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 لجنة مصايد األسماك

 اللجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية

 الدورة العاشرة

 2019أغسطس/آب  27-23تروندهايم، النرويج، 

 لتقارير المرحلية عن تنفيذ أحكام مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيدا
 المتصلة بتربية األحياء المائية والمصايد القائمة على استزراع األسماك

 موجز

تعرض هذه الوثيقة موجزًا عن النتائج التحليلية الرئيسية للتقييم الذايت الذي جيري مرًة كل سنتني بشأن تنفيذ  
من قبل أعضـــاء املنظمة  ،1995مدونة الســـلوك بشـــأن الصـــيد الرشـــيد الصـــادرة عن منظمة األغذية والزراعة يف عام 

ألحياء وقد رُفع التقييم الســابق إىل الدورة التاســعة للجنة الفرعية املختصــة برتبية ا برتبية األحياء املائية. تصــلا ييف م
قليمية ملصــــــــــــــايد اإلوينطوي هذا التقرير على تقييم األجهزة . 2017مصــــــــــــــايد األمساك يف عام للجنة املائية التابعة 

 المتثال للمدونة من قبل البلدان الواقعة يف جمال واليتها.بشأن اربية األحياء املائية األمساك وشبكات ت

أداء التنفيذ على املســــــــــتويني العاملي واإلقليمي، ومدى اســــــــــتعانة األعضــــــــــاء  ةويتضــــــــــمن التحليل تقييم درج 
تربية األحياء املائية وشبكات  األمساكملصايد اإلقليمية مبساعدة املنظمة، ومستويات الدعم املقدم من قبل األجهزة 

ا حتليل أداء املدونة.إىل بلدان مبوجب تدابري  حياء املائية الرئيســــــــيني ألالتنفيذ جملموعات منتجي تربية ا وقد مت أيضــــــــً
 رد أيًضا يف هذه الوثيقة.ي الذي ،جز الغذائي ذات الدخل املنخفضوبلدان الع

 الفرعيةاإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة 
  .استعراض هذه الوثيقة والتعليق عليها 
 ات اء والتقييمضــــــــبالنســــــــبة إىل التقييم الذايت لألععلى اســــــــتمرار صــــــــلة هذه األداة ومنفعتها  إلدالء بتعليقوا

 اإلقليمية والعاملية بشأن أداء التنفيذ يف ما خص االمتثال للمدونة. 
  واستخدام نتائج التقييم.  غبالإلداة وعملية ااألوالتوصية بإجراءات من أجل حتسني
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 مقّدمة
 
يصـــــدر هذا التقرير مرة كل ســـــنتني ويتناول التقدم احملرز يف تنفيذ أحكام مدونة الســـــلوك بشـــــأن الصـــــيد الرشـــــيد  -1

جابات اليت إلا بناء علىيسّلط الضوء على النتائج واالستنتاجات الرئيسية هو و  ت الصلة برتبية األحياء املائية.(املدونة) ذا
 عرب اإلنرتنت. 2019 مســــحربية األحياء املائية إىل ت األمساك وشــــبكاتقدمها أعضــــاء املنظمة واألجهزة االقليمية ملصــــايد 

 ).COFI:AQ/X/2019/SBD.1ويرد املزيد من التفاصيل بشأن النتائج العددية يف وثيقة املعلومات األساسية للدورة (
 
وكانت  حات الســــــــابقة.نظام اإلبالغ يف املســــــــو على يالت على االســــــــتبيان و وقد أدخل عدد ملحوظ من التعد -2

االسـتبيان اجلديد منذ عام  ري اسـتخدام. وجيصـصلتصـميم اسـتبيان خم 2008 عام املنظمة قد اسـتهلت عملية تشـاركية يف
اإلنرتنت ، مت إدخال منصــــــــــة املســــــــــح على 2015من قبل األعضــــــــــاء لإلبالغ عن أدائهم يف التنفيذ. ويف مســــــــــح  2013

، شــــــاركت 2017ويف عام  رتبية األحياء املائية.ب املتعلق إىل اســــــتبيان املدونة لالســــــتبيان الرئيســــــي بشــــــأن املدونة املصــــــممة
وجرى تقدمي نســـــخة معّدلة عن  املائية يف املســـــح للمرة األوىل. تربية األحياءاألمساك وشـــــبكات قليمية ملصـــــايد اإلاألجهزة 

) تبيان 1من أجل ( قد صــــّممتاملائية  تربية األحياءاألمساك وشــــبكات ملصــــايد قليمية اإلزة اســــتبيان األعضــــاء إىل األجه
و/أو تقييمه بشـــأن االمتثال للمدونة يف جمال تربية  تربية األحياء املائيةاألمساك وشـــبكات ملصـــايد  قليميةاإلمنظور األجهزة 

األمساك وشــــــــــبكات ملصــــــــــايد  قليميةاإل) تقييم جهود األجهزة 2(يف جمال واليتها، و الواقعة األحياء املائية من قبل البلدان
 اليت كانت قد استخدمت نفسها االستبيانات ونظام اإلبالغتثال البلدان. وقد جرى تطبيق تربية األحياء املائية يف دعم ام

