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 ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة املوجود على هذه الصفحة؛ 
وهي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة هتدف إىل التقليل إىل أدىن حّد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. 

 . www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة: 

A 

 األسماك مصايد لجنة
 اللجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية

 الدورة التاسعة

 2017أكتوبر/تشرين األول  27 – 24روما، 

جهود إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في منظمة األغذية والزراعة 
للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية لتنفيذ توصيات الدورات السابقة 

 التابعة للجنة مصايد األسماك

 موجز

إدارة مصــايد األمســاك وتربيـة األحيــاء املائيــة يف منظمــة اجلهــود الـيت تبــذهلا حملـة عامــة عــن قـدم وثيقــة العمــل هــذه ت 
الــدورات الســابقة للجنــة الفرعيــة املختصــة برتبيــة األحيــاء املائيــة لتنفيــذ التوصــيات الرئيســية الصــادرة عــن األغذيــة والزراعــة 

التابعة للجنة مصايد األمساك. 

مقدمة 

ُعقـــدت الـــدورة الثامنـــة للجنـــة الفرعيـــة املختصـــة برتبيـــة األحيـــاء املائيـــة التابعـــة للجنـــة مصـــايد األمســـاك يف برازيليـــا،  -1
، بــدعوة كرميــة مــن حكومــة الربازيــل. ويــرد تقريــر الــدورة كوثيقــة معلومــات 2015أكتوبر/تشــرين األول  9إىل  5الربازيــل، مــن 

. (COFI:AQ/IX/2017/Inf.5) حتمل الرقم
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 التوصيات والمقترحات الرئيسية للجنة الفرعية
 

عــددا مــن املقرتحــات والتوصــيات، وحــددت عــدة جمــاالت ذات أولويــة للعمــل املســتقبلي قــّدمت اللجنــة الفرعيــة  -2
 ،الــوطين واإلقليمــي والعــامليعلــى الصــعيد األمــن الغــذائي  بلــوغ باجتــاه حتقيــق كامــل إمكانــات تربيــة األحيــاء املائيــة مــن أجــل

  .)COFI:AQ/IX/2017/Inf.5 الوثيقة(التنمية البشرية حتقيق وختفيف وطأة الفقر و 
 

تلخـــص اإلجـــراءات الـــيت  )COFI:AQ/IX/2017/SBD.1(وقـــد أُعـــّدت وثيقـــة معلومـــات أساســـية خاصـــة بالـــدورة  -3
اختــذهتا إدارة مصــايد األمســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة يف املنظمــة، بالتعــاون مــع األعضــاء وأصــحاب املصــلحة اآلخــرين ذات 

" يف وثيقــة املعلومــات األساســية هــذه مــع Paraوتتوافــق الفقــرات " الصــلة، ملعاجلــة القــرارات والتوصــيات املوجهــة إىل األمانــة.
ت يف تقريــــر الــــدورة الثامنــــة للجنــــة الفرعيــــة املختصــــة برتبيــــة األحيــــاء املائيــــة التابعــــة للجنــــة مصــــايد األمســــاك أرقــــام الفقــــرا

)COFI:AQ/IX/2017/Inf.5( " ويتوافقSPمنظمة.ل" مع األهداف/الربامج االسرتاتيجية ل 
 

العمــل والتمكــين فــي وخلــق فــرص مســاهمة تربيــة األحيــاء المائيــة الصــغيرة النطــاق فــي تحقيــق األمــن الغــذائي 
 األرياف

 
وقـــد التـــزم قـــادة العـــامل والبلـــدان، يف  1اعُتمـــد إعـــالن رومـــا بشـــأن التغذيـــة يف املـــؤمتر الـــدويل الثـــاين املعـــين بالتغذيـــة. -4

األمــن الغــذائي مســألة ومت حتديــد  اإلعــالن، بالقضــاء علــى اجلــوع ومنــع مجيــع أشــكال ســوء التغذيــة يف مجيــع أحنــاء العــامل.
نظمة، على أ�ا مشرتكة بني القطاعات. وتعتزم املنظمة يف غضون السنتني أو اخلمس سنوات القادمة القيام املوالتغذية، يف 

 مبا يلي: 
 

 مل قوي وناشط مشرتك بني اإلدارات معين باألمساك واألمن الغذائي والتغذية؛فريق ع إنشاء •

إقامة روابـط قويـة بـني اللجنـة الفرعيـة املختصـة برتبيـة األحيـاء املائيـة واللجنـة الفرعيـة املعنيـة بتجـارة األمسـاك، مـع  •
املنظمـة، لضــمان مراعـاة األمســاك علـى النحــو املالئـم يف املــداوالت حـول األمــن  وزمــالءإدارات املنظمـة األخـرى 

 الغذائي والتغذية؛ 

واملمارســـــني الـــــذين يتشـــــاركون يف رؤيـــــة لتعظـــــيم إمكانـــــات األمســـــاك لتلبيـــــة  إنشـــــاء شـــــبكة دوليـــــة مـــــن العلمـــــاء •
 االحتياجات العاملية من األمن الغذائي والتغذية؛

إعطاء األولوية لقائمة من القضايا الرئيسية اليت ينبغي أن تركز عليها إدارة مصايد األمسـاك وتربيـة األحيـاء املائيـة  •
 ؛املنظمةيف 

 وتعبئة املوارد ملعاجلة القضايا الرئيسية؛حتديد مصادر التمويل  •

 للمنظمة واستخدامه يف وضع املشاريع امليدانية؛اإلملام باإلطار التغذوي  ضمان •

املسامهة بقسم عن التغذيـة يف التقريـر اخلـاص بشـأن احمليطـات وتغـري املنـاخ الصـادر عـن الفريـق احلكـومي الـدويل  •
 املعين بتغري املناخ.

 

                                                      
. املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية. مواقع املنظمة املؤسسية على شبكة اإلنرتنت.[عرب اإلنرتنت]. روما. حمدثة يف 2014. منظمة األغذية والزراعة  1

 /www.fao.org/about/meetings/icn2/background/ar]. 2017يوليو/متوز  4. [مقتبس يف 2014نوفمرب/تشرين الثاين 

http://www.fao.org/about/meetings/icn2/background/ar/
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الدورة الثامنة للجنة الفرعيـة املختصـة برتبيـة األحيـاء املائيـة، شـرعت إدارة مصـايد األمسـاك وتربيـة وبناء على طلب  -5
ــ ف األحيــاء املائيــة يف املنظمــة مــؤخراً يف تشــكيل فريــق مشــرتك بــني اإلدارات معــين باألمســاك واألمــن الغــذائي والتغذيــة، مكّل

 بوضع برنامج عمل وتنفيذه.
 

مســـاك يف األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة والـــدخل النقـــدي األســـري يف بلـــدان أمريكـــا الوســـطى أجـــري تقـــدير ملســـامهة األ -6
(كوســتاريكا، والســلفادور، وغواتيمــاال، وهنــدوراس، ونيكــاراغوا، وبنمــا)، وكــذلك يف شــيلي، وكولومبيــا، وبــريو، مــن خــالل 

 2دراسة أجريت يف اجملتمعات الساحلية.
 

هبـدف زيـادة  ألمـريكيتنيتربيـة األحيـاء املائيـة يف اووضع برنامج إقليمي تدعمه حكومـة الربازيـل مـن خـالل شـبكة  -7
اســتدامة مــريب األحيــاء املائيــة ذوي املــوارد احملــدودة يف عــدد مــن بلــدان أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، وال ســيما 

يف وأُنشــئت سلســلة مــن الوحــدات اإلرشــادية املتكاملــة  وغواتيمــاال، وبــاراغواي. أنتيغــوا، وبربــودا، وكولومبيــا، وكوســتاريكا،
جمال تربية األحياء املائية الزراعية كمدارس حقلية مع املزارعني ومنظمات املزارعني. وكان عامل تكاثر هذا الربنامج مشجعاً 

 يف باراغواي، نشأت عن كل مزرعة إرشادية.مزرعة  200مزرعة جديدة يف غواتيماال وأكثر من  40للغاية، مع أكثر من 
 

ـــادة فـــرص وصـــول الفقـــراء يف األريـــاف إىل األمســـاك  -8 واســـتهالكها،  وتواصـــل املنظمـــة التشـــديد علـــى احلاجـــة إىل زي
ألمن الغذائي والتغذية. وقد أدرج هذا املفهوم باستمرار يف مجيع املشـاريع والـربامج الـيت تسـاعد فيهـا كاسرتاتيجية لتحسني ا

 نظمة واملنفذة على الصعيدين الوطين واإلقليمي.امل
 

ذ يف بلــدان أمريكـــا الالتينيــة والبحـــر الكـــارييب، إلدارج األمســاك يف بـــرامج التغذيـــة ّفـــُصـــمم برنــامج إقليمـــي ونُـ وقــد  -9
كت مشــاركة املدرسـية. كمــا نشــطت املنظمـة يف تعزيــز دور منتجــات األمســاك وتربيـة األحيــاء املائيــة يف الـنظم الغذائيــة، وشــار 

نشــطة يف األحــداث العامليــة، ومتابعــة توصــيات املــؤمتر الــدويل الثــاين املعــين بالتغذيــة. وكانــت النتيجــة خارطــة طريــق لتنفيــذ 
و/أو مـريب األحيـاء املائيـة علـى  صـغار صـيادي األمسـاكمشاريع جتريبية يف املنـاطق الريفيـة واحلضـرية املهمشـة، حيـث أصـبح 

