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األسماك مصايد لجنة
اللجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية

الدورة العاشرة 

2019أغسطس/آب  27-23تروندهايم، النرويج، 

تقرير مشاورة الخبراء بشأن صياغة خطوط توجيهية مشروع
 المستدامة لتربية األحياء المائيةللتنمية 

 2019يونيو/حزيران  20 - 17روما، إيطاليا، 

للتنمية املستدامة لرتبية  اخلطوط التوجيهيةحتتوي وثيقة املعلومات هذه النص املسبق لتقرير مشاورة اخلرباء بشأن صياغة 
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مقدمة
مقر املائية يفللتنمية املستدامة لرتبية األحياء  اخلطوط التوجيهيةُعقدت مشاورة خرباء املنظمة بشأن صياغة  -1

خبريًا وشخص واحد من ذوي اخلربة  15وقد حضرها . 2019يونيو/حزيران  20إىل  17ن املنظمة يف روما، إيطاليا م
ختص . وقد وزعت على املشاركني وثائق معلومات أساسية 1وموظفون لدى املنظمة. وترد قائمة بأمساء املشاركني يف املرفق 

 (. 4 من اجللسات )املرفق كاًل 

اهلدف

للتنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية )اخلطوط اخلطوط التوجيهية اقرتاح بصياغةترمي مشاورة اخلرباء إىل تقدمي  -2
إىل الدورة العاشرة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة  2019التوجيهية( لكي يرفع يف أغسطس/آب 

ى عقد عدد من اجتماعات اخلرباء عل قرتاح صياغة اخلطوط التوجيهية من خاللومت ا مصايد األمساك )اللجنة الفرعية(.
 : كالتايلوكانت األهداف احملددة ملشاورة اخلرباء هذه  املستويني العاملي واإلقليمي. 

اقرتاح معايري الختيار دراسات حاالت ترمي إىل تقدمي دروس مستفادة ألجل صياغة اخلطوط التوجيهية؛  (أ)
 واقرتاح منهجية لتوثيق دراسات احلاالت؛  (ب)
 واقرتاح منهجية لتحليل دراسات احلاالت من أجل حتديد الدروس املستفادة؛ (ج)
 واقرتاح منهجية لصياغة اخلطوط التوجيهية عرب االستعانة باخلطوط التوجيهية احلالية كذلك.  (د)

( داعمة COFI:AQ/X/2019/Inf.8وتعترب هذه الوثيقة مبثابة وثيقة معلومات )-3
COFI:AQ/X/2019/8 رقم العمل لوثيقة

1

 النتائج املنشودة

املرفوعة إىل اللجنة الفرعية، ستقدم  COFI:AQ/X/2019/8من وثيقة العمل رقم  25حبسب ما يرد يف الفقرة -4
مشاورة اخلرباء إىل اللجنة الفرعية وستتضمن ما يلي: نشودة من النتائج امل

منهجية ومعايري مقرتحة الختيار اسرتاتيجيات وخربات تنمية تربية األحياء املائية يف مجيع أحناء العامل،  (1) 25
 ا. وحتديد الدروس املستفادة منه

 ومنهجية لتوثيق الدروس املستفادة وحتليلها؛ (2) 25

 وقائمة بالوحدات املواضيعية؛ (3) 25

( وحتليل للثغرات بني اخلطوط التوجيهية القائمة واالحتياجات خلطوط توجيهية جديدة.4) 25

 خارطة طريق حمدثة. و  (5) 25

1 media/MeetingDocuments/COFI_AQ/2019/8a.pdf-http://www.fao.org/fi/static 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/COFI_AQ/2019/8a.pdf
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 إعداد التقرير

 اعتمده اخلرباء خالل الدورة األخرية. قد قامت األمانة بإعداد التقرير و  -5

 

 افتتاح الدورة

املدير العام املساعد إلدارة مصايد األمساك  Árni M.Mathiesenقام السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا والسيد  -6
،  املشاورةرئيس فرع تربية األحياء املائية بالرتحيب جبميع املشاركني يف Matthias Halwartوتربية األحياء املائية والسيد 

وأعادوا التذكري بالسياق وبالطلب الذي أعربت عنه اللجنة الفرعية خالل باسم إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. 
اخلطوط والذي يقضي بأن تقوم املنظمة بصياغة  2017دورهتا التاسعة املعقودة يف روما، إيطاليا يف أكتوبر/تشرين األول 

 . 3و 2  يف املرفقنيويرد نص البيانات االستهاللية كاماًل اء املائية )اخلطوط التوجيهية(. املستدامة لرتبية األحيللتنمية  التوجيهية

 

 اعتماد جدول األعمال

 (. 4املرفق نظر أيرد جدول األعمال الذي أقره املشاركون مرفًقا طيه ) -7

 

 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس 

 ، باإلمجاع. نائًبا للرئيس Beatrice Nyandatرئيًسا والسيدة  Yngve Torgersenمت انتخاب السيد  -8

 

 : افتتاح الدورة1الجلسة  
مت األمانة البند األول على جدول األعمال "افتتاح الدورة" والذي يتعلق بأهداف مشاورة اخلرباء وسياقها قد   -9

وجرى التذكري بأن الغاية من املشاورة اء األمانة بالتعريف عن أنفسهم. ونتائجها املنشودة، وبعد ذلك قام مجيع اخلرباء وأعض
 اوأي من املنهجيات ينبغي تطبيقه احلالية واجلديدة ومضموهنهي تكوين فكرة واضحة حول نطاق مسارات النجاح ا

 والتوصيات واملشورة.  اخليارات لفرعية يف اختاذ قراراهتا عرب تقدميمن أجل مساعدة اللجنة ا لصياغة اخلطوط التوجيهية
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 : منهجية صياغة الخطوط التوجيهية وخارطة الطريق2الجلسة 
 مناقشة عامة

الت اليت جيب استخدامها خلطوط التوجيهية واملدخقد مت األمانة البند الثاين جلدول األعمال الذي يعرض ا -10
 ومنهجية مشاورة اخلرباء.  املنهجية املقرتحة وخارطة الطريقو  ،لصياغتها

جانب  إىليهية املزمع وضعها. فاخلطوط التوج اجملموعات اليت تستهدفهازت اجلولة األوىل من التعليقات على رك   وقد -11
األحياء املائية والقطاع اخلاص. السلطات احلكومية وصانعي السياسات ينبغي لتلك اجملموعات أن تشمل أيًضا قطاع تربية 

)أي املنتجني أصحاب احليازات الصغرية واملزارعني التجاريني( ولغات غري النظر أيًضا يف إضافة مستخدمني خمتلفني  وجيب
 مثلة تكنولوجيا املعلومات واالتصال اللغة اإلنكليزية. وجرى تسليط الضوء على وجوب دعم اخلطوط التوجيهية من ناحي

لسياسات والشروط البيئية رقمية بشأن ان من وثائق مرجعي شامل يتكو   ختصيص موقع إلكرتوين هلا من أجل توفري إطار
 وغريها.

املدة الزمنية املرتقبة هلذه شواغل بشأن حنو صياغة اخلطوط التوجيهية وأعرب عن  ومت ت مناقشة خارطة الطريق -12
أن اللجنة بأيًضا  وقد ذُكربأسرع ما ميكن. وعرب  اخلرباء عن أملهم بإمكانية استكمال اخلطوط التوجيهية ونشرها  العملية.
  من خالل: مشورهتا مثاًل د تغري  الفرعية ق

   من نطاق عملية صياغة اخلطوط التوجيهية؛ احلد 

  وطلب إجراء املزيد من البحوث وعقد شراكات مع مؤسسات البحوث؛ 

  طلب املزيد من التمويل لعقد مشاورة فنية للمنظمة. وإسناد أولوية عليا للعملية و 

 ء املائية الذي سيعقد يف شنغهاي،العاملي املعين برتبية األحيا عن ذلك، أحاطت اجملموعة علًما باملؤمتر وفضاًل  -13
كية متعددة عملية تشار ما سيتيح فرًصا إضافية أمام  2020ول أكتوبر/تشرين األ 30إىل  26الصني الشعبية من  مجهورية

 صياغة اخلطوط التوجيهية وتبادل عناصرها. أصحاب املصلحة ل

ت بشد ة بأن تنظر اللجنة ولكنها متن   ،الزمين لصياغة اخلطوط التوجيهية وتنفيذهاوقبلت مشاورة اخلرباء باجلدول  -14
 على حتديد اجملاالت املواضيعية ذات األولوية والوثائق ح بأن يرك ز اخلرباء أواًل رتُ الفرعية يف سبل كفيلة بتعجيل العملية. واق

 2030بذل جهود لتنفيذ أهداف خطة التنمية املستدامة لعام  رحت أيًضا ضرورة النظر يفطلوبة للمباشرة فورًا بالعمل. وطُ امل
 وأن على اخلطوط التوجيهية بالتايل أن تكون بعيدة النظر. 

املمكنني. ومت تذكري اخلرباء بأن اللجنة هيكل اخلطوط التوجيهية ومضموهنا بشأن  اخلرباء مناقشةً  وقد استهل   -15
تطوير تربية األحياء املائية و  (2)بشأن الصيد الرشيد مدونة السلوك حتسني تنفيذ  (1)الفرعية قد التمست مشورة بشأن 

هو ل الوثائق الذي قد يتم إنتاجه فهيك أحد األمثلة عن نوع. أما 2030ملساعدة البلدان يف تنفيذ أهداف خطة عام 
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الرئيسية مبا يف ذلك معدات العمل واخلطوط غطي الوحدات املواضيعية واملراجع ي 2(2018)نظمة األغذية والزراعة مل مطبوع
 ستند إىل وثائق موضوعية مبا فيها دراسات احلاالت. ويلتوجيهية ودراسات احلاالت ا

 دراج وثائق توجيهية إضافية صادرة حديثًاإلوقد أفادت املناقشات بشأن اخلطوط التوجيهية احلالية وجود فرص   -16
وينبغي أيًضا توجيه خمرجات العديد من املبادرات الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية ذات  وال سيما من مصادر خارج املنظمة.