 هذا. 2019على مسح  ،2017عام 
 
خصــــــائص البيانات وأســــــاس  وقد مت تلخيص للحصــــــول على البيانات اخلام. املتّبعةويصــــــف القســــــم التايل املنهجية  -3

ميثل القسم األول نتيجة و ضمن ثالثة أقسام فرعية.  ،سامهاتاألعضاء أو امل اتجمموع حبسب عةً جممّ  النتائجوقُّدمت التحليل. 
ا خص درجة اســـتعانة األعضـــاء باخلطوط ويعرض القســـم الثاين النتائج يف مائهم يف جمال االمتثال للمدونة. تقييم األعضـــاء ألد

قليمية ملصايد إلائج اإلمجالية لتقييم األجهزة اويصف القسم الثالث النتا ومساعدهتا يف تنفيذ املدونة. التوجيهية للمنظمة وأدواهت
 يتها.تربية األحياء املائية المتثال األعضاء للمدونة، ومساعدهتا للبلدان الواقعة يف جمال والاألمساك وشبكات 

 
 طريقة المسح واالستبيانات

 
بيانان تشـر االسـ. وقد نُ 2019وفرباير/شـباط  2018أجري املسـح خالل الفرتة املمتدة بني ديسـمرب/كانون األول  -4

األحياء املائية، على تربية األمساك وشبكات ملصايد قليمية اإلاللذان يتوجه أوهلما إىل أعضاء املنظمة وثانيهما إىل األجهزة 
بواســطة  اإللكرتوينواطلعت جهة التنســيق املعتمدة على االســتبيان من خالل بوابة خمصــصــة على موقع املنظمة اإلنرتنت. 

  لسرية واألمن وسهولة االستخدام.ل املطلوبة شروطالويستويف املسح اسم وكلمة مرور خاصني. 
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 األعضاءب الخاص ستبيانالا
 
على أربعة أقســام يتألف كل  وزًعاك أو التدابري أو اآلليات) مســؤاالً (تتعلق بالصــكو  45اســتبيان األعضــاء  ضــمّ ي -5

حياء املائية أي ســياســة تربية األ ،ن القســم األول من التدابري األســاســيةويتكوّ ة. صــلالمنها من جمموعات من التدابري ذات 
 2 لقســــــما تناولســــــؤاًال). وي 17لتدابري التنظيمية (ئية (ســــــؤال واحد) واتربية األحياء املا قطاع نميةت(ســــــؤال واحد) وخطة 

أســئلة) الرامية  5آليات التعزيز ( 3القســم  ويضــمّ . 1 التدابري الواردة يف القســم تيســريالرامية إىل ســؤاال)  13الدعم ( آليات
 على دعم املعّني  قدرة العضـــو )ســـئلةأ 8( الرابعالقســـم  قّيم. ويالثاينو  األولالواردة يف القســـمني إىل حتســـني تنفيذ التدابري 

 .3و 2و 1تنفيذ األقسام 
 
 اإلجابةأو  5إىل  0من  تقييم عددي ســــــــــــــلمعلى األســــــــــــــئلة كلها بناء على لب إىل األعضــــــــــــــاء اإلجابة وقد طُ  -6

ــــــ " ويف حال كان التدبري موجوًدا،  يعتربون أنه ال يتصل هبم. على حالتهم وحني منطبًقا السؤال يكونال ينطبق" حني ال بـ
درجة التنفيذ أو للفعالية و ل املتدين جًدا لمستوىل 1من خالل إسناد عالمة  ومداه لب منهم وضع عالمة لفعالية إنفاذهطُ 

 "0أما اإلجابة بــــــــــــــــ" للمســتوى املرتفع جًدا. 5ملرتفع وللمســتوى ا 4للمســتوى املتوســط و 3للمســتوى املتدين و 2واإلنفاذ 
 أو مل ينفذ.  تدبري غري موجودن الفتعين أ

 
) من أجل تقييم درجة اســـتخدام 4و 3و 2و 1رحت األســـئلة نفســـها (بشـــأن اإلجراءات الواردة يف األقســـام وقد طُ  -7

أما درجات التقييم يد وضـــع تلك اإلجراءات وتنفيذها. اخلطوط التوجيهية للمنظمة وأدواهتا واملســـاعدة اليت تقدمها على صـــع
اســــــتخدامها املعتدل باحلد  2اســــــتخدامها بشــــــكل حمدود جًدا و 1تعين عدم اســــــتخدامها على اإلطالق، و 0كالتايل: فهي  

أو تلقي الدعم من اخلطوط  ،اســــتخدامها بشــــكل كبري أو مكثف 5اســــتخدامها بكثرة و 4اســــتخدامها املعتدل و 3األدىن و
 و مكثفة (يشار إليها يف ما يلي مبساعدة املنظمة).التوجيهية للمنظمة أو أدواهتا أو مساعدهتا بدرجة كبرية أ

 
على  املتاح على كل ســـــــــــؤال يف االســـــــــــتبيان كتابة تعليقاهتميف  فضـــــــــــالً عن التقييم العددي، قد يرغب اجمليبون و  -8

