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األسماك مصايد لجنة
اللجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية

الدورة العاشرة

2019أغسطس/آب  27-23تروندهايم، النرويج، 

حدث خاص عن ممارسات اإلدارة األفضل والخطوط التوجيهية
 المستدامة لتربية األحياء المائيةللتنمية 

 موجز
 2017مصايد األمساك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة التوصية الصادرة يف عام أقرت جلنة ، 2018يف عام  

عن اللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة هلا، واليت تقضي بأنه على منظمة األغذية والزراعة أن تضع 
وتستعرض هذه الوثيقة الوضع احلايل لعملية وضع  توجيهية عاملية للتنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية.خطوطًا 

هذه اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املستدامة. وتصف األدوات والصكوك املستخدمة حالياً لدعم التنمية 
 املستدامة لرتبية األحياء املائية وتوجيهها. 

تنظيم الوثيقة إىل األقسام التالية، النطاق املقرتح للخطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املستدامة، ومت  
وهيكلها ومضموهنا، وعملية وضعها وتنفيذها.

اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة الفرعية
 املستدامة وتنفيذها؛التفكري يف عملية وضع اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية 
 إسداء املشورة بشأن منهجية حتديد الدروس املستفادة من اسرتاتيجيات وجتارب تطوير تربية األحياء املائية يف و

مجيع أحناء العامل، من خالل االستفادة من اإلجابات على االستبيان اخلاص مبدونة السلوك بشأن الصيد 
يان مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد(؛ الرشيد، الذي جيري كل سنتني )مع مراعاة سرية اإلجابات على استب

 التوصيات حول كيفية جعل استبيان مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد أكثر صلة باإلبالغ عن تنفيذ  تقدميو
 اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املستدامة وأهداف التنمية املستدامة.

 التوجيهية لرتبية األحياء املائية املستدامة وتعزيز الربامج  دعم جهود تعبئة املوارد لرفع الوعي بشأن اخلطوطو
 الصلة. ذات
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مقدمة
أشااااااااااااااااااااارت جلناااااااة مصاااااااااااااااااااااياااااااد األمسااااااااك، خالل دور اااااااا الثاااااااالثاااااااة والثالثني املعقودة يف روماااااااا، إيطاااااااالياااااااا،  -1
الغذائي وحتساااني سااابل العي  ، إىل األمهية املتزايدة لرتبية األحياء املائية بالنسااابة إىل األمن 2018 يوليو/متوز 12 إىل 9 من

والتخفيف من وطأة الفقر وتوليد الدخل، وكذلك خلق فرص العمل والتجارة )خاصاااة بالنسااابة إىل صاااغار املنتجني(، وإىل 
1قدر ا احملتملة على تلبية الطلب املتنامي وعلى سّد الثغرة يف اإلمدادات العاملية من األمساك.

التاسعة اليت  دور االفرعية املختصة برتبية األحياء املائية، خالل  أبد ا اللجنةوأقرت اللجنة أيضاً باملالحظة اليت  -2
بأن هناك حاجة متزايدة إىل تطبيق أفضاااااااااااااال ، 2017أكتوبر/تشاااااااااااااارين األول  27إىل  24عقدت يف روما، إيطاليا، من 

وبالتايل، أيدت اللجنة توصية اللجنة الفرعية بأن  2العديد من البلدان واألقاليم.املمارسات يف قطاع تربية األحياء املائية يف 
 1تقوم منظمة األغذية والزراعة بوضع خطوط توجيهية عاملية خاصة بالتنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية.

ويف هذا السياق، عرضت مملكة النرويج املسامهة باملوارد البشرية واملالية لوضع هذه اخلطوط التوجيهية ولكي تعد  -3
املنظمة وثيقة اساااااااارتاتيجية بشااااااااأن ما هو ممكن من نطاق وبنية وأتويات، وكذلك بشااااااااأن وضااااااااع هذه اخلطوط التوجيهية 

، عرض املعهد البحري الكوري جلمهورية كوريا أيضاااااااااااً دعم العملية من أجل إجراء مشاااااااااااورات 2018ا. ويف عام وتنفيذه
عاملية وإقليمية عديدة حول تربية األحياء املائية وهذا املوضااااااااااااااوع، وكذلك لتقدمي املساااااااااااااااعدة يف برنامج عاملي لرفع الوعي 

القدرات. وبناء

لمائية المستدامةالخطوط التوجيهية لتربية األحياء ا
السياق

خالل العقود القليلة املاضااااااية بشااااااكل هائل، وينبغي أن تسااااااتمر يف توفري الغذاء وساااااابل تربية األحياء املائية منت  -4
مليارات نسمة حبلول منتصف القرن احلادي والعشرين، مبوازاة معاجلة اآلثار غري املتناسبة املرتتبة عن  9املعيشة ملا يزيد عن 

3تغرّي املناخ والتدهور البيئي على مستوى قاعدة املوارد.

 ومع ذلك، مل تكن تنمية تربية األحياء املائية مسااااااااااااتدامة دائماً يف عدد من البلدان. وقد أدى ذلك إىل تكاليف -5
اجتماعية وبيئية، مبا يف ذلك االساااااااتخدام غري املساااااااتدام للمياه أو األعالف الطبيعية، وتدمري أشاااااااجار املنغروف، وفقدان 

بشااااااااكل كبري،  هلذا القطاعومع تنامي أمهية تربية األحياء املائية، تزايدت اآلثار الرتاكمية  4التنوع البيولوجي، وما إىل ذلك.
على األقل يف بعض األقاليم.

تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك.  1
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2019/MX970_23/MX970_C_2019_23_ar.pdf

 /T.pdf8886t/I8886i/3http://www.fao.org برتبية األحياء املائية.تقرير الدورة التاسعة للجنة الفرعية املختصة   2

مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل.3  /en.pdf9540EN/i4095I/3http://www.fao.org حالة

 /en.pdf9900EN/i9900I/3http://www.fao.org إجراًء مرتابطاً لتوجيه صناع القرار 20لتحقيق أهداف التنمية املستدامة:حتويل األغذية والزراعة 4

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2019/MX970_23/MX970_C_2019_23_ar.pdf
http://www.fao.org/3/i8886t/I8886T.pdf
http://www.fao.org/3/I9540EN/i9540en.pdf
http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf
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وعالوة على ذلك، وعلى الرغم من جناحها العاملي، فإن التفاوت يف مسااااااااااااااتوى تنمية قطاع تربية األحياء املائية  -6
ال يزال إنتاج تربية والتوزيع غري املتكافئ لإلنتاج ما زاال كبريين جداً ضاااااااااامن األقاليم وعرب العامل. وعلى وجه اخلصااااااااااوص، 

 3سبل العي  اليت ختلقها.يث توجد حاجة ماسة إلنتاجها و األحياء املائية أدوداً يف بعض املناطق ح

ومع ذلك، نفذت العديد من البلدان اساااااااااااااارتاتيجيات يتلفة لدعم تنمية تربية األحياء املائية بنجاح وبشااااااااااااااكل  -7
واحلوكمة املبتكرة،  االبتكارات اليت تعتمد على التكنولوجيا بشاااااااااكل مكثف،االسااااااااارتاتيجيات، مساااااااااتدام. وتشااااااااامل هذه 