قد بدأت بالفعل مشاريع رائدة يف كل من كوستاريكا، وغواتيمـاال، و امج التغذية املدرسية احمللية. موردين لرب  النطاق الصغري
لــس النــواب يف املكســيك وهنــدوراس، وبــاراغواي، يف حــني مت تقــدمي تعــديل لإلطــار القــانوين لــربامج التغذيــة املدرســية إىل جم

املدرســية باملنتجــات الســمكية. ويف أفريقيــا، مت تطــوير واختبــار تكنولوجيــا بســيطة ملعاجلــة املنتجــات  ةلتحســني الــنظم الغذائيــ
  3املغذيات الدقيقة لالستهالك البشري.بالسمكية الثانوية يف املنتجات الكثيفة 

 

                                                      
 Contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y el ingreso familiar en .2014منظمة األغذية والزراعة.   2

Centroamérica ) بنما. )أمريكا الوسطىمسامهة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف حتقيق األمن الغذائي والدخل األسري يف .
 صفحات. 107

Villanueva, J. & Flores-Nava, A.، 2016. Contribución de la Pesca Artesanal a la Seguridad Alimentaria. El empleo rural y 

el Ingreso Familiar en Países de América del Sur ).العمالـة يف األريـاف والـدخل  مسـامهة مصـايد األمسـاك احلرفيـة يف حتقيـق األمـن الغـذائي
 . صفحة 96، املكتب اإلقليمي للمنظمة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، سانتياغو، شيلي .)األسري يف بلدان أمريكا اجلنوبية

3 Abbey, L. ،, M.Amengor-Glover، , M.O.Atikpo، Atter, A. ،.Toppe J ،2016 .from low Nutrient content of fish powder 

value fish and fish byproducts )سحوق األمساك واملنتجات السمكية الثانوية ذات القيمة املنخفضةاحملتوى الغذائي مل( .Food Sci Nutr. 

doi:10.1002/fsn3.402 . 



COFI:AQ/IX/2017/2   4 

 

الـيت  لغنيـة باملغـذياتتعزز منظمة األغذية والزراعة النهج القائم علـى األغذيـة الـذي يـدعو إىل اسـتهالك األغذيـة ا -10
وتلعب املنتجات السمكية دورا متزايد األمهية يف ذلك. وال يزال يتعـني القيـام بـالكثري مـن  4تنقص يف النظم الغذائية احمللية.

يف املــداوالت العامليــة ولضــمان عكــس دورهــا علــى حنــو كــاف يف السياســات الوطنيــة لألمــن  كالعمــل لتعمــيم إدراج األمســا
فهــم الــدور الــذي تلعبــه األمســاك يف حتقيــق األمــن تعزيــز واملفتــاح لتحقيــق ذلــك هــو  الغــذائي والتغذيــة  وحتقيقــه مــن خالهلــا.

 الغذائي والتغذية والتواصل بشأنه بشكل واضح.
 

بالتعــاون مــع منظمــات أخــرى، أوراقــا خمتلفــة بشــأن املســامهات احلاضــرة واملســتقبلية لرتبيــة ، املنظمــةوقــد وضــعت  -11
 5األحياء املائية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية.

 
، باسـتخدام ؤشرات لتقييم مسامهة تربية األحياء املائيـة الصـغرية النطـاق يف التنميـة الريفيـة املسـتدامةامل وُوضع نظام -12

 املعيشـــةويعكـــس �ـــج ســـبل  لقيـــاس، والكفـــاءة).لقابليـــة الاملســـتدامة واملعـــايري املتفـــق عليهـــا (الدقـــة، و  املعيشـــة�ـــج ســـبل 
، ، اهلـدف األساسـي لرتبيـة األحيـاء املائيـة الصـغرية النطـاق، وهـو حتقيـق التـوازن يف اسـتخداماً حتليليـ اً املستدامة، بوصفه إطـار 

. و/أو بناءهـا اخلمسة (الطبيعية، واملادية، والبشـرية، واالجتماعيـة واملاليـة)، سبل املعيشة أو أصول موالاألرؤوس  و/أو بناء
ومت إدراج عشــرين مؤشــراً، ومت تــوفري مــا يلــي لكــل منهــا: تعريــف مفصــل (االســم، ووصــف وجيــز، ووحــدة القيــاس)، وأمهيتــه 

 6لالستدامة وعالقته هبا، وما يقيس وكيف ميكن قياسه.
 

كن أن توجه أصحاب املصلحة يف تربية األحياء املائية الصغرية النطاق يف مسـامهتها اط الدخول اليت ميوترتاوح نق -13
يف حتقيـق األمــن الغـذائي، والتخفيــف مـن حــّدة الفقــر، والتنميـة االجتماعيــة واالقتصـادية، مــن الـدعم السياســي والشــراكات 

ة النطاق من خالل التعليم، والتدريب، والوصـول إىل التمويـل، وحتسـني إىل التعزيز املايل ألنشطة تربية األحياء املائية الصغري 
األمـن  اتيف سـياق درجتُـالبىن التحتية، والوعي فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسـني. وحتتـاج تربيـة األحيـاء املائيـة أيضـاً إىل أن 

 7الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر، والتنمية االجتماعية واالقتصادية.
 

لزيادة قدرة مرّيب األحياء املائيـة الصـغرية النطـاق علـى التكيـف مـع تغـري املنـاخ، تقـوم املنظمـة حاليـاً بتنفيـذ برنـامج  -14
املمارسات املبتكرة لرتبيـة األمسـاك يف حقـول األرز وممارسـات تربيـة لتوسيع نطاق  )TCP/RAS/3603(إقليمي للتعاون التقين 

نـام، عـن طريـق نشـر اخلطـوط  تيـالنكـا، وفي بـنغالديش، وإندونيسـيا، والفلبـني، وسـري مسك البلطي املقاوم لتغري املنـاخ يف
 التوجيهية التقنية ملمارسات الرتبية اجليدة، ودعم اإلرشاد يف املزارع، وصياغة الربامج الوطنية.

 

                                                      
، Thompson .B إعداد. مكافحة نقص املغذيات الدقيقة: النهج القائمة على األغذية. 2011أنظر على سبيل املثال. منظمة األغذية والزراعة.  4

 صفحة. 432 .. منظمة األغذية والزراعة واملركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجيةL. Amorosoو

. تقرير من فريق اخلرباء الرفيع لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةمصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة . 2014فريق اخلرباء الرفيع املستوى.  5 
  صفحة. 168املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العاملي، روما، منظمة األغذية والزراعة، 

 6 .M.G Reantaso-Bondad؛ (eds) .M, Prein. 2009 .scale aquaculture: an assessment-smallMeasuring the contribution of  
 .534 . منظمة األغذية والزراعة، مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. الورقة الفنية. رقم)قياس مسامهة تربية األحياء املائية على نطاق صغري: تقييم(

  صفحة. 180روما، منظمة األغذية والزراعة. 
 7 Reantaso-Bondad ،Subasinghe M.G. & ،.R.P ـeds .2013 تعزيز مسامهة تربية األحياء املائية الصغرية النطاق يف حتقيق األمن الغذائي .

منظمة األغذية والزراعة. اإلجراءات املتعلقة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية، رقم  والتخفيف من حّدة الفقر، والتنمية االجتماعية واالقتصادية.
  صفحة. 255. ظمة األغذية والزراعة. روما. من31
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 تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي في تربية األحياء المائية
 

�ـج النظـام اإليكولـوجي يف تربيـة األحيـاء املائيـة. ويـتم الـرتويج لنشـر هـذا الـنهج  تُبذل جهود متعددة لتعزيز تنفيذ -15
علـــى نطـــاق أوســـع مـــن خـــالل اســـرتاتيجية تواصـــل متعـــددة اجلوانـــب تشـــمل املـــدونات اإللكرتونيـــة، والنشـــرات اإلخباريـــة، 

 واملنشورات، وأدوات العمل.
 

ملنظمة األغذية والزراعة، الدعم والرتكيـز لتحسـني تنفيـذ مدونـة السـلوك بشـأن الصـيد  8توجه مبادرة النمو األزرقو  -16
 الرشيد و�ج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

 
بنـــاء القـــدرات واألنشـــطة الرتوجييـــة لـــنهج النظـــام اإليكولـــوجي يف تربيـــة األحيـــاء املائيـــة خـــالل فـــرتة  جهـــودوركـــزت  -17
يف التخطـيط املكـاين للمشـاريع  ال يتجـزأ بني الدورات، على إدراج �ج النظام اإليكولوجي يف تربية األحياء املائية كجزء ما

 9تغري املناخ.ببرتبية األحياء املائية و  املتصلة
 

 التخطيط المكاني لتعزيز نمو تربية األحياء المائية مع التركيز على حماية البيئة 
 

علــى التــوايل، يف إعــداد األطــالس لتوضــيح  10ســاعدت منظمــة األغذيــة والزراعــة كينيــا واململكــة العربيــة الســعودية، -18
اجملاالت احملتملة لرتبية األحياء املائية يف األقفاص البحرية لدعم تطوير أشكال مستدامة بيئيا ومسؤولة اجتماعيـا واقتصـاديا 

ن، مـن املسـاعدة واستفادت أنغـوال، وكوسـتاريكا، واإلمـارات العربيـة املتحـدة، وسـلطنة عمـا من تربية األحياء املائية البحرية.
الفنيــة مــن املنظمــة لتســجيل مواقــع مرافــق تربيــة األحيــاء املائيــة وإنتاجهــا، باعتبارهــا خطــوة أساســية ميكــن أن حتســن يف �ايــة 

وميكــن تقيــيم هــذه املرافــق وتطورهــا علــى  11املطــاف تقســيم مســاحات تربيــة األحيــاء املائيــة، واختيــار املواقــع، وإدارة املنــاطق.
م اإليكولوجيــــة واملوائــــل احلساســــة لتســــليط الضــــوء علــــى اآلثــــار احملتملــــة، وميكــــن اســــتخدامها لتقيــــيم أســــاس أمــــاكن الــــنظ

 املسطحات املائية املستفيدة من القدرات البيئية.
 