ا دليًال لإلجابة على االســــــــــــــتبيان و  شــــــــــــــكلاإلنرتنت. وي جمموعة من التعليمات للفريق يتيح النظام عرب اإلنرتنت أيضــــــــــــــً
 باإلجابات. املعين

 
 تربية األحياء المائية األسماك وشبكاتقليمية لمصايد إلاستبيان األجهزة ا

 
ويضـم األسـئلة  ،أقسـام ثالثةتربية األحياء املائية من  األمساك وشـبكاتقليمية ملصـايد إليتألف اسـتبيان األجهزة ا -9
ن تدابري التكيف مع االً إضــافًيا بشــأؤ حيتوي ســ 3الســتبيان األعضــاء. غري أن القســم  3و 2و 1ســها الواردة يف األقســام نف

 ويطلب هذا االستبيان أيًضا إىل املنظمة اجمليبة أن حتدد والياهتا. تغري املناخ.
 

ء أدا لتقييمهااملائية إســــــــــــناد عالمات تربية األحياء األمساك وشــــــــــــبكات ملصــــــــــــايد قليمية إلااألجهزة  يطلب إىلو  -10
 تقييمال ســــّلمهذا االســــتبيان  يفبلدان الواقعة يف جمال واليتها. ويطبق البلدان، بشــــكل عالمات متوســــطة مقدرة جملموعة ال

 .الذي استخدم يف استبيان األعضاء )5إىل  0نفسه (من 
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دائها يف جمال دعم ألعالمة  منحربية األحياء املائية أيًضا تاألمساك وشبكات ملصايد  قليميةإلاويطلب إىل األجهزة  -11
على ) 2أو  1أو  0وتدل العالمة املتدنية (أي  .3و 2و 1ري املذكورة يف األقســــام امتثال البلدان للخصــــائص احملددة أو التداب

وقد يعترب ذلك مؤشــــــــــــــرًا إىل احتياج األجهزة  دودة جًدا.معدومة أو حم ،لتدبري احملددة لســــــــــــــاعدة املقدمة من املنظمأن امل
إىل الدعم لتحســــــني املســــــاعدة اليت تقدمها إىل البلدان من أجل تربية األحياء املائية األمساك وشــــــبكات ملصــــــايد  قليميةإلا

حتســــــني تركيز دعمها ها يف ءاملعلومة أن تســــــاعد املنظمة وشــــــركاوبوســــــع هذه ســــــني امتثال هذه األخرية للتدبري املعّني. حت
من أجل حتســــــــني تنفيذ املدونة من قبل  ،األحياء املائية وتعاو�ا معهاتربية  األمساك وشــــــــبكاتقليمية ملصــــــــايد إللألجهزة ا

عم إىل بعض تربية األحياء املائية تقدم الداألمساك وشــــــــــبكات أن األجهزة االقليمية ملصــــــــــايد  3األعضــــــــــاء. وتعين عالمة 
حياء املائية تبذل تربية األت األمساك وشـــــــــــــبكاقليمية ملصـــــــــــــايد إلأّن األجهزة ا 4. وتعين عالمة فعالية قليلةالبلدان ولكن ب

ملصــــــــــــايد  قليميةإلاأن األجهزة  5وتعين عالمة  .النطاق وأن تغطيتها واســــــــــــعة ،لدعم هذا التدبري يف البلدان ا مفيدةجهودً 
 بري.اال إىل البلدان الواقعة يف جمال واليتها من أجل تنفيذ التددعًما كامالً وفعّ  تربية األحياء املائية تقدمّ األمساك وشــــبكات 

االســتغناء عن الدعم من قبل األجهزة  جيوزعالة من قبل البلدان حبيث د بصــورة فذ التدبري احملدّ ويف بعض احلاالت، قد ينفّ 
 ."ال ينطبق"اإلجابة بعبارة  ميكنويف هذه احلالة تربية األحياء املائية. األمساك وشبكات ملصايد  قليميةإلا

 

 البيانات والتحليل
 

ملفات إكســـل جرى من مث اســـتخدامها على اإلنرتنت إىل  املتاح تصـــدير البيانات اخلام لإلجابات من النظام متّ  -12
يف املــائــة من العــدد  57أي إجــابــًة،  113وقــد بلغ العــدد اإلمجــايل لإلجــابــات (احلجم اإلمجــايل للعينــة) لتحــاليــل. جراء اإل

يف املائة  40إجابة أي  78و ،2015يف املائة عام  36إجابًة أي  71وكان العدد قد بلغ  1اإلمجايل ألعضــــــــــــــاء املنظمة.
يف املائة من الناتج اإلمجايل  95 وقد بلغ اإلنتاج اإلمجايل لرتبية األحياء املائية لدى األعضــــــــــــــاء اجمليبني كافةً . 2017 عام

كل لغ معدل إجابات األعضـــاء من  وب 2يف املائة من دون الصـــني. 89العاملي لرتبية األحياء املائية مع احتســـاب الصـــني، و
عدد الســـــكان) عدد األعضـــــاء (ل ةوافقمعدد اإلجابات (حجم العينة) ل النســـــبة املئوية كانتيف املائة. و  50إقليم أكثر من 

