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القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة العاشرة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية 
 2019آب /أغسطس 27-23، تروندهامي، النرويج، التابعة للجنة مصايد األمساك

 

 موجز

 الدورة العاشيييرة لل نة اليرعية املة بييية    ية  يف جرت مناقشييي  اعامة عن املواضييييع ال  نظرة هذه الوثيقة  تقدم
يف املرفقات وتقدم الوثيقة . وتشري إىل أهم ال وصيات البادرة عن ا، األحياء املائية ال ا عة لل نة مبايد األمساك

 رانمج خطة عمل عاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ووضييييييييييع إعداد مشييييييييييروع عن معلومات تكميلية 
. 20+تر ية األحياء املائية لأللييةعن وال حضيييييري للملعر العاملي  ،ألحياء املائيةلاملسييييي دامة  ية   للعاملي م كامل 

 .COFI/2020/Inf.9وثيقة كالوال قرير الكامل م اح  

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
 :ما يلي اللجنة مدعوة إىلإن 

 ؛لل نة اليرعية املة بة    ية األحياء املائية ال ا عة لل نة مبايد األمساك املبادقة على تقرير الدورة العاشرة 

 وخاصييييييييييية ال حضيييييييييييري تر ية األحياء املائيةي علق  عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال  يف ما ات تقدمي ال وجي ،
ألحياء املائية، لاملسييييي دامة ل  ية لوالربانمج العاملي امل كامل  20+ر ية األحياء املائية لأللييةحول تللملعر العاملي 

 ؛تر ية األحياء املائيةيف ن طويل األجل مبساعدة اجل ات املاحنة حول األمن البيولوجي إعداد مكو  مبا يف ذلك 

  يف  2020-2016 امليكروابت للي ةضييييييييادات ملقاومة املنظمة  شيييييييي ن املتنييذ خطة عمل األخذ علًما إبجنازات
للي ة  امليكروابت ضيييييييييييييياداتملقاومة املخطة عمل املنظمة  شيييييييييييييي ن حول توجي ات تر ية األحياء املائية وتقدمي 

 ؛2021-2025
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  ابلعملية اجلارية لوضيييييييع  اواألخذ علمً  العامل،املائية لألغذية والزراعة يف  الوراثية حالة املوارد نشييييييير تقرير ال حيب
 .مشروع خطة عمل عاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة
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 مقدمة -أوًل 

الدورة العاشييييييرة لل نة اليرعية املة بيييييية    ية األحياء املائية ال ا عة تلةص وثيقة العمل هذه قرارات وتوصيييييييات  -1
وقد حضييييييير . 2019 آب/أغسيييييييط  27إىل 23ال  عقدت يف تروندهامي، النرويج، يف الي ة من  األمساك،لل نة مبيييييييايد 

منظمات غري حكومية  7منظمات حكومية دولية و 4ن املنظمة وعضييييو من سييييب واحد ومراقبون م من أعضيييياء 59الدورة 
 م ييياح كيييالوثيقيية ل قرير الكييياميييل لليييدورةوا. األحيييياء امليييائييييةدول أعميييال كييياميييل لبنود م علقييية    يييية جييي السيييييييييييييي عرا  دوليييية

COFI/2020/Inf.9 .ي علق ابجملاالت ال قنية  يف ماتكميلية معلومات يف املرفقات  وعالوة على ذلك، تقدم وثيقة العمل
للموارد إعداد مشييييييروع خطة عمل عاملية : احتديدً هي و  األمانة ابختاذ مزيد من اإلجراءات  شيييييي  ا،ت الرئيسييييييية ال  أوصيييييي

وال حضييييييري للملعر العاملي  ،ةاملائيألحياء املسيييييي دامة ل  ية لل رانمج عاملي م كامل وضييييييع و ، الوراثية املائية لألغذية والزراعة
 .20+لأللييةحول تر ية األحياء املائية 

الكلمة  ،ومبييييييييييييايد األمساك يف النرويج ة، وزير الدولة لوزارة ال  ارة والبييييييييييييناعRoy Angelvikألقى السيييييييييييييد  -2
 . ال حيبية نيا ة عن مملكة النرويج

ا لل نة البييييييييييييييياغة( اهلند) Balaji Jujjavarapuان ةبت الل نة اليرعية الدك ور و  -3 ةبت مج ورية ، وان   رئيسييييييييييييييً
شيييييييييييييييلي ومج ورية ومج ورية الكامريون وكندا األرجن ني ومج ورية  نغالديش الشييييييييييييييعبية ومج ورية الربازيل االحتادية ومج ورية 

فنلندا ومج ورية أملانيا االحتادية ومج ورية إندونيسييييييييا والوالدت امل حدة املكسييييييييكية ومملكة النرويج ومج ورية  ريو ومج ورية 
 .يف جلنة البياغةأعضاء ية جنوب أفريقيا كورد، ومج ور 

 

 النتائج الرئيسية للدورة -ااثنيً 

 التقارير املرحلية عن تنفيذ أحكام مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد
 املتصلة برتبية األحياء املائية واملصايد القائمة على استزراع األمساك

ال  تدعم األعضاء يف وضع  ملدونة السلوك  ش ن البيد الرشيدأداة ال قييم الذايت  يائدة الل نة اليرعية نو هت  -4
واق حت  .للدرجات املمنوحةامل زايد الجتاه ابو ابلردود امل زايدة ، ورح بت تر ية األحياء املائيةطوير ل توجي ات سييييييييياسيييييييياتية 

ة لية من تر ية األحياء املنواع ألإلقرار اباو األسييييييي لة عدم تكرار  ضيييييييمانلأداة املسييييييي  على الل نة اليرعية تعديالت ممكنة 
 نييذ أحكام مدونة  ودعت الل نة اليرعية إىل تكثيف اجل ود وتعزيز ال زام األعضييييييييياء  .وإ راز القضييييييييياد املسييييييييي  دة املائية

  .م دنيةحتبل على درجات خاصة تلك ال  و السلوك  ش ن البيد الرشيد امل علقة    ية األحياء املائية، 

 

 تنفيذ توصيات الدورات السابقة لّلجنة الفرعّيةيف مصايد األمساك  شعبةجهود 
 املختصة برتبية األحياء املائّية التابعة للجنة مصايد األمساك

وأشييييادت مبا  ذل ه املنظمة من ج ود  نيأثنت الل نة اليرعية على العمل املن ز خالل الي ة الياصييييلة  ني الدورت -5
ال قد م، تيسيييري رصيييد الرامية إىل وطلبت الل نة اإلشيييارة إىل ال وصييييات ا ددة  السيييا قة.السييي  ا ة ل وصييييات الدورات يف ا

 وتقييم جناح أنشطة املنظمة.معايرة وطلبت 
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مبا يف ذلك  ج النظام اإليكولوجي يف تر ية األحياء املائية  ،سييييييل طت الل نة اليرعية الضييييييوء على جماالت  ددة -6
ل  ييية لووضييييييييييييييع خطو  توجي ييية  املييائييية والزراعيية اإليكولوجييية وال كي ف مع تغري املنييا  وال ةطيط املكيياين ل  ييية األحييياء

األدوات ذات البيييييييييلة. واق حت الل نة اليرعية وتوسييييييييييع زيد من تطوير املودعت املنظمة إىل  ،ألحياء املائيةلاملسييييييييي دامة 
 مبا يف ذلك  ناء قدرات مجع البياانت.، نيخالل الي ة املقبلة الياصلة  ني الدورت  النظر فيلجماالت إضافية 

 

 حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل واملتابعة املمكنة

املائية لألغذية والزراعة يف العامل )ال قرير( وأثنت على الوراثية ال قرير عن حالة املوارد  اء رح بت الل نة اليرعية إب -7
تضييم نه  وأوصييت املنظمة مبواصييلة العمل على  لورة اسيي اتي ية اتبيياالت لنشيير ال قرير، وما .يف هذا البييددج ود املنظمة 

ا  اتحة ال قارير القطرية وتبادهلا يف ما  ني األعضييياء.إبمن رسيييائل، على أوسيييع نطا  ممكن، و وأوصيييت الل نة اليرعية أيضييً
 ددة اس  ا ة لل قرير.ا جراءات من اإلواختاذ سلسلة  ن يقوم األعضاء إبعداد خطط إدارة وطنية للموارد الوراثية املائيةأب

خلطة العمل العاملية  شيييييي ن املمكنة بت الل نة اليرعية مبشييييييروع األهداا واملبادل واألولودت االسيييييي اتي ية رح  و  -8
خلطة العمل العاملية  ش ن األولودت االس اتي ية ا  ملة  ش ن  مييييييييييت مشييييييييييورةقد  و  1.املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة
ألولودت االسيييي اتي ية لاملةطط العام  1املرفق يف يرد و ها. ر تطويابملزيد من وأوصييييت  املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة

ا و  خلطة العمل العاملية يف  اقدمً املنظمة ضيييي أن عوأوصيييت الل نة اليرعية  املشيييورة ا ددة ال  أسيييدجا الل نة اليرعية.أيضيييً
املوارد تنمية تسييييييريع و ونظام معلومات مرتبط  ه؛  وضييييييع سيييييي ل عاملي لألنواع املسيييييي زرعةمبا يف ذلك  ؛عدة أنشييييييطةتطوير 