لوية الوثائق بواسطة نظام ح ترتيب أو وقد اقرتُ  لك( حنو صياغة اخلطوط التوجيهية.الصلة )اجتماعات ومشاريع وغري ذ
 . للعالمات

 3النتائج المنشودة

املائية يف مجيع  وخربات تنمية تربية األحياء اسرتاتيجياتختيار منهجية ومعايري مقرتحة ال (1) 25النتيجة 
 وحتديد الدروس املستفادة منها.أحناء العامل، 

  اجلمهور املستهدف والكمية الوافرة من التوجيهات  لت املسائل الرئيسية موضوع النقاش،مش
 بعضهاأن يكون  صادر عن املنظمة مع احتمالاملوجودة حالًيا )مع أن القسم األكرب منها 

وحقوق   عن نقص يف التوجيهات يف بعض اجملاالت )مثل الشأن اجلنساين( فضاًل متقادًما
 اإلنسان(؛

  واعرتفت مشاورة اخلرباء بتوفر فرص النتقاء الوحدات املواضيعية ودراسات احلاالت والتوجيهات
 واملسارات احلالية، وترتيب أولوياهتا وتصنيفها.

  املهام املطلوبة لتقدمي منهجية مقرتحة؛ وجرى توضيح 
   ومت القبول أيًضا بأن مزيًدا من الوضوح قد ينتج عن العمل املقبل جملموعة الرتكيز الذي أبلغ عنه

 يف اجللسة العامة. 
 

 خارطة طريق حمدثة.: (5) 25النتيجة 
 لصياغة اخلطوط  نيخارطة الطريق واجلدول الزمين املقرتحبتحفظ على  مشاورة اخلرباء وافقت

أن تنظر يف أية وسائل لتعجيل العملية من أجل تقدمي  التوجيهية، وطلبت إىل اللجنة التوجيهية
 هذه اخلطوط التوجيهية الضرورية للغاية.

  ومن أجل املساعدة يف هذه العملية، وافقت مشاورة اخلرباء على تقدمي أية أفكار قد صدرت
 ة الفرعية.خالل مداوالت هذا األسبوع إىل اللجن

                                                      
روما، منظمة األغذية  إجراءً مرتابطًا لتوجيه صناع القرار. 20 – والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة غذاء. حتويل ال2018منظمة األغذية والزراعة،  2

وأهداف التنمية املستدامة  2030خطة عام  معاألغذية والزراعة  تعميمذه وثيقة املنظمة بشأن من النسخة العربية هل 70 وترشد الصفحة. 2018والزراعة. 
 ملساعدة البلدان األعضاء وأصحاب املصلحة املعنيني. 

  COFI:AQ/X/2019/8 من الوثيقة رقم 25فقرة وردت يف ال 3
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: منهجية ومعايير اختيار االستراتيجيات والتجارب المتعلقة بتنمية تربية األحياء المائية حول 3الجلسة 
 العالم لكي يتم توثيقها من خالل دراسات الحاالت وتحديد الدروس المستفادة منها

 مناقشات المجموعات

ومعايري اختيار االسرتاتيجيات واخلربات املتعلقة بتنمية منهجية لكي تناقش التقت أربع جمموعات بصورة مستقلة  -17
 تربية األحياء املائية حول العامل لكي يتم توثيقها من خالل دراسات احلاالت وحتديد الدروس املستفادة منها. وقد خصصت

ليت وزعت عليها. ثالث ساعات ونصف الساعة هلذه العملية. ومتكنت اجملموعات كلها من تناول النشرة اإلعالمية ا فرتة
التعديالت املقرتحة يف الوثيقة األساسية للدورة  ، فتم إدراجSAG/3.1وقد أديل باقرتاحات تقضي بإعادة صياغة الوثيقة 

 من أجل احلدث اخلاص املقبل املتعلق باخلطوط التوجيهية. واستخدمت النماذج املقدمة لرفع التقارير إىل اجللسة العامة.

 مناقشة عامة

 ي تتم مناقشتها يف اجللسة العامة:روض التفسريية لكل جمموعة، أثريت املواضيع التالية لكعقب الع -18

  الذي جيري كل سنتني، من أجل  املتعلق برتبية األحياء املائيةاستخدام الردود على استبيان مسح مدونة السلوك
قبل البلدان لكي تسمح بأن  انتقاء دراسات احلاالت. ولكن أشري إىل أن ذلك قد يستوجب موافقًة رمسية من

 عن ذلك أثريت تستخدم بياناهتا هلذه الغاية، األمر الذي قد يشكل عملية مطولة من دون نتيجة أكيدة. وفضاًل 
 كانت البيانات مالئمة هلذه الغاية.  اشكوك حول ما إذ

  منوذج دراسات احلاالت وأثريت شواغل تتعلق بعدد وثائق دراسات احلاالت وطوهلا وتعقيدها مع اإلقرار بشمولية
بالدرجة األوىل، عدد الوثائق على احلاجة  يستند(. ومت االقرتاح بأن 4، أنظر املرفق SAG/3.1املقرتح )الوثيقة رقم 

وضع منوذج  أن  آخر يفيد  رأي تمعن يف الوحدات املواضيعية. وكان هناكويستحسن حتديد هذه األمر بعد ال
 ب اإلفراط يف فرض التوجيهات. جتن  غة دراسات احلاالت قد يكون نافًعا شرط لصيا

 دراسات احلاالت قطاع تربية األحياء املائية من ناحية اجلغرافيا واألنواع ونظم الزراعة  ومت االقرتاح بأن تعكس
عتبار أيًضا اال ئية. ولكن جرىلرتبية األحياء املايف املائة من اإلنتاج العاملي  80وغريها، وأن تغطي ما ال يقل عن 
 فرادة بعض التجارب اليت ميكن تبادهلا مع البلدان األخرى. بأن  على طلب اللجنة أن يعكس

 الفشل ولكنها انطوت على دروس قيمة مستفادة أمكن تبادهلا ب وقد متت التوصية بإدراج دراسات حاالت انتهت
 مع البلدان األخرى تفاديًا لتكرارها.

  دراسات احلاالت وبني أهداف التنمية املستدامة أكثر وضوًحا حبيث  تأثريح جبعل الرابط بني مسارات وقد م اقرتا
 تربز مسامهتها يف خمتلف األهداف واملساومات.

  منوعة من املصادر مبا فيها احلكومات والقطاع اخلاص والتقارير  صي بتجميع دراسات حاالت من طائفةوأو
ى تقدمي الردود على املدونة. وبشكل خاص، مت التشديد على دور شبكات تربية القطرية والبلدان العازمة عل

 واألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك يف حتديد دراسات احلاالت وبلورهتا.  ،األحياء املائية
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  ويتمثل اهلدف من دراسات احلاالت يف تسليط الضوء على قصص النجاح والتحديات والدروس املستفادة اليت
 ستخدامها دعًما للخطوط التوجيهية. ميكن ا

 يبني  أن هناك مسارات  ، األمر الذيالبلدان كلها هور املستهدف للخطوط التوجيهية يتمث ل يفواقرتح بأن اجلم
 منو متعددة على صعيد التنمية القطاعية لرتبية األحياء املائية. 

 االت املختارة واستعراضها. وينبغي للمنظمة أن تضطلع بعملية التجميع النهائية لدراسات احل 
 

 النتائج المنشودة

 
 توثيق الدروس املستفادة وحتليلهامنهجية ل (2) 25النتيجة 

 كون استخدامهما مرنًا متت املوافقة على منوذج دراسة احلاالت واملنهجية ولكن مع التوصية بأن ي
 مع مدى تعقيد دراسة احلالة والدروس املستخلصة.  ومتكيـ ًفا بصورة متكافئة

 .وتشمل اجملموعة املستهدفة للخطوط التوجيهية البلدان كلها 

 

: الوحدات المواضيعية للخطوط التوجيهية وتحليل الثغرات بين الخطوط التوجيهية القائمة 4الجلسة 
 والحاجة إلى خطوط توجيهية جديدة.

 مناقشات المجموعات

التوجيهية وإجراء  الوحدات املواضيعية للخطوط مستقلة ملناقشةعقدت أربع جمموعات من اخلرباء اجتماعات  -19
ثالث ساعات ونصف  ىل خطوط توجيهية جديدة. وخصصتبني اخلطوط التوجيهية القائمة واحلاجة إ حتليل للثغرات

المية اليت وزعت عليها. وقد عملت اجملموعات كلها الساعة هلذه العملية. ومتكنت اجملموعات كلها من تناول النشرة اإلع
اليت الوثائق التوجيهية اليت كانت على علم بوجودها أو  مضيفةً  ،على توحيد عناوين الفصول وترشيد الوحدات املواضيعية

 عن اًل ا هلا، فضتوحيد الفصول والوحدات املواضيعية اليت تشكل أساسً وجدهتا على شبكة اإلنرتنت. ورفعت اقرتاحات ب
ت املطلوبة لتوليد دروس  عن دراسات احلاالوحددت اجملموعات جماالت ذات أولوية للتنقيح فضاًل  حتديد الثغرات.