تربية األحياء املائية على االســــــــتبيان األمساك وشــــــــبكات قليمية ملصــــــــايد إلاألجهزة ا من 22يف اإلقليم املعّني. وقد أجاب 
 .2017يف مسح عام  14بـمقارنة 

 
ســـــؤاًال، أجاب  45من أصـــــل  ة اليت تقّيم أداءهم يف التنفيذ. ويف املتوســـــطأجاب األعضـــــاء على مجيع األســـــئلو  -13
 اقون)؛ فيما أجاب الب5أو  4أو  3أو  2أو  1أو  0عضـــــــًوا) بعالمات ( 113ء من أصـــــــل أعضـــــــا 107يف املائة (أي  95

 3و 2بضـــعة أســـئلة يف القســـمني  علىإجابات "ال ينطبق" بشـــكل رئيســـي وقد وردت يف املائة) بـــــــــــــــــ "ال ينطبق."  5أي (

                                                      
نظر قائمة األعضــــاء اجمليبني ومعدالت اإلجابة ادولًة عضــــو، ودولتان عضــــوان منتســــبتان ومنظمة عضــــو واحدة).  194عضــــًوا يف املنظمة ( 197هناك   1

 ) (COFI:AQ/X/2019/SBD.1يف وثيقة املعلومات األساسية للدورة  2واجلدول  1حبسب اإلقليم يف اجلدول 
. إحصائيات مصايد األمساك وتربية األحياء 2019. املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2017لعام  FishStatJتستند العملية احلسابية إىل بيانات من   2

ة األغــذيــة والزراعــة ) يف: إدارة مصـــــــــــــــــايــد األمســاك وتربيــة األحيــاء املــائيــة ملنظمــFishstatJ( 2017-1950املــائيــة. اإلنتــاج العــاملي لرتبيــة األحيــاء املــائيــة 
 www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en 2019اإلنرتنت] روما. مت حتديثها يف عام  [على

http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en
http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en
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 يف املائة 17فيما أجاب  يف املائة بعالمة 79فقد أدىل  ،أما بالنســبة إىل تقييم االســتعانة مبســاعدة املنظمة 3االســتبيان. من
 يف املائة عن اإلجابة. 4بـ"ال ينطبق" وأحجم 

 
 بغية إجراءالعالمات العاملية واإلقليمية. و  حســــــــــــــاب من أجلات اخلام لإلجابات الفردية وقد جرى جتميع البيان -14

ا حســاب متوســط متارنة بني العالمات اإلقليمية، التحاليل املق ا املرجح نفســهالعالمات باســتخدام الوزن  أيضــً حبسـب  أيضــً
لألقســـــــــــام كلها. وجرى الوصـــــــــــل من مث بني النتائج لنتائج اإلمجالية ) ول4و 3و 2و 1التدابري (األقســـــــــــام  ة منجمموع كل

العالمات  ذات نتائجالجرى إبراز االســــتعانة مبســــاعدة املنظمة. و  ةدرجب اخلاصــــة عالماتالمجالية لعالمات التنفيذ وبني إلا
 ).2.00-0املتدنية (

 
: وقد جرى اســـتخدام إجابات 2019عام ما يقابلها يف و  2017ات التنفيذ لعام بني عالم ويقيم التحليل مقارنةً  -15

مقارنة متوسط العالمات يف  متتإجابة). و  63(وبلغ جمموعها  2019و 2017األعضاء أنفسهم الذين استجابوا ملسحي 
 4ما بني األقاليم.

 
بني عالمات ) و 113(أي مجيع األعضاء اجمليبني الـــــــــــــــالعاملية ملستوى التنفيذ أيًضا مقارنة للعالمات  وقد أجريت -16
أكرب عضًوا جميًبا حققوا  20م أول أما املنتجون الرئيسيون فه ألحياء املائية يف جمال التنفيذ.موعة الرئيسية ملنتجي تربية ااجمل

 .5)2019(منظمة األغذية والزراعة،  FishStatJطن) حبسب  200 000ن (أي أكثر م 2017نتاج يف عام اإل قدر من
 

واســــتند التحليل  ض ومقارنتها بالعالمات العاملية.الغذائي ذات الدخل املنخفوقد جرى تقييم أداء بلدان العجز  -17
منتًجا يف جمال تربية األحياء املائية لدى بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض قد أبلغ عنها يف  24إىل إجابات 
FishStatJ  ،6)2019(منظمة األغذية والزراعة 

  

                                                      
يف املائة). أما بالنسبة إىل األسئلة اليت  5عضًوا أي  113أعضاء من أصل  6متدنًيا (يف املتوسط، كان معّدل اإلجابات بـــــــــــــ"ال ينطبق" عن كل سؤال   3

(مثة نظام  27وهو السؤال 2يف املائة باستثناء سؤال واحد يف القسم  14و 10نالت عدًدا مرتفًعا نسبًيا من اإلجابات بـــــ"ال ينطبق" فقد تراوح معدهلا بني 
املوارد اليت تدهورت جراء أنشــــطتهم لرتبية األحياء املائية إىل حالتها األصــــلية أو إعادة تأهيلها) الذي نال عدًدا  حوافر للمزارعني لتشــــجيعهم على إعادة