وصييييييييييييون األنواع امل ددة، مع ؛ االن قائياإلنسييييييييييييال موعة من األنواع، مع ال كيز على جملالوراثية املائية ل  ية األحياء املائية 
اختاذ على ووضييع خطو  توجي ية مالئمة. وطلبت الل نة اليرعية مسيياعدة املنظمة وك جينات؛ ال كيز على البييون يف  ن

شيييي  عت ، كما بييييول على املوارد وتقاسييييم منافع ا وعقد اتياقات لنقل املواد، يف حال طلب األعضيييياء ذلكللحإجراءات 
ل طبيق على املسيييييييي و. العاملي. وشييييييييددت إعداد مناذج قا لة لعلى األعضيييييييياء واملنظمات اإلقليمية على العمل مع املنظمة 

 .ويف اإلنسالال دريب يف جمال علم الوراثة يف ذلك على احلاجة إىل االس ثمار يف  ناء القدرات، مبا  االل نة اليرعية أيضً 

 

 تقرير من أمانة اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك

 ني الل ن ني اليرعي ني، مشرية على وجه ال حديد إىل أمهية عمل املنظمة  أوجه ال آزرأكدت الل نة اليرعية على  -9
، وت بع  ياانت السو  وال  ارة  ش ن الياقد وامل در، واحلد من البيد عد  ومسائل مالوصول إىل األسوا ، ي علق اب يف ما

معاجلة األثر لرامية إىل اإىل مواصيييييييلة ج ودها نظمة املودعت الل نة اليرعية . د األمساك، وضيييييييمان اجلودةيمن  ات مبيييييييا
 . الس يكية يف من  ات مبايد األمساكدقائق ا  مل لوجود 

                                        
 امل يييياحيييية على اخليييييارات امل يييياحيييية مل ييييا عيييية حيييياليييية املوارد الوراثييييية املييييائييييية لألغييييذييييية والزراعيييية يف العييييامل CGRFA-17/19/8.3يرجى الرجوع إىل الوثيقيييية  1

http://www.fao.org/3/my596ar/my596ar.pdf  والوثيقييةCOFI:AQ/X/2019/2.1 وامل ييا عيية  حيياليية املوارد الوراثييية املييائييية لألغييذييية والزراعيية
 .www.fao.org/3/na484ar/na484ar.pdfامل احة على  املمكنة
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 ة هذه املخاطرخماطر األمراض احليوانية املائية يف تربية األحياء املائية وإدار احليلولة دون 
 تدرجيي إدارةمن خالل مسار 

ل حسييني األمن البيولوجي ل  ية األحياء املائية  درجيي الدارة اإلمسييار  شيي ن نظمة املبت الل نة اليرعية  عمل رح   -10
عبء األمرا  خيض وأ رزت كذلك أمهية حتسيييييييييييني األمن البيولوجي ل  ية األحياء املائية يف ، (ال درجييإلدارة امسيييييييييييار )

ن شييييار األمرا  على البييييعيد من اإىل احلد  األدىن وحتسييييني البييييحة على مسيييي و. املزرعة وعلى املسيييي و. الوط  وال قليل 
 ".صحة واحدة"العاملي وحتقيق أهداا  ج 

وما يرتبط  ه من إلدارة ال درجيي امسييييار طلبت الل نة اليرعية تشييييكيل جمموعة عمل فنية ات عة للمنظمة لوضييييع  -11
وخطط عمل السييييييييييييييالمة  ،لمراقبةلاملرجعية قوائم الو  ،وأدوات ال قييم ،ومراكز ال عاون ،احلوكمة: قبيلأدوات وآليات، من 

واق بيييييياددت البييييييحة يف  ، علقة ابمليكرو يوم و روتوكوالت إدارة امليكروابتاملدراسييييييات الو  ،روحتليالت املةاط ،البيولوجية
وابإلضيييييافة  . شييييي ن الشيييييراكة  ني القطاعني العام واخلا  وجي ات الجمال تر ية األحياء املائية وأدوات ال  هب للطوارل، و 

مثل املنظمة العاملية لبييحة احليوان واالتياقية من إىل ذلك، طلبت الل نة اليرعية تعزيز ال عاون مع األج زة الدولية املعنية، 
للبحوث الزراعية الدولية منظمة منظومة اجلماعة االسييي شيييارية الدولية لوقاية النبااتت واجملل  الدويل السييي كشييياا البحار و 

  .والبنك الدويل

 املائةدورجا السييييييييييييييا عة والعشييييييييييييييرين  عد  ال ا عة للمنظمة يف جلنة الربانمجعقب اج ماع الل نة اليرعية، أكدت و  -12
، ودعت جلنة الزراعة (2025-2021)ضييادات امليكروابت ملقاومة امل شيي ن إىل وضييع خطة عمل جديدة للمنظمة احلاجة 

 COFI/2020/Inf.9.2 توفر الوثيقةو  2. ني ما املقبلييف دورتبيييييييدد يف هذا الوجلنة مبيييييييايد األمساك إىل تقدمي توجي ات 
ضيييييييييادات امليكروابت يف تر ية األحياء ملقاومة امل شييييييييي ن  علق   نييذ خطة العمل املنظمة املاملزيد من ال ياصييييييييييل عن عمل 

 .2025-2021ضادات امليكروابت ملقاومة امل ش ن اجلديدة املنظمة خطة عمل  اق اح ضمن تكما ،  املائية

مع ق باددت البحة يف تر ية األحياء املائية وال  هب للطوارل، الالل نة اليرعية أبمهية وضع أداة تقييم نو هت و  -13
 . "العبء العاملي لألمرا  احليوانية"مبادرات  مراعاة

 وجيعن األمن البيول ابلنظر يف إعداد مكون طويل األجل أوصت الل نة اليرعية أبن تقوم جلنة مبايد األمساكو  -14
وشييييييي  عت على ، (2املرفق ) "ألحياء املائيةلسييييييي دامة امل ية لل  امل كامل العاملي األغذية والزراعة  رانمج منظمة "ك زء من 

 .االل زام   عب ة املوارد من ج ات ماحنة م عددة هلذا الربانمج

 
 الغذائيةجلوع وأتمني اإلمدادات إهناء امسامهة تربية األحياء املائية يف 

 وتشجيع املمارسات الصحية والغذائية اجليدة

وسلطت الضوء على ، أبمهية مسامهة تر ية األحياء املائية يف ضمان األمن الغذائي وال غذيةالل نة اليرعية نو هت  -15
ج النساء وطلبت تقدمي الدعم إلدرا  .املعقدة القضاء على اجلوعمس لة عمل مجاعي ملعاجلة و احلاجة إىل اع ماد  ج شامل 

                                        
 4/163CL من الوثيقة  27اليقرة  2
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الشيييييباب مسيييييائل والشيييييباب يف السيييييياسيييييات، وحتسيييييني ف م العالقات املعقدة  ني ال غذية واليقر واملسييييياواة  ني اجلنسيييييني و 
  .وال ناف  على املوارد الشحيحة وتغري املنا 

لمنافع البييييييحية للسييييييمك وتعزيز قبول املسيييييي  لك ملن  ات لرفع الوعي العمل مًعا على دعت الل نة اليرعية إىل و  -16
تر ية األحياء املائية، وشيييييييي عت األعضيييييييياء على ال ويج ل  ية األحياء املائية املراعية لل غذية يف عقد األمم امل حدة للعمل من 

 .أجل ال غذية

 
ونقل التكنولوجيا لزايدة الكفاءة هذه البتكارات رفع مستوى البتكارات يف جمال تربية األحياء املائية و 

 والتكّيف مع تغري املناخومكافحة تدهور البيئة 

ورفع مس و. هذه اال  كارات يف تر ية األحياء املائية دعت الل نة اليرعية إىل تقدمي مزيد من الدعم الي   ش ن  -17
م بادلة لزددة الكياءة ومكافحة تدهور البي ة  ةونقل ال كنولوجيا على أسيييار شيييرو  طوعية م يق علي ا  بيييور اال  كارات 

 .  ية األحياء املائيةالوطنية لس اتي يات يف االال  كار ادعم إدراج وال كيف مع تغري املنا  و 

ق حت او  ،ذا القطاعهل ةسييييييي داماملل نمية لاال  كار يف تر ية األحياء املائية ضيييييييروري  كونالل نة اليرعية  و هت ون -18
ال  كارات الناجحة على غرار نظم الزراعة املة لطة  ني األرز  واألمساك، وتر ية األحياء املائية امل كاملة ل املن ظمنشيييييييييييييير ال

  ييية األحييياء املييائييية، ونظم تر ييية األحييياء املييائييية القييائميية على إعييادة لامل عييددة األنواع الغييذائييية، و ج النظييام اإليكولوجي 
ضييافة ابإل، االسيي زراع، وأعالا السييمك الطبيعية، واسيي زراع الطحالب والطحالب اجمل ريةعلى املع مدة بييايد املال دوير، و 

وشييييييييييييييددت  وال نويع واألداء البي ي واألمن البيولوجي وإمكانية ال  ب ع.احلوكمة واجلودة حتسييييييييييييييني الرامية إىل اال  كارات إىل 
 .ات املب كرة وتعميم اال كنولوجيرفع مس و. ملةاطر قبل االل نة اليرعية على أمهية تقييم 

رفع الل نة اليرعية ابحلاجة إىل تقدمي الدعم املايل وقطع االل زامات لال  كارات يف تر ية األحياء املائية و نو هت و  -19
مشيييييييرية إىل أمهية ال عاون الثنائي أو  ،ونقل ال كنولوجيا على أسيييييييار شيييييييرو  طوعية م يق علي ا  بيييييييورة م بادلةمسييييييي واها 

 امل عدد األطراا وال عاون  ني  لدان اجلنوب وال عاون الثالثي والشراكات  ني القطاعني العام واخلا .

