ونُـ 
ن ايف مجيع اللج هذه املســـألةصـــوص مبواصـــلة احلوار خباألمانة دت . وتعهّ 2030ة يف تنفيذ خطة التنمية املســـتدامة لعام يفعالب

  األعضاء إىل االنضمام إىل هذه العملية واملسامهة يف وضع هذه اخلطوط التوجيهية.كل   تدعالفنية للمنظمة و 
  

وأقّرت اللجنة الفرعية الرؤية املشــــــــــــرتكة الســــــــــــتدامة األغذية والزراعة ومبادئها اخلمســــــــــــة كإطار مفيد لتنفيذ خطة   -42
 .2030  عام
 

  المائية األحياء تربية لتنمية المائية الوراثية الموارد
 

 COFI:AQ/IX/2017/Inf.8و COFI:AQ/IX/2017/6/Rev.1عـــــــــرضـــــــــــــــــــــــت األمـــــــــانـــــــــة الـــــــــوثـــــــــائـــــــــق   -43
  .COFI:AQ/IX/2017/Inf.11و COFI:AQ/IX/2017/Inf.10و COFI:AQ/IX/2017/Inf.9و
 

) العمل جمموعة( لةالص ذات والتكنولوجيات املائية الوراثية باملوارد املعنية االستشارية العمل جمموعة رئيس وقام  -44
 خالل روما، ظمة،للمن الرئيســـــــــي املقر يف ُعقدت اليت العمل جملموعة الثانية الدورة عن الصـــــــــادرة للتوصـــــــــيات موجز بتالوة
  .2017 األول تشرين/أكتوبر 20 إىل 19 من املمتدة الفرتة

 
 من كل  على ايبإجي بشـــــــكل يؤثر أن ميكن املائية الوراثية للموارد املســـــــؤول االســـــــتخدام بأن الفرعية اللجنة وأقّرت  -45
  .عليها يعتمدون الذين الناس وعلى األمساك، ومصايد املائية األحياء تربية موارد

  
 ســــــــــــــييســــــــــــــر الذي لعاملا يف والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة عن القادم بالتقرير الفرعية اللجنة ورّحبت  -46

ا املائية الوراثية املوارد تنمية جماالت يف والفرص التحديات حتديد ا وإدار   .وصو
  

 علوماتامل وإدارة مجع أجل من واملالية البشرية القدرات زيادة إىل حاجة هناك ستكون أنه إىل أعضاء عدة وأشار  -47
  .العامل يف والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة لغرض املائية الوراثية باملوارد املتعلقة

  
ا تنميتهاو  املســـــــــــتدامة املائية الوراثية املوارد إلدارة الدنيا املتطلبات إطار بأن أيضـــــــــــا الفرعية اللجنة وأقّرت  -48  وصـــــــــــو

ا، املائية الوراثية مواردها تنمية يف البلدان ســيســاعد) اإلطار( مســتدام بشــكل واســتخدامها  أســاســيا نصــراع وســيكون وإدار
 الدولية الصـــــــــكوك مع ىيتماشـــــــــ مبا اإلطار تنفيذ وينبغي. العامل والزراعة يف لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة إىل بالنســـــــــبة

  .ذات الصلة القائمة
  

 املائية، األحياء ةتربي جمال يف الوراثي التحســــــني وبرامج اجلودة عاليةال البذور أمهية علىالعديد من األعضــــــاء  وشــــــّدد  -49
، ضــــمن املائية يواناتاحل صــــحةحتســــني و  اإلنتاج كفاءة  لزيادة فعالة وســــيلةك  االنتقائية الرتبية إىل اخلصــــوص وجه لىوا عوأشــــار 

 من موعةجم هناك أن وإىل األجل طويلة استثمارات يقتضي الوراثي التحسني أن إىلعدة أعضاء  أشار كما.  مجلة أمور أخرى
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عدة أعضــاء   اروأشــ. الوراثي التحســني ُج بشــأن شــاملة توجيهية خطوط إىل حاجة هناك أن وإىل املتاحة التحســني خيارات
  .املنخفض الغذائي املستوى ذات األنواع تتضمن أن ينبغي هذه االنتقائية الرتبية برامج أن إىل كذلك

  
وأشــــار عدة أعضــــاء إىل نقص القدرات يف جمال التوصــــيف الوراثي لألنواع املســــتزرعة والســــالالت املســــتخدمة يف   -50

 تربية األحياء املائية.
 

القابلة  ملعلوماتابالنســــــــبة إىل  املائية الوراثية املواردعن  ى بعض األعضــــــــاء باعتماد نظام موحد لرفع التقاريروأوصــــــــ  -51
 األمساك مصـــايدو  املائية بالعلوم اخلاصـــة املعلومات لنظام اســـتعراضقد يقتضـــي ذلك إجراء و  ".األنواع" مســـتوى علىللمقارنة 

  .حتديثهرمبا و 
  

 1  جلدولا يف املذكورةاحملتملة  األولوية ذاتاجملاالت  بشــــأن العملعلى أن تواصــــل  املنظمةدة أعضــــاء شــــّجع عو   -52
  .COFI: AQ/IX/2017/6/Rev.1 الوثيقة من
  

 مواصلة وشّجعت لويةاألو  ذات اجملاالت يف األنشطة لتنفيذ إضافية موارد توفري إىل باحلاجة الفرعية اللجنة وأقّرت  -53
 أملانيامجهورية  إىل بالشكر الفرعية اللجنة وتوّجهت. للمناخ األخضر الصندوق مثل الالزم، التمويل تأمني أجل من اجلهود

  . والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد حالةاإلطار و  إلعداد املستمر املايل دعمها علىاالحتادية 
  

 منها بتوطل املنظمةإىل  املســـــــــــــــاعدةتقدميها يد  على العمل جمموعة إىل بالشـــــــــــــــكر الفرعية اللجنة توّجهت كما  -54
  .ةاملائي الوراثية املوارد بشأن عملهاخطة  يف قدما املضي

  
 مصايد جلنة لىع سيعرض الذي العمل جمموعة عن الصادرة التوصيات ملوجز تقديرها عن الفرعية اللجنة وأعربت  -55

ا يف األمساك  .2018 عام يف القادمة دور
 

  اإلرشاد ألغراض تنمية تربية األحياء المائية
  

حملة عامة عن التجارب يف جمال اإلرشـــــــاد ألغراض  تقّدمو  COFI: AQ/IX/2017/7األمانة الوثيقة  عرضـــــــت  -56
  تنمية تربية األحياء املائية ودور املنظمة.