 يف املائة). 22عضًوا أي  113من أصل  25مرتفًعا من اإلجابات بـ "ال ينطبق" (
 كافًيا إلجراء مقارنة إقليمية.   2015مل يكن عدد إجابات مسح   4
 ). /1SBD./2019COFI:AQ/Xمن وثيقة املعلومات األساسية للدورة ( 1ترد قائمة بالبلدان املنتجة الرئيسية يف اجلدول   5
). /1SBD./2019COFI:AQ/Xمن وثيقة املعلومات األساسية للدورة ( 1انظر القائمة ببلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض اجمليبة يف اجلدول   6

 2017مليون طن يف عــام  9.5بلــًدا. وبلغ إمجــايل اإلنتــاج  49بلغ العــدد اإلمجــايل من منتجي تربيــة األحيــاء املــائيــة لألمســاك الغــذائيــة يف هــذه اجملموعــة 
كانت اهلند وبنغالديش   باســــتثناء النباتات املائية اليت زادت بنســــبة الضــــعف تقريًبا خالل الســــنوات العشــــر األخرية. أول عشــــرة منتجني يف هذه اجملموعة

 ونيجرييا وباكستان وأوغندا ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وغانا ونيبال وأوزبكستان ونيكاراغوا.
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 لنتائج والتداعياتا

 الذاتي لألعضاء في مجال أداء التنفيذالتقييم 
 

تشــــري النتائج اإلمجالية إىل أن مســــتويات أداء التنفيذ بالنســــبة إىل االمتثال للمدونة قد تفاوت يف ما بني األقاليم  -18
 ).4و 3و 2و 1وبني جمموعات التدابري (األقسام 

 
قارنة باملعدل العاملي لمقارنة، كان أداء األقاليم مكأساس ل  2.97وعرب االستعانة مبتوسط العالمات العاملي البالغ  -19

) وأمريكا 2.58) وأفريقيا (2.99) والشـــــــــرق األدىن (3.23) وآســـــــــيا (3.63) وأوروبا (4.01أمريكا الشـــــــــمالية (كالتايل: 
 ).2.26) وجنوب غرب احمليط اهلادئ (2.51الالتينية والكارييب (

 
(التدابري األساسية أي السياسة واخلطة  1لقسم يف ااالمتثال  ما خصوقد كان متوسط عالمات أداء التنفيذ يف  -20

لدعم) ا (آليات 2 والتدابري التنظيمية) على املســــتويني العاملي واإلقليمي هو األعلى بني األقســــام األربعة. وقد تاله القســــم
عضــــًوا جميًبا،  113 ومن بني (آليات التعزيز). 3وكانت العالمة األدىن من نصــــيب القســــم (مســــتوى القدرة).  4والقســــم 
 2 يف املائة) يف القســــــم 25( 28و 1) يف القســــــم 2.00-0( ًيايف املائة) متوســــــط عالمات متدن 16عضــــــًوا ( 18ســــــجل 

. ولعّل ذلك يشـــــري إىل أن األعضـــــاء قد منحوا أولوية 4يف املائة) يف القســـــم  21( 24و 3يف املائة) يف القســـــم  40( 45و
لكون قدرات كافية أصـــــًال واليت مي - 2والقســـــم  1أي تلك الواردة يف القســـــم  -عالية إىل وضـــــع تدابري جوهرية وتنفيذها 

منخفضــة، القســمني اللذين ناال عالمات  من اجلهود لتحســني تنفيذ التدابري يفويف هذه احلالة، جيب بذل املزيد لدعمها. 
ل جنوب غرب احمليط سجّ  وب غرب اهلادئ. وقدنوالبحر الكارييب وجكما هي احلال بالنسبة إىل أفريقيا وأمريكا الالتينية 

يف املائة من العدد اإلمجايل للتدابري  36أي  45من أصل  16اهلادئ العدد األعلى من التدابري ذات العالمات املنخفضة (
وقد حققت أمريكا الشــــــــــــــمالية وأوروبا عالمات متزنة يف األقســــــــــــــام األربعة تظهر يف  ذات معدل العالمات املنخفض).

 7مستوياهتا اإلمجالية العالية نسبًيا لألداء.
 

وعلى املســتوى اإلقليمي . 2019نظريهتا يف عام عن بشــكل يذكر  2017عام  مل ختتلف العالمات العاملية ملســح -21
تشـــــري النتائج إىل حتســـــينات يف أداء التنفيذ يف الشـــــرق األدىن وآســـــيا عرب جمموعات التدابري كافة ما رفع بالتايل العالمات 

. ويعزى ارتفاع العالمات 2ولكنها اخنفضت يف القسم  1اإلمجالية يف كال اإلقليمني. وقد ارتفعت عالمة أفريقيا يف القسم 
) يف 2منائية (الســــؤال ) واخلطة اإل1عامًة إىل حتســــن األداء يف جمال ســــياســــات تربية األحياء املائية (الســــؤال  1يف القســــم 