وقد جرى توحيد التغيريات املقرتحة وإدراجها يف وثيقة معلومات أساسية للدورة ختص احلدث اخلاص املقبل  مستفادة.
 4املتعلق باخلطوط التوجيهية.

                                                      
 COFI:AQ/X/2019/SBD.2الوثيقة رقم  4
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 مناقشة عامة 

 ي تتم مناقشتها يف اجللسة العامة:عقب العروض التفسريية لكل جمموعة، طُرحت املواضيع التالية لك -20

 أن   ووافق اخلرباء على احتياجات املستخدمني النهائيني. نوقشت إتاحة وثيقة خمتصرة قدر اإلمكان لتلبية 
وحدة مواضيعية يتضمن مجيع  ومتت الدعوة إىل كتابة موجز من صفحتني لكل ا أولًيا.احلكومات تشكل هدفً 

ذات الصلة بالوثائق الفنية واخلطوط التوجيهية ودراسات احلاالت وأهداف  املوجودة على اإلنرتنت والروابط املراجع
 ( كنموذج. 1؛ أنظر احلاشية 2018التنمية املستدامة، عرب االستعانة بالوثيقة الصادرة عن املنظمة )

 لوحدات املواضيعية واخلطوط التوجيهية والوثائق الفنية )التقارير واملقاالت والوثائق وجرى اعتبار القائمة التمهيدية ل
حتديد  اليت تتمثل يفوافية وغنية باملعلومات مبا فيه الكفاية لتيسري املهام املسندة  وغريها( مما جرى تقدميه، على أهنا

 الفصول والوحدات املواضيعية ودراسات احلاالت. 

  قدم توجيهات ية الفنية قد مضى عليه أكثر من عشر سنوات ولعله يعدًدا من اخلطوط التوجيه وقد أشري إىل أن
 أقل صلة، أو حىت غري صائبة، ما يوجب تنقيحها بالتايل. 

  وقد دار نقاش حول ما إذا املبتغى هو وضع جمموعة وافية وحمدثة بالكامل من اخلطوط التوجيهية أو استهالل
لى أنه يتعني على اللجنة أن تعترب اخلرباء ع ت وحتديثها من خالل اللجنة. فاتفقلتوجيهاعملية متواصلة لتجميع ا

بسهولة معلومات جديدة وذات أن اخلطوط التوجيهية ليست منتًجا هنائًيا وإمنا وثيقة حية ميكنها أن تستوعب 
اء بوجوب قيام اللجنة بالتمعن وبطريقة مماثلة لتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ املدونة، أوصت مشاورة اخلرب صلة. 

فرتات ما الوحدات احلالية خالل  وتنقيحصياغة اخلطوط التوجيهية واستخدامها والتوصية بوحدات جديدة  يف
 بني الدورات. 

 اخلرباء على أن صانعي السياسات من البلدان األعضاء لن حيتاجوا بالضرورة إىل االطالع على وثيقة  واتفق
 قطاع تربيةعلى أقسام حمددة منها بناء على مجلة من العوامل مبا فيها مستوى تنمية  إمناو  التوجيهات بكاملها

 ح أن إدراج خمططات لتسلسل القرارات واملسارات قد يكون مفيًدا يف توجيه املستخدمنيرتُ األحياء املائية لديها. واق
على شكل قاعدة بيانات إلكرتونية،  واقرتحت كذلك صياغة اخلطوط التوجيهيةإىل الوحدات والفصول املناسبة. 

  .يها وحتديثهال بالتايل االطالع علاألمر الذي يسه  
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 النتائج المنشودة

 قائمة بالوحدات املواضيعية (3) 25النتيجة 

 1-4يف الوثيقة املوحدة رقم  مت تنقيح قائمة الوحدات املواضيعية أما املشروع املوحد املنقح فريد 
 (. 4)املرفق 

  من قبل  تنشأ وحدات جديدة وحتديثات بعد عملية التمعن االعتيادية يف اخلطوط التوجيهيةوقد
 .اللجنة

 

 حتليل للثغرات بني اخلطوط التوجيهية القائمة واحلاجة إىل خطوط توجيهية جديدة. (4) 25النتيجة 

 املرفق  1-4رقم  مت تنفيذ حتليل الثغرات وجرى حتديد الثغرات. وترد النتيجة يف الوثيقة املوحدة(
4.) 

 تعيين التحديات المحددة )بما في ذلك الخصوصيات اإلقليمية وتنمية القدرات وغير ذلك(. :5الجلسة 

 مناقشات المجموعات

والتوصيات أربع جمموعات من اخلرباء بصورة مستقلة ملناقشة املسارات حنو تربية األحياء املائية املستدامة  اجتمعت -21
 ساعة وثالثة أرباع الساعة هلذه العملية. خصصتوقد املرفوعة إىل اللجنة. 

 مناقشة عامة 

 حت مناقشة بشأن املواضيع التالية: تتسريية اليت قدمتها اجملموعات، افيف أعقاب العروض التف -22

 ج اخلطوط التوجيهية وبني البلدان: فعلى الرغم من أن اخلرباء قد اقرتحوا مسارات تربط بني هن خصوصية مسارات
اء مسار واحد ينطبق ه ليس مناسًبا إرسن  أ(، جرى االتفاق على 1، أنظر احلاشية 2018وثيقة املنظمة )

ة احلياء لقطاع تربي سي باالستناد إىل الوضع اإلمنائيمن ذلك ينبغي حتديد املسار بشكل رئي وبدالً اجلميع.  على
وينبغي للمسار أن يراعي تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. بالقطاع وال سيما إزاء مسامهته يف املائية والرؤية اخلاصة 

 احملددة. الوطنية التمكينية أو املعرقلة أيًضا العوامل 

 م وتقييم للتقدم احملرز وسيكون التنفيذ الفعال رهن وجود إرادة سياسية قوية ومتويل وقدرات كافية، ورصد منتظ
 وط التوجيهية على املستوى الوطين. اخلط تنفيذ يف

   وميكن االستعانة باجتماعات اخلرباء املقرتحة على املستوى اإلقليمي للمساعدة يف بناء قدرات البلدان على عقد
 مشاورات أصحاب املصلحة املطلوبة لوضع مسارات حنو التنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية. 
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   الغ على كاهل على أنه ال ينبغي لتنفيذ اخلطوط التوجيهية أن يزيد من عبء اإلبطت جمموعة اخلرباء الضوء وسل
عن اجتماع اللجنة لتبادل التجارب بشأن تنفيذ  األعضاء استغنام الفرصة الناجتة يتعني  علىالبلدان األعضاء وإمنا 

 اخلطوط التوجيهية وحتديد االحتياجات على صعيد بناء القدرات. 

 

 التقرير : اعتماد6الجلسة 

 مناقشة عامة

 . 2019يونيو/حزيران  20يف  16:05اعتمدت مشاورة اخلرباء التقرير عند الساعة  -23
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 المشاركينب: قائمة 1المرفق 
 

I. EXPERTS 

Ms Liying SUI  

Professor and Vice Dean  

College of Marine and Environmental Sciences  

Tianjin University of Science and Technology 

Tianjin, China 

Mr Qingyin WANG  

President of China Society of Fisheries 

Former Director-General and Senior Researcher 

Yellow Sea Fisheries Research Institute 

(YSFRI) 

Chinese Academy of Fishery Sciences (CAFS) 

Qingdao, China 

 

Ms Cécile BRUGÈRE 

Director  

Soulfish Research and Consultancy 

Honourary Research Associate of the Stockholm 

Environment Institute (SEI) 

York, United Kingdom 

 

Ms Adriana Patricia MUÑOZ RAMÍREZ 

Associate Professor 

Aquaculture Nutrition Laboratory 

Faculty of Veterinary Medicine and Animal 

Husbandry 

National University of Colombia 

Bogotá, Colombia 

 

Mr Mohammad POURKAZEMI 

Director 

Iranian Fisheries Science Research Institute 

(IFSRI) 

Tehran, Islamic Republic of Iran 

 

Ms Beatrice NYANDAT 

Senior Assistant Director of Fisheries  

Kenya Fisheries Services 

Nairobi, Kenya 

 

 

Ms Shafiya NAEEM 

Aquatic Pathologist 

Marine Research Centre 

Ministry of Fisheries and Agriculture 

Malé, Maldives 

Mr Giovanni FIORE AMARAL 

Deputy Director of Acuaculture Management  

National Aquaculture and Fishing Commission 

(CONAPESCA) 

Sinaloa, Mexico 

 

Mr Oyedapo Adewale FAGBENRO 

Professor 

Department of Fisheries and Aquaculture 

Technology  

Federal University of Technology (FUT) 

Akure, Nigeria 

 

Mr Yngve TORGERSEN 

Director 

Department of Fisheries and Aquaculture 

Ministry of Trade, Industry and Fisheries 

Oslo, Norway 

Mr Sangchoul YI 

Senior Researcher 

Korea Maritime Institute (KMI) 

Busan, Republic of Korea 

Ms Shivaun Elizabeth LEONARD 

Science Advisor 

Aquaculture and Fisheries 

United States Agency for International 

Development (USAID) 

Washington, United States of America 

 

Mr Derun YUAN  

Programme Manager 

Sustainable Farming Systems Programme 

Education and Training Programme 

Network of Aquaculture Centers in Asia Pacific 

(NACA) 

Bangkok, Thailand 

Ms Ruth Garcia GOMEZ 

Aquatic Biosecurity Specialist Fisheries 

Aquaculture and Marine Ecosystems Division   

(FAME) 

Pacific Community (SPC) 

Noumea, New Caledonia, France 
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Ms Maria Celia PORTELLA 