 

 أفضلة وخطوط توجيهية يحدث خاص عن ممارسات إدار 
 للتنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية

مواصيييييلة الن و  سيييييعًيا إىل األحياء املائية املسييييي دامة ل  ية لوجي ية تخطو  الل نة اليرعية  قيمة وضيييييع نو هت  -20
وأشييارت إىل دعم ا القوي لعقد مشيياورات إقليمية، وطلبت وضييع خارطة . تر ية األحياء املائيةابلسييياسييات الوطنية لقطاع 

ل لك اخلطو   األسيييييييييياسييييييييييياهلدا هي على احلوكمة الوطنية  حسييييييييييينات الأن ، وحددت طريق ومن  ية أكثر تيبييييييييييياًل 
  .ةدوريالمراجعة للختضع  قا لة لل عديلوثيقة اخلطو  ال وجي ية وأوصت الل نة اليرعية أن تكون  .ال وجي ية

، ل  ية املسيييييييييييي دامة األحياء املائيةلللةطو  ال وجي ية اتيقت الل نة اليرعية مع الوحدات املواضيييييييييييييعية املق حة و  -21
نسق مع اهلي ات ذات البلة، مبا في ا تو  العالقةذات مع اآلليات ت ماشى ينبغي أن اخلطو  ال وجي ية هذه مشرية إىل أن 

تر ية األحياء توجي ية تغطي مجيع جوانب خطو  وأكدت الل نة اليرعية على احلاجة إىل وضييييييييييييييع . املنظمات اإلقليمية
 . بارابالع اإلقليميةيوار  المع أخذ ، قا لة لل طبيق على املزارع الكبرية والبغرية احل م على السواءتكون و املائية 
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 اب رئيس الدورة احلادية عشرة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائيةو انتخاب رئيس ون

ا للدورة احلادية العاشييييييييييرة لل نة اليرعية Giovanni Fiore Amaralان  ةب السيييييييييييد  -22  .من املكسيييييييييييك رئيسييييييييييً
ناصيييييب النائب الثاين ملوان ةبت إندونيسييييييا وجنوب أفريقيا وفي ي و ل يكا على ال وايل  .ان  ةبت تركيا انئًبا أول للرئي و 

 .والثالث والرا ع واخلام  للرئي 

 

 أية مسائل أخرى

تر ية األحياء تطوير الل نة اليرعية على ن ائج احلدث اجلانيب عن الدور احلاسييييم للموارد الوراثية املائية يف أ طلعت  -23
وختللت اجللسيييييييييييييية ثالثة عرو   .حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملاإلطال  الرمسي ل قرير على املائية و 

لمك ييب الوط  للموارد ال ييا ع لواملع ييد اهلنييدي للبحوث الزراعييية  WorldFishاملركز العيياملي لألمسيياك  قييدم ييا خرباء من
العرو  إمكانية حتسييييييييييييييني إن اج األحياء املائية من خالل تطبيق  رامج وتناولت  .السييييييييييييييمكية ومنظمة األغذية والزراعة

 .ال حسني الوراثي وأمهية ال وصيف الوراثي للموارد الوراثية املائية

 موقد   .إمكاانت وحتددت ال طوير –الطحالب البحرية ة تر يأ  لغت الل نة اليرعية حببيييييييلة احلدث اجلانيب عن و  -24
والرا طة األسييييييك لندية لعلم ومنظمة األغذية والزراعة وتنزانيا واليلبني وسييييييانت لوسيييييييا وسيييييي اريكا كعرو  خرباء من   سيييييي ة  
 اخلمسني الطحالب البحرية خالل السنواتتر ية عامة عن منو اإلن اج وقيمة قطاع إعطاء نظرة وتضم نت العرو   .البحار

ة على املس و. العاملي، ابالس ناد إىل دراسات حالة من املاضية وال طورات وال حددت الرئيسية يف قطاع الطحالب البحري
زيد من امل لقي  وأ دت الل نة اليرعية اه مام ا  .وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب وجنوب شيييييييييييييير  آسييييييييييييييياأورواب و أفريقيا 

 .الطحالب البحرية خالل دوراجا املقبلةتر ية املعلومات عن 

جراءات ملموسيية إلوضييع توجي ات على الياصييلة  ني الدورات ات يف الي  أوصييت الل نة اليرعية ابلقيام  عمل و  -25
 موضيييييييييعأبن  هذه املسييييييييي لة نو هت و . ة هذه اآلاثرلل كي ف مع آاثر تغري املنا  على تر ية األحياء املائية وال ةييف من وط 

  .قلق خا  يف الدول اجلزرية البغرية النامية

تعزيز الياصييلة  ني الدورات وال سيييما ات ياءة عمل املنظمة يف الي  ل حسييني كمت الل نة اليرعية مق حات قد  و  -26
 .ال نسيق  ني عمل املنظمة واهلي ات اإلقليمية

تر ية األحياء املائية يف عام حول رح بت الل نة اليرعية مبق ح مج وري ة البيييييييني الشيييييييعبي ة اسييييييي ضيييييييافة امللعر العاملي و  -27
ونظًرا .  ح دت دعم ا هلذا املقوأ يف شييييييييييييانغ اي 2020تشييييييييييييرين األول /أك و ر 30إىل  26يف الي ة من ( 3املرفق ) 2020

منظمة األغذية والزراعة وشبكة مراكز تر ية األحياء املائية يف إقليم آسيا الذي أجرته ، و عد ال شاور الوثيق 19-جلائحة كوفيد
 .شنغ اي، البنييف  ،2021أيلول /سب مرب 27-22هو موعد جديد للملعر حد د وا يط اهلادل مع البلد املضيف، 

 

 موعد ومكان انعقاد الدورة احلادية عشرة

وسييييييي علن موعد . رح بت الل نة اليرعية ابلدعوة الكرمية من املكسيييييييك السيييييي ضييييييافة أعمال الدورة احلادية عشييييييرة -28
 .لل نة مبايد األمساك الرا عة والثالثنيومكان انعقاد الدورة املقبلة خالل الدورة 
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أكدت في ا جمدًدا عرضييي ا اسييي ضيييافة الدورة و ملخرًا الل نة اليرعية على رسيييالة وج   ا تركيا إىل املنظمة طلعت أ   -29
 .س ضافة دورة مقبلة من دورات الل نة اليرعيةابأكدت إندونيسيا جمدًدا اه مام ا كما   .الثانية عشرة لل نة اليرعية

 

 اعتماد التقرير

 .2019آب /أغسط  27يف مد تقرير الدورة العاشرة لل نة اليرعية اع    -30
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 1املرفق 

ملشروع خطة عمل عاملية للموارد الوراثية املائية هيكل العام واألولوايت السرتاتيجية احملتملة لل ملّخص
 جلنة مصايد األمساكقيبات حمددة مقدمة من تعتشمل لألغذية والزراعة 

 برتبية األحياء املائية واللجنة الفرعية املختصة
 
 هليكل العاما

ميكن أن ت محور إجراءات امل ا عة امل عل قة ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة حول املواضيييييييييييييييع الرئيسييييييييييييييية أو جماالت 
 األولوية ال الية:

 
  والزراعة وتقوي  اإنشاء نظم توصيف ورصد ومعلومات وطنية وعاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية 
 املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  شكل مناسب من أجل تر ية األحياء املائيةتطوير  اإلسراع يف 
 تعزيز االس ةدام املس دام للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وصو ا 
 السياسات وامللسسات و ناء القدرات 

صيييييييييييييياغة إجراءات  ددة يف ، يف كل جمال من جماالت األولوية هذه، (اهلي ةهي ة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ) قد ترغب
ميكن أن توافق احلكومات على تنييذها على املسيييييي ودت الوطنية و/أو اإلقليمية و/أو الدولية ل حقيق األهداا. وسيييييي سيييييي ند 

حالة املوارد الوراثية املائيية عن   قريرالت الرئيسيييييييييييييية ال    حتديدها يف وال حددهذه اإلجراءات إىل الن ائج واالح ياجات 
. وترد قائمة ابألولودت االسييييييييييييي اتي ية امللق ة إلجراءات امل ا عة ال  ميكن أن تنظر اهلي ة في ا يف لألغذية والزراعة يف العامل