ت اللجنة الفرعية املختصاااة برتبية األحياء املائية إىل والعديد من املمارساااات اجليدة األخرى. وقد دع ،الشاااهاداتإصااادار و 
حتديد هذه املبادرات وتوثيقها وجتميعها يف اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املساااااااااااتدامة، اليت  دف إىل مسااااااااااااعدة 

ء املائية من ، مع متكني قطاعا م لرتبية األحيابشااااااكل أفضاااااال البلدان على تنفيذ مدونة الساااااالوك بشااااااأن الصاااااايد الرشاااااايد
5 ،2030.2يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  بشكل فعالاملشاركة 

األدوات والصكوك الحالية

ملنظمة األغذية والزراعة اإلطار املرجعي للجهود الوطنية والدولية،  6تعترب مدونة الساااااالوك بشااااااأن الصاااااايد الرشاااااايد -8
يف ذلك صياغة السياسات واألطر والصكوك القانونية واملؤسسية األخرى، لضمان اإلنتاج املستدام للموارد املائية احلية  مبا

يتعلق باملمارساات الرشايدة فدف التأكد بانساجام مع البيئة. وحتدد مدونة السالوك املبادو واملعايري الدولية للسالوك يف ما 
 تقر. و من حفظ املوارد املائية احلية وإدار ا وتنميتها بصاااااااااورة فعالة، مع املراعاة التامة للنظام اإليكولوجي والتنوع البيولوجي

يع أصحاب املصلحة مدونة السلوك باألمهية التغذوية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية ملصايد األمساك ومبصاحل مج
يف قطاعي مصاااااااايد األمساك وتربية األحياء املائية. وتراعي مدونة السااااااالوك اخلصاااااااائو البيولوجية للموارد وبيئتها ومصااااااااحل 

من مدونة الساالوك على تربية األحياء املائية يف حني تتعلق معظم املبادو  9. وتنطبق املادة املسااتهلكني وسااائر املسااتفيدين
، 6-8، و5-1-8و 1-5من املدونة، وكذلك بعض املواد األخرى ) 6العامة التساااااااااعة عشااااااااار املنصاااااااااوص عليها يف املادة 

15( هي ذات صلة إىل حد ما برتبية األحياء املائية.12، و10و

، لدعم تنفيذ 2019و 1997مت وضاااااع العديد من اخلطوط التوجيهية الفنية واألدوات للصااااايد الرشااااايد بني عامي  -9
وتشمل هذه اخلطوط التوجيهية الفنية سلسة عن تنمية  7مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد يف جمال تربية األحياء املائية.

(، وكذلك العديد من التوجيهات األخرى ذات الصاااااااااااااالة برتبية من اخلطوط التوجيهية الفنية 5البند تربية األحياء املائية )
بشااااأن  3ع، ورقم بشااااأن النهج الوقائي ملصااااايد األمساك وإدخال األنوا  اخلطوط التوجيهيةمن  2البند  األحياء املائية، مثل:

بشأن االستخدام الرشيد لألمساك،  7بشأن إدارة مصايد األمساك، ورقم  4دمج مصايد األمساك يف اإلدارة الساحلية، ورقم 
حدد الفريق ، 2012ويف عام . 7،21بشاااااأن تبادل املعلومات واملعرفة. 12باألمساك، ورقم  الرشااااايدةبشاااااأن التجارة  11ورقم 

: إدارة األمراض 21املساااااااؤول عن تقييم تنفيذ مدونة السااااااالوك بشاااااااأن الصااااااايد الرشااااااايد جمالني  تاجان إىل املزيد من العمل

أكتوبر/تشااااااارين األول  27-24عية املختصاااااااة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصاااااااايد األمساك، روما، قرارات وتوصااااااايات الدورة التاساااااااعة للجنة الفر   5
2017 en.pdf944EN/mw944MW/3http://www.fao.org/ 

 /E.pdf9878e/V9878v/3http://www.fao.orgمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ملنظمة األغذية والزراعة   6

،3و 1 لبندان، ا/KK2SDB/2019COFI:AQ/Xالوثيقة   7

http://www.fao.org/3/MW944EN/mw944en.pdf
http://www.fao.org/3/v9878e/V9878E.pdf
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ويف العام  9ف تربية األحياء املائية.واساااااااتخدام األمساك ومسااااااااحيق األمساك يف أعال 8واساااااااتخدام األدوية/املواد الكيميائية؛
بشاااااااأن تربية األحياء التايل، أجرت خدمة تربية األحياء املائية تقييمها اخلاص بشاااااااأن اخلطوط التوجيهية احلالية يف املنظمة 

( إدخال األنواع ونقلها ألغراض تربية األحياء املائية؛ 1وحددت اجملاالت التالية اليت مل تغطيها التوجيهات بعد: ) 10املائية،
( اختيار املواقع اخلاصااة بالساالع وتقساايمها )نساابة 3تعزيز األرصاادة )مصااايد األمساك القائمة على اسااتزراع األمساك(؛ ) (2)

( مسااااااااائل يتارة تتعلق 4تربية األحياء املائية ونظم االسااااااااتزراع املختارة، مبا يف ذلك التقييم البيئي االساااااااارتاتيجي(؛ ) ألنواع
( العمل الالئق وظروف العمل املقبولة يف جمال تربية 5محاية املسااااتهلك؛ ) –بسااااالمة األغذية يف جمال تربية األحياء املائية 

العمل، واخلطوط التوجيهية للساااااااالمة يف العمل، وساااااااياساااااااات األجور العادلة، واملسااااااااواة بني األحياء املائية )تنفيذ قوانني 
( التواصل بشأن تربية األحياء املائية: الصورة العامة، 7( يططات املسؤولية االجتماعية للشركات؛ )6(؛ )وغريهااجلنسني، 

شأن الكوارث الطبيعية أو الناجتة عن اإلنسان )مبا يف ( نظم الطوارو/اإلنذار املبكر ب8والتصورات، ومسؤوليات القطاع؛ )
(؛ وغريها، تكاثر الطحالبذلك على سااااااااابيل املثال، التساااااااااونامي، ولثار تغري املناخ، والتلوث/التساااااااااربات النفطية، فرتات 

 يف تربية األحياء ( اساااااااااااتخدام الكائنات احملورة وراثياً 10تربية األحياء املائية يف قبالة الشاااااااااااواطئ ويف أعايل البحار؛ و) (9)
 10اخلطوط التوجيهية وتنفيذها ورصد لثارها.املائية. كما مت تقدمي العديد من التوصيات يف ما يتعلق بنشر 

 
سااابعة عشااار عنصاااراً اسااارتاتيجياً لتنمية تربية األحياء املائية،  11، حدد إعالن واسااارتاتيجية بانكوك2000ويف عام  -10

تقاساااااام التكاليف ( يتم 2( يكافأ املزارع املسااااااؤول بشااااااكل مربر؛ )1) ميكن تلخيصااااااها بشااااااكل واسااااااع على النحو التايل:
( توفري الغذاء الكايف واآلمن 4( يسااااتفيد اجملتمع من ممارسااااة تربية األحياء املائية ومنتجا ا؛ )3والفوائد بشااااكل منصااااف؛ )