  
 فرتة خالل هب ضـــــطلعالذي االلجنة الفرعية بعمل املنظمة بشـــــأن اإلرشـــــاد ألغراض تربية األحياء املائية  وأشـــــادت  -57
  .املائية األحياء لرتبية املستدامة التنمية إىل بالنسبة بأمهيته توأقرّ  الدورات بني ما
  

اد ألغراض تعزيز اإلرشـــاالحتياجات و يف جمايل رســـم خرائط اللجنة الفرعية املنظمة على مواصـــلة جهودها  وحثت  -58
تربية األحياء املائية من خالل التعاون بني بلدان اجلنوب أو املشـــــــــــــــاريع امليدانية أو حلقات العمل لبناء القدرات أو آليات 

  .املزارعنيإىل  املزارعنياملّقدم من أخرى مثل مدارس املزارعني احلقلية واإلرشاد 
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لى اجملاالت ذات األولوية املتعلقة باإلرشــــاد ألغراض تربية األحياء املائية، مبا يف بعض األعضــــاء الضــــوء ع وســــّلط  -59
 سبيل على ملائية،ا األحياء وتربية الزراعة بني والتكاملضمن مجلة أمور أخرى، تربية األحياء املائية الصغرية النطاق؛ ، ذلك
 البذور إنتاجو  األغذية؛ وســـــــــــــــالمة البيولوجي؛ واألمن املائية احليوانات وصـــــــــــــــحة ؛تربية األمساك يف حقول األرز نظم املثال

  .املائية األحياء تربية جمال يف التجارية األعمال على والتدريب الشباب؛ وعمالة واألعالف؛
  

 ماملقدّ  لإلرشاد املتزايد الدور ذلك يف مبا اإلرشاد،التطورات الراهنة اليت يشهدها  األعضاء بعض أبرز حني ويف  -60
م حذروا من أن هذه  ميدانمن القطاع اخلاص وزيادة اســـــــــتخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــــــاالت يف  اإلرشـــــــــاد، فإ

 اإلرشـــــادال جم يف واملنظمةواملؤســـــســـــات الشـــــريكة  حلكوماتاليت تؤديها االتغيريات ينبغي أال تقوض األدوار األســـــاســـــية 
  .املائية األحياء تربية ألغراض

  
ج  وشــــــّددت  -61  األعضــــــاء دلوتبا .املائية األحياء تربية ألغراض لإلرشــــــاد شــــــاملاللجنة الفرعية على أمهية اعتماد 

 خمتلف بني جيدا قاملنســـــــــــــّ  التعاون خالل من املائية األحياء تربية ألغراض اإلرشـــــــــــــاد وكفاءة فعالية بزيادة املتعلقة التجارب
 بتجميع املنظمة قومت أن الفرعية اللجنة طلبت ذلك، إىل وباإلضافة .واخلاص العام القطاعني يف اإلرشاد تقّدم اليت اجلهات
تويني الوطين على املســــــ املائية األحياء تربية ألغراض اإلرشــــــاد جمال يف صــــــةلاملســــــتخ والدروس اجليدة املمارســــــات وتلخيص

   .األعضاء بني ما يف اخلربات تبادل وتيسري امليدان هذا يف جهود من تبذله ملا توجيهات توفريواإلقليمي، و 
  

املقرتحة  ةتوجيهيال طوطاخل وضـــــــــــــــعالقاضـــــــــــــــي بالنرويج مملكة اللجنة الفرعية كذلك عن دعمها القرتاح  وأعربت  -62
 .اإلرشاد خدمات ذلك يف مبا املائية، األحياء لرتبية املستدامة بالتنمية اصةاخل
  

الجزرية الصـــــــــغيرة النامية: فرص النمو األزرق اجتماع خاص عن تربية األحياء المائية في الدول 
  للدول الجزرية الصغيرة النامية في ظّل تغّير المناخ

  
ــــــــــــــــأن النظم الغذائية)  4ني قّدمهما كل من قائد الربنامج االســرتاتيجي ياســُتهلت هذه اجللســة بعرضــني متهيد  -63 (بشـــ

للمنظمـــــة (بشـــــــــــــــــــأن الزراعـــــة املســـــــــــــــتـــــدامـــــة). وأعقبهمـــــا عرض األمـــــانـــــة للوثيقتني  2وقـــــائـــــد الربنـــــامج االســـــــــــــــرتاتيجي 
COFI:AQ/IX/2017/8 وCOFI:AQ/IX/2017/SBD.10.  

  
  

وُعرضـــــــــــــــت نتائج ندوة نظمت مؤخرا عن تربية األحياء املائية يف الدول اجلزرية الصـــــــــــــــغرية النامية من قبل رئيس   -64
ا لرتبية األح. وتبادل ممثلو ثالث منظمات إقليمية 1الندوة م وحدّدوا األولويات املتعلقة بالطريقة اليت ميكن  ياء املائية جتار

                                                      
مكتب البلدان األفريقية للموارد احليوانية، بالنسبة إىل إقليم  -، االحتاد األفريقي Levine-A. Nelly Isyagiُقدمت العروض من قبل كل من: السيدة   1

، هيئة مصــــايد أمساك غرب Lionel Reynal de Saint Michelاحمليط األطلســــي واحمليط اهلندي والبحر األبيض املتوســــط وحبر الصــــني اجلنويب؛ والســــيد 
  ، مجاعة احمليط اهلادئ، بالنسبة إىل إقليم احمليط اهلادئ.Robert Jimmy؛ والسيد وسط األطلسي، بالنسبة إىل إقليم البحر الكارييب

 2017أكتوبر/تشــرين األول  23، من ســانت لوســيا، االســتنتاجات والتوصــيات املنبثقة عن هذه الندوة اليت انعقدت يف Thomas Nelsonوعرض الســيد 
  يف املقر الرئيسي للمنظمة.
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املسامهة بشكل أكرب يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية والتخفيف من وطأة الفقر ويف االقتصادات الوطنية يف الدول اجلزرية 
  الصغرية النامية.