، ذات صـــلة وأمهيـــة بالنســـبة إىل 2020نظمـــة يف مشـــروعني ممـــّولني مـــن االحتـــاد األورويب، يف إطـــار أفـــق املك وتشـــار  -19
سـتدامة لرتبيـة األحيـاء املشروع األول بعنـوان " �ـج النظـام البيئـي لتـوفري مسـاحة أكـرب للتنميـة املوتضمن  التخطيط املكاين.

 -جتماعيــةاال، إعــداد اســتعراض للمنظمــة بشــأن الــنهج احلاليــة للتخطــيط املكــاين، مبــا يف ذلــك االعتبــارات البيئيــة و املائيــة"

                                                      
. روما، منظمة اتحتقيق النمو األزرق من خالل تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. موجز عن السياس. 2015منظمة األغذية والزراعة.   8 

 .www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/BlueGrowth_LR.pdf األغذية والزراعة
. املدونة اإللكرتونية للنمو األزرق. املواقع تدريب الشباب من مجيع أحناء العامل لتعزيز تربية األحياء املائية املستدامة. 2017منظمة األغذية والزراعة.   9 

-www.fao.org/blogs/blue]. 2017 يوليو/متوز 4الشبكية املؤسسية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية [على اإلنرتنت]. روما [مقتبس يف 
growth-blog/training-young-people-from-around-the-world-to-bolster-sustainable-aquaculture/en/. 

 10  .J, Saunders، F., Cardia، Hazzaa, M.S. ،.Rasem, B.M.A، .I., MOthabi، M.B, Rafiq. 2016.  أطلس املناطق احملتملة لرتبية األحياء
، "تعزيز ودعم UTF/SAU/048/SAU. مشروع منظمة األغذية والزراعة رقم اململكة العربية السعودية –املائية يف األقفاص البحرية: البحر األمحر 

زراعة ووزارة الزراعة السعودية، اململكة العربية السعودية. املزيد من التطوير لرتبية األحياء املائية يف اململكة العربية السعودية". منظمة األغذية وال
 . صفحات 104

نقطة انطالق ممتازة للقيام بعملية  جمموعة خرائط وضعتها منظمة األغذية والزراعة إلعطاء حملة عامة عن قطاعات تربية األحياء املائية الوطنيةتشكل   11 
 .)home/en-maps/naso-www.fao.org/fishery/naso( .األصناف، ونظم الرتبية، واإلنتاججرد مكاين لرتبية األحياء املائية تشمل 

http://www.fao.org/fishery/naso-maps/naso-home/en
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وبيئــات امليــاه العذبــة يف أوروبــا ويف بلــدان البحــر  املائيــة يف البيئــات البحريــةالقتصــادية، واعتبــارات احلوكمــة لرتبيــة األحيــاء ا
للهيئـة العامـة ملصـايد أمسـاك منطقة التطبيق التابعة  وهو يغطياألبيض املتوسط والبحر األسود غري التابعة لالحتاد األورويب، 

"االســتثمار البحــري يف االقتصــاد  املعنــونالثــاين وع أمــا املشــر  كيــة.يالبحــر األبــيض املتوســط وكنــدا والواليــات املتحــدة األمر 
، فقــد استكشــف إمكانيــة اجلمــع بــني القطاعــات البحريــة لكــل مــن األحــواض البحريــة قيــد الدراســة (أي البلطيــق، األزرق"

واحملـــيط األطلســـي، والبحـــر األبـــيض املتوســـط والبحـــر األســـود، والبحـــر الكـــارييب)، ويف نفـــس املكـــان أو علـــى منصـــة بنيـــت 
 التحديد لالستخدام املستدام للمكان واملوارد.ب
 

توجيهيــة بشـأن تقســيم مسـاحات تربيــة  نظمــة بالشـراكة مــع البنـك الــدويل، منشـورين رئيســيني وخطوطـاً املونشـرت  -20
األحياء املائية، واختيار املواقع، وإدارة تربية األحياء املائية يف إطار �ج النظام اإليكولوجي يف تربية األحياء املائية، وتشـمل 

ة، واألمـن احليــوي، املنشـورات التوجيـه بشــأن القـدرات البيئيــة للمسـاحات، ومواقــع املـزارع، ومنـاطق إدارة تربيــة األحيـاء املائيــ
عـن التخطـيط املكـاين لتـوفري  13ونشرت املنظمة ورقة فنيـة 12والتخطيط املناسب الالزم لألخذ يف االعتبار آلثار تغري املناخ.

الدعم ألعضاء اهليئة اإلقليميـة ملصـايد األمسـاك مـن أجـل التخطـيط وتطـوير قطاعـات أكثـر اسـتدامة ملصـايد األمسـاك وتربيـة 
مـــن خـــالل �ـــج أكثـــر توحيـــدا للتخطـــيط املكـــاين وإدارة البيئـــات البحريـــة يف ســـياق مســـتخدمني متعـــددين األحيـــاء املائيـــة 

 واستخدامات متعددة.
 

 إنتاج البذور واألعالف
 

خـالل الفـرتة الفاصـلة بـني الـدورات، مـن ومت توفري املساعدة التقنية بشأن إنتاج البذور واألعالف والرصـد البيئـي،  -21
، واملشاريع/األنشــطة املمولــة مــن اجلهــات املاحنــة متنوعــة مثــل املشــاريع املنّفــذة يف إطــار برنــامج التعــاون التقــينخــالل آليــات 

 واحلراجـــةللمنظمـــة بشـــأن الزراعـــة  2والتمويـــل العـــادي للمنظمـــة، وحـــددت األولويـــات مـــن خـــالل الربنـــامج االســـرتاتيجي 
 رنامج التعاون التقين ما يلي: ومشلت املساعدة من خالل بومصايد األمساك املستدامة. 

 
إعداد بروتوكول رقابة وطين جلودة األعالف، وتنقيح قواعد األعالف احلالية لتلبية الطلب الناشـئ  –بنغالديش  •

يف البلد؛ وحتسني جودة البذور من خالل برنامج اختيار وراثي، وبروتوكول حمسن إلدارة التفريخ، وتنقيح قواعـد 
 التفريخ.

ة قــــدرات إنتــــاج يــــومكونــــات األعــــالف، وتنمدراســــة خــــط أســــاس بشــــأن تــــوافر العلــــف املــــائي  –قريغيزســــتان  •
 األعالف، وحتليل سلسلة قيمة العلف املائي.

                                                      
 12 Manjarrez, J.-Aguilar ،Soto, D. ،.R, Brummett .2017 .under the Aquaculture zoning, site selection and area management 

ecosystem approach to aquaculture. ) تقسيم مساحات تربية األحياء املائية، واختيار املواقع، وإدارة املناطق يف إطار �ج النظام اإليكولوجي
يشمل  صفحة. 62اصمة، . روما، منظمة األغذية والزراعة وجمموعة البنك الدويل، واشنطن العACS18071 . كتيب. التقرير)يف تربية األحياء املائية

 ).صفحة 395حتتوي على الوثيقة كاملة ( USBبطاقة 
 13 .G.J ,Meaden، .J, Manjarrez-guilarA، R.A. ,Corner، M..O’Hagan, A، .F, Cardia .2016. Marine spatial planning for 

enhanced fisheries and aquaculture sustainability – its application in the Near East ) التخطيط املكاين البحري لتعزيز استدامة
مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، الورقة إدارة . منظمة األغذية والزراعة، )وتنفيذها يف الشرق األدىن –مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

  صفحة. 89. روما، منظمة األغذية والزراعة. 604الفنية رقم 
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 أمسـاكخطوط توجيهية لتحسني ممارسات اإلدارة، ودليـل تـدرييب بشـأن إنتـاج األعـالف، وإدارة تربيـة  –الفلبني  •
  .اللنبوأمساك البلطي 

القــاروص اآلســيوي مــن خــالل حتســني األعــالف واإلدارة حتســني تربيــة األحيــاء املائيــة ألمســاك  –النكــا  ســري •
 الصحية.

 
رخ البلطـي القائمـة علـى االنكـا يف تطـوير مفـ ) سـري1نظمـة يف إطـار مبـادرة النمـو األزرق اإلقليميـة: (املوتسـاعد  -22

األحياء املائية يف جنوب بنغالديش واقرتاح خطة للتخفيف مـن حـدهتا؛ ) بنغالديش يف تقييم اآلثار البيئية لرتبية 2املياه؛ و(
لتــــوفري العلــــف املســــتدامة وممارســــات اإلدارة اجليــــدة لزيــــادة كفــــاءة اســــتخدام  اســــاتيةيس نــــام يف تطــــوير حلــــول تيــــ) في3و(

 األعالف لسمك السلور املخطط. 
 