 .ما يلي يفجملاالت األولوية املذكورة أعاله،  ادورجا القادمة، وفقً 
 

 األولوايت السرتاتيجية احملتملة
تس ند األولودت االس اتي ية ا  ملة ال الية إلجراءات امل ا عة وال  ترد ضمن جماالت األولوية املق حة، إىل االح ياجات 

 .املحالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العوال حددت ال    حتديدها يف ال قرير عن 
 إنشاااااااااااااء ند  توصااااااااااايف ورصااااااااااااد ومعلومااات وطنيااة وعااامليااة للموارد الوراثيااة املااائيااة لألغااذيااة :1جمال األولوية 

 والزراعة وتقويتها
للمبيطلحات وال سيميات وال وصيييات اخلاصية ابملوارد الوراثية  ا: تعزيز االسي ةدام املوح د عامليً 1-1األولوية االسي اتي ية 

 املائية لألغذية والزراعة.
: حتسيييييييني وتوحيد إجراءات رفع ال قارير وتوسييييييييع نطا  نظم املعلومات القائمة املسييييييي ندة إىل 2-1األولوية االسييييييي اتي ية 

 ا في ا أنواع الزينة والكائنات الدقيقة.األنواع من أجل تغطية املوارد الوراثية املائية غري املبل غ عن ا، مب
دة وتعزيزهيييا وإضيييييييييييييييييياء الطيييا ع 3-1األولويييية االسيييييييييييييي اتي يييية  : تطوير نظم املعلوميييات الوطنيييية واإلقليميييية والعيييامليييية املوحييي 

األنواع  ال  اري/امللسسايت علي ا من أجل مجع البياانت  ش ن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة على مس و. أدىن من
 )أي األنواع املس زرعة واملةزوانت( وال حقق من ا ورصدها ورفع ال قارير  ش  ا.
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غري لال  ، مبا يف ذلك تلك على حد ٍّ سيواء الربي ةاألنواع ألنواع املسي زرعة و فع ال لأي دت الل نة اليرعية احلاجة إىل توصييف 
الس ل العاملي لألنواع املس زرعة ووضع نظام معلومات على الس ةدام الغذائي. وأثنت الل نة اليرعية على عمل املنظمة ا

وشيييييي  عت  .جترييب وأوصييييييت أبن عضييييييي املنظمة قدمًا يف إعداد سيييييي  ل منوذجي ،ذي صييييييلة عن تر ية املوارد الوراثية املائية
إعداد اسيييييي اتي يات وطنية وإقليمية ل وصيييييييف على ية على العمل مع املنظمة الل نة اليرعية األعضيييييياء واملنظمات اإلقليم

 .، مبا يف ذلك إجراء دراسات حالةامس دامً اس ةدامًا املوارد الوراثية املائية واس ةدام ا وتطوير ورصد 
 

 أجل تربية األحياء املائية اإلسراع يف تطوير املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة بشكل مناسب من :2جمال األولوية 
: ال وعية وال وصييييل إىل ف م أفضييييل خلبييييائص ال كنولوجيات الوراثية ودورها واملةاطر امل تبة 1-2األولوية االسيييي اتي ية 

عن يييا ول طبيق يييا على املوارد الوراثيييية امليييائيييية لألغيييذيييية والزراعييية، مبيييا يف ذليييك تكنولوجييييات ال  يييية االن قيييائيييية ال قلييييديييية 
 ولوجيات الناش ة.وال كن

: زددة اع ماد  رامج ال  ية االن قائية الطويلة األجل واملدارة  طريقة جيدة ابع بارها تكنولوجيا 2-2األولوية االسييييييييي اتي ية 
 حتسني وراثي أساسية لكافة أنواع تر ية األحياء املائية الرئيسية.

ل طوير األنواع والسييييييالالت  غية إطال  كامل إمكاانت : وضييييييع اسيييييي اتي يات و رامج وطنية 3-2األولوية االسيييييي اتي ية 
 ني تطوير تر ية األنواع اجلديدة  امناسييييييييبً  املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة. وينبغي أن حتقق اسيييييييي اتي يات ك ذه توازانً 

 )ا لية وغري ا لية( وتطوير أنواع مس زرعة لألنواع املوجودة ال  ت م تر ي  ا.
 : إجراء ال دريب املناسييييييييييييييب و ناء القدرات يف جمال ال حسييييييييييييييني الوراثي، وال سيييييييييييييييما علم 4-2وية االسيييييييييييييي اتي ية األول

 الوراثة الكمية.
املوارد الوراثية املائية ل سيييييريع تطوير من اجملاالت ذات األولوية يف خطة العمل العاملية  2أي دت الل نة اليرعية  شيييييدة اجملال 

وينبغي أن يركز ال حسييني الوراثي  االن قائي.اإلنسييال يف ما خص جمموعة من األنواع، مع ال كيز على ل  ية األحياء املائية 
 على جمموعة من السمات مبا يف ذلك النمو ومقاومة األمرا  ومقاومة اإلج اد. 

 
 تعزيز الستخدام املستدام للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وصوهنا :3جمال األولوية 

: وضيييييع سيييييياسيييييات مسييييي ندة إىل املةاطر وضيييييوا ط على إدخال املوارد الوراثية املائية لألغذية 1-3األولوية االسييييي اتي ية 
والزراعة وعلى نقل ا، وتطبيق نظم الرصييييييد لي م اآلاثر امل تبة عن األنواع غري ا لية واحلد من عواقب ا السييييييلبية على املوارد 

 قارهبا الرب ية على السواء.الوراثية املائية املس زرعة وأ
: حتديد األقارب الرب ية للموارد الوراثية املائية األكثر عرضيييييييييييية للةطر  غية احلر  على إدارجا 2-3األولوية االسيييييييييييي اتي ية 

  طريقة مس دامة وعلى تنييذ إجراءات البون املالئمة عند الضرورة.
واملسيييييييي قبلية امل تبة عن ال غريات البي ية على املوارد الوراثية املائية  : رصييييييييد وترق ب اآلاثر الراهنة3-3األولوية االسيييييييي اتي ية 

من خالل صييييون املوارد امل ددة وتطوير األنواع املسيييي زرعة امل كي ية مع تغري  لذلك، مثاًل  الألغذية والزراعة واالسيييي  ا ة وفقً 
 املنا  ل  ية األحياء املائية.
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ن يف املواقع الطبيعية، مبا يف ذلك محاية املوائل وإنشيياء مناطق مائية  مية،  وصيييه : تعزيز البييو 4-3األولوية االسيي اتي ية 
 ال د ري الرئيسي حلماية األقارب الرب ية امل ددة للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة.

لألغذية والزراعة ال  ت سيييييييم أبمهية حامسة : حتديد األقارب الرب ية امل ددة للموارد الوراثية املائية 5-3األولوية االسييييييي اتي ية 
 ل طوير تر ية األحياء املائية ومبايد األمساك الرب ية وإعطاء األولوية لبو ا يف املواقع الطبيعية.

: دمج صييييييون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  شييييييكل فعال يف عملية تطوير خطط إدارة 6-3األولوية االسيييييي اتي ية 
 مساك، وال سيما ابلنسبة إىل األنواع امل ددة.مبايد األ

: ينبغي النظر يف إنشييييييييييييياء مناطق مائية  مية عند تطوير عملية صيييييييييييييون املوارد الوراثية املائية 7-3األولوية االسييييييييييييي اتي ية 
 األساسية لألغذية والزراعة يف املواقع الطبيعية.

املائية امل ددة وامل مة ال  ت م ع ابألولوية  وصي ا مرشحة للبون اليعال : حتديد املوارد الوراثية 8-3األولوية االس اتي ية 
 خارج املواقع الطبيعية.
: تطوير اخلطو  ال وجي ية وأفضيييل املمارسيييات وال ويج هلا من أجل صيييون املوارد الوراثية املائية 9-3األولوية االسييي اتي ية 

 ة.يف اجلسم احلي ويف األان يب خارج املواقع الطبيعي
: رصيييد اسييي ةدام وتبادل املوارد الوراثية املائية ألغرا  غري غذائية، مثل أنواع الزينة، واألمساك 10-3األولوية االسييي اتي ية 

 الغذائية وحتديد املةاطر واالح ياجات ذات البلة.
 .نرك زت الل نة اليرعية على صون األنواع امل ددة واحلاجة إىل وجود  نوك جينات لدعم عملية البو 

 
 السياسات واملؤسسات وبناء القدرات :4جمال األولوية 

: دعم األعضاء يف تطوير ورصد وإنياذ السياسات واإلدارة السليمة ال  تويل االع بار الواجب 1-4األولوية االس اتي ية 
 طريقة مس دامة، وال  ت م مواءم  ا للمسائل امللثرة على صون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واس ةدام ا وتطويرها 

  ني القطاعات احلكومية.
: وضيييييييع اسييييييي اتي يات وطنية لبيييييييون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف املواقع الطبيعية 2-4األولوية االسييييييي اتي ية 

 وخارج ا والس ةدام ا  طريقة مس دامة.
ن  شيييييي ن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتوعية : دعم ال واصييييييل الوط  3-4األولوية االسيييييي اتي ية  واإلقليمي ا سيييييي 

 أصحاب املبلحة، من املس  لكني إىل واضعي السياسات، أبمهية هذه املوارد.
: تعزيز ال وصييييل إىل ف م أفضييييل لألدوار ال  يلدي ا أصييييحاب املبييييلحة املعنيون ابملوارد الوراثية 4-4األولوية االسيييي اتي ية 

ملائية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك اجمل معات األصيييييييلية والنسييييييياء، ولدورهم يف صيييييييون هذه املوارد واسييييييي ةدام ا وتطويرها ا
  طريقة مس دامة.