  
بني الدول اجلزرية الصـــــــغرية النامية، ولكنها أبرزت أيضـــــــا اختالف  وســـــــّلمت اللجنة الفرعية بالقواســـــــم املشـــــــرتكة  -65

الفرص واملعوقات واخلصـــــائص واحلالة اإلمنائية يف ما بني بلدان هذه الفئة من الدول. ومت تشـــــجيع الشـــــركاء يف التنمية على 
  مراعاة اخلصائص الوطنية واإلقليمية عند تنسيق التمويل والعمل.

  
عية الضـــــوء على أمهية التنســـــيق اإلقليمي داخل الدول اجلزرية الصـــــغرية النامية ويف ما بينها. وســـــّلطت اللجنة الفر   -66

وباإلضـــافة إىل ذلك، أوصـــت اللجنة الفرعية بأن تضـــطلع املنظمة بدور رئيســـي يف تيســـري تبادل اخلربات بشـــأن تنمية تربية 
ج إقليمية ممكنة، باالست   ناد إىل الشبكات القائمة والناشئة.األحياء املائية يف هذه الدول ويف دعم 

  
وأشار بعض األعضاء إىل أنه ينبغي إشراك اجلزر اليت ال تعترب من الدول اجلزرية الصغرية النامية يف تبادل اخلربات   -67

  اإلقليمية والعاملية، وأوصت كذلك بإنشاء منتدى دائم لتبادل اخلربات.
  

وأقّرت اللجنة الفرعية مبادرة املنظمة اخلاصـــــــــــة بالنمو األزرق، باعتبارها جزءا من رؤية املنظمة املشـــــــــــرتكة بشـــــــــــأن   -68
 2030األغذية والزراعة املســـــتدامة، وشـــــّددت على أمهيتها يف دعم األعضـــــاء لتحقيق أهداف التنمية املســـــتدامة خلطة عام 

م، السيما املقصد    7.2-14اخلاصة 
  

اللجنة الفرعية عن تقديرها لربناجمي العمل الســـابق واجلاري املدعومني من املنظمة من أجل حتقيق التنمية وأعربت   -69
املســــتدامة لرتبية األحياء املائية يف الدول اجلزرية الصــــغرية النامية، ال ســــيما املشــــروع املعنون "حنو ثورة زرقاء يف بلدان البحر 

احمليط اهلــادئ،  قليمإ املســـــــــــــــتــدامــة يف املــائيــة مجعيــة ميكرونيزيــا من أجــل تربيــة األحيــاءالكــارييب" يف إقليم البحر الكــارييب، و 
  والزراعة الذكية مناخيا يف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف أفريقيا.

  
ة الغذائية يوشّددت اللجنة الفرعية على أمهية تربية األحياء املائية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية بالنظر إىل األمه  -70

، وتوفري فرص بديلة لكســـــــــــــب العيش للســـــــــــــكان، وزيادة العملة الصـــــــــــــعبة من خالل األنواع عالية القيمة املوجهة لألمساك
للتصـــدير. وعالوة على ذلك، أشـــار عدة أعضـــاء إىل أن تربية األحياء املائية مدرجة فعال وبشـــكل جيد يف االســـرتاتيجيات 

م. اإلمنائية واألطر التشريعية الوطنية   اخلاصة 
  

وأكّدت اللجنة الفرعية على أمهية ممارســـات تربية األحياء املائية املســـتدامة وتطوير ســـلســـلة القيمة من أجل تعزيز   -71
مســــــــامهة تربية األحياء املائية يف التنمية االقتصــــــــادية والتغذية. وأشــــــــارت اللجنة الفرعية كذلك إىل أمهية األســــــــواق وآليات 

ُهج األعمــال التجــاريــة يف جمــال تربيــة األحيــاء املــائيــة اليت ميكن أن تعــاجل القيود اليت تعــاين منهــا الــدول التمويــل املبتكرة ونُـ 
  .اجلزرية الصغرية النامية، السيما األسواق النائية وارتفاع تكاليف النقل

  
                                                      

دية اليت تتحقق للدول اجلزرية الصـــــغرية النامية وأقل البلدان منوا من االســـــتخدام املســـــتدام للموارد البحرية، مبا يف ذلك من خالل زيادة الفوائد االقتصـــــا  2
  )COFI:AQ/IX/2017/5 من الوثيقة 25 الصفحة( .2030اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك، وتربية األحياء املائية، والسياحة، حبلول عام 
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وأحاطت اللجنة الفرعية علما بأمهية إدارة املخاطر، مبا يف ذلك التقييم، والقدرة على الصــــمود. وأشــــار األعضــــاء   -72
ديدات معينة، مثل تغري املناخ والظواهر اجلوية القصــــــوى، واألنواع الدخيلة واألمراض اجلديدة، والقضــــــايا االجتماعية  إىل 

امات. وأشــــارت اللجنة الفرعية كذلك إىل أن النهج الذكية مناخيا من أجل بناء واالقتصــــادية والنزاعات املرتبطة باالســــتخد
  .اهلادفة إىل احلد من املخاطر مهمة بالنسبة إىل مكافحة آثار تغري املناخ تواالسرتاتيجياالقدرة على الصمود 

  
جلزرية الصــــــغرية ائية يف الدول اوأوصــــــت اللجنة الفرعية بأن تواصــــــل املنظمة عملها يف جمال تنمية تربية األحياء امل  -73

النامية وأن تقّدم الدعم من خالل تنمية القدرات واملســـاعدة الفنية. وحّددت اللجنة الفرعية جماالت معينة تشـــمل ما يلي: 
تنويع األصـــــــناف؛ وممارســـــــات التفقيس اجليدة من بذور ذات جودة جيدة؛ واالســـــــرتاتيجيات املتعلقة بإمدادات املدخالت 

وصــــــــــــــحة احليوانات املائية؛ والرتبية املتكاملة لألمساك والنباتات، مثل تربية األمساك يف حقول األرز واالســــــــــــــتزراع  اإلقليمية؛
  النبايت والسمكي.