( تطوير القطاع بطريقة 6( احملافظة على البيئة لألجيال القادمة؛ و)5وبأساااااااااااعار معقولة وتيساااااااااااري الوصاااااااااااول له للجميع؛ )
الذي صاااغ أيضاااً ساابع توصاايات:  12هذه العناصاار بعد عشاار ساانوات من قبل توافق لراء بوكيت، منظمة. ومت التأكيد على

( تشااااااااااااااجيع املزيد من االسااااااااااااااتثمارات يف االبتكارات العلمية والتقنية 2زيادة فعالية إدارة قطاع تربية األحياء املائية؛ ) (1)
يف تربية األحياء املائية، مبا يف ذلك النباتات املائية، ( إجراء تقييمات دقيقة للتقدم احملرز 3واالجتماعية، وتيسااااااااااااااريها؛ )

( تكثيف 4وإسااااااااااااااهااامااا ااا يف االقتصاااااااااااااااادات الوطنيااة واإلقليميااة والعااامليااة، والتخفيف من حاادة الفقر واألمن الغااذائي؛ )
ساااار التمكني ( دعم السااااياسااااات اليت تراعي املساااااواة بني اجلنسااااني وتنفيذ الربامج اليت تي5املساااااعدات لصااااغار املزارعني؛ )

( الرتكيز بشكل خاص على أفريقيا 7( زيادة وتعزيز التعاون والشراكات؛ و)6االقتصادي واالجتماعي والسياسي للمرأة؛ )
 هي األقل منواً.تربية األحياء املائية  حيث جنوب الصحراء الكربى والبلدان واملناطق
  

                                                      
"العديد من الوثائق الدولية )على سااااااااااابيل املثال وثائق املنظمة العاملية لصاااااااااااحة احليوان( واإلقليمية والوطنية قد تناولت هذه املساااااااااااألة على الرغم من أن  8

 (.21)تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة لتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد]...[ فإن وجود توجيهات دولية شاملة ميكن أن يكون مهماً". 
)تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة لتنفيذ مدونة الساااااالوك .هزة ألياً خاصااااااة يف ما يتعلق بالنمو السااااااريع لرتبية األحياء املائية واسااااااتخدام األعالف اجمل  9

 (.21الصيد الرشيدبشأن 
10  Barg, U ،2013 األغذية . تقييم اخلطوط التوجيهية احلالية ملدونة الساااااااااالوك بشااااااااااأن الصاااااااااايد الرشاااااااااايد، املتعلقة برتبية األحياء املائية. توليف. منظمة

 يف النسخة اإلنكليزية. 49والزراعة، روما، ص.
  /e.pdf351ad-a/3http://www.fao.orgإعالن واسرتاتيجية بانكوك   11
 توافق لراء بوكيت: إعادة تأكيد االلتزام بإعالن بانكوك  12

.pdf2010-12-13/Phuket_Consensus_2010http://www.fao.org/tempref/FI/DOCUMENT/aquaculture/aq 

http://www.fao.org/3/a-ad351e.pdf
http://www.fao.org/tempref/FI/DOCUMENT/aquaculture/aq2010/Phuket_Consensus_13-12-2010.pdf
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للموارد املائية احلية، وتقوم على املستدامة واالجتماعية و  االقتصادية لإلدارةإطار متماسك  13مبادرة النمو األزرق -11
املبادو املنصوص عليها يف مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. وتشدد املبادرة على تكامل مصايد األمساك وتربية األحياء 

مصاااااااااااااايد األمساك وتربية املائية مع املساااااااااااااتخدمني اآلخرين واخلدمات األخرى للنظم اإليكولوجية املائية، وتؤكد على قيمة 
األحياء املائية بالنساااابة هلؤالء املسااااتخدمني. وهي تسااااعى إىل فصاااال النمو االقتصااااادي عن التدهور البيئي من خالل دعم 
قطاعات مصاايد األمساك وتربية األحياء املائية تكون أكثر إنتاجية، ومساؤوليًة واساتدامة، من خالل حتساني احلوكمة وإدارة 

، عن دعمها ملبادرة النمو األزرق، 2018وأعربت جلنة مصااااايد األمساك املنعقدة يف روما يف عام  املائية. النظم اإليكولوجية
 1كاسرتاتيجية للتنمية املستدامة ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

 
خالل قمااااااة األمم املتحاااااادة للتنميااااااة املسااااااااااااااتاااااادامااااااة  2030مت اعتماااااااد خطااااااة التنميااااااة املسااااااااااااااتاااااادامااااااة لعااااااام  -12
، من أجل حتويل عاملنا حنو مزيد من االساااااااتدامة، من خالل حتقيق سااااااابعة عشااااااار هدفاً من 2015 سااااااابتمرب/أيلول 25 يف

املرتبطة فا هي ذات صاااااااالة، على  املقاصاااااااادومجيع األهداف والعديد من  2030.14أهداف التنمية املسااااااااتدامة حبلول عام 
وينبغي أن تدعم التوجيهات القائمة بشاااااااأن تربية األحياء املائية، وخاصاااااااة  15األقل إىل حد ما، بتنمية تربية األحياء املائية.

نكوك، وتوافق لراء بوكيت، ومبادرة مدونة السااالوك بشاااأن الصااايد الرشااايد واخلطوط التوجيهية الفنية املرتبطة فا، وإعالن با
النمو األزرق، حتقيق أهداف التنمية املستدامة من عدة جوانب. ومع ذلك، فإهنا حتتاج أيضاً إىل التعزيز يف بعض اجملاالت 

وتشاااامل جماالت الفجوات أو جماالت التحسااااينات هذه املبادو الوقائية/النهج الوقائي؛ وختفيف وطأة  الرئيسااااية الشاااااملة.
قر، والقضااااااااء على اجلوع، وخلق فرص العمل الالئقة؛ وعدم إمهال أحد: املسااااااااواة، وحقوق اإلنساااااااان، وإتاحة الفرص الف

املناسااااابة، واملهارات، والتمويل، واملدخالت، واملعلومات عن األساااااواق(؛  املواقعللجميع )على سااااابيل املثال، الوصاااااول إىل 
تقاسم املوارد الوراثية وصوهنا؛ وسالسل حياء املائية القادرة على الصمود؛ و وكفاءة استخدام املوارد والفاقد؛ ونظم تربية األ

القيمة العادلة واإلنتاجية؛ والتعامل مع املفاضاالت بني يتلف أهداف التنمية املساتدامة؛ وطبيعة القدرات البيئية أو حدود 
التكيفي ونظم اإلدارة؛ وحقوق اإلنسااان وحقوق  النمو؛ والتكامل وأوجه التعقيد؛ والتقييم البيئي واالحتياطات؛ والتخطيط
 15العمال؛ وتنمية قدرات املؤسسات؛ ومشاركة أصحاب املصلحة ومتكينهم.