حتليــل لــدورة حيــاة انبعاثــات غــازات الدفيئــة النامجــة عــن ثالثــة نظــم  )1(وتشــمل األنشطة/املســاعدات األخــرى:  -23
يف نوفمرب/تشـرين الثـاين  15حلقـة عمـل نُظمـت يف كوسـتاريكا )2(و 14نـام؛ تيـلرتبية األحياء املائية يف بنغالديش واهلند وفي

إعداد دليل  )3(ات الدفيئة؛ وهبدف معاجلة اآلثار البيئية لألعالف، مبا يف ذلك مسامهة األعالف يف انبعاثات غاز   2015
 16تدرييب بعنوان "إنتاج األعالف وإدارهتا: دليل تدرييب ملرّيب األحياء املائية الصغرية النطاق".

 
 ومشلت أنشطة حلقة العمل وبناء القدرات بشأن البذور واألعالف ما يلي:  -24

 
نوفمرب/تشــرين  9إىل  6يف آســيا، مـن  األرتيميـاحلقـة عمـل للخــرباء بشـأن االسـتخدام واإلدارة املســتدامني ملـوارد  •

17، بالتعاون مع جامعة تياجنني للعلوم والتكنولوجيا، تياجنني، الصني؛2016الثاين 
F 

دراسة حول "تطوير مقرتح لتسهيل االئتمانات ملرّيب األحياء املائية الصغرية النطاق، ومشغلي التفـريخ، ومنتجـي  •
ط لنموذج األعمال لصغار مرّيب األمساك، ومرّيب الروبيان، ومشـغلي األعالف يف بنغالديش"، هبدف وضع خط

 التفريخ، ومصنعي األعالف؛

رية النطــاق ومجعيــات أربــع دراســات حــاالت بشــأن تعزيــز ومتكــني اجلمعيــات الداعمــة ملــرّيب األحيــاء املائيــة الصــغ •
نــام، هبــدف إعــداد دراســة توليفيــة  تيــالنكــا، وفي أصــحاب عمليــات التفــريخ يف بــنغالديش، والفلبــني، وســري

 إقليمية. 

                                                      
 Greenhouse gas emissions from aquaculture: a life cycle assessment of three Asian systems .2017منظمة األغذية والزراعة.  14 

حياء . منظمة األغذية والزراعة، مصايد األمساك وتربية األ)انبعاثات غازات الدفيئة من تربية األحياء املائية: تقييم دورة احلياة لثالثة نظم آسيوية(
  صفحة. 120، روما، منظمة األغذية والزراعة. 609املائية، الورقة الفنية رقم 

 Improving feed conversion ratio and its impact on reducing greenhouse gas emissions in. 2017منظمة األغذية والزراعة.  15 

aquaculture ) ّمن منشورات . منشورة)من انبعاثات غازات الدفيئة يف تربية األحياء املائية حتسني نسبة التحويل لألعالف وتأثريه على احلد 
 صفحات. 105منظمة األغذية والزراعة غري التسلسلية. روما، منظمة األغذية والزراعة. 

إنتاج ( aquafarmersscale -Feed production and management: a training manual for small. 2017منظمة األغذية والزراعة.  16 
. منظمة األغذية والزراعة. مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. الورقة الفنية )األعالف وإدارهتا: دليل تدرييب ملرّيب األحياء املائية الصغرية النطاق

  صفحة. 120. روما، منظمة األغذية والزراعة. 611رقم 
يف آسيا. تياجنني،  األرتيميا. تقرير حلقة اخلرباء ملنظمة األغذية والزراعة املعنية باالستخدام واإلدارة املستدامني ملوارد 2017منظمة األغذية والزراعة.  17 

، روما، منظمة األغذية 1198. منظمة األغذية والزراعة. مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، التقرير رقم 2016نوفمرب/تشرين الثاين  9-7الصني، 
  صفحة. 25والزراعة. 
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 األمن الحيوي بما في ذلك صحة الحيوانات المائية
 

ُقدم الدعم الفـين بشـأن األمـن البيولـوجي وصـحة احليوانـات املائيـة خـالل فـرتة مـا بـني الـدورات مـن خـالل آليـات  -25
 خمتلفة وعلى مستويات خمتلفة:

 
 من آسيا وأمريكا الالتينية؛ بلداً  17على سبيل املثال لـ –على مستوى ما بني األقاليم  •

 بلـدان ةعلى سـبيل املثـال مـن خـالل بـرامج التعـاون التقـين اإلقليميـة الـيت مشلـت مخسـ –على املستوى اإلقليمي  •
مـــن غـــرب البلقـــان، ومثانيـــة بلـــدان تابعـــة للهيئـــة اإلقليميـــة ملصـــايد األمســـاك، وعشـــرة بلـــدان مـــن منطقـــة اجلنـــوب 

 يقي؛ األفر 

علــــى ســــبيل املثــــال إىل مجهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى، ومجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة،  –علــــى املســــتوى الــــوطين و  •
 وفيجي، وإندونيسيا، وماليزيا، وباالو.

 
ومشل نطاق املساعدة رفع مسـتوى الـوعي ونشـر احلالـة الراهنـة للمعرفـة وتطـوير خطـط عمـل وطنيـة ملـرض متالزمـة  -26

احلاد؛ ورصد االسـتعداد حلـاالت الطـوارئ لفـريوس خنـر العظـام املعـدي (بـني األقـاليم)؛ ووضـع اسـرتاتيجيات النخر الكبدي 
وبنــاء القــدرات  19والتحقيــق يف أمــراض احلــاالت الطارئــة 18وطنيــة وإقليميــة وأطــر للصــحة احليوانيــة املائيــة واألمــن البيولــوجي؛

 األوبئة املائية، والرقابة الفعالة واالستعداد للطوارئ.حلركة احليوانات املائية، وعلم  بشأن حتليل املخاطر
 

وأُبلغـت البلـدان أيضـاً عـن  20أمراض احليوانـات املائيـة يف األعـداد السـتة األخـرية لنشـرة اإلنـذار املبكـر يف املنظمـة. -27
 .بلطي البحرياتفريوس املرض الناشئ ألمساك البلطي، وهو 

 
ويعمــل املعهــد النروجيــي للطــب البيطــري، وفــرع تربيــة األحيــاء املائيــة التــابع إلدارة مصــايد األمســاك وتربيــة األحيــاء  -28

املائية على استكشاف آليات التمويل لتقدمي الدعم لتعزيز حوكمة األمن الغذائي وقدرات صحة احليوانات املائية يف الدول 
نقـــاش إلنشـــاء فريـــق دويل لالســـتجابة يعـــىن بـــاألمراض الناشـــئة يف تربيـــة األحيـــاء األعضـــاء. ومـــن املبـــادرات األوىل منتـــدى لل

املائية. ويتمثـل التطلـع النهـائي يف وضـع برنـامج طويـل األمـد يتنـاول حتـديات األمـن البيولـوجي والصـحة احليوانيـة املائيـة الـيت 
 تؤثر على استدامة قطاع تربية األحياء املائية. 

 
مــن الرتكيــز بالنســبة ملنظمــة األغذيــة والزراعــة. وتــدعم خطــة  جديــداً  ت امليكروبــات جمــاالً وتشــكل مقاومــة مضــادا -29

، وخطة العمـل 4/2015 قرار مؤمتر املنظمةتنفيذ  21 2020-2016للفرتة عمل املنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات 

                                                      
تقرير الدورة التدريبية التمهيدية حول حتليل خماطر حتركات احليوانات املائية ألعضاء اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك، . 2017منظمة األغذية والزراعة.  18 

. 2015 نوفمرب/تشرين الثاين  5-1، مسقط، سلطنة عمان، واجتماع املائدة املستديرة حول األمن البيولوجي املائي يف اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك
  . روما، منظمة األغذية والزراعة.1149منظمة األغذية والزراعة. مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، التقرير رقم 

بشأن تفشي مشتبه به ملتالزمة التقرح يف مجهورية تقرير بعثة التحقيق الدولية ألمراض األمساك يف حاالت الطوارئ، . 2017منظمة األغذية والزراعة.  19 
 صفحة. 58. روما، منظمة األغذية والزراعة، 2015مارس/آذار  19-13، الكونغو الدميقراطية

[على شبكة اإلنرتنت]. روما. مت حتديثها يف يناير/كانون الثاين  مواقع املنظمة املؤسسية. نشرة اإلنذار املبكر. 2017منظمة األغذية والزراعة.  20 
 .www.fao.org/food-chain-crisis/early-warning-bulletin/en]. 2017يوليو/متوز  4. [االقتباس يف 2017
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العاملية اليت تقودها منظمة الصحة العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات، واليت تؤكد علـى ضـرورة اعتمـاد �ـج "صـحة 
واحدة" وتشمل سلطات الصحة العامة والبيطرية، وقطاعات األغذية والزراعـة، واملخططـني املـاليني، واألخصـائيني البيئيـني، 

  تركيز رئيسية:ت واملستهلكني. وهي تتناول أربعة جماال
 

 حتسني الوعي بشأن مقاومة مضادات امليكروبات والتهديدات ذات الصلة؛ •

تطـــوير القـــدرة علـــى مراقبـــة ورصـــد مقاومـــة مضـــادات امليكروبـــات واســـتخدام مضـــادات امليكروبـــات يف األغذيـــة  •
 والزراعة؛

 بات يف األغذية والزراعة؛تعزيز احلوكمة املتعلقة باستخدام مضادات امليكروبات ومقاومة مضادات امليكرو  •

 تعزيز املمارسات اجليدة يف النظم الغذائية والزراعية واالستخدام احلكيم ملضادات امليكروبات.  •
 

ومثــة مشــروع جــار حــول "تعزيــز القــدرات والسياســات وخطــط العمــل الوطنيــة بشــأن االســتخدام احلكــيم واحلــذر  -30
تربيـة األحيــاء املائيـة (البلــدان املشـاركة: الصــني،  )1(: عنصـرينملضـادات امليكروبـات يف مصــايد األمسـاك"، وهــو يتـألف مــن 