  
التقارير المرحلية عن تنفيذ الخطوط التوجيهية الفنية إلصـــــدار الشـــــهادات لتربية األحياء المائية 

 لتربية األحياء المائية مع الخطوط التوجيهيةوإطار تقييم مدى امتثال خطط إصدار الشهادات 
  

أنشطة املنظمة اجلارية واملقّررة ذات الصلة باخلطوط  وعرضت COFI: AQ/IX/2017/9األمانة الوثيقة  قّدمت  -74
 .هاالتوجيهية الفنية إلصدار الشهادات لرتبية األحياء املائية الصادرة عن

  
وأشارت إىل الدور املتزايد إلصدار الشهادات يف األسواق الوطنية والدولية ورّحبت اللجنة الفرعية بعمل املنظمة   -75

  وأبرزت احلاجة إىل تعزيز قدرات صغار املنتجني على احلصول على الشهادات ومن مث حتسني وصوهلم إىل األسواق.
  

اســـــتصـــــدار ن من مكوشـــــّددت اللجنة الفرعية على ما يواجهه صـــــغار املنتجني يف البلدان النامية يف ســـــبيل الت  -76
الشـــــــــــهادات من حتديات حمتملة كثرية ترتاوح بني االفتقار إىل املوارد املالية والفنية والتنظيمية وضـــــــــــعف األطر املؤســـــــــــســـــــــــية 
والتشريعية، وعلى ضرورة أن تعاجل املنظمة هذه املسائل بالتعاون مع احلكومات الوطنية ومجعيات املنتجني. وأكّدت اللجنة 

احلاجة إىل بناء القدرات يف جمال إصدار الشهادات على املستوى الوطين، مبا يف ذلك تنفيذ ما يصدر الفرعية كذلك على 
 عن املنظمة من صكوك وأدلة تتعلق بإصدار الشهادات.

  
وقّدم بعض األعضـــــــــــاء تعليقات على دليل االمتثال اليت جيري إعداده لدعم تنفيذ اخلطوط التوجيهية الفنية وذّكر   -77

بضــــــــــرورة اســــــــــتخدام املواصــــــــــفات الدولية اخلاصــــــــــة بصــــــــــحة احليوان (املنظمة العاملية لصــــــــــحة احليوان) وبســــــــــالمة األغذية 
ظمة العمل منواجلوانب االجتماعية (ومنظمة الصـــــــــــــــحة العاملية)  الدســـــــــــــــتور الغذائي التابعة ملنظمة األغذية والزراعة  (هيئة
ت. ورّدت األمانة مشـــــــــــرية إىل أن اخلطوط التوجيهية املنظماهذه مع املناســـــــــــب التنســـــــــــيق مع كتوجيهات مرجعية )  الدولية

، مثل تلك ثالمتاال د عند إعداد أدلةواملواصـــــــفات اليت تضـــــــعها املنظمة العاملية لصـــــــحة احليوان تتبع كأســـــــاس معياري حمدّ 
  والرفق باحليوان.احليوانية املتعلقة بالصحة 
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  انتخاب رئيس ونائب رئيس الدورة العاشرة للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية
 

رئيسا للدورة العاشرة للجنة الفرعية. وانتخبت الواليات  ،من مملكة النرويج ،Yngve Torgersenانتخب السيد   -78
ا ثانيً  ائباً نأول للرئيس. يف حني انتخبت كل من مجهورية تركيا ومجهورية إندونيســـيا ومملكة بلجيكا  اً املتحدة املكســـيكية نائب

  ا للرئيس، على التوايل. ا ورابعً وثالثً 
  

  أية مسائل أخرى
 

املائية الذي  كروبات وتربية األحياءيبشــــــأن مقاومة مضــــــادات امل اجلانيبأحيطت اللجنة الفرعية علما بنتائج احلدث   -79
ية ماليزيا واملفوضــــية األوروبمجهورية ســــنغافورة و مجهورية كل من من  ن و مندوبوقّدم . 2017أكتوبر/تشــــرين األول  25انعقد يف 

ا يلي: مســـألة "صـــحة واحدة" وخطط العمل الوطنية والدولية ذات الصـــلة؛ ماولت تن ،عة عروضســـبومنظمة األغذية والزراعة 
ضــــل ممارســــات كروبات؛ وأفيكروبات واســــتخدام مضــــادات امليوالتدابري واالســــرتاتيجيات املتعلقة مبخاطر مقاومة مضــــادات امل

 األمن البيولوجي لرتبية األحياء املائية.إدارة األمن البيولوجي؛ والدعوة إىل نقلة نوعية حنو اعتماد إطار جديد إلدارة 
  

  موعد ومكان انعقاد الدورة العاشرة
 

لن عن عمن مملكة النرويج الســــتضــــافة أعمال الدورة العاشــــرة. وســــيُ املوجهة رّحبت اللجنة الفرعية بالدعوة الكرمية   -80
  موعد ومكان االنعقاد خالل الدورة املقبلة للجنة مصايد األمساك.