President 

World Aquaculture Society – WAS 

Jaboticabal, Brazil 

 

 

II. RESOURCE PERSON  

 

Mr Malcolm BEVERIDGE 

FAO Consultant 

Aquaculture Specialist    

Crieff, Scotland 

United Kingdom 

 

III. FAO 

 

Mr Árni M. MATHIESEN, 

Assistant Director-General 

Fisheries and Aquaculture Department 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy 

 

Mr Matthias HALWART 

Head 

Aquaculture Branch 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy 

 

Mr Rodrigo ROUBACH 

Senior Aquaculture Officer 

Aquaculture Branch  

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy 

 

Mr KwangSuk OH 

Senior Fisheries Officer 

Fishery Policy, Economics,  

and Institutions Branch 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy 

 

Ms Ana MENEZES 

Aquaculture Officer 

Aquaculture Branch  

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy 

 

Mr Uwe BARG 

Aquaculture Officer 

Aquaculture Branch  

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy 

 

Mr Junning CAI 

Aquaculture Officer 

Aquaculture Branch  

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy 

 

Mr Lionel DABBADIE 

Aquaculture Consultant 

Aquaculture Branch  

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy 

Ms Elisabetta MARTONE 

Aquaculture Consultant 

Aquaculture Branch  

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy 

 

Ms Svetlana VELMESKINA 

Aquaculture Branch  

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy 

 

Ms Yumi SON 

Consultant 

Fishery Policy, Economics,  

and Institutions Branch 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy 
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األسماك وتربية ، المدير العام المساعد إلدارة مصايد Árni Mathiesenــ : الخطاب االفتتاحي ل2المرفق 
 األحياء المائية لدى منظمة األغذية والزراعة

Ladies and Gentlemen, Good Afternoon! 

I would like to welcome all of you to Rome and FAO. Great thanks to you for having kindly accepted 
to provide your expertise to this expert consultation on the development of “Sustainable Aquaculture 
Guidelines”. 

Please allow me first to thank the Government of the Kingdom of Norway for their kind support 
provided for the first steps of scoping and development work of the Sustainable Aquaculture Guidelines. 
We also thank the Government of the Republic of Korea and its Korea Maritime Institute for the support 
of the envisaged global and regional consultations that should help developing sustainable aquaculture 
guidelines starting with this expert consultation here at FAO HQ. 

As you are aware, aquaculture’s continued growth worldwide has provided not only excellent protein 
quality for human consumption, but also created job opportunities and wealth, and has supported many 
livelihoods as well as food security and nutrition worldwide, since it can be developed in a wide variety 
of locations and systems. Today, aquaculture producers contribute more than half of all fish and fish 
products for direct human consumption. Our expectations are that soon aquaculture will be the mainstay 
of production, supply and trade of fish and fish products, worldwide. 

Accordingly, the Sub-Committee on Aquaculture of the FAO Committee on Fisheries (COFI) during its 
ninth session held in Rome in October 2017, underlined the vital contribution of aquaculture to food 
security and nutrition as well as the importance of market access and post-harvest issues, and 
emphasized the need to support small-scale producers. The Sub-Committee recognized the growing 
global significance of sustainable aquaculture development and its potential contributions to both global 
food security and nutrition, as well as to the achievement of a wide range of SDG targets, while 
recognizing that there is a growing need for implementation of best practices in aquaculture in many 
countries and regions. 

FAO will continue to provide technical assistance to member countries and to facilitate inter-
governmental dialogue on sustainable and responsible aquaculture development, especially in the COFI 
Sub-Committee on Aquaculture, and as part of its work programme with FAO’s Strategic Programmes 
and with relevant partners and stakeholders. 

This expert consultation constitutes an essential step towards improving our knowledge on sustainable 
and successful aquaculture developments and towards the identification of possible success factors and 
pathways that might provide for suitable guidance to ensure its continued sustainable growth in all 
possible aquaculture sets and stages of development. 

We see this consultation as a very important fundamental first stepping stone and expect that, at the end 
of the three days, we will have a clear view of the scope and contents of the existing and new paths of 
success and of what methodologies to use for the development of the Sustainable Aquaculture 
Guidelines. 

However, we will also need strong partnerships because the work really starts after this consultation, as 
we will be presenting these findings at the upcoming Sub-Committee on Aquaculture to be held in 
Trondheim, Norway in August 2019, to the participating member countries, Regional Fisheries Bodies 
and Aquaculture Networks, and participating stakeholders from industry, trade and civil society. 

Let me close these opening remarks by wishing you all a fruitful meeting that will help put the 
contribution of the consultation on the map for the benefit and growth of a truly sustainable aquaculture 
for all, without exceptions, and all world regions.  
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، رئيس فرع تربية األحياء المائية لدى إدارة مصايد Matthias Halwart: الخطاب االفتتاحي لـ3المرفق 
 تربية األحياء المائية في منظمة األغذية والزراعةاألسماك و 

 

Dear Experts, colleagues, Ladies and gentlemen,  

Good afternoon. I am very pleased and delighted to see all of you here in Rome and would like to 

welcome you here at the FAO HQ. Delighted because most of you are well known to us, and some of 

you have worked with us very closely in the past, and of course we also know many of you from your 

attendance to the FAO Committee on Fisheries and its Sub-Committee on Aquaculture.  

This week you are not here as government representatives but to provide your expert views on a very 

important subject: the development of Sustainable Aquaculture Guidelines. Let me briefly recall the 

origin of this going back to the request made at COFI/SCA: “The SCA recognized that there is a growing 

need for implementation of best practices in aquaculture in many countries and regions, and 

recommended that FAO should develop global guidelines for sustainable aquaculture development.” 

We are all aware that there are many guidelines out there already, some of them older and going back 

to the Code of Conduct for Responsible Fisheries for which we will soon celebrate the 25th anniversary, 

some newer; some at global and some at regional or national level, some on general aquaculture 

development and some on more specific topics … so an important part of your discussion will be: where 

are the gaps and where do we need updates of existing guidelines? But also how can we use information 

that is periodically provided to FAO, as in the reporting on the Code of Conduct for Responsible 

Fisheries, in the best possible way?  

In the next 3.5 days, this will be our challenge. Your consolidated advice given here will provide critical 

input for deliberations of Members at the 10th Session of the COFI/SCA to be held in Trondheim, 

Norway, from 23 to 27 August.  

I would like to add my appreciation together with Assistant Director-General Árni M. Mathiesen by 

thanking Norway and the Republic of Korea for their excellent and timely support in the process, and 

to you all for coming here to provide your expert advice.  

I wish you a productive meeting.  

Thank you. 
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 : جدول األعمال المعتمد4المرفق 

DAY 1 : MONDAY 17 JUNE 2019  

Time Venue Activity Documents 

09:00-11:00 FAO Gate Arrival and registration, DSA disbursement (D202)  

14:00-15:00 Mexico room (D211) Session 1 - Setting up the scene 

Welcoming remarks 

Self-introduction of the participants and secretariat 

Presentation and discussion of the objectives, context and deliverables of the 

expert consultation 

1.1 List of participants 

 

1.2 Agenda 

 

1.3 Objectives, context, 

deliverables 

 

1.4 Transforming food and 

agriculture to achieve SDGs 

 

See also 4.2 and 4.3 

15:00-15:30 Mexico room (D211) Photo session and coffee break  

15:30-17:00 Mexico room (D211) 

 
Session 2 – Methodology and roadmap for the development of the SAG – 

Deliverables 25(i) and 25(v) 

Presentation and discussion of the scope, objectives, roadmap and approach for 

SAG development 

Brainstorming on the : 

Proposed methodology for developing the guidelines - Deliverable 25(i) 

Proposed roadmap - Deliverable 25(v) 

2.1 Methodology for the 

development of SAG 

 

2.2 Roadmap for the 

development of SAG 

 

2.3 COFI:AQ/X/2019/85 

 

2.4 COFI:AQ/X/2019/SBD.21 

19:30 Donegal 2.0 Reception  

  

                                                      
5 http://www.fao.org/about/meetings/cofi-sub-committee-on-aquaculture/cofi-aq10-documents/en/ 

http://www.fao.org/about/meetings/cofi-sub-committee-on-aquaculture/cofi-aq10-documents/en/
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DAY 2 : TUESDAY 18 JUNE 2019  

Time Venue Activity Documents 

9:00-9:15 Mexico room (D211) Session 3 - Methodology and criterias for selecting strategies and experiences 

of aquaculture developments worldwide to be documented through case 

studies, and for identifying the lessons learned from them 

 

3.1 Selecting case studies and 

identifying the lessons learned 

from them 

 

3.2 CCRF questionnaire 

(Countries) 

 

3.3 COFI:AQ/X/2019/31 

 

3.4 COFI:AQ/X/2019/SBD.11 

9:15-9:45 Mexico room (D211) Coffee break 

9:45-12:30 Mexico room (D211) 

Nigeria room (C283) 

Espace Gabon (A024) 

Group work on methodology and criterias for selecting strategies and 

experiences of aquaculture developments worldwide to be documented through 

case studies, and for identifying the lessons learned from them 

 

12:30-14:00 FAO restaurant 

C877, 8th floor 
Lunch break 

14:00-15:00 Mexico room (D211) 

Nigeria room (C283) 

Espace Gabon (A024) 

Group work on methodology and criterias for selecting strategies and 

experiences of aquaculture developments worldwide to be documented through 

case studies, and for identifying the lessons learned from them (cont.) 