ات األمســاك (البلــدان املشــاركة: بــنغالديش، والفلبــني، وتايلنــد، ســالمة وجــودة منتجــ )2(نــام)؛ و تيــوماليزيــا، والفلبــني، وفي
نــام). ومــن املتوقــع بنهايــة تنفيــذ املشــروع أن يــتم تعزيــز املعرفــة بشــأن اســتخدام مضــادات امليكروبــات واالســتخدام  تيــوفي

لفـات املضـادات احليويـة  مـن ات يف تربية األحياء املائية، وحتسني املهارات يف اختبـار خمباحلكيم واملسؤول ملضادات امليكرو 
جانب السلطات املختصـة املعنيـة مبصـايد األمسـاك وتربيـة األحيـاء املائيـة. وجيـري اسـتكمال منشـور بعنـوان "اإلدارة املسـؤولة 

نـب عن األمراض البكتريية يف تربية األحياء املائية" لدعم اجلهود الرامية إىل احلّد من استخدام املضادات احليوية، وبالتايل جت
 بدائل للمضادات احليوية.  دمقاومة مضادات امليكروبات، فضال عن إجيا

 

 حماية البيئة والتنوع البيولوجي واألنواع الغازية
 

واألنواع الغازية خالل فرتة ما بـني الـدورات، كجـزء ال يتجـزأ مـن  استمر العمل على محاية البيئة والتنوع البيولوجي -31
�ج النظـام اإليكولـوجي يف تربيـة األحيـاء املائيـة. وقُـدمت املسـاعدة الفنيـة بشـأن �ـج النظـام اإليكولـوجي عـن طريـق بـرامج 

وفري مسـاحة أكـرب للتنميـة املسـتدامة التعاون التقين واملشاريع املمولة مـن االحتـاد األورويب بشـأن "�ـج النظـام اإليكولـوجي لتـ
 لرتبية األحياء املائية" و"األدوات لتقييم استدامة تربية األحياء املائية والتخطيط هلا".

 
، أجري االستقصاء الثالـث حـول تنفيـذ مدونـة السـلوك بشـأن الصـيد الرشـيد، مبـا أ�ـا تنطبـق علـى 2017ويف عام  -32

 ج اليت تشمل محاية البيئة والتنوع البيولوجي يف هذه الدورة.تربية األحياء املائية، وترد النتائ
 

نظمـة املوأُعد هلذا االجتماع تقرير منفصل عـن احلالـة الراهنـة لوثيقـة حالـة املـوارد الوراثيـة املائيـة يف العـامل. وقـدمت  -33
الــنظم اإليكولوجيــة بشـــأن  املنــرب احلكــومي الــدويل للعلــوم والسياســات يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدماتمــدخالت إىل 

، ومت اســرتعاء االنتبــاه إىل أن تربيــة األحيــاء املائيــة تعتمــد بشــكل غــري عــادي علــى التنــوع ياســتخدام التنــوع البيولــوجي املــائ

                                                                                                                                                                      
. والزراعة األغذية منظمة روما،. 2016-2020. خطة عمل املنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروبات للفرتة 2016والزراعة.  األغذية منظمة  21 

 .17 ص
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، ُعقـدت حلقـة 2016ه االعتبـار املناسـب. ويف يونيـو/حزيران ئالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وهو أمر ال يتم إيال
 22األخرى. والعوامل الدافعةتنويع االستجابة لتغري املناخ  عمل بشأن

 
املنظمـة تواصـل ومل يُنفذ أي عمـل معيـاري بشـأن األنـواع الغازيـة خـالل فـرتة مـا بـني الـدورتني، علـى الـرغم مـن أن  -34

 إثــارة القضــايا احمليطــة بتنميــة تربيــة األحيــاء املائيــة اســتنادا إىل البالزمــا اجلرثوميــة الغريبــة يف برنــامج التعــاون التقــين واملقرتحــات
نظمـة أن املخـاطر ال تقتصـر علـى األنـواع بـل أيضـاً علـى السـالالت (مثـل آثـار مسـك املوتـرى األخرى املقدمة مـن البلـدان. 

 األطلسي املستزرع على األمساك الربية).السلمون 
 

 اآلثار المترتبة على تغير المناخ، والحّد منه والتكيف معه
 

أنشـطة  بتنفيـذندرة املياه يف الشرق األدىن ومشـال أفريقيـا، مثل مبادرة  ، من خالل املبادرات اإلقليميةاملنظمةتقوم  -35
مــن خــالل تعزيــز وتطــوير تــوفري امليــاه باســتخدام نظــم إنتاجيــة متكاملــة لرتبيــة األحيــاء تركــز علــى االســتخدام الــذكي للميــاه، 

(الســمك) واملنتجــات النباتيـــة املائيــة. وميكــن هلـــذه الــنظم أن تقلــل مـــن االحتياجــات للميــاه إلنتـــاج الربوتــني العــايل اجلـــودة 
 املناطق النائية والقاحلة. الطازجة، وضمان األمن الغذائي والتغذية لسكان الريف الذين يعيشون يف 

 
ـــادة الـــوعي وبنـــاء القـــدرات يف جمـــال الاملوبـــذلت  -36 ـــة األحيـــاء املائيـــة كإحـــدى نظمـــة جهـــوداً لزي تـــأمني يف قطـــاع تربي

األدوات إلدارة خماطر تغري املناخ خالل فرتة ما بني الدورات. وقد ُمجعت املعلومات من الربامج التجريبيـة بشـأن التـأمني يف 
السـمك ت أيضـاً عـن دور وآفـاق التـأمني علـى زراعـة نام، وقد تضـمنت معلومـا تيالصني وفيقطاع تربية األحياء املائية يف 

البلطي املقاوم لتغري املناخ يف الفلبني. وُعقدت حلقة عمل إقليمية بشأن "تطوير نظم التـأمني يف قطـاع تربيـة األحيـاء املائيـة 
، ملناقشــة هــذه 2016عــة كاسيتســارت يف بــانكوك، تايلنــد، يف ســبتمرب/أيلول املائيــة الصــغرية النطــاق"، يف جامملــريب األحيــاء 

 ندي.ألربيان التايلاملسائل وتطوير التأمني يف قطاع ا
 

ويشــري اتفــاق بــاريس، الــذي اعتمدتــه الــدورة احلاديــة والعشــرون ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة  -37
ز كبـري يف جمـال املنـاخ. وقـدم مـؤمتر ، بشكل واضح إىل األمـن الغـذائي واحمليطـات، وهـو إجنـا2015بشأن تغري املناخ يف عام 

األطـــراف الثـــاين والعشـــرون مزيـــدا مـــن التأكيـــد علـــى أن األمـــن الغـــذائي والزراعـــة واحمليطـــات آخـــذة يف اكتســـاب املزيـــد مـــن 
املنـاخ والتنـوع اإلدارة املعنيـة بذا أولويـة بالنسـبة للمنظمـة، ويـنعكس ذلـك يف الوضوح. وقد أصبح تغري املنـاخ اآلن موضـوعاً 

 لبيولوجي واألراضي واملياه اليت أُنشئت مؤخراً، ويف إنشاء فريق عامل مشرتك بني اإلدارات ضمن اإلدارة. ا
 

وافقت جلنة الربنامج على اسـرتاتيجية لتوجيـه عمـل املنظمـة بشـأن وعالوة على ذلك، وبناء على طلب األعضاء،  -38
، وأصـبح مـن الضــروري اآلن أن تقـدم مجيـع اإلدارات تقــارير عـن تغـري املنــاخ إىل 2016تغـري املنـاخ، يف نوفمرب/تشـرين الثــاين 

ـــان للجنـــة مصـــايد  ـــة األحيـــاء املائيـــة، التابعت ـــة املختصـــة بتجـــارة األمســـاك واللجنـــة املختصـــة برتبي جلا�ـــا الفنيـــة. وزادت اللجن
ن "تـأثري تغـري املنـاخ علـى مسـتقبل إمـدادات األمسـاك، التعـاون بينهمـا بشـأن مسـائل تغـري املنـاخ، مبـا يف ذلـك إعـداد ورقـة عـ

                                                      
 22  Harvey, B. ،Soto, D.، Carolsfeld, J.  ،Beveridge, M.C.M. ،Bartley, D.M. eds.  2017 .Planning for aquaculture 

diversification: the importance of climate change and other drivers ) :أمهية تغري املناخ والعوامل التخطيط لتنويع تربية األحياء املائية
، منظمة األغذية والزراعة، روما. منظمة األغذية والزراعة، مصايد األمساك وتربية 2016 يونيو/حزيران 25-23. حلقة عمل فنية، )الدافعة األخرى

 . روما، منظمة األغذية والزراعة.47األحياء املائية، اإلجراء رقم 
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األمســاك واإلجتــار هبــا واســـتهالكها"، ُعرضــت يف االجتمــاع الســـادس عشــر للجنــة املختصــة بتجـــارة األمســاك التابعــة للجنـــة 
 . وقـــد مت النظـــر يف اآلثــار احملتملـــة لتغـــري املنـــاخ، مـــن2017مصــايد األمســـاك، يف بوســـان، مجهوريـــة كوريــا، يف ســـبتمرب/أيلول 

خـــالل التغـــريات يف معـــدالت اإلصـــابة بـــاألمراض، واألضـــرار الـــيت حلقـــت مبرافـــق تربيـــة األحيـــاء املائيـــة، وحتمـــض احمليطـــات، 
والتغــريات يف مســتويات ســطح البحــر، والفيضــانات، علــى إنتــاج تربيــة األحيــاء املائيــة، يف الســياق األوســع إلنتــاج األمســاك 

 وجتارة األمساك.
 