ا يف القســـــم ومن جهة أخرى، ســـــجلت مجيع التدابري التنظيمية تقريًبا (أياإلقليم.  وقد ســـــجل ) عالمات منخفضـــــة. 1ضـــــً
حمليط اهلادئ تراجًعا يف عالمات القســــمني األســــاســــيني كالمها. وقد إقليما أمريكا الالتينية والبحر الكارييب وجنوب غرب ا

). ولكن بني 3.00سـجلت أمريكا الشـمالية وأوروبا عالمات مرتفعة نسـبًيا على صـعيد األداء يف األقسـام كلها (أكثر من 
 8ساد اجتاه تنازيل على مستوى العالمات. 2019و 2017عامي 

 
                                                      

 )./1SBD./2019COFI:AQ/Xمن وثيقة املعلومات األساسية للدورة ( 3انظر اجلدول   7
 )./1SBD./2019X/COFI:AQمن وثيقة املعلومات األساسية للدورة ( 4انظر اجلدول   8



COFI:AQ/X/2019/3 7 

 

 ،منتًجا على قائمة إجابات األعضـــــاء 20ني الرئيســـــيني لرتبية األحياء املائية (أول أما بالنســـــبة إىل جمموعة املنتج -22
نصــــفهم من آســــيا)، فقد كانت العالمات اإلمجالية ألداء اجملموعة موافقًة للعالمات العاملية وأشــــارت إىل مســــتويات أعلى 

بري اجملموعة املتعلق بالتأثري يف التنوع البيولوجي ل تدجّ  تقريًبا باســتثناء تدبري واحد. وقد ســلألداء يف ما خص مجيع التدابري
)، سّجل 97.2وباستخدام العالمات العاملية كأساس للمقارنة ( 10العالمات العاملية. من بقليل عالمة أدىن 9)14(السؤال 

 ).2.86 - 2.22ستة أعضاء من هذه اجملموعة عالمات إمجالية أدىن من املتوسط العاملي (
 

 -إجابة  24ويف املقابل، كان متوســط عالمات جمموعة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض (بناء غلى  -23
مات العاملية يف طن من إنتاج األمساك الغذائية) أدىن من العال 200 000منتجني رئيسيني مع أكثر من  3من أفريقيا و 14

منها هي التدابري األســـاســـية يف القســـمني  10) تشـــكل 2.00-0تدبريًا عالمات منخفضـــة ( 14ل وقد ســـجّ التدابري كافة. 
يف املائة) عالمات إمجالية أدىن من املعدل العاملي  79عضـــــــــًوا (أي  19 ســـــــــّجلعضـــــــــًوا جميًبا،  24ومن أصـــــــــل  211.و 1

 ).2.00 - 0.65جًدا ( ةواملنخفض ةأعضاء ترتاوح عالمتهم بني املنخفض 9) ويشمل ذلك 2.97من  (أقل
 

 الخطوط التوجيهية للمنظمة وأدواتها ومساعدتهااستخدام 
 

بالنســبة إىل اســتخدام اخلطوط التوجيهية للمنظمة وأدواهتا ومســاعدهتا (املشــار إليها يف ما يلي مبســاعدة املنظمة)  -24
هي آســـــيا  ،2.06املتوســـــط العاملي البالغ  أعلى من ســـــجلت عالمات مرتفعة نســـــبًيا يف تنفيذ املدونة، كانت األقاليم اليت

 ).2.11) وأفريقيا (2.57) والشرق األدىن (2.71(
 

 1 التدابري األســـــاســـــية املذكورة يف القســـــم يف ما خص صـــــياغةت مســـــاعدة املنظمة بصـــــورة عامة خدموقد اســـــتُ  -25
ــــــــ). 2.15( 4ات املذكورة يف القسم حتسني مستوى القدر ) وتنفيذها، و 2.41( بري كافة، كانت التدا  45ومن بني التدابري الـ

 نظمة هي، من األعلى إىل األدىن:االســـــــتعانة مبســـــــاعدة امل بشـــــــأنلت عالمات مرتفعة نســـــــبًيا اخلمســـــــة األوىل اليت ســـــــج
إدارة صــــــــــــحة األمساك بالتماشــــــــــــي مع مبادئ منظمة األغذية والزراعة  تنظيم )2قدرة يف جمال ســــــــــــالمة األغذية و(ال )1(
الدعم بشــأن التشــاور مع أصــحاب املصــلحة يف صــياغة ســياســة لرتبية األحياء آلية ) 3(ونظمة العاملية لصــحة احليوان امل أو

ســـــالمة األغذية بالتماشـــــي مع  تنظيم) 5(وة تربية األحياء املائية ســـــياســـــ) 4(ونمية تربية األحياء املائية املائية و/أو خطة ت
 مبادئ الدستور الغذائي.