 
من أجل تعزيز هنج منساااق حنو  16رؤية مشااارتكة لألغذية والزراعة املساااتدامةكما صااااغت منظمة األغذية والزراعة  -13

االسااااااتدامة. وهذه الرؤية املشاااااارتكة شاااااااملة وقائمة على املعرفة، ولكنها قبل كل شاااااايء، تسااااااتجيب الحتياجات وتوقعات 
بيئياااة البلااادان األعضاااااااااااااااااء. وهي حتااادد  سااااااااااااااااة مباااادو رئيسااااااااااااااياااة توازن بني األبعااااد االجتمااااعياااة واالقتصااااااااااااااااادياااة وال

محاية  (3( احلفاظ على النظم اإليكولوجية الطبيعية ومحايتها وتعزيزها؛ )2حتسني كفاءة استخدام املوارد؛ )  (1)لالستدامة:
                                                      

  growth/en-themes/blue-support/policy-http://www.fao.org/policy/مبادرة النمو األزرق   13
: التعليم اجليد؛ 4: الصحة اجليدة والرفاه؛ اهلدف 3: القضاء على اجلوع؛ اهلدف 2: القضاء على الفقر؛ اهلدف 1أهداف التنمية املستدامة: اهلدف   14

: العمل الالئق ومنو 8: طاقة نظيفة وبأسااااااااعار معقولة؛ اهلدف 7: املياه النظيفة والنظافة الصااااااااحية؛ اهلدف 6: املساااااااااواة بني اجلنسااااااااني؛ اهلدف 5اهلدف 
: مدن وجمتمعات ألية مسااااتدامة؛ 11: احلد من أوجه عدم املساااااواة؛ اهلدف 10: الصااااناعة واالبتكار واهلياكل األساااااسااااية؛ اهلدف 9االقتصاااااد؛ اهلدف 

: السااااالم 16: احلياة يف الرّب؛ اهلدف 15: احلياة حتت املاء؛ اهلدف 14: العمل املناخي؛ اهلدف 13املسااااؤوالن؛ اهلدف  : االسااااتهالك واإلنتاج12اهلدف 
 (.nt.un.orghttps://sustainabledevelopme/: عقد الشراكات لتحقيق األهداف )17والعدل واملؤسسات القوية؛ اهلدف 

وأهداف التنمية املساااااااااااااتدامة: التحدي الذي يواجه تنمية تربية األحياء املائية وإدار ا. النشااااااااااااارة الدورية ملنظمة األغذية والزراعة عن  2030خطة عام   15
  /1141FIAA/C  e.pdf7808i-a/3http://www.fao.orgمصايد األمساك وتربية األحياء املائية:

 /e.pdf3940i-a/3http://www.fao.orgبناء رؤية مشرتكة لألغذية والزراعة املستدامة   16

http://www.fao.org/policy-support/policy-themes/blue-growth/en/
https://sustainabledevelopment.un.org/
http://www.fao.org/3/a-i7808e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
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تعزيز قدرة األفراد واجملتمعات والنظم  (4ساااااااااابل املعيشااااااااااة واإلنصاااااااااااف والرفاه االجتماعي لسااااااااااكان الريف وحتسااااااااااينها؛ )
. وتوفر هذه املبادو احلوكمة اجليدة للنظم البشاااااااارية والطبيعية على حد سااااااااواء ( تشااااااااجيع5اإليكولوجية على الصاااااااامود؛ )

اخلمسة أساساً لوضع سياسات واسرتاتيجيات وبرامج وأنظمة وحوافز وطنية ستوجه عملية االنتقال إىل الزراعة اليت تتسم 
، والساااااااااااااليمة بيئياً، واليت تساااااااااااااتند إىل مبادو املسااااااااااااااواة والعدالة االقتصااااااااااااااديةبإنتاجية عالية، وذات اجلدوى من الناحية 

 الرؤية املشااااااارتكة لألغذية والزراعة املساااااااتدامة 2018االجتماعية. وقد أقّرت جلنة مصاااااااايد األمساك املنعقدة يف روما يف عام 
 1بوصفها إطاراً مفيداً لدعم النمو املستدام لرتبية األحياء املائية.

 
من أجل مسااااعدة واضاااعي الساااياساااات على حنو أفضااال، وإشاااراك ومتكني مجيع القطاعات الزراعية من املشااااركة  -14

خطوطاً توجيهية تسااتند إىل الرؤية املشاارتكة، من  ، وضااعت منظمة األغذية والزراعة أيضاااً 2030بفعالية يف تنفيذ خطة عام 
 17إجراًء مرتابطاً بغية حتويل نظم األغذية والزراعة. 20خالل اقرتاح 

 
وميكن أن تكون الوثائق األخرى ملنظمة األغذية والزراعة ووثائق املنظمات األخرى، وكذلك دراسااااااات احلاالت،  -15

وباإلضاااافة إىل ذلك، مت وضاااع العديد من األدلة  18األحياء املائية املساااتدامة.وثيقة الصااالة بوضاااع اخلطوط التوجيهية لرتبية 
اليت تربز املمارسات اجليدة يف القطاع، من قبل القطاع نفسه أو القطاعات أو اجلمعيات اخلاصة )خطط التدقيق وإصدار 

لرتبية األحياء دعم التنمية املسااتدامة (، واملنظمات اإلقليمية لاألفضاال ممارسااات اإلدارةو الشااهادات(، واحلكومات )اللوائ  
وقد أدى ذلك يف بعض األحيان إىل إرباك املسااااااااتهلكني وصااااااااعوبات يف االمتثال عند املنتجني، وال ساااااااايما عند  19املائية.

  دف اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املستدامة إىل توضي  هذه األمور.واليت  21 ،20 ،1أصحاب احليازات الصغرية،
 

 نهج وضع الخطوط التوجيهية لتربية األحياء المستدامة
 الغرض املقرتح واجلهات املستفيدة املستهدفة

 
املتوخاة لرتبية األحياء املائية املستدامة هو توفري إرشادات عملية للسلطات الغرض املقرتح من اخلطوط التوجيهية  -16

 احلكومية وواضعي السياسات يف ما يبذلونه من جهود لتحقيق ما يلي:
 

 تعزيز تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد؛ (1)
 .2030إشراك تربية األحياء املائية ومتكينها من املشاركة بفعالية يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  (2)

                                                      
2018 قرار. منظمااة األغااذيااة والزراعااة، رومااا،إجراًء مرتابطاااً لتوجيااه صاااااااااااااااناااع ال 20حتوياال األغااذيااة والزراعااة لتحقيق أهااداف التنميااة املساااااااااااااااتاادامااة:   17

en.pdf9900EN/i9900/I3http://www.fao.org/ 
 .2، البند /2SDB/2019COFI:AQ/Xترد األمثلة يف الوثيقة   18
املواصااااااااااااااافااااات اخلاااااصااااااااااااااااااة وإصاااااااااااااااااادار الشاااااااااااااااهااااادات ملصااااااااااااااااااايااااد األمساااااك وتربيااااة األحياااااء املااااائيااااة: املمااااارسااااااااااااااااااة احلاااااليااااة والقضااااااااااااااااااايااااا الناااااشااااااااااااااائاااة   19