يــل، باإلضــافة إىل مســامهات احلكومــات (وبشــكل أساســي اليابــان والنــرويج)، قــدمت منظمــة وفيمــا يتعلــق بالتمو  -39
ملرفق البيئة العاملية، وصندوق أقـل البلـدان منـواً. اقرتاحات للصندوق اخلاص بتغري املناخ التابع مشاريع األغذية والزراعة عدة 

الوصـول إىل صـناديق املنـاخ ووضـع بـرامج عمـل إمكانيـات  مـؤخراً، مـن اعتماد املنظمة رمسياً لصـندوق املنـاخ األخضـر ويزيد
 وطنية وإقليمية. 

 

 مصايد األسماك القائمة على التربية
 

ُعقـــدت حلقـــة العمـــل االستشـــارية اإلقليميـــة املشـــرتكة بـــني هيئـــة مصـــايد األمســـاك آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئ ومنظمـــة  -40
األمساك القائمة على االستزراع والتعزيزات ذات الصلة مبصايد األمساك يف األغذية والزراعة، بعنوان "حتسني مسامهة مصايد 

. وحضــر حلقــة العمــل 2015أيار/مــايو  28إىل  24النكــا، مــن  امليــاه الداخليــة يف إطــار النمــو األزرق"، يف نيجومبــو، ســري
وهيئـة مصـايد األمسـاك آلسـيا واحملـيط مشاركاً، ومت دعمها من قبل املكتـب اإلقليمـي للمنظمـة يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ،  33

منظمـة يف رومـا، واملركـز األسـرتايل للبحـوث الزراعيـة الدوليـة. لاهلادئ،  وإدارة مصايد األمساك وتربية األحيـاء املائيـة التابعـة ل
ووضـــعت حلقـــة العمـــل مؤشـــرات لرصـــد التخـــزين، واستعرضـــت مصـــفوفة قـــرارات لتقيـــيم النجاح/التقـــدم احملـــرز حنـــو حتقيـــق 

داف مبــادرات التخــزين. وُعرضــت أيضــاً اخلطــوط التوجيهيــة اإلقليميــة للتخــزين، واستعرضــت خلفيــات حالــة التخـــزين، أهــ
ومصــايد األمســاك القائمــة علــى االســتزراع، والتحســينات. وكانــت النتيجــة اســتعراض مشــرتك بــني منظمــة األغذيــة والزراعــة 

مما يوفر إرشادات  23املياه الداخلية يف آسيا، يف وتعزيزهزين املسؤول وهيئة مصايد األمساك آلسيا واحمليط اهلادئ، بشأن التخ
بشأن وضع برامج للتخزين املسؤول، واألهم من ذلك توجيهات بشأن كيفية تقييم هذه الربامج مبوضوعية. ومن املتوقـع أن 

امة ومنصـفة ومقبولـة بيئيـا، يساعد ذلك أولئك الذين يشـاركون يف بـرامج التخـزين وإدارهتـا، وأن يسـاهم يف ممارسـات مسـتد
 فيما يتعلق بالتخزين يف مصايد األمساك الطبيعية.

 
حلالــة املــوارد الوراثيــة املائيــة لألغذيــة  املســودة األوىلنظمــة املأعــّدت إدارة مصــايد األمســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة يف  -41

حتت )، COFI:AQ/IX/2017/Inf.8ووثيقة املعلومات  ،COFI:AQ/IX/2017/6، (أنظر أيضا وثيقة العمل 24والزراعة يف العامل
وقـد اسـتجاب أكثـر  حة الثانية.، وجيري حالياً إعداد املسودة املنقّ التابعة للمنظمة لألغذية والزراعةمظلة هيئة املوارد الوراثية 

مجلـة أمـور،  بـنييف كثري من احلاالت فيمـا يتعلـق، معلومات مل تبّلغ املنظمة عنها من قبل  -معلومات  بلداً وقدموا 89من 
 اجلوانب املختلفة للتخزين ومصايد األمساك القائمة على االستزراع.ب
 

                                                      
التخزين املسؤول وتعزيزه يف املياه ( Responsible stocking and enhancement of inland waters in Asia .2015منظمة األغذية والزراعة.   23 

  صفحة. 142 .2015/11. املكتب اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة يف آسيا واحمليط اهلادئ. بانكوك. املنشور )الداخلية يف آسيا
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. الدورة  هيئة. تقريرالمشروع  –. حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل 2017منظمة األغذية والزراعة.   24 

 العادية السادسة عشرة. روما.
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إىل اهليئــة االستشــارية األوروبيــة للمصــايد الداخليــة وتربيــة وتواصــل املنظمــة تقــدمي الــدعم املســتدام الطويــل األجــل  -42
ع اإلجــراءات الالزمــة لتيســري عقــد اجللســات العامــة للهيئــة واجتماعــات جلنــة اإلدارة. األحيــاء املائيــة، وتضــطلع األمانــة جبميــ

ويوفر املكتب اإلقليمي للمنظمة يف أوروبا وآسيا الوسطى، الـذي تقـع علـى عاتقـه مسـؤولية اإلشـراف علـى اهليئـة، بالتعـاون 
الزم؛ ويف الوقـت الـراهن، جيـري اختـاذ الرتتيبـات مـن مع إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة، كـل الـدعم الـ

ـــة االستشـــارية األوروبيـــة  ـــا وآســـيا الوســـطى للســـماح بعقـــد الـــدورة املقبلـــة للهيئ جانـــب املكتـــب اإلقليمـــي للمنظمـــة يف أوروب
رر األعضاء احلفاظ . وأثناء إعادة هيكلة اهليئة، ق2017للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية يف بولندا، يف سبتمرب/أيلول 

  منشأة مبوجب املادة السادسة من دستور املنظمة. على اهليئة كهيئة
 

 قدم ألجهزة تربية األحياء المائية اإلقليميةالدعم الم
 

ملصــايد األمســاك بصــورة متزايــدة إجــراءات تعاونيــة علــى املســتوى اإلقليمــي بشــأن إدارة وتتخــذ األجهــزة اإلقليميــة  -43
يف احلـــوار العـــاملي واإلقليمـــي بشـــأن حوكمـــة مصـــايد  هامـــاً  وتنميـــة تربيـــة األحيـــاء املائيـــة؛ وهـــي تلعـــب دوراً مصـــايد األمســـاك 

األمساك وتربية األحياء املائية. وقد توسعت التغطية اجلغرافية لألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك، وحاليـاً تشـمل حـوايل ثلـث 
 ة تربية األحياء املائية يف واليتها. ز هذه األجه

 
بــني األجهــزة اإلقليميــة ملصــايد األمســاك، اإلجــراءات الــيت  وتشــمل األمثلــة املختــارة للمبــادرات الــيت اختــذت مــؤخراً  -44

قــوم بوضــع اللمســات األخــرية علــى يعمــل،  فريــقاختــذهتا اهليئــة العامــة ملصــايد أمســاك البحــر األبــيض املتوســط مــن خــالل 
رتبيــة أفريقيــا لللتنميــة املســتدامة لرتبيــة األحيــاء املائيــة يف البحــر األبــيض املتوســط والبحــر األســود؛ وإنشــاء شــبكة  يجيةٍ اســرتات

مكتــب البلــدان األفريقيــة للمــوارد  –األحيــاء املائيــة رمسيــاً، بوصــفها وحــدة لرتبيــة األحيــاء املائيــة يف إطــار االحتــاد األفريقــي 
 ألفريقي.احليوانية التابع لالحتاد ا

 
وم هبـــا األجهـــزة اإلقليميـــة ملصـــايد األمســـاك بشـــكل متزايـــد لتحســـني  وتعتـــرب استعراضـــات األداء ممارســـة جيـــدة تقـــ -45

وباإلضـافة إىل ذلـك، تستضـيف  25لتنفيذ استعراض أداء األجهـزة اإلقليميـة. اً تقييمي اً كفاءهتا. وقد أعدت املنظمة استعراض
اليت هتدف إىل تيسري ودعم تبادل املعارف واملعلومات و ، وتدعمها اإلقليمية ملصايد األمساكنظمة شبكة أمانات األجهزة امل

أمانـة لألجهـزة اإلقليميـة ملصـايد األمسـاك والشـبكات ذات الصـلة. وكمـا  53التقنية بشأن املسائل احلرجة والناشئة فيما بـني 
ملصــايد األمسـاك، هتـدف الشــبكة إىل تعزيـز الـدور الــذي هـو مبـني يف االجتمــاع السـادس لشـبكة أمانــات األجهـزة اإلقليميـة 

تؤديــــه األجهــــزة اإلقليميــــة ملصــــايد األمســــاك فيمــــا يتعلــــق حبفــــظ األرصــــدة الســــمكية ومــــوارد تربيــــة األحيــــاء املائيــــة، وإدارهتــــا 
لتعزيـز مصـايد  واستخدامها بشكل مستدام، وتعزيـز التعـاون والتنسـيق بـني األجهـزة اإلقليميـة ملصـايد األمسـاك كوسـيلة فعالـة

األمساك وتربية األحياء املائية على املستويني اإلقليمي والعاملي. وتصدر منظمة األغذيـة والزراعـة باالشـرتاك مـع أمانـة شـبكة 