 
اط إجيايب بعالمات أداء التنفيذ. عدة املنظمة على االرتبوقد كان متوســـــــط العالمات اإلقليمية لالســـــــتعانة مبســـــــا -26

ال يصــــح االســـــتنتاج أّن ارتفاع درجة االســـــتخدام قد ســـــاهم يف حتســـــني األداء، والعكس صـــــحيح. ولكن هذا  ائزومن اجل
 أوروبا وأمريكا الشمالية مبعىن أنه ال يوجد ترابط بني األداء وبني االستعانة مبساعدة املنظمة. بالنسبة إىل

 
                                                      

رها، كاستخدام حتتوي السياسة واخلطة أحكاًما للحد من أنشطة تربية األحياء املائية اليت قد تؤثر سلًبا يف التنوع البيولوجي ورصدها والتخفيف من أث  9
 ارع يف املياه العامة وسواها.األنواع الدخيلة وتدمري املوائل مثل املنغروف، واستخدام املضادات احليوية وتصريف النفايات السائلة للمز 

 )./1SBD./2019COFI:AQ/Xمن وثيقة املعلومات األساسية للدورة ( 5انظر اجلدول   10
 )./1SBD./2019COFI:AQ/Xمن وثيقة املعلومات األساسية للدورة ( 6انظر اجلدول   11
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وقد  تدابري عدة. ما خص مبســــــــــــــاعدة املنظمة يف ) لالســــــــــــــتعانة2.00-0وقد ظهرت عالمات عاملية متدنية ( -27
االســــــتعانة مبســــــاعدة  بشــــــأنمتدنية  اتاتســــــمت معظم التدابري اليت ســــــجلت عالمات متدنية ألداء التنفيذ أيضــــــاً بعالم

) وأمريكا الالتينية والكارييب 4و 3و 2و 1تدبريًا يف األقســـام  15هذه هي احلال وجنوب غرب احمليط اهلادئ (و  12املنظمة.
) 4و 3و 2تدابري يف األقســام  3) والشــرق األدىن (3و 2تدابري يف القســمني  6) وأفريقيا (4و 3و 2تدابري يف األقســام  6(
جة أن در بهذه النتيجة  وميكن تفســــــري). 3) وأمريكا الشــــــمالية (تدبري واحد يف القســــــم 3ســــــيا (تدبري واحد يف القســــــم وآ

. ًياكاف  مل يكنقدم إىل بعض التدابري احملددة الدعم امل أن حيتملاالســــتعانة مبســــاعدة املنظمة مل تكن متدنية وحســــب وإمنا 
تنمية ل املعينة رحلةاملو ناســــب تمبا ي زيادة ورفع مســــتويات الدعم لتلك التدابريتطلب تفســــ بوجه عام ريلتداباأما زيادة تنفيذ 

 تربية األحياء املائية يف اإلقليم أو يف البلد املعين.
 

 تربية األحياء المائية األسماك وشبكاتقليمية لمصايد إلتقييم األجهزة ا
 

البلدان تربية األحياء املائية بشأن أداء تنفيذ األمساك وشبكات ملصايد  اإلقليميةنتائج تقييمات األجهزة  صدرت -28
 لتلك املنظمات األعضــــــــــاء بلدانالويتســــــــــم  13منظمة جميبة. 22عن  الواقعة يف جمال واليتها فضــــــــــًال عن دعمها للبلدان،

ت عالمات التقييم اإلمجالية وقد كانلبعضها تغطية عاملية. كما أّن ها بلدانًا واقعة يف أقاليم عدة  ويغطي العديد من ،وعنبالت
فيما كانت  2و 1ني التنفيذ مرتفًعا نســــــبًيا يف القســــــممتســــــقًة مع عالمات التقييم الذايت ألعضــــــاء املنظمة: فقد كان أداء 

 ستويات دعمها للبلدان.ملأيًضا  موافقةإلمجالية تلك ألداء التنفيذ وإن املستويات ا. 3للقسم  االعالمات يف أدناه
 

 اإلقليميةتقييمها من قبل األجهزة  وجبدنية نســـــبية يف جمال أداء التنفيذ مبالتدابري اليت ســـــجلت عالمات متأما  -29
 حتفيزنظام ) 1( التالية: عضــاء يف بعض األقاليم، فكانتتربية األحياء املائية والتقييم الذايت لأل األمساك وشــبكاتملصــايد 

جراء أنشـــــــــــطتهم لرتبية األحياء املائية إىل حالتها األصـــــــــــلية أو إعادة تأهيلها  ملزارعني من أجل إعادة املوارد اليت تدهورتا
) احلصــول 3) و(35، الســؤال 3للمســاعدة يف حال الكوارث (القســم  احلكومية) اخلطة 2)#، و(27، الســؤال 2(القســم 

األمساك ملصــايد  اإلقليميةة وقد كانت العالمات اإلمجالية ألداء األجهز  .)#37، الســؤال 3على التأمني التجاري (القســم 
ا يف ما خصوشـــــــــبكات  مع ورود عالمة  املذكورين أعالهالتدبريين  تربية األحياء املائية يف دعم تنفيذ البلدان متدنية أيضـــــــــً

األمساك قليمية ملصــــايد إلتلك التدابري من جانب األجهزة ا(#) اليت تعين انعدام الدعم أو املســــاعدة احملدودة جًدا بشــــأن 
ا على العالمات األدىن عامة ( وشــبكات تباًعا) بشــأن  1.32و 1.46تربية األحياء املائية. وقد حصــل هذان التدبريان أيضــً

 14مستويات االستعانة مبساعدة املنظمة، بناء على تقييم األعضاء.
  