: دعم عمليات اسييييي عرا  ال شيييييريعات الوطنية ال  تنظم املوارد الوراثية املائية غري ا لية، مبا يف 5-4األولوية االسييييي اتي ية 
هذه املوارد وتبادهلا  طريقة مسييلولة ابالسيي ناد إىل تقييمات املةاطر املناسييبة واحلبييول على املوارد وتقاسييم  ذلك اسيي ةدام

 املنافع ا ددة خلبائص املوارد الوراثية املائية.



COFI/2020/3 12 

 : تعزيز توعية األعضييييييياء ابلدور الذي ميكن أن تلديه االتياقات والبيييييييكوك الدولية يف صيييييييون6-4األولوية االسييييييي اتي ية 
املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واس ةدام ا وتطويرها  طريقة مس دامة، وحتسني تنييذ هذه االتياقات والبكوك من 

 أجل حتقيق أثر إجيايب.
: إقامة أو تعزيز امللسسات الوطنية، مبا يف ذلك ج ات ال نسيق الوطنية، ل ةطيط ال دا ري اخلاصة 7-4األولوية االس اتي ية 

 ملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتنييذها من أجل تنمية قطاع تر ية األحياء املائية ومبايد األمساك.اب
: إقامة أو تعزيز امللسييييييييييسييييييييييات الوطنية ال عليمية والبحثية املعنية ابملوارد الوراثية املائية لألغذية 8-4األولوية االسيييييييييي اتي ية 

 القطاعات يف جمال صون هذه املوارد واس ةدام ا وتطويرها  طريقة مس دامة.والزراعة وتعزيز ال عاون  ني 
: تعزيز القدرة البشرية الوطنية على توصيف املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وجردها ورصد 9-4األولوية االس اتي ية 

مة وتطويرها، مبا يف ذلك تقييم ا االق بييييادي اجتاهاجا واملةاطر املرتبطة هبا من أجل صييييو ا واسيييي ةدام ا  بييييورة مسيييي دا
 وتوصيي ا وحتسين ا الوراثي.

: تشيييييي يع وضييييييع أنشييييييطة للشييييييبكات ودعم تطوير وتعزيز الر ط الشييييييبكي الدويل وتشيييييياطر 10-4األولوية االسيييييي اتي ية 
 املعلومات  ش ن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة.

املوارد، مبا يف ذلك املالية من ا، لبيييييييييييون املوارد الوراثية املائية  تعب ةز اجل ود الرامية إىل : تعزي11-4األولوية االسييييييييييي اتي ية 
 لألغذية والزراعة واس ةدام ا وتطويرها  طريقة مس دامة.

األولوية، مبا يف ذات االت اجملمن  4عدد من ال وصييات  شي ن أولودت اسي اتي ية يف إطار اجملال  الل نة اليرعية تقد مت 
ذلك الطلب إىل املنظمة وضييييييييع خطو  توجي ية للبلدان  شيييييييي ن إقامة الشييييييييبكات الدولية واإلقليمية والوطنية وإقامة  نوك 

 .الرصيد البيا  وحتسنيجينات واإلدارة الوراثية ل حسني األرصدة وإدارة 
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 2رفق امل

 املائيةألحياء املستدامة لرتبية لللربانمج العاملي املتكامل ا

 مذكرة مفاهيمية
 معلومات أساسية 

رغم تباطل معدل و . إن اج األغذية املائية من املائةيف  53من إمجايل إن اج األمساك و املائةيف  46ثل تر ية األحياء املائية ع
هذا  سييي  ل، 2018ويف عام . سييينودً  املائةيف  5.3ال يزال يسييي  ل إال  أنه  ،منو إن اج تر ية األحياء املائية يف العقود األخرية

مليون طن من  82.1، مبا يف ذلك (مليار دوالر أمريكي 234 قيمة )طن  ماليني 114.5 لغ  اجديدً  اقياسييييً  ان اج رقمً اإل
. طن من املن  ات غري الغذائيةألف  26 لغ إضييييييييييييييايف وكان هناك إن اج .  طن من النبااتت املائيةينيمال 32.4واألمساك 

من اإلن اج العاملي من  املائةيف  88.7 نحو  2018يف عام اسييييي  ثر  حيثحياء املائية، ألأكرب من ج ل اآسييييييإقليم شيييييك ل يو 
. تر ية األحياء املائية يف مياه داخليةمن ( املائةيف  62.5)عاملًيا ن اج اإلوأييت اجلزء األكرب من . األمساك املةببة لألغذية

 3.(2020منظمة األغذية والزراعة، )

. سيينودً  املائةواحد يف منو قدره من األمساك سيييسيي مر يف ال وسييع مبعدل اإلمجايل أن اإلن اج العاملي إىل وتشييري ال قديرات 
ي وقع أن يبييييل إن اج األغذية املائية إذ ، تر ية األحياء املائيةن طريق ع اتقريبً هذا كله منو اإلن اج ي حقق أن من امل وقع و 

منظمة ) 2016عن مسيييييييييي ودت عام  املائةيف  37قدرها ، أي  زددة 2030طن حبلول عام  ماليني 109املسيييييييييي زرعة إىل 
 3.(2020األغذية والزراعة، 

دور هام يف دعم أن تقوم  للمنظمة ميكن و  ،امسيييييييييييي دامً هذا املسيييييييييييي مر تر ية األحياء املائية ومن الضييييييييييييروري أن يكون منو 
سيييي طلب حتقيق أهداا ال نمية املسييي دامة النظر يف ال نمية و . لدي م املائيةتر ية األحياء أعضيييائ ا ملواصيييلة تطوير قطاعات 

واملقايضيييات عرب  أوجه ال آزرمع مراعاة  ،م كاملةاملسييي دامة يف قطاعات الزراعة والغاابت ومبيييايد األمساك وعربها  طريقة 
  ج مرن وتوسييييييييييع مسييييييييي ودتائية  ناء ل  ية األحياء املالنمو املسييييييييي دام ا ي طلب ولذ. القطاعات وعرب أ عاد االسييييييييي دامة

 اجدً القطاع امل باينة تنمية تطور ومراحل نظم تر ية األحياء املائية عك  تنوع مبا يرب القطاعات و ع احاليً ال كامل القائمة 
  نياملشيييييييي كة لألغذية والزراعة املسيييييييي دام الرؤية  لذلك  اإلطار  توفر  4 ل نة مبييييييييايد األمساك،وابالسيييييييي شيييييييياد . األقاليمعرب 

( 3)ظم اإليكولوجية الطبيعية؛ الن  ومحاية وتعزيز صييييون و ( 2)حتسييييني كياءة اسيييي ةدام املوارد؛ ( 1: )وهياخلمسيييية  اومبادئ 
اإليكولوجية تعزيز قدرة النار واجمل معات والنظم و ( 4)والرفاه االج ماعي؛ الرييية واإلنباا سبل املعيشة وحتسني محاية و 

 .ةوالبشري ةالطبيعيعرب األنظمة واليعالة الرشيدة تش يع احلوكمة و  (5)؛ كيفوال  على البمود

تطوير منظمة األغذية والزراعة لدعم أعضييييييييييييائ ا يف ت بناه لربانمج عاملي  خطو  عريضييييييييييييةالغر  من هذا املرفق هو تقدمي 
مبيييييايد ويقبيييييد هبذا الربانمج أن يكون اسييييي  ا ة جملموعة من الطلبات املقدمة من جلنة . ألحياء املائيةاملسييييي دامة ل  ية ال

 . العمل وثيقةعلى النحو املبني يف جلن  ا املة بة    ية األحياء املائية من األمساك و 

                                        
3 en9229http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca  
. 2018يوليو/ عوز  13-9تقرير الدورة الثالثة والثالثني لل نة مبيييييييييييييييايد األمساك، روما،  .2019 .يف منظمة األغذية والزراعة 5، البييييييييييييييييحة 36اليقرة  4

 .CC BY-NC-SA 3.0 IGO روما. ال خيص 1249، تقرير رقم مبايد األمساك وتر ية األحياء املائية يف املنظمة
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 أهداف الربانمج

يف ألحياء املائية املسييييييييي دامة ل  ية المسيييييييييامهة تعظيم إىل ألحياء املائية املسييييييييي دامة ل  ية للي دا الربانمج العاملي امل كامل 
 : أهداا ال نمية املس دامة من خاللحتقيق 