                                                      
 .Péter Dإعداد ،2014-2004 ،تنفيذ تقارير استعراضات األداء من قبل األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك. 2015منظمة األغذية والزراعة.  25 

Szigeti ،وGail L. Lugten ،روما، منظمة األغذية 1108مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، النشرة رقم إدارة . منظمة األغذية والزراعة ،
 والزراعة.
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أمانـــات األجهـــزة اإلقليميـــة ملصـــايد األمســـاك رســـالة إخباريـــة تتضـــمن معلومـــات ذات صـــلة عـــن أنشـــطة وإجنـــازات األجهـــزة 
 26ك.اإلقليمية ملصايد األمسا

 

 مبادرة النمو األزرق لمنظمة األغذية والزراعة وتربية األحياء المائية
 

وسعت مبادرة النمو األزرق العامليـة ملنظمـة األغذيـة والزراعـة عملهـا يف جمـال تربيـة األحيـاء املائيـة بشـكل ملحـوظ  -46
للتنميــة املســتدامة لرتبيــة األحيــاء املائيــة . وهــي تــدعم تنفيــذ السياســات واألدوات، مثــل التخطــيط املكــاين 2015منــذ عــام 

تربيـــة األحيـــاء املائيـــة الزراعيـــة واســـتزراع  وتعـــززنـــام،  يـــتيالنكـــا، وف وتكثيفهـــا يف بلـــدان خمتـــارة: بـــنغالديش، وكينيـــا، وســـري
مــاج تربيــة األحيــاء البلطــي املقــاوم لتغــري املنــاخ يف البلــدان املشــاركة يف مبــادرة النمــو األزرق اإلقليميــة. كمــا ُأحــرز تقــدم يف إد

يف إندونيســيا ويف أفريقيــا، حيــث ُيســتخدم التعــاون فيمــا املائيــة مــع القطاعــات األخــرى، مثــل قطــاعي األرز والثــروة احليوانيــة 
نظمــة مــع الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة املالقــدرة علــى إدمــاج القطاعــات املختلفــة. ويشــمل عمــل بــني بلــدان اجلنــوب لبنــاء 

 تطوير زراعة الطحالب البحرية وسالسل القيمة يف كرييبايت، والفلبني، وسانت لوسيا، واالستزراع املائي يف بربادوس. 
 

ويف منطقـــة آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ، قـــدمت مبـــادرة النمـــو األزرق الـــدعم إىل عـــدة بلـــدان يف اإلقلـــيم، يف مـــا يلـــي:  -47
 )3(تعزيـز نظـم اإلدارة وممارسـات اإلنتـاج املبتكـرة؛  )2(وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات إقليمية ووطنية لرتبيـة األحيـاء املائيـة؛  )1(

حتسني وصول صغار املـرّبني إىل املـدخالت  )4(زيادة قدرة صغار املربني على الصمود أمام املخاطر واآلثار املتصلة باملناخ؛ 
تطبيـق جتـرييب  )1(اإلنتاجية اجليدة والتكنولوجيا واألسواق. ومشلت املساعدة التقنية برناجمني إقليميني للتعاون التقـين بشـأن: 

ب شـــرق آســـيا؛ ألدوات التخطــيط واإلدارة يف جمـــال تربيـــة األحيــاء املائيـــة لتحقيـــق النمــو املســـتدام يف بلـــدان خمتــارة يف جنـــو 
توسيع نطاق االستزراع املبتكر لألمساك يف حقول األرز، واسـتزراع البلطـي املقـاوم لتغـري املنـاخ، مـن أجـل حتقيـق النمـو  )2(و

 األزرق يف آسيا.
 

 البحث والتعليم لتنمية تربية األحياء المائية
 

يشــكل حتديــد أولويــات قضــايا البحــث حســب  ىل تنــوّع ممارســات ونظــم تربيــة األحيــاء املائيــة يف العــامل، قــدنظــراً إ -48
اإلقليم اخليار األفضل، وبإمكان املنظمة تيسري املبادرات اإلقليمية لتحديد القضايا القابلة للبحـث بعـد تقيـيم االحتياجـات 

ل وبالتـــايل، ميكـــن للمنظمـــة أن تســـاعد األقـــاليم أو البلـــدان علـــى وضـــع عمليـــة قويـــة لتحديـــد األولويـــات يف جمـــا .اإلقليميـــة
البحــث والتعلــيم. وميكــن للمنظمــة أن تعمــل مــع املنظمــات اإلقليميــة، وشــبكات تربيــة األحيــاء املائيــة اإلقليميــة، واألجهــزة 
اإلقليمية ملصايد األمساك التابعة للمنظمة، لالتفاق على عملية حتديد األولويات يف جمال البحث والتعليم يف األقاليم، وفقاً 

  ملرحلة تطورها واحتياجاهتا.
 

وإقامــة الشــبكات الدوليــة رب التعــاون والشــراكات مــن خــالل جتمعــات توجههــا مؤسســات ذات مسعــة دوليــة، تــويع -49
 فعالة لتحسني جودة الربامج التعليمية.  ضمن اإلقليم، آلياتٍ 

 

                                                      
املوقع اإللكرتوين. النشرة اإلخبارية لشبكة أمانات األجهزة اإلقليمية ملصايد  –. األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك. 2017منظمة األغذية والزراعة.   26 

نت]. روما. . املواقع الشبكية املؤسسية إلدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية [عرب اإلنرت األمساك
 .www.fao.org/fishery/rsn/newsletter/en]. 2017يوليو/متوز  4. [مت االقتباس يف 2013نوفمرب/تشرين الثاين  12ثت يف ُحدّ 
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للمنظمــة بشــأن  وتتواصـل اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز األســاس الكــامن وراء املبــادئ اخلمســة املبينــة يف الرؤيــة املشــرتكة -50
ويف هذا الصدد، مت حتديد عدد من التكنولوجيات واملمارسات املشرتكة بـني القطاعـات ذات  27األغذية والزراعة املستدامة.

الصــــلة بصــــغار املنتجــــني الــــزراعيني، ومت توثيقهــــا علــــى موقــــع منصــــة التكنولوجيــــات واملمارســــات املتاحــــة لصــــغار املنتجــــني 
 28الزراعيني.

 
للتعـــاون التقـــين وأحـــد عشـــر  بـــرامجعشـــر مشـــروعا الـــروابط بشـــأن نقـــل التكنولوجيـــا واالبتكـــار: ســـتة ونفـــذ ســـبعة  -51

اجلزريــة الصــغرية  لالتعــاون التقــين الــروابط اإلقليميــة والعامليــة لــدعم الــدو  بــرامجمشــروعا ممــوال مــن خــارج امليزانيــة. وتناولــت 
الناميــة يف احملــيط اهلــادئ، وآســيا. ومشلــت املســاعدة املقدمــة مــن  ، والــدول اجلزريــة الصــغريةالناميــة يف منطقــة البحــر الكــارييب

برامج التعاون التقين التخطيط االسرتاتيجي، وختطيط األعمال، واملمارسـات اجليـدة لرتبيـة األحيـاء املائيـة مـن أجـل التكيـف 
تعاون الثنائي فيما بني بلـدان اجلنـوب، مع تغري املناخ، وصحة احليوانات املائية. ومشلت املشاريع املمولة من خارج امليزانية ال

ة والروابط الثالثية، والروابط اإلقليمية أو العاملية لدعم الدول اجلزرية الصغرية النامية األفريقيـة، والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـ
العــاملي. ومشلــت  أو علــى املســتوىيب، وشــرق أفريقيــا، وغــرب أفريقيــا، واجلنــوب األفريقــي، وآســيا، يف منطقــة البحــر الكــاري

املســاعدة مــن خــارج امليزانيــة التخطــيط االســرتاتيجي، وإدارة املــوارد الوراثيــة املائيــة، واملمارســات اجليــدة لرتبيــة األحيــاء املائيــة 
للتكيف مع تغـري املنـاخ، واملمارسـات اجلديـدة لتوليـد العمالـة، وإصـدار الشـهادات لرتبيـة األحيـاء املائيـة، وصـحة احليوانـات 

 ية.املائ
 

ولوجيا واالبتكار علـى نكما نفذت عشرة أنشطة مدفوعة باألهداف االسرتاتيجية للمنظمة روابط بشأن نقل التك -52
، واجلنوب األفريقي، وآسيا، أو املسـتوى العـاملي. الشرقية والغربيةفريقيا أالصعيدين العاملي واإلقليمي. ومشل نطاق املساعدة 

ائيـة، وتغـري ومشلت املساعدة الوصول إىل التكنولوجيا لتوليد العمالة، والريادة يف األعمال، والتأمني يف جمال تربية األحيـاء امل
 املناخ، واألمن البيولوجي والتأهب حلاالت الطوارئ من أجل صحة احليوانات املائية. 