 

15:00-15:30 Mexico room (D211) Coffee break 

15:30-17:00 Mexico room (D211) Plenary session on the methodology and criterias for selecting strategies and 

experiences of aquaculture developments worldwide to be documented through 

case studies, and for identifying the lessons learned from them – Deliverable 

25(ii) 
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DAY 3 : WEDSNESDAY 19 JUNE 2019  

Time Venue Activity Documents 

9:00-9:15 Mexico room(D211) Session 4 - Thematic modules of the SAG and gap analysis between 

existing guidelines and needs for new ones 

Presentation of: 

the work on the thematic modules to be included in the SAG 

the gap analysis methodology 

4.1 List of thematic modules and 

existing guidelines 

 

4.2 COFI:AQ/X/2019/31 

 

4.3 COFI:AQ/X/2019/ SBD.11 

9:15-9:45 Mexico room (D211) Coffee break 

9:45-12:30 Mexico room (D211) 

Nigeria room (C283) 

FI -meeting room (F313) 

Espace Gabon (A024) 

Group work on the thematic modules of the SAG and gap analysis 

between existing guidelines and needs for new ones 

 

12:30-14:00 FAO restaurant 

C877, 8th floor 
Lunch break 

14:00-15:30 Mexico room (D211) 

Nigeria room (C283) 

FI -meeting room (F313) 

Espace Gabon (A024) 

Group work on the thematic modules of the SAG and gap analysis 

between existing guidelines and needs for new ones (cont.) 

 

15:30-16:00 Mexico room (D211) Coffee break 

16:00-17:00 Mexico room (D211) Plenary session on the thematic modules of the SAG and gap analysis 

between existing guidelines and needs for new ones – Deliverables 25(iii) 

and 25(iv) 
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DAY 4 : THURSDAY 20 JUNE  

Time Venue Activity Documents 

9:00-9:15 Philippines room (C277) 

 
Session 5 – Identification of specific challenges (including regional 

specificities, capacity development etc.) 

Presentation of the : 

methodology for developing the pathways 

Challenges and consolidation of the work 

the way forward 
5.1 Methodology for developing 

pathways 

9:15-9:45 Philippines room Coffee break 

9:45-11:30 Philippines room (C277) 

Nigeria room (C283) 

Espace Gabon (A024) 

Group work on the identification of specific challenges (including 

regional specificities, capacity development etc.) 

 

11:30-12:30 Philippines room (C277) 

 
Plenary session on the identification of specific challenges (including 

regional specificities, capacity development etc.) 
Groups’ presentations 

Discussion 

 

12:30-14:00 FAO restaurant 

C877, 8th floor 

Lunch break  

14:00-15:30 Philippines room (C277) 

 
Session 6 – Recommendations, way forward and closing session 

Discussion and synthesis of the Expert Consultation 

6.1 Draft Report 

15:30-16:00 Philippines room (C277) Coffee break  

16:00-17:00 Philippines room (C277) Adoption of the report 

Closing remarks 
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 منها  : اختيار دراسات الحاالت وتحديد الدروس المستفادة5المرفق 

 

 تحديد دراسات الحاالت التي يمكن استفادة الدروس منها

 ستصاغ اخلطوط التوجيهية باالستعانة بالدروس املستفادة من دراسات حاالت متنوعة.  -1

على أهنا "وصف معمق )يتضمن معلومات كافية( لعملية  دراسة احلالةويف هذه العملية، ميكن تعريف  -2
 متصلة برتبية األحياء املائية". وقد يشمل ذلك على سبيل املثال:اسرتاتيجية و/أو جتربة  و/أو

 "التنمية الناجحة لرتبية األحياء املائية يف تنمية قطاع تربية األحياء املائية من منظور قطري أو إقليمي )مثاًل  -
ملائية يف )البلد( " أو "إدارة الصعوبات اليت تواجه تنمية قطاع تربية األحياء ا2000و 1990)البلد( بني العامني 

 " وما شابه(. 2010منذ عام 

 "تنمية قطاع تربية األحياء املائية العضوية وتنمية قطاع فرعي حمدد لرتبية األحياء املائية )مثاًل  -
" و"تطوير استزراع أمساك ]البلد/اإلقليم["؛ و"تنمية قطاع تربية األحياء املائية للزينة يف ]البلد/اإلقليم[ يف

"؛ و"تنمية القطاع املتكامل للزراعة ولرتبية األحياء املائية ]البلد/اإلقليم[وغريها( يف  بلطيالاك أمسالسلور )أو 
 وما شابه(.  ]البلد/اإلقليم[يف 

" أو ]البلد/اإلقليم[ "دور البحوث/االبتكار يف تنمية قطاع تربية األحياء املائية يف واسرتاتيجية قطاعية )مثاًل  -
 وغري ذلك(.  ]تنمية قطاع تربية األحياء املائية يف )البلد/اإلقليم "دور السياسات العامة يف

 "مسامهة تربية األحياء املائية يف حتقيق التوازن بني اجلنسني واسرتاتيجية عابرة للقطاعات )مثاًل  -
جه املناخ "؛ و"مسامهة قطاع تربية األحياء املائية يف قدرة نظم املزارع احمللية على الصمود بو ]اإلقليمالبلد/[ يف

 " وغري ذلك.(]البلد/اإلقليم[يف 

 "كيفية ضمان تنفيذ تنمية قطاع تربية األحياء املائية مع بصمة بيئية واسرتاتيجية بيئية لألمن البيولوجي )مثاًل  -
 مقبولة" وما شابه(. 

 وغري ذلك -

وينبغي النظر يف احلاالت الناجحة وغري الناجحة على حد سواء حبال أنتجت دروًسا ذات صلة بالنسبة إىل البلدان  -3
 األخرى. 

وسيتم استخدام الدروس املستفادة من دراسات احلاالت لتوضيح الوحدات املواضيعية املختلفة للخطوط التوجيهية.  -4
 إلرساء مسارات موصى هبا حنو تنفيذ تربية األحياء املائية املستدامة.  وسيتم أيًضا استخدام دراسات احلاالت املوثقة
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 تحديد دراسات الحاالت التي يمكن استفادة الدروس منها

أوصت اللجنة الفرعية باستخدام الردود اليت قدمتها البلدان واألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك وشبكات تربية  -5
بشأن جهودها احلالية يف تنفيذ أحكام املدونة املتصلة  ذي يتم مرة كل سنتنيمسح املدونة الاألحياء املائية إىل 

 برتبية األحياء املائية، من أجل اختيار دراسات احلاالت اليت ميكن استفادة الدروس منها. 

ة بيد أن  اخلرباء قد أشاروا إىل أن ذلك قد يستوجب موافقولكن  ذلك سيتطلب إجياد حل ملسألة سرية اإلجابات.  -6
رمسية من قبل البلدان على السماح باستخدام بياناهتا هلذه الغاية، وهي قد تكون عملية مطولة من دون نتائج 

  عن ذلك أثريت شكوك حول ما إذ كانت البيانات مالئمة هلذه الغاية.أكيدة. وفضاًل 

  3-3خري فرتد يف الوثيقتني ، أما وثائق اللجنة اليت تعرض نتائج املسح األ2-3ويرد استبيان املدونة يف الوثيقة  -7
 . 4-3و

وتتضمن مصادر املعلومات األخرى بشأن دراسات حالة ممكنة، التوصيات السابقة للجنة املصايد واللجنة الفرعية  -8
وتقارير املشاريع القطرية للمنظمة والتجارب الشخصية للخرباء واملطبوعات احلالية بشأن دراسات احلاالت ذات 

 الصلة. 

الختيار دراسات احلاالت اليت ميكن استفادة الدروس منها مبوجب األبعاد  معايرياورة اخلرباء وقد حددت مش -9
املتنوعة للتنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية اليت تغطيها الوحدات املواضيعية )أي احلوكمة والتكنولوجيات 

سالسل القيمة وأهداف التنمية املستدامة واملمارسات املراعية للبيئة واجلوانب االجتماعية وحقوق اإلنسان و 
 وغريها(. 

 أما املعايري اليت اقرتحها اخلرباء فكانت كالتايل:  -10

 املعايري التشغيلية -أ

 املقرتحة للخطوط التوجيهية اليت يتوجب توفري معلومات حمدثة هلا  6الوحدات املواضيعية و/أو املسارات
 من شأن دراسة احلالة أن تنتج هلا مدخالت مفيدة من خالل الدروس املستفادة.  واليت

 .وتوفري بيانات و/أو دراسات/تقارير و/أو أشخاص من ذوي االختصاص لتوثيق دراسة احلالة 

 يق واإلرادة والعزم السياسيان للحكومات املعنية ملشاركة جتارهبا وتوفري املعلومات واملوارد واملساعدة ألجل توث
 دراسة احلالة.

 .وقصص جناح ميكن التحقق من صدقيتها 

 .ودراسات حاالت من بلدان تشارك بانتظام يف مسح املدونة وعازمة على مشاركة قصصها طوًعا 

                                                      
 لالطالع على شرح للوحدة املواضيعية  3-1نظر الوثيقة رقم ا 6
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 معايري التمثيل  -ب

  )التغطية اإلقليمية )حاالت دولية أو إقليمية أو وطنية 
  .)وتغطية النوع )أمساك وقشريات وطحلبيات ورخويات وغريها 
  وتغطية نظام الزراعة )مكثف أو موسع أو نظام تربية األحياء املائية الذي يقوم على إعادة تدوير املياه

 غريه(.  أو
  )وتغطية نطاق تربية األحياء املائية )صناعية وشبه جتارية وريفية 
 تعكس يف جمموعها التنوع اجلغرايف والبيئي وتنوع نظم اإلنتاج والتكنولوجيا  وينبغي لدراسات احلاالت كلها أن

ومستوى تنظيم القطاع ومستوى التكامل مع األنشطة الزراعية واإلمنائية األخرى واحلوكمة وغري ذلك >ليس 
 <؟دروس مستفادة من احلاالت غري الناجحة وإمنا-فقط قصص جناح 

  وتغطية مراحل خمتلفة من تربية األحياء املائية )منشآت التفريخ وإدارة أرصدة البياض وإضافة القيمة وغري
 ذلك(. 