.htm00e1948e/i1948/i013http://www.fao.org/docrep/
 

 ؛/e.pdf018az-a/3http://www.fao.orgاالسااااااااااااااارتاتيجياة اإلقليمياة لرتبياة األحيااء املاائياة املساااااااااااااااتاداماة وخطاة التنفياذ جملموعاة دول شااااااااااااااارق أفريقياا   20
e.pdf901az-/a3http://www.fao.org/ 

  /e.pdf173e/me173me/3http://www.fao.orgتقييم دعم منظمة األغذية والزراعة لتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد   21

http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i1948e/i1948e00.htm
http://www.fao.org/3/a-az018e.pdf؛
http://www.fao.org/3/a-az019e.pdf
http://www.fao.org/3/me173e/me173e.pdf
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وبصاااااورة أكثر حتديداً، ساااااتسااااااعد اخلطوط التوجيهية البلدان األعضااااااء على اساااااتخدام اخلطوط التوجيهية احلالية  -17
ولذلك، سااااتسااااتفيد   22مية قدرا م لإلدارة املسااااتدامة للقطاع.واملسااااتقبلية ملنظمة األغذية والزراعة من أجل وضااااع برامج تن

اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املساااااااااااااتدامة من الدروس املساااااااااااااتفادة من سااااااااااااالسااااااااااااالة دراساااااااااااااات حاالت ناجحة 
 لرتبية األحياء املائية. 23ناجحة وغري

 
املنتجني، وأصااحاب املصاالحة يف ساالساالة وسااتشاامل اجلهات املسااتفيدة املسااتهدفة األخرى، املزارعني، ومنظمات  -18

 القيمة، ومنظمات اجملتمع املدين )البيئية واالجتماعية(، واملستهلكني، واملؤسسات املالية أو املستثمرين.
 

 احملتوى املقرتح
 

حتويل سااااايتبع احملتوى املقرتح للخطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املساااااتدامة منوذج توجيهات املنظمة بشاااااأن " -19
 عن طريق مشل ما يلي: 4األغذية والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة"

 
املسااااااااااااااتدامة يف يتلف السااااااااااااااياقات  املمكنة للتنفيذ الناج  لرتبية األحياء املائية املسااااااااااااااارات: 1املكون  (1)

بناااًء على الاادروس املسااااااااااااااتفااادة من اساااااااااااااارتاتيجيااات وجتااارب اإلجنااازات يف بيئااات أو أقاااليم  21اإلقليميااة،
 للمقارنة؛ قابلة

سااالسااالة من الوحدات املواضااايعية اليت تصاااف األسااااس املنطقي وخصاااائو النهج واملمارساااات : 2املكون  (2)
بكل موضاااااااااااوع أدد، واخلطوط التوجيهية والتوصااااااااااايات الرئيساااااااااااية القائمة للتنفيذ الناج  وتنمية املتعلقة 

 القدرات، على أساس اإلجنازات والصعوبات اليت أبرز ا الدروس املستفادة؛ 
سااااالسااااالة من دراساااااات احلاالت اليت تصاااااف العملية، واإلجنازات والقيود، لتوضاااااي  املساااااارات : 3املكون  (3)

 .املواضيعيةاملمكنة وصحائف الوقائع 
 
 وعلى مستوى املزرعة، سرتكز الوحدات املواضيعية على ما يلي: -20
 

إدارة األعمال: ريادة األعمال؛ وحتليل األسااااااااااااواق؛ واالمتثال للتشااااااااااااريعات؛ والتأمني؛ واحملاساااااااااااابة؛ وإدارة  (1)
 .وغريهااألرصدة؛ واملعلومات عن املستهلك؛ والتسويق؛ والوقاية؛ والصون، 

عالت االجتماعية اختيار املوقع، وتقييم املخاطر وتدابري التخفيف: التفاعالت البيئية/التنوع البيولوجي؛ التفا (2)
 .وغريها؛ والكوارث الطبيعية األخرى، واجملتمعية؛ وحيازة األراضي؛ والسرقة؛ واألمراض؛ وتغري املناخ

بناء النظام وهندساااته أو إعادة تأهيله: القدرة على الصااامود؛ واإلدارة الفعالة لألعالف، واألمسدة، واملياه؛  (3)
 .وما إىل ذلكواملوارد؛ والتكامل والتآزر،  واستخدام املياه العادمة؛ واستخدام الطاقة

إدارة اآلثار البيئية: إدارة املوارد الوراثية؛ واألنواع الغريبة واألصاااااااالية؛ وإمدادات البذور؛ واألعالف؛ والقدرة  (4)
على التحمل؛ وإدارة املخلفات؛ واسااااتخراج املياه وحفظها؛ والساااايطرة على األنواع املفرتسااااة؛ والرقابة على 

 .وغريهااألمراض،  النباتات املائية؛ والنفوق واملهدر؛ واألمراض ومسببات

                                                      
22  development-http://www.fao.org/capacity 
 أن توفر أيضاً معلومات مفيدة جداً بشأن ممارسات اإلدارة األفضل.مبا أن التجارب غري الناجحة ميكنها   23
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تشااااغيل املزرعة: االنتقاء الوراثي؛ وإدارة املربني؛ وصاااايانة املنشااااآت واملعدات؛ والتخصاااايب؛ وتربية األحياء  (5)
املائية املتعددة األغراض املتكاملة؛ ومراقبة اساااتخدام األعالف؛ ورصاااد النمو؛ وإدارة األمساك الربية؛ وإدارة 

 معايري النمو )احلرارة، والضوء(.
 التدابري الوقائية؛ والعالجات؛ وإدارة مقاومة مضادات امليكروبات. إدارة األمن البيولوجي والصحة املائية: (6)
الوصاااااااااااول إىل األساااااااااااواق، وساااااااااااالمة األغذية، وإدارة اجلودة: التتبع؛ وإدارة املخاطر؛ واملخلفات؛ وختزين  (7)

 األعالف؛ واملعاجلة؛ والقيمة الغذائية.
 احليوان: نوعية املياه؛ وكثافة األرصدة؛ واملعاجلة؛ والذب ؛ والنقل.رفاه  (8)
 العمل الالئق واآلمن: عمال املزارع وأسرهم؛ واملساواة بني اجلنسني؛ وعمالة الشباب. (9)
لى العمليات التجارية اخلاصاااااااة: املصاااااااايد القائمة على تربية األحياء املائية؛ وتربية األحياء املائية القائمة ع (10)

 .وما إىل ذلكتربية األحياء املائية قبالة الشواطئ ويف أعايل البحار، الصيد؛ و 
 
وعلى مسااااتوى خارج املزرعة )أي على مسااااتوى القطاع، وساااالساااالة القيمة، واملناظر الطبيعية، واألراضااااي، والبلد،  -21

 ( سرتكز الوحدات املواضيعية على ما يلي: وغريهاواإلقليم، 
 

املبادو الوقائية/النهج الوقائي؛ وسياسات تربية األحياء املائية؛ وخطة تنمية تربية األحياء املائية؛ احلوكمة:  (1)
والتخطيط املكاين والتقساااايم؛ واآلليات القائمة حلماية ساااابل املعيشااااة واجملتمعات احمللية؛ وحقوق الوصااااول 