  
هورية تركيا أعربت مجكما الواليات املتحدة املكســــيكية اســــتضــــافة الدورة احلادية عشــــرة للجنة الفرعية.  عرضــــت و   -81

  ومجهورية إندونيسيا عن اهتمامهما باستضافة الدورات املقبلة للجنة الفرعية.
 

  اعتماد التقرير
 

  .16:20عند متام الساعة  2017أكتوبر/تشرين األول  27اعتمد تقرير الدورة التاسعة للجنة الفرعية يف   -82
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  ألف المرفق
  
  األعمال جدول

  
  الدورة افتتاح
  الصياغة جلنة وتعيني بالدورة اخلاصة والرتتيبات األعمال جدول اعتماد
 للجنة ســــــــــــابقةال الدورات توصــــــــــــيات لتنفيذ والزراعة األغذية منظمة يف املائية األحياء وتربية األمساك مصــــــــــــايد إدارة جهود
  األمساك مصايد للجنة التابعة املائية األحياء برتبية املختصة الفرعية
 على القائمة واملصـــايد ةاملائي األحياء برتبية املتصـــلة الرشـــيد الصـــيد بشـــأن الســـلوك مدونة أحكام تنفيذ عن املرحلية التقارير
  األمساك استزراع
  لإلحاطة: األمساك مصايد للجنة التابعة األمساك بتجارة املختصة الفرعية اللجنة أمانة من تقرير
 أغذية أجل من والزراعة األغذية ملنظمة املشـــــــــرتكة والرؤية 2030 عام خطة/املســـــــــتدامة التنمية وأهداف املائية األحياء تربية

  مستدامة وزراعة
  املائية األحياء تربية لتنمية املائية الوراثية املوارد

  املائية األحياء تربية تنمية ألغراض اإلرشاد
 النامية الصـــــغرية يةاجلزر  للدول األزرق النمو فرص: النامية الصـــــغرية اجلزرية الدول يف املائية األحياء تربية عن خاص اجتماع

  املناخ تغّري  ظلّ  يف
 امتثال مدى تقييم اروإط املائية األحياء لرتبية الشـــــــــــــــهادات إلصـــــــــــــــدار الفنية التوجيهية اخلطوط تنفيذ عن املرحلية التقارير
  التوجيهية اخلطوط مع املائية األحياء لرتبية الشهادات إصدار خطط
  املائية األحياء برتبية املختصة الفرعية للجنة العاشرة الدورة رئيس ونائب رئيس انتخاب

  أخرى مسائل أية
  العاشرة الدورة انعقاد ومكان موعد
  التقرير اعتماد
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 المرفق جيم
 

 القائمة المؤقتة بالوثائق
 

COFI:AQ/IX/2017/1/Rev.1جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت 

COFI:AQ/IX/2017/2 جهود إدارة مصـــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف منظمة األغذية والزراعة
ملائية التنفيذ توصـــــيات الدورات الســـــابقة للجنة الفرعية املختصـــــة برتبية األحياء 

 التابعة للجنة مصايد األمساك

COFI:AQ/IX/2017/3/Rev.1 التقارير املرحلية عن تنفيذ أحكام مدونة الســـلوك بشـــأن الصـــيد الرشـــيد املتصـــلة
 برتبية األحياء املائية واملصايد القائمة على استزراع األمساك

COFI:AQ/IX/2017/4مصــــــــــايد  األمساك التابعة للجنة تقرير من أمانة اللجنة الفرعية املختصــــــــــة بتجارة
 األمساك

COFI:AQ/IX/2017/5 والرؤية املشرتكة  2030تربية األحياء املائية وأهداف التنمية املستدامة/خطة عام
 ملنظمة األغذية والزراعة من أجل أغذية وزراعة مستدامة

COFI:AQ/IX/2017/6/Rev.1 املائيةاملوارد الوراثية املائية لتنمية تربية األحياء 

COFI:AQ/IX/2017/7اإلرشاد ألغراض تنمية تربية األحياء املائية 

COFI:AQ/IX/2017/8 اجتماع خاص عن تربية األحياء املائية يف الدول اجلزرية الصـــــــغرية النامية: فرص
 النمو األزرق للدول اجلزرية الصغرية النامية يف ظّل تغّري املناخ

COFI:AQ/IX/2017/9 ة املرحلية عن تنفيذ اخلطوط التوجيهية الفنية إلصــــــــدار الشــــــــهادات لرتبيالتقارير
األحياء املائية وإطار تقييم مدى امتثال خطط إصدار الشهادات لرتبية األحياء 

 املائية مع اخلطوط التوجيهية

COFI:AQ/IX/2017/Inf.1/Rev.1القائمة املؤقتة بالوثائق
COFI:AQ/IX/2017/Inf.2تة باملشاركنيالقائمة املؤق
COFI:AQ/IX/2017/Inf.3البيان االفتتاحي
COFI:AQ/IX/2017/Inf.4 بيــــان االختصــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــات وحقوق التصـــــــــــــــويــــت املقــــدم من االحتــــاد األورويب

 األعضاء  ودوله

COFI:AQ/IX/2017/Inf.5تقرير الدورة الثامنة للجنة الفرعية املختصـــــــــــــــة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة 
 2015أكتوبر/تشرين األول  9-5مصايد األمساك، برازيليا، الربازيل، 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.6 ،تقرير الدورة اخلامســــــة عشــــــرة للجنة الفرعية املختصــــــة بتجارة األمساك، أكادير
 2016فرباير/شباط  26-22املغرب، 
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COFI:AQ/IX/2017/Inf.7بناء رؤية مشرتكة من أجل استدامة األغذية والزراعة 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.8 التقدم احملرز يف إعداد نســـخة منقحة حلالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة
 يف العامل

COFI:AQ/IX/2017/Inf.9 تقرير الدورة األوىل جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصـــــــــــــصـــــــــــــة املعنية
يونيو/حزيران  22-20بــاملوارد الوراثيــة املــائيــة لألغــذيــة والزراعــة، رومــا، إيطــاليــا، 