                                                      
 )./1SBD./2019COFI:AQ/Xمن وثيقة املعلومات األساسية للدورة ( 7مت إبراز التدابري يف اجلدول   12
 )./1SBD./2019COFI:AQ/Xمن وثيقة املعلومات األساسية ( 8انظر اجلدول   13
 )./1SBD./2019COFI:AQ/Xمن وثيقة املعلومات األساسية ( 9انظر اجلدول   14
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 الخالصة
 

) يدل فرادى األعضاء 1( فهو مباشرتني:متثال للمدونة فائدتني يقدم التقييم الذايت لألعضاء بشأن أدائهم يف اال -30
 اإلقليميةألجهزة املنظمة و ا نح) مي2و( هلا على التدابري الرئيســـــية اليت ميكنهم ختصـــــيص جهودهم ومواردهم بصـــــورة أفضـــــل

 ةمنحها مساعدلتقييم وحتديد أولويات اجملاالت اليت ميكن  ء أساًساتربية األحياء املائية والشركا األمساك وشبكاتملصايد 
ســــــرتشــــــد بنتيجة التقييم الذايت (الداخلي) ومن ي الواجب حتســــــينها أو تعزيزها أن رتتيب أولويات التدابريخارجية. وميكن ل

 .يمية أو العاملية كأساس للمقارنةخالل استخدام النتائج اإلقل
 

ومن أصــل النصــف  ي.أعلى من املتوســط العامل أي مســتوىوقد حقق نصــف األعضــاء اجمليبني أداء عالًيا نســبًيا   -31
ا من منتجي تربية األحياء  اآلخر الذي ســـــجل أداء أدىن، حقق البعض عالمات متدنية ومتدنية جًدا وهم يشـــــملون بعضـــــً
املائية املصنفني يف عداد بلدان الدخل املنخفض والعجز الغذائي. وتصب النتائج يف جمموعة األدلة املستقاة من التقييمات 

 املائية وتنميتها، وقامت بوصفها. األحياءدلت بطرق خمتلفة على ثغرات وعدم توازن يف منو تربية  األخرى املتعددة اليت قد
 

يعزى هذا إىل  ميكن أنســـــبًيا و نلرتبية األحياء املائية متطورة  وتشـــــري النتائج إىل أن الســـــياســـــات واخلطط اإلمنائية -32
األفضـــل ومن جهة أخرى فإن التحســـني ابري اليت ترتقي حبوكمة القطاع. بذل األعضـــاء مزيًدا من اجلهد واملوارد لصـــاحل التد

ضـــــــــرورة بذل مزيد من اجلهود لتحســـــــــني  لىع هذا دليل قويّ خرى كذلك. و األليات اآل للتنفيذ هو رهنا واألوســـــــــع نطاقً 
ســــــــــه على آليات القرتاح نفوينطبق ا عالمات متدنية على صــــــــــعيد األداء. التدابري التنظيمية وآليات الدعم اليت ســــــــــجلت

االرتقاء بالتدابري األساسية (أو اجلوهرية) وتطبيقها بشكل أفضل  "ضرورية" ولكنها تستطيع أن حتفز لعلها ليستف ،التعزيز
مبواجهة تغري املناخ  اوجيوز إيالء اهتمام خاص إىل حتســـــــــــني تدابري إدارة املخاطر وقدراهتفعالية. بصـــــــــــورة أكثر وأن متّكنها 

ومن دعم األجهزة  ،من االســـــتعانة مبســـــاعدة املنظمة نبطةاملؤشـــــرات املســـــت قد تكونو ملخاطر االقتصـــــادية واالجتماعية. وا
لطبيعة  اليت ميكن لتقييم التدابري مفيدمرشـــــــــــــد  ، مبثابةتربية األحياء املائية للبلداناألمساك وشـــــــــــــبكات ملصـــــــــــــايد  اإلقليمية

 .املساعدة ونطاقها الرتكيز عليها
 

بشــــكل ، األمر الذي يتطلب األصــــعدةقدرة العضــــو املعين على مجيع  رهنالتحســــني املتواصــــل لألداء  يكونســــو  -33
ائية يف تربية األحياء امل األمساك وشـــــبكاتملصـــــايد  اإلقليميةويتســـــم تاريخ املنظمة وأســـــلوب األجهزة موارد كافية.  واضـــــح

ا كي يتم جتميع جهود عغي احلفاظ على ذلك وتبنالبلدان. ويجيع التعاون الفين بني بتشــــــ فنيةتقدمي املســــــاعدة ال زيزه أيضــــــً
  رب األقاليم.األعضـــــاء ومواردهم وتقامسها ضـــــمن اإلقليم الفرعي أو اإلقليم أو ع

ُ
للمشـــــاركة دركة وامللموســـــة وتعترب املنافع امل

بالتوازي مع تنمية القطاع، من  ،متثال هلاااللتزام باملدونة أو اال على صـعيدسـم املنصـف للمسـؤوليات واملوارد الفاعلة والتقا
 العوامل األساسية لتحقيق التنمية املستدامة والرشيدة لرتبية األحياء املائية بصورة مجاعية.

 