؛ ومحاية التنوع البيولوجي وخدمات إىل املساااااطحات املائية واألراضاااااي؛ واإلدارة اجلماعية للسااااالع املشااااارتكة
النظام اإليكولوجي والسااالع املشااارتكة؛ والتشااااور مع أصاااحاب املصااالحة يف صاااياغة ساااياساااة تربية األحياء 
املااائيااة و/أو خطااة تنميااة تربيااة األحياااء املااائيااة؛ واحلوافز للمزارعني السااااااااااااااتعااادة املوارد املتاادهورة بساااااااااااااابااب 

امللوث يتحمااال الكلفاااة؛ ويططاااات حااّل النزاعااات؛ ووجود أنشااااااااااااااطتهم، أو أعااادة تااأهيلهاااا؛ ومبااادأ أن 
مؤسسات تتعامل مع تنمية تربية األحياء املائية، ووجود أطر إدارية وتنظيمية؛ وإنشاء نظم لتسجيل املزارع 
وأصاااااحاب املصااااالحة يف سااااالسااااالة القيمة؛ والتجارة العادلة؛ وتنظيم التجارة الدولية؛ ووصاااااول املنتجني إىل 

ذلك أصحاب احليازات الصغرية؛ واخلطط واالسرتاتيجيات القطاعية/اخلاصة بتنمية تربية  األسواق، مبا يف
األحياء املائية؛ ومشاركة مجعيات املزارعني يف تنمية القطاع وإدارته؛ واملمارسات املتبعة للتوصل إىل حتسني 

 استدامة تربية األحياء املائية.
خطط و  ؛24إدارة أفضااااااالممارساااااااات و لشاااااااهادات الطوعية أداء القطاع وسااااااالسااااااالة القيمة: خطط إصااااااادار ا (2)

املساااااعدة يف حالة الكوارث، واالئتمان املؤسااااسااااي؛ والتأمني التجاري؛ والتواصاااال واإلرشاااااد والتدريب بني 
املشااااارتين واملوردين؛ وإدارة الفاقد واملهدر والتقليل منهما؛ واخلدمات العامة واخلاصاااااة للمنتجني؛ وساااااالمة 

 (.25وحتليل املخاطر ونقاط املراقبة احلرجةاألغذية )التتبع 

                                                      
’’ يُفضااااال اساااااتخدام مصاااااطل  "أفضااااال" بدالً من "األفضااااال" ألن ممارساااااات تربية األحياء املائية تتحسااااان باساااااتمرار‘‘ –ممارساااااات اإلدارة األفضااااال   24

http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/aquaculture/code_of_practice/call_for_contributions.pdf 
 و احملاااااااااااادد يف الاااااااااااادسااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااور الااااااااااااغااااااااااااذائااااااااااايحتاااااااااااالااااااااااااياااااااااااال املااااااااااااخاااااااااااااطاااااااااااار ونااااااااااااقاااااااااااااط املااااااااااااراقاااااااااااابااااااااااااة احلاااااااااااارجااااااااااااة )عاااااااااااالااااااااااااى الاااااااااااانااااااااااااحاااااااااااا  25
 /codexalimentarius/home/ar-who-http://www.fao.org/fao   1-1969املبادو العامة لنظافة األغذية، الوثيقة  يفCAC/RCP ) 

http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/aquaculture/code_of_practice/call_for_contributions.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/ar/


9 COFI:AQ/X/2019/8 

 

قدرة البلد احملددة يف ما يتعلق مبا يلي: األمن احليوي وإدارة الصحة؛ حركة احليوانات احلية؛ اإلدارة البيئية؛  (3)
سااااالمة األغذية؛ إدارة النزاعات؛ االسااااتعداد لالسااااتجابة للكوارث؛ االسااااتعداد إلدارة املخاطر النامجة عن 

 خ.تغري املنا 
التكامل والتآزر واملقايضاااااات بني تربية األحياء املائية والنظم اإليكولوجية احمليطة فا وأصاااااحاب املصااااالحة  (4)

اآلخرين: دمج تربية األحياء املائية يف خطط التنمية واإلدارة السااااحلية، أو دجمها يف خطط مساااتجمعات 
قدرة على التحمل؛ دمج تربية األحياء صاااااون خدمات النظم اإليكولوجية؛ الاملياه واساااااتخدام األراضاااااي؛ 

املائية يف خطط تنمية اجملتمعات؛ التأثريات/الفوائد الرتاكمية لرتبية األحياء املائية يف اإلقليم وعلى طول 
أهداف التنمية املستدامة: تقييم التأثري البيئي ورصده؛ وأميات احلياة الربيّة، وحتسني نوعية املياه، والقيمة 

 .وما إىل ذلكزل الكربون، عاحلد من لثار غازات الدفيئة، و الرتفيهية، و 
وصاااااول املزارعني إىل البيانات؛ مراقبة اإلنتاج واالجتاهات، واألمراض، والوصاااااول  البيانات واإلحصااااااءات: (5)

 إىل أسعار األسواق من قبل مجيع أصحاب املصلحة؛ وأمهية القطاع؛ واجتاهات السوق واإلنتاج.
التواصااااااااااااال وتبادل املعرفة: بني املزارعني؛ وبني املزارعني واملوردين؛ وبني املزارعني واملشااااااااااااارتين؛ واإلرشااااااااااااااد  (6)

اإللكرتوين؛ ووساااااائل التواصااااال االجتماعي؛ ومعلومات الساااااوق؛ والبيانات األخرى )األمراض، والطق ، 
 وصول إىل املعلومات التقنية.ونظم اإلنذار السريع؛ والتواصل اجملتمعي؛ وال (؛وما إىل ذلكواملشورة، 

تقاساااااااام املوارد والتعاون: االسااااااااتثمار يف جمال اإلرشاااااااااد لرتبية األحياء املائية؛ واالسااااااااتثمار يف حبوث تربية  (7)
األحياء املائية؛ واالسااااااااااااااتثمار يف البنية التحتية اليت تدعم تنمية تربية األحياء املائية؛ واملبادرات اإلقليمية 

 املوارد وتبادل املعارف؛ وشبكات تربية األحياء املائية.واألقاليمية لتقاسم 
 

 العملية املقرتحة
 

ساايتم وضااع اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املسااتدامة عن طريق عقد العديد من مشاااورات اخلرباء، على  -22
 الصعيدين العاملي واإلقليمي.