2016 
COFI:AQ/IX/2017/Inf.10 ،تقرير الدورة العادية الســادســة عشــرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، روما

 2017فرباير/شباط  3 –يناير/كانون الثاين  30إيطاليا، 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.11 موجز تقرير الدورة األوىل جملموعة العمل االستشارية املعنية باملوارد الوراثية املائية
ات الصــــــــــلة التابعة للجنة مصــــــــــايد األمساك، برازيليا، الربازيل، والتكنولوجيات ذ

 2015أكتوبر/تشرين األول  1-2

COFI:AQ/IX/2017/Inf.12 إطــار تقييم اخلطوط التوجيهيــة الفنيــة واألداة العــامليــة للمقــارنــة املرجعيــة التــابعــة
ما  للمبادرة العاملية بشأن استدامة األغذية البحرية وتفاعال

COFI:AQ/IX/2017/SBD.1 جهود إدارة مصـــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف منظمة األغذية والزراعة
لتنفيذ توصـــــيات الدورات الســـــابقة للجنة الفرعية املختصـــــة برتبية األحياء املائية 

 التابعة للجنة مصايد األمساك

COFI:AQ/IX/2017/SBD.2 .وأهداف التنمية املســــتدامة:  2030. خطة عام 2017منظمة األغذية والزراعة
ـــا، بقلم   Johnالتحـــديـــات اليت تواجههـــا تنميـــة تربيـــة األحيـــاء املـــائيـــة وإدار

Hambrey النشـــرة الدورية ملصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية الصـــادرة عن .
 ، روما، إيطاليا1141املنظمة رقم 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.3 إدراج مفهوم التنوع الوراثي واملؤشــرات يف 1الدراســة املواضــيعية األســاســية رقم :
ا الربية  اإلحصاءات ورصد األنواع املائية املستزرعة وأقار

COFI:AQ/IX/2017/SBD.4 املوارد الوراثية للكائنات الدقيقة ذات : 2الدراســـــــة املواضـــــــيعية األســـــــاســـــــية رقم
 يف تربية األحياء املائيةاالستخدام احلايل واحملتمل 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.5 التكنولوجيات احليوية القائمة على اجلينوم 3الدراسة املواضيعية األساسية رقم :
 يف تربية األحياء املائية

COFI:AQ/IX/2017/SBD.6 املوارد الوراثية لألعشاب البحرية املستزرعة: 4الدراسة املواضيعية األساسية رقم 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.7 الوراثية لنباتات املياه العذبة الكبرية : املوارد 5الدراســة املواضــيعية األســاســية رقم
 املستزرعة: استعراض
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COFI:AQ/IX/2017/SBD.8 .القيـــام برتبيـــة األحيـــاء املـــائيـــة كعمـــل جتـــاري 2017منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة .
: 1للمســـــــــــــتزرعني الصـــــــــــــغار واملتوســـــــــــــطي احلجم. دليل تدرييب عملي. الوحدة 

 Ana Menezesالفين لرتبيــــــــة األحيــــــــاء املــــــــائيــــــــة التجــــــــاريــــــــة، بقلم   البعــــــــد
 Elisabettaو Leonard Lovshinو Nathanael Hishamundaو

Martoneإيطاليا.أبابا، إثيوبيا؛ روما،  . أديس 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.9 تقرير حلقات العمل اإلقليمية عن بناء الوعي بشـــــــــــــــأن التوســـــــــــــــيم اإليكولوجي
ملصـــــــايد األمساك، وتربية األحياء املائية، وإصـــــــدار الشـــــــهادات، وتقييم االمتثال 
 واملــقــــــــارنــــــــة املــرجــعــيــــــــة، الــيت عــقــــــــدت يف كــيــــــــب تــــــــاون، جــنــوب أفــريــقــيــــــــا،

ــــانكوك، 2015أغســـــــــــــــطس/آب  5-6 ــــد، ؛ وب ــــايلن  –أغســـــــــــــــطس/آب  31ت
 2015سبتمرب/أيلول  9-8؛ وسانتياغو، شيلي، 2015سبتمرب/أيلول  1

COFI:AQ/IX/2017/SBD.10 الفرص اإلمنــــــائيــــــة لرتبيــــــة األحيــــــاء املــــــائيــــــة والنمو األزرق يف الــــــدول اجلزريــــــة
 النامية  الصغرية

COFI:AQ/IX/2017/SBD.11 األحياء املائيةمقاومة مضادات امليكروبات يف قطاع تربية 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.12 التحليل اإلحصــــــــائي اإلقليمي لردود أعضــــــــاء منظمة األغذية والزراعة واألجهزة
اإلقليمية ملصـــــــــــــــايد األمساك وشـــــــــــــــبكات تربية األحياء املائية على اســـــــــــــــتبيان 

املتعلق بتنفيذ مدونة الســــــلوك بشــــــأن الصــــــيد الرشــــــيد يف جمال تربية  2017  عام
 ائيةامل األحياء
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  المرفق دال
  

منظمة مصايد األسماك ، رئيس إدارة تربية األحياء المائية، Hossein Ali Abdolhay كلمة ترحيبية للسيد
  )ليزية فقطكاإليرانية، بالنيابة عن جمهورية إيران اإلسالمية (متوفرة باللغة اإلن

 
 
Dear Delegates, Excellences, ladies and gentlemen, 
 
The Islamic Republic of Iran as Chair of the COFI Sub-Committee in aquaculture wishes to welcome 
you all to this 9th session hosting by FAO Headquarters for intensive consultations and technical 
discussions. The work on environmental protection, biodiversity during the intersessional period 
continued to be pursued as an integral part of the ecosystem approach to aquaculture (EAA) aimed at 
developing a common approach to FAO's work through Tools for Assessment and Planning on 
aquaculture sustainability in line with SDG2, the aquaculture being one of the richest source of proteins 
in food for a Zero hunger achievement in the next decades. 
 