 
املسييييييييييي دامة   ية الطوير   ي علق  يف ماق وم كامل لدعم وتلبية اح ياجات األعضييييييييييياء نسييييييييييي  عكني  ج م ركَّز وم   (1)

 ؛ةاملائيألحياء ل

معاجلة القضاد العاملية جتاه ومع شركائ ا االس اتي يني املنظمة عرب على حنو كامل  ق ج تعاوين وم سأتسي   (2)
 واإلقليمية والناش ة؛

ق على العمل ودعم م عددين احنني مالسيييييييعي إىل مشييييييياركة كبرية من  (3) ال  جيري األولودت االسييييييي اتي ية املنسييييييي 
 .حتديدها

 الرئيسية للربانمجالقوى الدافعة 

ملعاجلة القضييييياد املشييييي كة مثل ال ياعالت البي ية ألحياء املائية املسييييي دامة لة ل  يلالربانمج العاملي امل كامل  سيييييي ري وضيييييع
ظم وسيييييييالسيييييييل القيمة إىل جانب قضييييييياد انشييييييي ة مثل ال ةييف من آاثر تغري املنا  وال كيف معه واالسييييييي  ا ة وتطوير الن  

البلدان ال  ت طلب دعًما خاًصا عاملي الطا ع، سي ري ال كيز على جمموعة من الربانمج  ينما سيكون و . 19-كوفيدلييييييييييييييي
على غرار البلدان األقل  منًوا والدول اجلزرية البييغرية النامية إضييافة إىل املناطق ال  تكون في ا عادة تر ية األحياء املائية غري 

اء املائية تر ية األحيمسييييامهة تعظيم على ز الربانمج ريك  سييييكما   .لذلك م طورة ابلقدر الكايف وإن كانت علك طاقات كرب.
ا يف حتقيق أهداا ال نمية املسيييييي دامة وملشييييييراجا، لكنه سيييييييسيييييي  يب  اسيييييي اتي ية املنظمة : م عددة من اقو. دافعة لأيضييييييً

جلنة مبيييييييييييايد األمساك والل نة اليرعية املة بييييييييييية    ية وتوجي ات ، وتوصييييييييييييات (" يد ايدً العمل "مثل مبادرة )وأولودجا 
مثل اتياقية ال نوع البيولوجي كأخر.    افلعن طريق وطلبات األعضيييييييييييييياء والطلبات املوج ة إىل املنظمة األحياء املائية، 

 . واتياقية األمم امل حدة اإلطارية  ش ن تغري املنا 

كما ،  مدونة السيييلوك  شييي ن البييييد الرشييييدا مع األعضييياء، سييييكون الربانمج م سيييقً طالب ملو قو. الدافعة واسييي  ا ة هلذه ال
الذي املائية األحياء امللعر العاملي حول تر ية  مةض عن ا سيييييييتطويره من خالل الن ائج وال وصيييييييات الرئيسييييييية ال   سييييييي م

من خالل إعالن شنغ اي ) شبكة مراكز تر ية األحياء املائية يف إقليم آسيا وا يط اهلادل/منظمة األغذية والزراعةس عقده 
يسيييي  يب لالح ياجات واألولودت  ام كييً  اربانمج  رانجمً الوسيييييكون . بييييلةال. ذات خر األعاملية اللعرات املو  (ةطط لهامل

جلنة مبيييييايد األمساك وجلن  ا اليرعية يف دورات ابن ظام وحتديثه تقدمه ومبيييييادر ال مويل امل غرية، وسيييييي ري رصيييييد تركيزه و 
 .املة بة    ية األحياء املائية

 هيكل الربانمج

إىل ي  آليات الدعم المن ع د تغطي ه تطوير  رانمج يف  نيم مثلالذي سيييييييييي بيييييييييد. له   حديالالربانمج و سييييييييييكون تركيز 
مما على حنو أكثر مشولية ألحياء املائية املسييييي دامة ل  ية ال  طويرلعرب عدد من املواضييييييع ودجم ا  يعالية  الدعم السيييييياسيييييايت

 .  ج احلاليةالن   يحه ت

الذكية وتكنولوجيا /ال كنولوجي على حنو مناسيييييييييب، مبا يف ذلك ال كنولوجيا الرقميةإىل تطبيق اال  كار الربامج وسيييييييييي طلع 
تر ية األحياء أفضيييل ممارسيييات تطوير نظم : الة تشيييملاملعلومات واالتبييياالت يف تبيييميم عناصييير الربانمج إلجياد حلول فع  
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حوكمة تر ية و ؛ األعالا إدارةاألعالا و و لبذور؛ املائية وإمدادات االوراثية البيييييييحة؛ املوارد إدارة ؛ األمن البيولوجي و املائية
وميكن . سييييل القيمةال نمية االق بييييادية واالسيييي ثمار؛ وتعزيز سييييالو ، ووضييييع السييييياسييييات وال ةطيط املكاين؛ األحياء املائية

 .الربانمجتطوير لد. تكييف هذه العناصر وتعديل ا 

الربانمج، االس  ا ة حلاالت الطوارل، مبا يف ذلك ال عايف من جائحة عرب طبق قطاعات، ال  ت  العا رة للالقضاد وس شمل 
وال ةييف من آاثر تغري املنا  وال كيف  ؛(اإلجيا ية والسييييييييييييييلبية)البي ية اآلاثر  ال ياعالت البي ية مبا يف ذلكو ؛ 19-كوفيد
 والوعي العام هلا،   ية األحياء املائيةلالعام ال بييييييييييييييور القضيييييييييييييياد االج ماعية مبا يف ذلك و تعميم ال نوع البيولوجي؛ و معه؛ 

املوارد البشيييرية والقدرات امللسيييسيييية تقوية مبا يف ذلك  ،والعمل الالئق وحقو  العمال؛ و ناء القدرات ؛والقضييياد اجلنسيييانية
 . ونقل ال كنولوجيا وال عليم وال دريب واإلرشاد

 نة اليرعية املة بيييية    ية األحياء املائية ال ا عة لل نة لا الدجدال  حنظمة املالن ائج يف البداية أولودت عمل سيييي ةدم تو 
الراهنة تعك  األولودت حبيث قطاعات العا رة للع تكييف املواضييييييييييييييع والقضييييييييييييياد م 5 دورجا الثامنةيفمبيييييييييييييايد األمساك 

ومد. القو. الدافعة  سييييي  طور أنشيييييطة الربانمج ل عك  األولودت املسييييي قبلية وتغري  كما .  واألنشيييييطة اجلارية مع األعضييييياء
  .املوارد تعب ة

العا رة األنشييييييطة و املواضيييييييعية تطوير األنشييييييطة إىل وارد امل تعب ةتوجيه مع  اواسيييييي اتي يً  م كاماًل  ادعمً الربانمج وسيييييييشييييييمل 
 :مبا يف ذلك ،اضيعللمو 

 
  (نظمة ومع الشركاءضمن امل) وإقامة الشبكاتالشراكة 

  العمل مثل الدول اجلزرية البييييييغرية النامية، وأفريقيا، والبلدان ذات األولوية ملبادرة )حتديد األولودت اجلغرافية
 (يد  ايدً 

  قيياعييدة البييياانت اإلحبيييييييييييييييائييية عن مبيييييييييييييييايييد األمسيياك وتر ييية األحييياء املييائييية  مثييل)مجع البييياانت وموارد اإلدارة
FishstatJ ، ملشرات أداء تر ية األحياء املائية يف العاملو WAPI قاعدة  ياانت إدخال األنواع املائية، و DIAS) 

 مبادرات تعب ة املوارد 

  على الندوات و ، تر ية األحياء املائيةحول اإلخبارية نظمة املنشيييرة و مثل املوقع اإللك وين، ) تاالتبييياالوسيييائط
 (قديةالع  لعرات املو  واصل االج ماعي، ال لوسائو ، اإلن نت

                                        
)م اح  .2015أك و ر/تشيييرين األول  9-5  رازيليا، الربازيل،، األحياء املائيةلل نة اليرعية املة بييية    ية الثامنة تقرير الدورة يف  4، البييييحة 83اليقرة  5

 (http://www.fao.org/3/a-i5191t.pdf :على
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 والتطبيق التطوير

يسيييي  يب لالح ياجات واألولودت امل غرية،  احيً  ا رانجمً ألحياء املائية املسيييي دامة لل  ية لالربانمج العاملي امل كامل سيييييكون 
  .19-وفيدجائحة كو  الغذائينظام المعاجلة القضاد والطلبات الناش ة، مثل االس  ا ة ل حوالت يرمي إىل 

شعبة تعب ة و ، امل حدة األمموال عاون مع الشراكات  ةشعبمبا يف ذلك )الكاملة قدرات املنظمة  الربانمج  يعاليةةدم وسيس 
وشييركائ ا االسيي اتي يني، مبا يف  ( ني  لدان اجلنوب وال عاون الثالثيال عاون وشييعبة  ،القطاع اخلا مع شييراكات الاملوارد و 

  طويراملوارد الكافية ل لبية اح ياجات القطاع لل عب ة ذلك الشيييييييييييركاء القطريون والشيييييييييييراكات  ني القطاعني العام واخلا ، 
 .ألحياء املائيةاملس دامة ل  ية ال