 
 لرتبية األحياء املائية املستدامة، على النحو املقرتح أدناه:وقد مت تصميم عملية لوضع اخلطوط التوجيهية  -23
 

حتديد الدروس املسااااتفادة من ساااالساااالة من االساااارتاتيجيات واخلربات يف تنمية تربية األحياء املائية يف مجيع  (1)
ية ومناقشتها وتعديلها خالل مشاورة عامل احلالةأحناء العامل: سيتم تطوير منهجية ممكنة الختيار دراسات 

للخرباء، وسااااايتم تقدميها إىل اللجنة الفرعية املختصاااااة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصاااااايد األمساك. 
وسااايتم حتليل الردود املرسااالة من البلدان واألجهزة اإلقليمية ملصاااايد األمساك وشااابكات تربية األحياء املائية 

بشاااااأن الصااااايد الرشااااايد، عن جهودهم احلالية إىل االساااااتبيان الذي جيري كل عامني حول مدونة السااااالوك 
لتوضاااي   احلالةلتنفيذ األحكام املتعلقة برتبية األحياء املائية يف مدونة السااالوك، لتحديد واختيار دراساااات 

يتلف أبعاااد تنميااة تربيااة األحياااء املااائيااة )احلوكمااة، والتقنيااات، واملمااارساااااااااااااااات املراعيااة للبيئااة، واجلوانااب 
نساااان، وساااالسااال القيمة، وأهداف التنمية املساااتدامة، وغريها(، مع مراعاة سااارية االجتماعية، وحقوق اإل
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هذه عرب األقاليم، ووفقاً حلالة التنمية، ومسااااااااااااتوى  احلالةوسااااااااااااتتم موازنة اختيار دراسااااااااااااات  26اإلجابات.
 اإلنتاج، ونظم اإلنتاج. كما سااااايتم اساااااتخدام التوصااااايات الساااااابقة للجنة الفرعية املختصاااااة برتبية األحياء

املشااااااريع القطرية ملنظمة األغذية والزراعة، وخربات اخلرباء التابعة للجنة مصاااااايد األمساك، وتقارير  27املائية
 يف عملية التحديد هذه. 28واملنشورات احلالية،

ساااااااايتم تطوير مشااااااااروع منهجية لتوثيق املبادرات ومناقشااااااااتها وتعديلها من خالل : احلالةتوثيق دراسااااااااات  (2)
( أصااااحاب املصاااالحة املعنيني، 1العاملية. وتشاااامل املعلومات اليت ساااايتم مجعها، ما يلي: )مشاااااورة اخلرباء 

( العملية التارخيية وتساااااااالساااااااال األحداث املؤدية إىل التنفيذ؛ 2ومكاساااااااابهم وخسااااااااائرهم خالل العملية؛ )
حللول املنفذة؛ ( الصااااعوبات اليت متت مواجهتها وا4النتائج اإلجيابية واآلثار املباشاااارة وغري املباشاااارة؛ ) (3)
الوضااااااااع احلايل والطريق للمضااااااااي قدماً. وساااااااايتم مجع و ( 6) 29( اسااااااااتخدام اخلطوط التوجيهية القائمة؛5)

البيانات خالل العديد من املشاااااااااااااااورات اإلقليمية للخرباء بعد املشاااااااااااااااورة العاملية للخرباء واللجنة الفرعية 
اك. وقد تكون هناك حاجة أيضاااااااااااً إىل بعض املختصااااااااااة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصااااااااااايد األمس
 .احلالةالدراسات االستقصائية امليدانية لتوثيق بعض دراسات 

املوثقة والدروس املسااااااااتفادة يف ما يتعلق مبدونات  ة: ساااااااايتم جتميع دراسااااااااات احلالةجتميع دراسااااااااات احلال (3)
والرؤية املشرتكة لألغذية والزراعة  30املنظمة وأطرها احلالية، وال سيما مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد،

املوثقة لتطوير مساارات موصاى فا للتنفيذ الناج  لرتبية  ة. كما سايتم اساتخدام دراساات احلال31املساتدامة
 األحياء املائية املستدامة.

وضاااااع اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املساااااتدامة: سااااايتم مواصااااالة عملية وضاااااع اخلطوط التوجيهية  (4)
لرتبية األحياء املائية املسااااااااااااااتدامة من خالل مراعاة اإلرشااااااااااااااادات والثغرات املوجودة والواجب سااااااااااااااّدها، 
والتحديات، والقيود، واحتياجات وتوقعات البلدان األعضاء يف يتلف األقاليم، ال سيما من أجل تطوير 

واضااايعية جوهر اخلطوط التوجيهية املساااارات املمكنة حنو تربية األحياء املائية املساااتدامة. ومتثل الوحدات امل
لرتبية األحياء املائية املساااااتدامة. وساااااتكون شااااااملة وعملية. وساااااتكون كل وحدة مواضااااايعية من مساااااؤولية 
 منسق واحد. وسيتم تقييم األمهية احلالية للخطوط التوجيهية احلالية، وذلك باستخدام حتليل الفجوات. 

  

                                                      
البيانات لغرض التقييمات والتقارير املخصاااااصاااااة، ناشااااادت اللجنة املنظمة النظر يف اجلوانب املتعلقة بالسااااارية بالتشااااااور مع األعضااااااء اساااااتخدام "عند   26

 التقدم احملرز يف تنفيذ مدونة السااااااااااالوك بشاااااااااااأن الصااااااااااايد الرشااااااااااايد والصاااااااااااكوك ذات الصااااااااااالة  /3/2018COFIاملعنيني، حساااااااااااب االقتضااااااااااااء." الوثيقة 

en.pdf205EN/mx205/MX3http://www.fao.org/ 
من أجل دفع  على ساااابيل املثال، حنو وضااااع إطار اساااارتاتيجي لتعزيز دور اللجنة الفرعية املختصااااة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصااااايد األمساك،  27

  /e.pdf443de83eaf8e0034251de167d5a74a04-43341http://www.fao.org/cofiعجلة تنمية تربية األحياء املائية  
النظام اإليكولوجي يف تربية األحياء  (. هنج2018) Soto, D.، وBeveridge, M.و Manjarrez, J-Aguilar.و Brugere, C.على سااااااااابيل املثال،   28

. 22-1 :0رصااااااااااااااااااادة والطريق للمضاااااااااااااااي قاااادماااااً. االساااااااااااااااتعراضاااااااااااااااااااات يف تربيااااة األحياااااء املااااائيااااة، : تقييم األ(EAA+10) ، عشااااااااااااااار سااااااااااااااانواتاملااااائيااااة
12242/raq.1111.10https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/ 

سااااايتم وضاااااع قائمة مراجعة تساااااتند إىل أحكام مدونة السااااالوك بشاااااأن الصااااايد الرشااااايد وإجراءات دليل منظمة األغذية والزراعة حول "حتويل األغذية   29
 طوط التوجيهية القائمة.والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة" لتقييم كل مبادرة على ضوء اخل

 رق.مبا يف ذلك حوكمة تربية األحياء املائية وتنمية القطاع، أو هنج النظام اإليكولوجي يف تربية األحياء املائية، أو مبادرة النمو األز   30
 .4امةاليت تعتمد عليها توجيهات منظمة األغذية والزراعة لتحويل األغذية الزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستد  31

http://www.fao.org/3/MX205EN/mx205en.pdf
http://www.fao.org/cofi/43341-04a74a5d167de0034251e8eaf83de443e.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/raq.12242
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اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املستدامة خالل املشاورة العاملية  سيتم وضع خارطة الطريق املقرتحة لوضع -24
للخرباء، وتقدميها للدورة العاشاااااااااااااارة للجنة الفرعية املختصااااااااااااااة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصااااااااااااااايد األمساك كوثيقة 