Also as Chair of the Sub-committee we wants to appreciate the good work undertaken by the Secretariat 
in preparing and releasing the documents of this session. 
 
As aware, the third biennial survey of the implementation of the Code of Conduct on Responsible 
Fisheries, as it applies to aquaculture, was carried out in 2017 and the results which include 
environmental protection and biodiversity will be presented and discussed in this session to give 
appropriate consideration of biodiversity and ecosystem services as aquaculture reliance. Also inputs 
on the State of the Worlds Aquatic Genetic Resources with alien germplasm will be discussed for a 
sustainable aquaculture development. 
 
Through regional initiatives, such as the Water Scarcity Initiative in the Near East and North Africa 
Region (NENA),as well as workshops organized in desertification, some implementing activities 
focusing on the development of water saving using integrated agri-aquaculture production systems have 
been implemented. To be reminded that such systems could reduce water requirements for the 
production of high-quality protein (fish) and fresh vegetable products, securing food security and 
nutrition for rural populations living in remote and arid areas. 
 
The sixth Iranian Fisheries Development Programme with a focus on developing and strengthening 
sustainable aquaculture was implemented from April 2017. 
 
The Islamic Republic of Iran in his capacity of Chair is glad to open the 9th Session of the Sub-
Committee on Aquaculture wishing fruitful dialogues for a better aquaculture implementation. 
 
Thank you all for the attention. 
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  هاء المرفق
  

  مصايد األسماك إلدارة ، المدير العام المساعد Árni M. Mathiesen كلمة افتتاحية للسيد
  نظمة األغذية والزراعةفي موتربية األحياء المائية 

  )متاحة باللغة اإلنكليزية فقط(
 
 
Excellencies, Distinguished Delegates, Observers, Ladies and Gentlemen 
 
It is my honour to welcome you to the Ninth Session of the FAO Committee on Fisheries Sub-
Committee on Aquaculture. 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 here in Rome, Italy. Your presence confirms 
the continuing importance of aquaculture and the significance of this Sub-Committee for your countries. 
I am elated at the wide representation from so many FAO member countries, and am pleased to welcome 
as well the various Inter-Governmental Organizations and Non-Governmental Organizations.  
 
Indeed, the Sub-Committee on aquaculture is a unique global forum where aquaculture related matters 
are debated and strategic plans developed at the highest level by representatives of countries and their 
respective aquaculture authorities from all over the world. In addition, the participation of Inter-
Governmental organizations and Non-Governmental Organizations significantly broadens the 
discussions, and presents an opportunity for FAO to hear the views represented from a wide spectrum 
of stakeholders. 
 
Excellencies, Ladies and Gentlemen 
 
As you may be aware, last week we celebrated World Food Day which is a joyous occasion for the 
Organization and its members. However, we felt a shadow. For the first time in many years, global 
hunger is on the rise, adding an even greater sense of urgency for FAO and the Rome-based agencies. 
The demand for aquatic food is expected to increase by approximately 2% per year over the coming 
decades, driven by the increasing global population as well as the trend of increasing consumption of 
fish and aquatic foods as people become wealthier and more aware of the health benefits of eating fish 
and shellfish, plus other aquatic species, including algae.  
 
We know that aquaculture is a promising sub-sector that would and should help ‘fill the gap’ in the 
worldwide projected demand for aquatic food in the future. This increase in aquaculture output may be 
realized through a variety of combined ways, including through important advances in scientific and 
technological development in inter alia farming systems, rearing facilities and equipment, farmed 
species health care as well as improvement in aqua-feeds and feeding will help. Also, through the 
genetic improvement and selective breeding, aquaculture production can be significantly increased 
without expansion or extra inputs. Efficient resource use is so central to FAO’s goals that it is 
represented by the five principles identified in FAO’s Common vision for sustainable food and 
agriculture, which is on your agenda for this week. Indeed, through the implementation of this common 
vision, including the principles outlining the protection of ecosystem services and biodiversity, climate 
smart agriculture, improving livelihoods and enhancing the enabling environment through good 
governance, there are many opportunities for the sustainable intensification of aquaculture which will 
help to address this growing demand, both now and for future generations. 
 
I would like to share with you some highlights of the global aquaculture status with the most recent 
FAO data collected worldwide. Despite a relaxed annual growth rate in aquaculture in the new 
millennium measured at global scale, world aquaculture production continued to grow reaching 106 
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million tonnes with an estimated value of USD163 billion in 2015. A total of 591 aquatic species and 
species groups grown in freshwater, seawater, brackish water and inland saline water have been 
registered with their production volume and value in the FAO Global Aquaculture Production statistics 
database, which is open for public access. 
 
More specifically, the production of farmed aquatic animals was 77 million tonnes in 2015, up by 4 
percent from 2014. And the production of 29 million tonnes of farmed aquatic plants in 2015, mostly 
seaweeds, was 7 percent up from 2014. In fact, when capture and aquaculture are combined, aquaculture 
contributed 45 percent to the world’s production of aquatic animals, including finfish, molluscs, 
crustaceans and other species. Please note that the contribution of aquaculture was only 26 percent in 
2000. In the production of aquatic algae, which dominated by seaweeds, over 96 percent rely on 
aquaculture. Finally, it is worthy to point out that the development of finfish farming in inland areas 
with freshwater environment has been the most important driver for total increase in annual aquaculture 
output, as this subsector contributed 64 percent to the 2005–2015 increase in world production of 
farmed aquatic animals for human consumption. 
 
Excellencies, Ladies and Gentlemen 
 
Ensuring food security through sustainable farming practices for our growing world population is more 
important than ever before. In many countries the aquaculture sector plays a crucial role in enhancing 
social and economic development.  
Globally, FAO is putting considerable efforts on the promotion and development of the aquaculture 
sector. Selected examples include  
 

 FAO’s Blue Growth Initiative which is based on the sound principals of the Code of Conduct 
for Responsible Fisheries and aimed at creating an enabling environment for those involved in 
fisheries and aquaculture to act not only as resource users but also to play an active role in 
protecting and safeguarding these natural resources for the benefit of future generations. 
Together with partners, the FAO is increasingly implementing Blue Growth at global, 
regional and country levels. 