 . يف املنظمةد األمساك يشعبة مباعرب املق حات وال عاون ويوجه موضع ال طبيق الربانمج وضع يوس

  .الربانمجأتمني ال مويل لدعم على ع األعضاء والشركاء على تقدمي املالحظات واملساعدة ش   ي  و 
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 3 املرفق

 20+لأللفيةتربية األحياء املائية املؤمتر العاملي حول 
 تربية األحياء املائية من أجل األغذية والتنمية املستدامة

 ، شنغهاي، الصني2021أيلول /سبتمرب 22-27

 نشرة متهيدية توضيحية

 مقدمة

 ،أغذية مغذيةواسييطة   2050مليارات نسييمة حبلول عام  9يشييك ل إطعام سييكان العامل، الذين ي وقع أن يبييل عددهم إىل 
حتييدًد هييائاًل   يياج إىل ائرا  م ييات املاليني من املزارعني وجم زي األغييذييية وال  ييار والبيياحثني واخلرباء الينيني والقييادة يف 

وميكن لألمساك وغريها من من  ات تر ية األحياء املائية أن تلدي دورًا رئيسييييييييًيا يف تلبية هذه امل طلبات . أحناء العاملخم لف 
والغذاء هبذه املن  ات م م جًدا لنظام غذائي . يف تلبية اح ياجات األمن الغذائي لليقراء يف الوقت ذاتهو الغذائية، كما 

غري أن زددة اإلن اج وحدها . األسيياسييية، وخاصيية لألم ات واألطيالاملغذدت الدقيقة على مغذٍّ وصييحي وم وازن   وي 
ا حاجة إىل ضيييييمان إن اجٍّ من تر ية األحياء املائية سيييييليم وآمن، مع اختاذ تدا ري حازمة على صيييييعيد  ال تكيي، ف ناك أيضيييييً

ا ضيييييبيولوجي لضيييييمان من ج جيد النوعية وآمن ومقبول اج ماعيً المن األ مان القدرة على ا، ولي  ذلك فحسيييييب  ل أيضيييييً
وال يزال من امل م معاجلة القضيييييييياد اإلمنائية . ر ط اإلن اج ابألسييييييييوا  اإلقليمية والعاملية من خالل تطوير سييييييييالسييييييييل القيمة

الرئيسيييية يف هذا القطاع ودعم فر  األعمال ال  ارية وفر  العمل، مبا يف ذلك للشيييباب والنسييياء، لضيييمان منو مسييي دام 
وهذه ال دا ري ت طلب كل ا . ألغذية هذا وأتمني فر  العمل وسييييييبل العيش احلالية واملسيييييي قبليةطويل األجل لقطاع إن اج ا

ا ويف الوقت احلايل، يعمل يف تر ية األحياء املائية ما ال يقل عن . لذلك  رامج تدريبية وتنمية للقدرات مبييييييممة خبيييييييبييييييً
املعاجلة وال  ارة )على ام داد سييييالسييييل القيمة  اشيييي ةالنمليون عامل يف اإلن اج وحده، ابإلضييييافة إىل ماليني الو ائف  20

ولكن، ل حقيق . وعموًما، ميكن ملسيييييييييامهة تر ية األحياء املائية يف حتويل النظام الغذائي أن تكون كبرية(. والسيييييييييياحة البي ية
قة أقبيييييييييييى مسيييييييييييامهات القطاع يف حتقيق الغادت ا ددة يف إطار أهداا ال نمية املسييييييييييي دامة، ال  د  من إجراء ات منسييييييييييي 

 .وم سارعة

يف سيييييد الي وة امل وقعة  ني ( البيييييغرية النطا  والواسيييييعة النطا  على حد سيييييواء)وإدراًكا للدور احلاسيييييم ل  ية األحياء املائية 
العر  والطلب على األمساك يف العامل، واحلاجة إىل تبادل املعلومات واخلربات، وأمهية وجود رؤية مشيييييييييي كة وتقدير مشيييييييييي ك 

تر ية حول لكييية حتقيق النمو املسييييييي دام هلذا القطاع الغذائي، تقوم املنظمة،  ناء على طلب أعضيييييييائ ا،   نظيم امللعر العاملي 
ابل عاون مع شيييبكة مراكز تر ية األحياء املائية يف إقليم آسييييا وا يط اهلادل ووزارة الزراعة والشيييلون  20+ألحياء املائية لأللييةا

، لكنه أتجل  سيييبب 2020تشيييرين األول /وكان من املقرر أن يعقد هذا امللعر يف أك و ر. الرييية يف مج ورية البيييني الشيييعبية
تزال  وال. يف شيييييييينغ اي، البييييييييني 2021أيلول /سييييييييب مرب 27إىل  22يف الي ة من عقده اآلن قرر من املو  19-جائحة كوفيد

 . عقدهاملشاركني يف امللعر العاملي املزمع  مجيع املنظمة وشركاؤها مل زمني ال زاًما كاماًل مبكافحة اجلوع واليقر و بحة وسالمة
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 معلومات أساسية

م كافئ، يف تر ية األحياء املائية يف العقود األخرية، هناك حاجة إىل اس عرا  القطاع ن ي ة ال طور السريع، وإن يكن غري 
ل حقيق ف م أفضييييييييييييل للثغرات وال حددت ال  عكن معاجل  ا من خالل توجيه وتعزيز احلوكمة واالسيييييييييييي ثمار وال كنولوجيا 

لل حددت العاملية مثل آاثر تغري املنا  وخماطر ويف سيييييا  ال بييييدي . واال  كار والشييييراكة وال عليم واإل داع وتقاسييييم املعرفة
فقدان ال نوع البيولوجي واحلاجة إىل ضيييييمان اجلدو. االق بيييييادية واإلنبييييياا االج ماعي يف آن مًعا، سيييييي طلب األمر أن 

وال غذية،  يبذل أصييييحاب املبييييلحة مجيع م ج ًدا منسييييًقا وعاملًيا ل عزيز مسييييامهة ال  ية املسيييي دامة لألحياء املائية يف الغذاء
. النمو االق بيييييييييييييييادي وزددة امليزان ال  ياري مبيا يعود ابلييائيدة على النيار وكوكيب األر  حتقيقيف خيض اليقر و و كميا 

أوجه  ني الشيييييييييركاء مجيع م لبناء  يف ماوالواقع أن ال حددت أكرب من أن تواج  ا أي وكالة مبيردها، وسييييييييي  طلب ال عاون 
 . م عون هبا وال  يكمل  عض ا  عًضامن خالل نقا  القوة ال  ي  آتزر

 أهداف املؤمتر 

، ي دا امللعر إىل مجع أصييييحاب "تر ية األحياء املائية من أجل الغذاء وال نمية املسيييي دامة" عن يف إطار املوضييييوع الشييييامل
حلوكمة واال  كارات والقطاع اخلا  واملزارعني واألوسا  األكادميية واجمل مع املدين ل حديد آليات ا اتاملبلحة من احلكوم

وسييييييسيييييلط الناتج . ال كنولوجية وفر  االسييييي ثمار يف جماالت ال عاون ال  سييييي دفع   طوير ال  ية املسييييي دامة لألحياء املائية
الضييييوء على املبادل واملسييييارات االسيييي اتي ية ل عظيم الدور الذي سيييييلديه قطاع تر ية إعالن شيييينغ اي، الرئيسييييي للملعر، 
 . حتقيق أهداا ال نمية املس دامةاألحياء املائية يف

 :ا يليتر ية األحياء املائية مبحول وعلى وجه ال حديد، سيقوم امللعر العاملي 

 اس عرا  الوضع واالجتاهات والقضاد الناش ة يف تطوير تر ية األحياء املائية؛ (1)

وصييي هبا السييياسييات ال  سييبق أن أ  تقييم ال قدم ا رز يف تطوير تر ية األحياء املائية يف ضييوء االسيي اتي يات و و  (2)
 على املس ويني اإلقليمي والعاملي؛

 حتديد االح ياجات والير  وال حددت يف تر ية األحياء املائية ومسامهاجا يف ال نمية املس دامة؛و  (3)

غييذائي  نيياء توافق يف اآلراء حول األولودت واإلجراءات الالزميية للن و     ييية األحييياء املييائييية كقطيياع إن يياج و  (4)
 . مس دام قادر على املنافسة عاملًيا

 :وس كون املةرجات الرئيسية للملعر هي

 ل سليط الضوء على املبادل واملسارات االس اتي ية ل عظيم مسامهة ال  ية املس دامة لألحياء  – إعالن شنغ اي
 املائية يف حتقيق أهداا ال نمية املس دامة؛

  يوفر معلومات عن حالة القطاع واجتاهاته والقضيييييياد  –حياء املائية وتوليف عاملي إقليمية ل  ية األ عمليات اسيييييي عرا
 الناش ة؛

  املعلومات واملناقشات من كل ٍّ من اجللسات املواضيعية سي ري توليف –وقائع امللعر. 