  معايري التأثري -ج
  إنتاج قطاع تربية األحياء املائية واجتاه اإلنتاج خالل السنوات األخرية 
  .وحتسني احلوكمة من أجل تنمية قطاع تربية األحياء املائية 
 الت بالتحديات العاملية )أهداف التنمية املستدامة(. والص 
  )وحمركات جناح تربية األحياء املائية وأسبابه )القطاع اخلاص واحلكومة وغريها 
 .والتنمية االجتماعية االقتصادية على الصعيد اإلقليمي 
 والتأثري االقتصادي يف التنمية االجتماعية 
 قتصادي واالجتماعي والبيئي وحتقيق األركان الثالثة لالستدامة: اال 
 ومدى التقب ل لدى اجملتمعات احمللية 
 والتأثري احملدود يف البيئة 
  معايري األصالة والفائدة -د
  قابلية تكرار التجربة من أجل اعتمادها أو توسيعها 
  تاج ولكن متخصص ومنو استثنائي، واحلاالت اليت حيصل فيها هبوط يف اإلن إنتاج-الفرادة/السمة االستثنائية

 ال يلبث أن يتم إنعاشه. 
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 توثيق دراسات الحاالت المختارة 

والعملية  (2)أصحاب املصلحة املعنيني وأرباحهم وخسائرهم خالل العملية؛ ( 1)تشمل املعلومات الواجب مجعها:  -11
واملسامهات واملخرجات والنواتج والتأثريات  (3)التارخيية وسلسلة األحداث اإلجيابية أو السلبية املؤدية إىل اإلجناز؛ 

واستخدام اخلطوط التوجيهية  (5)والصعوبات اليت تتم مواجهتها واحللول املنف ذة؛  (4)املباشرة أو غري املباشرة؛ 
 والوضع الراهن والطريق إىل األمام.  (6)املتاحة؛ 

اعات اخلرباء اإلقليمية يف أعقاب مشاورة اخلرباء وينبغي جلمع البيانات وجتميعها أن يتما قبل انعقاد عدد من اجتم -12
 واللجنة. وقد تدعو احلاجة إىل إجراء مسوح ميدانية لتوثيق بعض دراسات احلاالت. 

يستخدم  يلي منوذج ومضمون مقرتحان لتقرير دراسة احلالة. وتعترب اجملموعة أن النموذج تام  ولكن جيب أن فيماويرد  -13
 رة مع دراسات احلاالت. مبرونة وأن يكي ف عند الضرو 

 تحديد الدروس المستفادة من دراسات الحاالت المختارة 

سيتم حتديد الدروس املستفادة يف خالل االجتماعات اإلقليمية للخرباء بناء على تقارير دراسات احلاالت وذلك  -14
 عرب النظر يف: 

  ،وكيفية معاجلتها بنجاح )أم ال(؛ الصعوبات اليت متت مواجهتها خالل العملية املوصوفة يف دراسة احلالة 

  .والتأثريات املباشرة وغري املباشرة النامجة عن العملية املوصوفة 

 7المضمون المقترح لتقرير دراسة الحالة

 …الحالة: العنوان: دراسة 

 …البلد: 

 …المكان: 

 …المؤلفون: 

  الموجز

 ستتم صياغة هذا القسم بعد حترير دراسة احلالة.  -15

 

                                                      
S., Temple L., Spatarakis A., Faure G. Hainzelin E., Mathé -H., Devaux-Canto G., Dabat M-., BlundoD Barretىلإ باالستناد 7

Toillier A., Triomphe B., Vall E. (illus.), 2018 .ImpresS ex post. Methodological guide to ex post impact evaluation of 

: agricultural research in developing countries Montpellier, France, CIRAD, 96 p. ISBN978-2-87614-736-2. 

https://doi.org/10.19182/agritrop/00006  )معد ل( 

https://doi.org/10.19182/agritrop/00006
https://doi.org/10.19182/agritrop/00006
https://doi.org/10.19182/agritrop/00006
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 الحالةعرض دراسة 

 السيـاق -16

ضمن مقد مة مقتضبة، صف سياق دراسة احلالة املوثقة هن، واألسباب اليت أدت أصال إىل اختاذ القرار بتنفيذ  –
 هذه العملية. 

ذكر اخلطوط التوجيهية اليت متت االستعانة هبا واشرح كيف سامهت يف اإلجنازات املتعلقة باحلالة املوصوفة.  ا  –
 وحدد ما إذا كانت من اخلطوط التوجيهية صادرة عن املنظمة أم ال. 

ًسا صف الوحدات املواضيعية للخطوط التوجيهية ومساراهتا اليت من املمكن لدراسة احلالة أن تنتج هلا درو  –
 مستفادة ذات جدوى. 

ومن مث صف السياق العام على املستوى القطري أو اإلقليمي )املناخ والبنية التحتية واملسائل والتحديات  –
اإلمنائية واجلهات العامة واخلاصة املعنية( مع اإلشارة إىل تطور هذا السياق من البداية إىل الوقت احلاضر. 

 فصلة خمصصة للقسم حول "تقييم التأثري يف السياسات العامة" أدناه(. والحظ أن عناصر "السياسة العامة" امل

 نطاق دراسة احلالة  -17

 يلي(:  فيماعرض موجز لدراسة احلالة )جتدر املالحظة إىل أن السردية مشمولة 

 ؟ اليت جيري دراستهاما هي العملية أو العمليات  –

 ما هي املشاريع/األنشطة اليت تعترب هامة للحالة؟  –

 تاريخ بدء العملية )يف حال مل تكن العملية جاريًة( وتاريخ اختتامها.  –

 املكان/املوقع اجلغرايف.  –

الفرضية األوىل بشأن التأثريات باالستناد إىل هنج متعدد العوامل: أدخل هنا مسارًا أولًيا للتأثري كان قد مت  –
 توقعه يف بداية العملية. 

 احلالة موجز الوسائل املستخدمة لتوثيق دراسة -18

 يف احلالة املثالية، ينبغي إلعداد دراسة احلالة ان ينطوي على اخلطوات التالية: 

 إعداد دراسة احلالة –

 والتحاور مع أصحاب املصلحة  –

 وبناء سردية العملية ومسار التأثري  –

 وحتديد خصائص التأثري وقياسه  –
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 والتأكيد على العملية مع أصحاب املصلحة  –

 والشروح/التربيرات. (2)األدوات املستخدمة  (1)هذا القسم يضم: أدرج جدوال خمتصرًا يف 

 يف أية حقبة زمنية أجريت الدراسة؟  –

 من فعل ماذا؟ دور األعضاء املختلفني للفريق املعين باحلالة.  –

ما هي أدوات مجع البيانات واملعلومات )املنشورات غري الرمسية وحلقات العمل التشاركية: حدد نوع اجلهات  –
املشاركة؛ املقابالت: حدد الفئات اليت تنتمي إليها اجلهات اليت جرى استجواهبا؛ جمموعات الرتكيز: حتديد الفئات 

ز املختلفة؛ املسوح: حدد نوع اجلهات املشاركة يف املسح اليت تنتمي إليها اجلهات اليت شاركت يف جمموعات الرتكي
وغري ذلك اليت جرت تعبئتها لتوثيق أمور معينة )سردية االبتكار، وحاالت التعلم والتأثريات وغري ذلك(؟ حدد 

كوا نوع اجلهات )ارجع إىل املرفق بشأن التقارير وقوائم األشخاص الذين مت استجواهبم أو اللقاء هبم أو الذين شار 
 يف جمموعات الرتكيز حللقات العمل(. 

التعليقات: فلتكن مقتضبة؛ وثيقة بسيطة ميكن للناس استعماهلا أو سريغبون يف استعماهلا، وكفيلة بإثارة اهتمامهم  –
 . شاءواوتتيح هلم اكتشاف املزيد إذا 

 

 سردية العملية الموصوفة 

 السردية الزمنية للعملية  -19

 إىل السردية السردية: من السردية األوىل اليت متت صياغتها خالل املرحلة التحضريية وصواًل أوالً، قد م عملية بناء  –
 النهائية اليت أكدت اجلهات الفاعلة عليها؛ 

 أكتب السردية النهائية للعملية؛  –

 ضع خارطة بأصحاب املصلحة؛  –

o   م خارطة أصحاب املصلحة: رسوم بيانية + شروح/تربيرات للخيارات املتخذة؛قد  

o اشرح دور أصحاب املصلحة الرئيسيني والنافذين واملتأثرين بالعملية 

 
فئة أصحاب  صاحب املصلحة

املصلحة )رئيسيون، 
 نافذون، متأثرون( 

 النوع 
)منظمة، قسم، فرد، 

 وغري ذلك( 

الصالت  املسامهة يف العملية
بأصحاب 

 املصلحة اآلخرين 
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)عرض بياين للسردية ومفتاح للخارطة يسل ط  8فين-بياين اجتماعيضع خارطة بالتسلسل الزمين بواسطة رسم  -20
 عن الفرص اليت الضوء على الصعوبات اليت متت مواجهتها وكيف جرت االستجابة أو عدم االستجابة هلا، فضاًل 

 متت مواجهتها وكيفية تأثريها يف مستقبل العملية(. 