 لية:معلومات أساسية. وجيب أن تتضمن اخلطوات واملواعيد النهائية املؤقتة التا
 

 (: املنهجية، وخارطة الطريق.2019مشاورة اخلرباء العاملية )يونيو/حزيران  (1)
تقدمي خارطة الطريق والتقرير املرحلي إىل اللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد  (2)

 (.2019األمساك )أغسط /لب 
( 2021-2019وأمريكا الالتينية، والدول اجلزرية النامية الصاااااغرية )اجتماعات إقليمية يف أفريقيا، ولسااااايا،  (3)

 اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املستدامة. وصياغة
إبالغ الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصااااااااااااااايد األمساك بالتقدم احملرز يف وضااااااااااااااع اخلطوط التوجيهية لرتبية  (4)

 (.2020وز األحياء املائية املستدامة )يوليو/مت
تقدمي اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املسااااااااتدامة إىل اللجنة الفرعية املختصااااااااة برتبية األحياء املائية  (5)

 (.2021التابعة للجنة مصايد األمساك للنظر فيها واعتمادها )
والثالثني للجنة مصايد األمساك تقدمي اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املستدامة إىل الدورة اخلامسة  (6)

 (.2022إلقرارها )
( وغريها(. التنفيذ )بناء القدرات، 2023-2022نشااار اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املساااتدامة ) (7)

 (.2023)اعتباراً من 

 
برتبية األحياء املائية التابعة للجنة سااُتساالم النواتج الصااادرة عن مشاااورة اخلرباء العاملية إىل اللجنة الفرعية املختصااة  -25

 ستشمل ما يلي:مصايد األمساك، و 
 

منهجية ومعايري مقرتحة الختيار اساااااااااااااارتاتيجيات وخربات تنمية تربية األحياء املائية يف مجيع أحناء العامل،  (1)
 وحتديد الدروس املستفادة منها.

 منهجية لتوثيق الدروس املستفادة وحتليلها.  (2)
 بالوحدات املواضيعية. قائمة (3)
 جديدة. خلطوط توجيهيةحتليل للثغرات بني اخلطوط التوجيهية القائمة واالحتياجات  (4)
 خارطة طريق أدثة. (5)

 
 وستشمل نتائج مشاورات اخلرباء اإلقليمية ما يلي:  -26
 

يتعلق بااااخلطوط التوجيهياااة القاااائماااة  تربز اسااااااااااااااتااادامتهاااا يف ماااا اليتاملوثقاااة  احلاااالاااة قاااائماااة بااادراسااااااااااااااااات (1)
 املستفادة.  والدروس

سلسلة من املسارات اخلاصة بكل إقليم من أجل التنفيذ الناج  لرتبية األحياء املائية املستدامة باستخدام  (2)
 اخلطوط التوجيهية القائمة.

 اعتبارات خاصة بكل إقليم لتنفيذ الوحدات املواضيعية. (3)
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 التنفيذ
 

ستقدم منظمة األغذية والزراعة املساعدة لتنفيذ اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املستدامة. وسيتم الرتويج  -27
التعليم من خالل الدعوة، والنهج التجريبية، وإدماجها يف مجيع برامج  للخطوط التوجيهية العتمادها على املسااااااتوى احمللي

املوظفني املعنيني مبصاااايد األمساك وتربية األحياء وسااايتعني تعزيز التنسااايق الوثيق بني ئية. يف جمال تربية األحياء املا والتدريب
املائية يف املقّر الرئيساااااي، والبلدان األعضااااااء، واملكاتب اإلقليمية الفرعية واإلقليمية، يف مجيع مراحل عملية وضاااااع اخلطوط 

لدعم اعتماد اخلطوط التوجيهية يف  32مع الوكاالت الرئيساااااااايةالتوجيهية وتنفيذها. وسااااااااتتم متابعة املشاااااااااركة االساااااااارتاتيجية 
وسااااايتم تنفيذ تنمية القدرات املؤساااااساااااية على مساااااتوى املزرعة والقطاعات، من خالل  أولويا ا لتنمية تربية األحياء املائية.

ذلك مطلوباً،  متكني املؤسااسااات/املنظمات، ومن خالل السااياسااات. وساايتم إدراج تنفيذ اخلطوط التوجيهية، عندما يكون
أيضااااااااً يف أطر الربجمة القطرية متعددة السااااااانوات، من خالل تصاااااااميم وتنفيذ مشااااااااريع توضااااااا  وتطور هنج تنفيذ اخلطوط 

 التوجيهية، وتضمن استدامة نتائج املشروع على املدى الطويل من خالل اعتمادها من قبل اآلخرين.

 
ئية املستدامة من قبل البلدان واألجهزة اإلقليمية مع مراعاة أطرها سيتم تنفيذ اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املا -28
. وسااتكون احلكومات، والقطاع اخلاص، واملؤسااسااات/املنظمات األخرى، 2030براجمها واساارتاتيجيا ا اخلاصااة عطة عام و 

، هي يف الطليعة. وجيب تعزيز التآزر والتعاون 32اليت هلا مصلحة مشرتكة يف التنمية من خالل تربية األحياء املائية املستدامة
 بينها، واحلّد من النزاعات احملتملة.

 
تنمية تربية توفر اآلليات التعاونية وشاااابكات تربية األحياء املائية املشاااارتكة بني الدول، فرصااااة ممتازة لتنساااايق ودعم  -29

األحياء املائية املسااااااااااااااتدامة، من خالل تبادل اخلربات والدعم الفي وختصاااااااااااااايو املسااااااااااااااؤوليات ملختلف البحوث وتبادل 
 امية العناية والدعم بشكل خاص.املعلومات. ويستحق تعزيز التعاون بني البلدان الن

 

 التوجيهات المطلوبة
 

 إن اللجنة الفرعية مدعوة إىل القيام مبا يلي: 
 

 التفكري يف العملية لوضع اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املستدامة وتنفيذها؛ 
  تنمية تربية األحياء املائية إسداء املشورة بشأن املنهجية لتحديد الدروس املستفادة من اسرتاتيجيات وجتارب

يف مجيع أحناء العامل، من خالل االسااااااااااااااتفادة من اإلجابات على االسااااااااااااااتبيان الذي جيري كل عامني حول 
 مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد )مع مراعاة سرية اإلجابات على هذا االستبيان(؛

 د الرشاايد أكثر صاالة باإلبالغ تقدمي توصاايات حول كيفية جعل االسااتبيان حول مدونة الساالوك بشااأن الصااي
 عن تنفيذ اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املستدامة وأهداف التنمية املستدامة؛

  دعم جهود تعبئة املوارد لزيادة الوعي بشاااأن اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املساااتدامة وتعزيز الربامج
 الصلة. ذات

                                                      
املساااااااعدة يف التنمية، ومؤسااااااسااااااات التمويل، واملؤسااااااسااااااات اخلريية، والبلدان واألجهزة اإلقليمية، واملنظمات البيئية،  ءوكاالت األمم املتحدة، وشااااااركا  32

 .وغريهانظمات اإلقليمية والدولية، وهيئات قطاع تربية األحياء املائية، وغريها من املنظمات غري احلكومية، ومنظمات املزارعني، وامل