 The Regional Reviews produced earlier this year complement SOFIA, the State of the World 
Fisheries and Aquaculture Report, and aim to provide additional and more up-to-date 
information on the state of the aquaculture sector in different parts of the world. 

 Our focus on aquatic biodiversity as well as promising technologies for their conservation and 
sustainable use including through the COFI Advisory WG on Aquatic Genetic Resources and 
Technologies. 

 The SDGs. FAO is working with countries to use the SDGs to inform policy-making, planning 
and management for sustainable aquaculture development. 

 Aquaculture for food security and nutrition. The importance of fish is often not reflected in 
food security and nutrition and public health policies. Using the FAO’s WAPI tool, for example, 
we can generate quantitative information on aquaculture sector performance and the importance 
of aquaculture in food security and nutrition at the national, regional and global levels. A 
demonstration of the WAPI tool is being given outside this meeting room throughout the next 
four days. 

 
Some of this work has been presented yesterday during a Seminar on SIDS and Blue Growth 
opportunities, and some other work will either be discussed in the various agenda items here. Also, we 
have a Side Event on AMR which will be held on Wednesday during the lunchtime break, and you are 
cordially invited to attend this Side Event which will offer presentations and panel discussions in an 
informal setting with ample opportunity for exchange of views and ideas.   
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Excellencies, Distinguished Representatives, Ladies and Gentlemen 
 
We are gathered here today to work towards the same goals, to support the sustainable and responsible 
development of the aquaculture sector. This forum, where policy makers can discuss and deliberate how 
best to create an enabling environment for the aquaculture sector to flourish, allows the Members to 
address the challenges of which we are all aware. The increasing role that aquaculture will play in global 
food security, socio-economic development and in meeting the gap between fish demand and supply is 
well recognized. However, the long term sustainability of aquaculture will need to be shaped by all of 
us through appropriate policies, best production practices, supporting institutions and an enabling 
environment. Many stakeholders will need to be involved, not only Government and policy makers and 
farmers, but industry, user groups and IGOs and NGOs will be essential partners with whom to build 
mutually beneficial partnerships. 
 
We look forward to fruitful discussions regarding important aspects for the development of the 
aquaculture sector, such as (i) Aquaculture, the Sustainable Development Goals (SDGs)/Agenda 2030 
and FAO's common vision for sustainable food and agriculture (ii) Aquatic genetic resources for 
aquaculture development and the Department’s work with member countries and many other 
stakeholders towards a first State of the World on Aquatic Genetic Resources for Food and Agriculture 
(iii) Extension for aquaculture development (iv) Special event on Aquaculture in the Small Island 
Developing States (SIDS): Blue Growth opportunities for SIDS in a changing climate (v) Progress 
reporting on the implementation of the Technical Guidelines on aquaculture certification and the 
evaluation framework to assess conformity of aquaculture certification schemes with the guidelines. 
These and other topics will be debated by you in the forthcoming days. Your deliberations will help 
FAO address several of our strategic objectives and especially Strategic Objective 2: Increase and 
improve provision of goods and services from agriculture, forestry and fisheries in a sustainable manner. 
 
The continuous dedication and guidance provided by you has formed this Sub-Committee into a unique 
forum, where countries from around the world and at all stages of the development pathway can 
participate in balanced deliberations on aquaculture issues. I will close my opening remarks by stressing 
the high importance of your work in this COFI Sub-Committee on Aquaculture. I wish you well in your 
deliberations. 
 

Thank you. 
 



Report of the ninth session of the 
Sub-Committee on Aquaculture 

 في كألسماا مصايد للجنة لتابعةا )لفرعيةا للجنةا( لمائيةا ءألحياا بتربية لمختصةا لفرعيةا للجنة لتاسعةا ورةلدا تنعقدا
. 2017 ولألا تشرين/كتوبرأ 27 لىإ 24 من ةلممتدا ةلفترا لخال يطالياإ ،مارو في )لمنظمةا( عةرالزوا ألغذيةا منظمة
 تلوكاالا من كالتينو من نممثلوو نمنتسبا انعضوو لمنظمةا ءعضاأ من اعضو نثمانوو تسعة فيها ركشا قدو

 للجنةا تقروأ. ليةدو حكومية غير تمنظما ستو ليةدو حكومية تمنظما 7 عن نقبوامرو ةلمتحدا لألمم لمتخصصةا
 تحقيق لىوإ لتغذيةوا لعالميا ئيالغذا ألمنا تحقيق لىإ بالنسبة لمائيةا ءألحياا لتربية مةالمستدا لتنميةا هميةأ يدابتز لفرعيةا

 ألغذيةا مةاالستد للمنظمة لمشتركةا يةؤللر تأييدها عن لفرعيةا للجنةا عربتوأ. مةالمستدا لتنميةا افهدأ مقاصد
 في عةرالزوا لألغذية لمائيةا ثيةرالوا اردلموا حالة عن دملقاا بالتقرير لفرعيةا للجنةا ّحبتور. زرقألا لنموا درةمباو عةرالزوا
 صخا ثحد سّلطو. لمائيةا ءألحياا لتربية مةالمستدا لتنميةا لىإ بالنسبة داتلشهاا ارصدوإ دشارإلا بأهمية تقروأ. لعالما

 راتلقدا تنمية لىإ ضافةإ اتلخبرا دلتباو إلقليميا لتنسيقا هميةأ على ءلضوا لناميةا ةلصغيرا يةرلجزا وللدا عن
 .لتاسعةا تهادور في لفرعيةا للجنةا عتمدتها يلذا لتقريرا لوثيقةا هذه تتضمنو. لفنيةا ةلمساعدوا
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