اء  ني خارطة طريق لزددة تيسري تطوير تر ية األحياء املائية من خالل تعاون م عز ز و ن   إعالن شنغ ايأن يوفر  من امل وقعو 
ر تنييذ اإلجراءات املوصييييى هبايمجيع أصييييحاب املبييييلحة املعنيني ما سيييي وسيييي كون خمرجات امللعر مجيع ا م احة جمااًن . يسيييي 
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 املنظمة يف جلنة مبيييايد األمساك والل نة اليرعية لالطالع علي ا،  ينما سييي عر  املةرجات الرئيسيييية ملزيد من ال باحث يف
 .املة بة    ية األحياء املائية

 األحياء املائية  حول تربيةاملؤمترات العاملية السابقة 

تر ية األحياء املائية هذا امللعر الرا ع يف سيييييييلسيييييييلة من امللعرات املوج ة حنو ال نمية ال  أثرت حول سييييييييكون امللعر العاملي 
 :تطوير تر ية األحياء املائية يف العامل على

اسييييي اتي ية كيوتو ( 1976كيوتو، الياابن، )وضيييييع ملعر منظمة األغذية والزراعة ال ق  عن تر ية األحياء املائية  (1)
ر حتول تر ية األحياء املائية من نشييا  اق بييادي تقليدي إىل نشييا  اق بييادي  6ل نمية تر ية األحياء املائية، ويسيي 

 .  ني البلدان النامية ل وسيع تطوير تر ية األحياء املائية يف ماى العلم، وعز ز ال عاون الي  قائم عل

تر ية  حولشييييبكة مراكز تر ية األحياء املائية يف إقليم آسيييييا وا يط اهلادل /اع مد ملعر منظمة األغذية والزراعة (2)
إعالن ابنكوك واالسيييييييييييييي اتي ية  7(2000ابنكوك، اتيالند، )األحياء املائية يف األليية الثالثة، ابنكوك، اتيلند 

عنبييييييرًا اسيييييي اتي ًيا تعاا دور تر ية األحياء  17الذي تضييييييمن  2000،8ل نمية تر ية األحياء املائية ما  عد عام 
. املائية يف ختييف حدة اليقر وتعزيز األمن الغذائي واحلياظ على سييييييييييييييالمة واسيييييييييييييي دامة املوارد الطبيعية والبي ة

 . اق حت االس اتي ية تدا ري إلدماج تر ية األحياء املائية يف  رامج ال نمية يف القطاعني العام واخلا و 

تر ية  حولشييييبكة مراكز تر ية األحياء املائية يف إقليم آسيييييا وا يط اهلادل /اع مد ملعر منظمة األغذية والزراعة (3)
إعيييادة أتكييييد االل زام إبعالن : توافق آراء  وكييييت 9(2010فوكييييت، اتيالنيييد، ) 10+األحيييياء امليييائيييية لأللييييية

الذي أقر ابسييي مرار قيمة ومالءمة االسييي اتي ية وحدد سيييبعة عناصييير ت طلب املزيد من ال م ني  غية  10ابنكوك،
 .تعزيز النمو املس دام للقطاع

 ترتيبات التنفيذ

األحياء املائية يف إقليم آسيييييييييييا وا يط اهلادل ووزارة شيييييييييي ك يف تنظيم امللعر منظمة األغذية والزراعة وشييييييييييبكة مراكز تر ية ت
ق األمانة تنييذ امللعر ككل وتعد  مواد االتبييييياالت وتقدم الدعم املك يب لل  ان  الزراعة والشيييييلون الرييية يف البيييييني، وتنسييييي 

 . املنظ مة للملعر

وهي ة الزراعة والشيييلون الرييية ( ية يف البييينيوزارة الزراعة والشيييلون الريي)سييييقوم ابسييي ضيييافة امللعر مك ب مبيييايد األمساك 
االسيي ضييافة األكادميية البييينية لعلوم مبييايد األمساك، ومجعية  يفويشييارك . لبلدية شيينغ اي وجامعة شيينغ اي للمحيطات

ز املبيييايد البيييينية، ومجعية مبيييايد األمساك البيييينية، ومجعية مبيييايد األمساك البيييينية يف اخلارج، وال حالف البيييي  ل   ي
 .وتسويق املن  ات املائية، ومجعية ال  مني امل بادل ملبايد األمساك، ومجعية صناعة الطحالب البينية

 .سيعلن عن املكان ا دد يف شنغ اي قريًبا: مكان انعقاد امللعر

                                        
6 .htm00E863E/AC863AC/3www.fao.org/  
7 http://www.fao.org/3/Y2815A/Y2815A00.htm  
8 e.pdf351ad-a/3www.fao.org/  
9 e.pdf2734e/i2734i/3www.fao.org/  

10 .pdf2010-12-13Phuket_Consensus_/2010www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/aquaculture/aq  

http://www.fao.org/3/Y2815A/Y2815A00.htm
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 الربانمج

 املواضيعوس  عر  هذه . هبذا القطاع راهًنا ومس قباًل مواضيع مواضيعية م بلة حددت جلنة الربانمج الدولية للملعر تسعة 
 .وتناقش طوال اجللسات املواضيعية للملعر

 :  يفعناوين العمل يف اجللسات املواضيعية ال سع أما 
 

 ن ظم تر ية األحياء املائية  (1)

 اال  كار يف تر ية األحياء املائية واحللول الينية (2)

 حتويل تر ية األحياء املائية ل حقيق أهداا ال نمية املس دامة (3)

 أعالا األحياء املائية وتغذي  ا  (4)

 اإلدارة املس دامة للموارد الوراثية املائية وحتسين ا وإمدادات البذور (5)

 األمن البيولوجي وإدارة صحة احليواانت املائية (6)

 سياسات وختطيط تر ية األحياء املائية وحوكمة القطاع  (7)

 األ عاد االج ماعية واإلنسانية ل  ية األحياء املائية  (8)

 القيمة ملن  ات تر ية األحياء املائية ووصوهلا إىل األسوا  سالسل  (9)

 
  ي  اليرصييية للمب دئني يف هذا احلقل سيييوسييي عر  جلسييية ملبيييقات البحوث الناشييي ة ذات البيييلة ابجملاالت املواضييييعية و 

ون على وسييييحبيييل اليائز . وسييي  دخل امللبيييقات ال  يقدم ا الشيييباب تلقائًيا يف مسيييا قة ملبيييقات. لل ياعل مع احلضيييور
إعداد مقالة موجزة جمللة تر ية األحياء املائية ومبييايد األمساك إىل يدعون سيييف اجللسيية العامة و " عر  قبييري"فرصيية تقدمي 

(http://www.aquacultfish.com/.) 

، سييييي  قدم يف اليوم األول  عد االف  اح 2020ائية يف العامل لعام وتقوم املنظمة إبعداد توليية عاملية عن حالة تر ية األحياء امل
وسيي سييلط  اضييرات يقدم ا  اضييرون . وسيي  قدم سيي ة اسيي عراضييات إقليمية يف جلسييات عامة. الرمسي والكلمات الرئيسييية

و  الينية يف إطار وس  ضمن العر . مدعوون وفعالية جانبية واحدة أو أكثر الضوء على املواضيع الرئيسية والقضاد الناش ة
وسييييي  اح . اجللسيييييات املواضييييييعية ندوة نقا   ني جمموعة من اخلرباء تغطي اح ياجات وفر  وحتددت تر ية األحياء املائية

وأخريًا، س قوم الل نة ا لية املنظ  مة . اليرصة للمندو ني ل قدمي مدخالت  ش ن الرسائل وال وصيات الرئيسية لكل موضوع
 .أيلول/سب مرب 26  نظيم رحلة ميدانية اخ يارية لزدرة مرافق تر ية األحياء املائية يف 

 . وال تزال الير  م احة للمسامهني والراعني، وامل  مون مدعوون لالتبال ابملنظمني

 برانمج إشاري

 النشا  ال اريخ
 الوصول وال س يل أيلول/سب مرب 22األر عاء، 

 أيلول/سب مرب 23اخلمي ، 
 االف  اح الرمسي

 عامةالاجللسة يف عرو  الالرئيسية و ات الكلم
 العاملي واالس عراضات اإلقليمية ال وليف

http://www.aquacultfish.com/
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 س قبال حيل اال: مساءً 

 املدعوين  اضرات  أيلول/سب مرب 24اجلمعة، 
 م وازيةندوات نقا  عرو  مواضيعية و 

 أيلول/سب مرب 25السبت، 

 ير  املواضيعيةالاالس ن اجات وال وصيات البادرة عن 
 *من  جوائز مسا قة ملبق الطالب

 إعالن شنغ اي تقدمي
 االخ  ام الرمسي

 (كليةلقاء  اخ ياري و نشا  )ائية املحياء األ  ية لميدانية إىل مرفق  زدرة أيلول/سب مرب 26األحد، 
 ةاملغادر  أيلول/سب مرب 27االثنني، 

 .س نظ م خالل امللعر جلسة ملبقات* 
 

 التسجيل

 . حضور امللعر جماين وسي علن عن إجراءات ال س يل قريًبا على موقع امللعر

 التصال 

 GCA@fao.org: الربيد اإللك وين
 www.aquaculture2020.org: املوقع
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