اهتم على شكل تسلسل خطي من اخلطوات املنطقية، مييل األشخاص املعنيون بعملية الصياغة إىل عرض إجناز 
ولكن  احلقيقة تبني  أن  العملية هي بشكل عام سلسلة تعديالت متوقعة وغري متوقعة قد وضعت لالستفادة من 

الفرص اجلديدة و/أو التكيف مع القيود اليت تعرقل العملية. وقد تكون لذلك تداعيات مباشرة وغري مباشرة 
 رجات والتأثريات والدروس املستفادة، وينبغي بالتايل حتديدها وفهمها بالشكل املناسب. على النواتج واملخ

o  قد م العملية على سطر واحد كما كانت يف البداية والفرص اليت استندت التنمية إليها والقيود اليت نشأت
 يف فرتة معينة والتعديل )التعديالت( املطلوبة لكي تستمر التنمية. 

o  وعلى السطر التايل عد د التغيريات املختلفة اليت جرت يف العملية من أجل معاجلة القيود و/أو االستفادة
من فرص جديدة. وسل ط الضوء على التطور احملرز عرب رسم خط أخضر ميثل تقدم التطور إىل ناحية 

 اليمني. 

o  يف حال كانت أعالف تربية  ويف حال تعذر جتاوز بعض القيود وظهور قيود أو اختفاء فرص )مثاًل
األحياء املائية مكلفة )قيد حايل( ويف حال انتهاء مشروع كان يقدم اإلعانات للمزارعني يف املاضي )قيد 
جديد/فرصة مفقودة(، وتوقف العديد من املربني الرئيسني لألحياء املائية عن أنشطتهم، سلط الضوء 

 رجوًعا باجتاه اليسار. على ذلك عرب رسم خط أخضر ميثل التقدم اإلمنائي 

                                                      
858 and -Technical Graphs. Social Studies of Science Vol.22 pp. 33-Latour, B., Mauguin, P., Teil, G. 1992. A Note on Socio

latour.fr/node/261-http://www.bruno .94-91 

http://www.bruno-latour.fr/node/261
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 ل( ، معد  Latour et al ،1992وصف عام لرسم بياني اجتماعي فني ) من 

 مسار التأثري  -21

 -املخرجات-أوال قد م عملية بناء مسار التأثري )بدًءا من الفرضية األولية، كيف بدأت جبمع املدخالت –
عناصر التأثري، وكيف حللتها ورمست مسار التأثري وأقمت الروابط السببية؛ أذكر الصعوبات اليت متت -النواتج

عض أجزاء مسار التأثري. يف هذه مواجهتها وذكر أي شكوك متبقية(. من املسموح إدراج نظرة مقر بة لب
 املرحلة، من الذي أكد على صالحية مسار التأثري هذا؟ 

 جيب التمييز بني األمور املنجزة يف السابق وبني املتوقع واملرتقب.  ،بالنسبة إىل احلاالت اجلارية –

 ك ضروريًا. أدخل الرسم البياين ملسار التأثري والنظرات املقر بة ملسار التأثري يف حال اعتربت ذل –

أكتب نًصا يشرح مضمون الرسوم البيانية )وال سيما الفوارق املختلفة بني وجهات نظر اجلهات املختلفة أو  –
 خصائصها(. 

 

 القيود اجلديدةالقيود السابقة و( )

 القيود اليت تعرقل/تعيق العملية

 النسخة األولية للعملية 

 من العملية 2النسخة 

 من العملية 3النسخة 

 النسخة... من العملية 

 النسخة األخرية من العملية

 القيود األولية 

 القيود اجلديدة

 الفرص الداعمة للعملية

 القيود اجلديدة

 القيود الراهنة 

يف حال تعذر جتاوز 
القيود السابقة وظهور 

 قيود جديدة

 : ر العمليةتطو  ت

التغيريات يف العملية   
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 شرح الروابط السببية لمسار التأثير السهم 
 يف احلفزل : استخدمت منشأة التفريخ لتنفيذ البحث الذي أنتج خمرًجا ناجًحا متث  1إىل املخرج  1املدخل  1

 على تربية أنواع جديدة. 

  

 

 حالة التعلم   

 ثري السليب أو غري املرغوب فيهأالت

 

 املدخل
قامت العملية حبشد هذه 

 املوارد

 املخرج
إلنتاج هذه 

 املخرجات

 النتيجة
أخذ أصحاب املصلحة هذه 

املخرجات وحولوها لكي يتمكنوا 
 متلكهامن 

 1التأثري 
أدت النواتج إىل تأثريات 

 مباشرة بالنسبة إىل
 أصحاب املصلحة

 2 التأثري
أدت النواتج أيًضا إىل تأثريات 

غري مباشرة أو غري متوقعة 
 بالنسبة إىل أصحاب املصلحة

 :1المدخل 
منشأة تفريخ 

 قائمة

2المدخل   

احلفز  :1المخرج 
 على تربية نوع واحد

 :1النتيجة 
منظمة جديدة 
 :1التأثير  صاحبة مصلحة

توسيع نطاق تكنولوجيا 
 : 1التأثير  جديدة

نشوء أنشطة جديدة 
 2 المخرج  غري متوقعة

 3 المخرج

 :2النتيجة 
 تغيري يف املمارسات

 3 النتيجة

استخدام تكنولوجيا 
 جديدة

  :2التأثير 
التوسيع، اآلثار غري 

 شابهاملباشرة وما 

 :2 لتأثيرا
 زيادات يف اإلنتاج الوطين

 :3التأثري 

 تأثريات أخرى مباشرة

1 

 
1 

2 
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 ، معدل(Barret et al., 2018وصف عام لمسار تأثير، مع أسئلة ) من 

 تعداد املدخالت -22

قد تكون املدخالت احلالية ذات أمهية رئيسية لشرح خمرجات دراسة احلالة ونواجتها وتأثرياهتا حىت وإن مل تكن صرحية 
 وحيث مل ينظر فيها لدى بداية العملية، وينبغي حتديدها وذكرها بالشكل الوايف. 

أصحاب املصلحة  فئة املدخل  اسم املدخل
 املعنيون

تاريخ النشوء/ الفرتة 
 املعنية

 كيفية حتديد املدخل 

     

 

 االنتقال من املخرجات إىل النواتج -23

وصف املخرجات )النتائج املباشرة للعملية مثل إنتاج األمساك وبناء الربك وغري ذلك( والنواتج )اإلجنازات الناجتة عن 
 واألسعار األدىن إخل(.  ،املخرجات مثل حتسني توفر األمساك يف األسواق احمللية

 

 أدخل جدول املخرجات والنواتج. 

أصحاب املصلحة  فئة املخرج اسم املخرج 
 املعنيون

تاريخ النشوء/ الفرتة 
 املعنية

 كيفية حتديد املخرج

     

 

أصحاب املصلحة  فئة املخرج اسم املخرج
 املعنيون

كيف مت حتديد  النطاق اجلغرايف
 املخرج

     

 

 )املستويان األول والثاين( االنتقال من املخرجات إىل التأثريات -24

تقدمي الفرضيات بشأن االنتقال من النواتج إىل تأثريات املستوى األول ومن تأثريات املستوى األول إىل تأثريات املستوى 
  قد يزدادياس التأثريات يرد يف ما يلي(. وميكن للتأثري نفسه أن يكون من املستوى األول والثاين يف آن مًعا )مثاًل قالثاين )

 دخل صاحب مصلحة مستهدف معني  وكذلك دخل أشخاص آخرين بسبب التأثري العرضي(.
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أصحاب املصلحة  املستوى األول  التأثري
 املتأثرون 

أصحاب املصلحة  املستوى الثاين
 املتأثرون

     

 

اسم تأثري 
 املستوى األول

أصحاب  جمال التأثري
 املصلحة املتأثرون

تاريخ/فرتة 
 احلصول 

كيف كان التاثري  اجلغرايفالنطاق 
الذي جرى 

 حتديده

      

 

اسم تأثري 
 املستوى الثاين

جمال 
 التأثري

نوع تأثري 
املستوى 

 الثاين

أصحاب 
املصلحة 
 املتأثرون

تاريخ/فرتة 
 احلصول

كيف كان التاثري  النطاق اجلغرايف
الذي جرى 

 حتديده

       

 

حتديد مسامهة العملية )يف ما يتصل/يف ما يتعلق باملسامهني األخرين احملددين( يف االنتقال من النواتج إىل التأثريات )تقدير 
 أمهية العناصر اخلارجية أو املشاريع األخرى باملقارنة مع أمهية مسامهة البحوث(. 

 ذكر هنا التأثريات املتوقعة.ابالنسبة إىل احلاالت اجلارية، 

 بناء القدرات

حيصل التغيري فقط بفضل قيام األفراد واجملتمعات  ميكن اعتبار بناء القدرات مبثابة "العمود الفقري" ملسار التأثري.  -25
اليت  9حاالت التعلمواملنظمات باكتشاف قدرات ومهارات جديدة وتنميتها. ويتطلب تقييم بناء القدرات حتليل 

 يسية.يعتربها أصحاب املصلحة ذات أمهية رئ

 تقدمي حاالت التعلم اليت جرى حتديدها -26

 حللها وحدد خصائصها. 

                                                      
ارف من أجل حل إن حالة التعلم هي جمموعة من الظروف اليت قد حتمل شخًصا أو جمموعة أو منظمة على بناء معارف جديدة أو تطبيق تلك املع 9

 قيام باألمور. الفرص أو حتسني كيفية الستغنام املشاكل أو ا
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 وأدخل جدواًل حيدد خصائص حاالت التعلم. 

اخلصائص )مىت  احلالة 
وأين ومن 

 وماذا( 

حالة مسار  دور العملية 
 التأثري 

اجلهات 
الرئيسية اليت 
 تقوم بالتعلم 

القدرات 
املكتسبة 

 واملستخدمة

التغيريات )األنشطة 
ملمارسات وغريها( وا

اليت تنشأ عن القدرات 
 املكتسبة.

       

       

 

 مسار تأثري بناء القدرات: اإلبالغ عن حاالت التعلم بشأن مسار التأثري 

 قياس التأثيرات 

جدول خمتصر للتأثريات واملؤشرات واملصادر املستخدمة إلرشادها. يف حال وضعت تراتبية للتأثريات يف ما بينها  -27
 ميكنك إدراجها يف املقدمة. 

 

مؤشرات لوضع  املنظور/ وجهة النظر األثر
عالمة حلدة التأثري 

 ( 5+إىل  5-)

مؤشرات لوضع 
عالمة حلجم التأثري 

 ( 3إىل + 0)

مصدر املعلومات بشأن 
املؤشرات املستخدمة 
 لوضع عالمة للتأثري 

: حتس ن 1التأثري 
 املدخول من إنتاج

: التغيريات 1التأثري  املزارعني
 :يف الغالت

: نظرة 2التأثري 
األسرة إىل التحسن 

 يف رفاه الطفل 

M1:  عدد املزارعني
 املتأثرين 

M2  : اهلكتارات
 املتأثرة

I1, M1, M2: 
 اإلحصاءات

I2جمموعات الرتكيز  : 

للمنظمات غري 
 احلكومية 

   وغري ذلك

     2التأثري 
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بالنسبة إىل احلاالت اجلارية، قد م العمل االستكشايف املنفذ على السيناريوهات املرتقبة لالنتقال من النواتج  -28
 واملتوقعة( باجتاه التأثريات املتوقعة وعناصر السياق أو املشاريع األخرى اليت قد تؤثر يف هذه العملية.  )املاضية

 

 تأثريات املستوى األول -29

ارسم مسار قياس كل تأثري من خالل املؤشرات املرتبطة به وقدم نتائج مجع البيانات. واذكر مصادر البيانات 
لكل تأثري )قد يكون هناك أكثر من مصدر واحد( ومج ع البيانات لكل مؤش ر. وقم أيًضا بتقدير درجة املوثوقية 

تمثيلية )بالنسبة إىل املناطق اجلغرافية أو أنواع اليت تسندها لتلك البيانات على أساس جودة مجعها وقدرهتا ال
اجلهات املتأثرة(. ومن املهم إسناد قيم إىل مجيع مؤشراتك قدر اإلمكان. وإن مل تتمكن من القيام بذلك من 

خالل املقابالت أو البيانات اإلحصائية أو جمموعات الرتكيزـ فاقرتح قيمة )أو نطاق قيم( تدل بوضوح على أن 
 ادر عن خرباء )أنت+ الفريق(. التقييم ص

 تأثريات املستوى الثاين -30

تسري الشروط نفسها بالنسبة إىل تأثريات املستوى األول: صف تأثريات املستوى الثاين اليت جرى حتديدها 
 وأشر إىل ما إذا كنت قد متكنت من مجع البيانات إلرشادها. 

 

 تقييم التأثير في السياسات العامة 

 يقوم هذا النهج على مراحل ثالث: 

الذي تندرج العملية فيه والذي قد يكون له نفوذ على التأثريات. تستوجب هذه املرحلة تقدير السياق املؤسسي  -31
 حتديد اجلهات العامة والسياسات العامة الرئيسية وحتديد مدى تقبل اجلهات العامة الرئيسية للعملية؛ 

 

بداية مدى التقبل يف  اجلهة العامة 
 العملية

مدى التقبل يف هناية 
 العملية 

 دواعي التغيري 

    
    

 

يف العملية: مىت ويف أية حالة وبأية وسائل متاحة للجهات البحث يف تفاعالت اجلهات العامة مع اجلهات األخرى  -32
  إىل األثر. العامة ميكن هلذه األخرية تيسري العملية عرب مراحلها العديدة وصواًل 
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اجلهات العامة  دور العملية اخلصائص التفاعل 
 الرئيسية 

اآلثار يف 
 العملية 

اآلثار يف 
 السياسات 

مرحلة مسارات 
 التأثري

وضع سياسة 
 إلدارة املياه 

تيسر العملية 
البناء اجلماعي 
خلطة جديدة 
لتقاسم املياه 

بني مريب 
األمساك وغريهم 

من املزارعني 
والسلطات 

 احمللية 

 املزارعون  تنظيم املشاورة 
 والسلطة احمللية

 واحلكومة احمللية

أنواع كوتا 
 جديدة 

واستثمار 
جديد )السدود 

 وغريها( 

لوائح جديدة 
 إلدارة املياه 
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 : قائمة بالوحدات المواضيعية والخطوط التوجيهية6المرفق 

 مع مراعاة:  ،"الوحدات املواضيعية" وما يقابلها من وثائق إرشادية متاحة أو مطلوبة قد مت وضعهاالقائمة األولية بـ

يف  4للبلدان( واجلدول ) ةاستبيان املدون   2-3الستبيان مسح املدونة اخلاصة برتبية األحياء املائية ) 45األسئلة الـ (1)
 . ت األساسية لدورة اللجنةمن وثيقة املعلوما 3-4الوثيقة 

وحتليل الثغرات بني متطلبات اإلرشاد بشأن التنمية املسؤولة لرتبية األحياء املستدامة وبني اإلرشاد املتاح  (2)
من وثيقة عمل  9، الفقرة  Barg (102013اخلطوط التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن الصيد الرشيد( من )

 .(2-4اللجنة رقم 
واإلرشادات احلالية، نشرته  2030لعام حتليل الثغرات بني أهداف التنمية املستدامة خلطة التنمية املستدامة و  (3)

  من وثيقة العمل(؛ 12، الفقرة Hambrey ،112017املنظمة )
 ومدخالت اخلرباء خالل مشاورة اخلرباء. (4)

 جيب إدراجها يف اخلطوط التوجيهية اليت مت يعرض العمود األول املواضيع اليت لف اجلدول التايل من مخسة أعمدة.يتأ
 حتديدها وجتميعها حتت "الوحدات املواضيعية". 

 األمانة يف املرحلة األوىل وأذن هبا اخلرباء.  اقرتحتهاالوحدات املواضيعية اليت  القائمةهذه  تتضمن (1)
جديدة والتنظيم اجلديد للوحدات املواضيعية بناء على "الفصول"  مواضيعيةكما تتضمن كذلك وحدات  (2)

 اخلرباء. حبسب اقرتاح 

وثيقة  3-4يف الوثيقة  1لعمود الثاين "اخلطوط التوجيهية للمنظمة" الوثائق الصادرة عن املنظمة )أي اجلدول ايتضمن و 
( من قبل املنظمة وشركائها )أي املنظمة والبنك والوثائق الفنية للمنظمة وغري ذلك املعلومات األساسية لدورة اللجنة،

إن اإلحاالت املرجعية يف الوثائق الرمسية للمنظمة )مثل املنظمة الدولية لصحة احليوان(.  هبا ىاملوصالدويل وغريه( أو 
رقم  [ 1ل عقوفني توافق وثائق واردة يف جداول وثائق املعلومات األساسية للدورة وال سيما اجلدو الواردة بني قوسني م
 ]الرقم[ 2أو اجلدول  ]اجملموعة املستهدفة

 عن مراجع أضافها تضمنت الالئحة قائمة بالوثائق املقرتحة من قبل األمانة واحلاصلة على إذن اخلرباء فضاًل  (3)
 اخلرباء. 

 املصادر/املراجع املفيدة األخرى مدرجة حتت العمود الثالث. 

                                                      
10: Barg, U., 2013. Appraisal of existing FAO CCRF guidelines on aquaculture. A synthesis. FAO, Rome49 p .)غري منشور( 
11Hambrey, J. 2017. The 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals: The challenge for aquaculture development  

and management. FAO Fisheries And Aquaculture Circular FIAA/C1141 http://www.fao.org/3/a-i7808e.pdf 
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عن مراجع أضافها  ة واحلاصلة على إذن اخلرباء فضاًل من قبل األمانتضمنت الالئحة قائمة بالوثائق املقرتحة  (4)
 اخلرباء. 

وتستند التعليقات  دية احلالية وتغطيتها ومالءمتها.داثة املواد اإلرشاحب لعمود الرابع تعليقات تتعلق بوجه خاصيورد ا
ات اليت حددها ]أهداف التعليق) Hambrey (2017)أو  )تبدأ التعليقات من ]املدونة[ Barg ((2013 احلالية على

 إىل التغيريات اليت طرأت بعد نشر الوثيقتني السابقتني.  التعليقات اليت حددها ]حتديث[ ( تشريالتنمية املستدامة[

 خرباء. ويتضمن العمود تعليقات أدىل هبا  (5)

ية احملددة خالل املناقشات إىل الوحدات املواضيع ترقيم للسطور من أجل تيسري اإلحالة جمرد فهو أما العمود اخلامس
 اجلماعية والعامة. 

ك امسطوط التوجيهية الفنية ملصايد األ)مجيع اخل 1املراجع/املصادر املذكورة يف حاشية امللحق  ى مجيعوميكن العثور عل
 )كل املواد اإلرشادية األخرى(. 2 املسؤولة اليت تشمل مسائل تنمية تربية األحياء املائية وامللحق