 
جمــاًال للــتعّلم الَعملــي واســتخدمت عــدة تــدخالت �ــج تنميــة القــدرات للمــدارس احلقليــة للمــزارعني، الــيت تفســح  -53

وتشـمل مشـاريع  .القـرارات مـن جانـب السـكان احملليـنياجلماعي، إذ تعزز املهارات املتعلقة بالتحليل النقدي وحتسني صـنع 
فاســـو  ة األحيـــاء املائيـــة اجلاريـــة الـــيت تســـتخدم املـــدارس احلقليـــة للمـــزارعني اســـتزراع األمســـاك يف حقـــول األرز يف بوركينـــاــــــتربي

ـــا ـــة الـــيت مت تطويرهـــا مـــع املـــدربني الرئيســـيني يف البلـــدان -وغيني اجملـــاورة خـــالل الســـنوات بيســـاو، اســـتنادا إىل اخلـــربة اإلقليمي
الســـابقة. وتســـتخدم مشـــاريع اســـتزراع األمســـاك يف حقـــول األرز اجلاريـــة يف الصـــني، وإندونيســـيا، ومجهوريـــة الو الدميقراطيـــة 

 لبلطي يف هاييت.سمك اعني، وكذلك مشروع لار الشعبية، أيضاً �ج املدارس احلقلية للمز 
 

                                                      
املوقع الشبكي. املواقع املؤسسية للمنظمة. منظمة األغذية والزراعة [على اإلنرتنت].  –. األغذية والزراعة املستدامة 2017األغذية والزراعة.  منظمة  27

 ..www.fao.org/sustainability/en]. 2017يوليو/متوز  4. [اقتباس يف 2013نوفمرب/تشرين الثاين  12روما. حدثت يف 
املوقع الشبكي. املواقع املؤسسية للمنظمة.  –. منصة التكنولوجيات واملمارسات املتاحة لصغار املنتجني الزراعيني 2017األغذية والزراعة.  منظمة  28

]. 2017يوليو/متوز  4. [اقتباس يف 2013نوفمرب/تشرين الثاين  12ثت يف منظمة األغذية والزراعة [على اإلنرتنت]. روما. حدّ 
http://teca.fao.org.. 
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 الالئقة في مجال تربية األحياء المائيةتحسين سبل المعيشة من خالل توفير العمالة 
 

نظمــة عملهــا للحــّد مــن الفقــر، مبــا يف ذلــك تــوفري العمالــة الالئقــة واحلمايــة االجتماعيــة يف جمــال مصــايد املتواصــل  -54
 األمساك وتربية األحياء املائية.

 
ــ -55 ــ اً نظمــة مشــروعاملذ وتنّف ــ اً إقليمي بعنــوان "تشــجيع التنويــع الزراعــي للحــّد مــن الفقــر، ومكافحــة ســوء التغذيــة  اً فرعي

عني يف بورونــدي، وكينيــا، وروانــدا، وأوغنــدا، يف حتــوهلم إىل ار مالــة الشــباب يف أفريقيــا الشــرقية"، ملســاعدة املــز وتعزيــز فــرص ع
 ريفية وشبه حضرية جتارية الطابع.أصحاب مشاريع 

 
اليت تواجه العمالة الالئقـة يف جمـال مصـايد األمسـاك وتربيـة األحيـاء املائيـة، ومـا يتصـل هبـا وعند معاجلة التحديات  -56

من روابط جبهود احلّد من الفقر والتنمية االجتماعية واالقتصادية، تعمل املنظمة عن كثب مع الشـركاء الـدوليني والـوطنيني، 
ربية األحياء املائية، والتجهيز، والتجارة)، ومنظمات اجملتمـع مبا يف ذلك السلطات املعنية، والصناعات (مصايد األمساك، وت

ـــادرات حقـــوق اإلنســـان واجملتمـــع احمللـــي، ونقابـــات عمـــال األمســـاك، وهيئـــات إصـــدار الشـــهادات،  املـــدين، مبـــا يف ذلـــك مب
، واملنظمــة ن، واملنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة العمــل الدوليــةو ومؤسســات البحــوث والتطــوير، ووســائط اإلعــالم، واملســتهلك

البحرية الدولية، ومنظمات التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي. ونظـرا إىل البعـد األخالقـي واملصـاحل السياسـية، وأمهيتهـا 
ـــة املعنيـــة بالتجـــارة التابعـــة للجنـــة مصـــايد األمســـاك قضـــايا بالنســـبة لألســـواق الدوليـــة، ســـتناقش الـــدورة املقبلـــة  للجنـــة الفرعي

  اعية (مبا يف ذلك العمالة) يف سالسل القيمة لألمساك والتجارة.االستدامة االجتم
 

نظمــــة مــــن خــــالل حســــاب األمانــــة للتضــــامن مــــع أفريقيــــا، الشــــركاء احلكــــوميني والقطــــاع اخلــــاص، املوأشــــركت  -57
أعمـاهلم، وشجعتهم، للعمل مع أصحاب املشاريع الشباب يف جمال تربية األحياء املائية. ويقدر املزارعون الشباب تكاليف 

 الدواجن اخلاصة هبم كمشاريع جتارية تولد الدخل. تربية ويديرون أنشطة البناء أو استزراع األمساك أو 
 

ن مــع أفريقيــا وبــرامج مويتلقــى معظــم املســتفيدون مــن مشــاريع تربيــة األحيــاء املائيــة التابعــة حلســاب األمانــة للتضــا -58
، الشــــابات أو الشــــبابالشــــرقية، وال ســــيما الشــــباب العــــاطلني عــــن العمــــل كليــــا أو جزئيــــا مــــن  أفريقيــــاالتعــــاون التقــــين يف 

مســـتلزمات البـــدء يف اإلنتـــاج، ويتلقـــى املزارعـــون الشـــباب التــــدريب املكثـــف بشـــأن ريـــادة األعمـــال، واألعمـــال التجاريــــة، 
شتهم من خالل البـدء بأنشـطة أخـرى للـدخل والتغذية، والتعاون اجلماعي. وقد قام العديد من املستفيدين بتنويع سبل معي

لرتبيـة الـدواجن وتربيـة األحيـاء املائيـة. وقـد حفـز جنـاح املشـاريع الصـغرية جهـود  الثانوي يف قطاع الزراعة والشـراكات الفرعيـة
الف مـن والصني، من أجل مواصلة دعم املشاريع مبساعدة خـرباء األعـ نظمةامل فيما بني بلدان اجلنوب املشرتك بنيالتعاون 
 الصني. 

 
وتشجع املنظمة، من خالل مشروع إقليمي فرعي يف ستة بلدان يف غرب أفريقيا، يهدف إىل "خلق فـرص العمـل  -59

"، على استخدام مناذج ة املستدامة وسالسل قيمة الكسافاللشباب يف األعمال الزراعية، من خالل نظم تربية األحياء املائي
سالسل متكاملة من أجل توفري فرص عمل مستدامة والئقة للشباب عن طريق تيسري "اإلرشاد" يف كوت ديفوار، وأنشطة 

فاسـو، وبـدء أنشـطة مدفوعـة ببيئـة مهنيـة جيـدة وديناميكيـة  بيسـاو وبوركينـا-رأسيا يف غانا، وتطوير أنشـطة هيكلـة يف غينيـا
غال. وتناولت جهود املنظمة اإلضافية لتنمية القدرات يف أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى التـدريب السوق يف نيجرييا والسن
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علـــى "�ـــج األعمـــال التجاريـــة لرتبيـــة األحيـــاء املائيـــة". وعـــالوة علـــى ذلـــك، شـــرعت املنظمـــة يف اســـتعراض قضـــايا الســـالمة 
 املخاطر.  والصحة املهنية يف جمال تربية األحياء املائية، مبا يف ذلك إدارة

 
، بالتعــاون مــع شــركاء مثــل منظمــة العمــل الدوليــة وصــناعة األغذيــة البحريــة، 2014وتستضــيف املنظمــة، منــذ عــام  -60

احلدث السنوي حلوار فيغو بشأن العمـل الالئـق يف جمـال مصـايد األمسـاك وتربيـة األحيـاء املائيـة. وقـد جـذبت قضـايا العمـل 
اط اإلعالميــة، فضــال عــن االهتمــام مببــادرات التصــديق الرئيســية يف قطــاع األغذيــة الالئــق اهتمامــا كبــريا مــن جانــب األوســ

البحريـــة. وتشـــجع املنظمـــة مثـــل هـــذه احلـــوارات بـــني أصـــحاب املصـــلحة لتيســـري فهـــم أفضـــل واتصـــاالت أفضـــل، وكـــذلك 
 وجمتمعاهتم احمللية. لتزامات بالعمل للمساعدة على التغلب على ظروف العمل واملعيشة السيئة لعمال قطاع األمساك اال

 
نظمة التعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية بشأن قضايا العمل الالئق يف مصايد األمساك وتربية املوقد واصلت  -61

ملصـايد األمسـاك وتربيـة األحيـاء املائيـة احلرفيـة الـذي سـنة دوليـة  بتخصـيصن أن يكـون االقـرتاح املتعلـق كـاألحياء املائيـة. ومي
م يف الدورة األخرية للجنة مصايد األمساك، فرصة هامة للتأكيد على التعاون بني سلطات العمل ومصايد األمساك وتربية ُقدّ 

األحيــاء املائيــة وتوســيعه، علــى الصــعيدين الــوطين ودون الــوطين، بغيــة املســاعدة علــى معاجلــة قضــايا العمــل الالئــق يف تربيــة 
 األحياء املائية. 

 

إلــى تحســين البيانــات والمعلومــات واإلحصــاءات عــن تربيــة األحيــاء المائيــة: ماضــياً وحاضــراً الجهــود الراميــة 
 ومستقبالً 

 
نظمة اإلحصاءات الوطنية ملصايد األمساك وتربيـة األحيـاء املائيـة إىل شـعبة اإلحصـاءات يف األمـم املتحـدة املتقدم  -62

مم املتحدة. ويتم حتديث جمموعات بيانات إحصـاءات الكتاب السنوي لإلحصاءات لألعلى أساس منتظم، إلدراجها يف 
نظمــة قائمــة املعــايري املوحــدة لشـــعبة املمصــايد األمســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة يف املنظمــة مــرة واحــدة يف الســنة. وتســتخدم 

األحياء املائية، مثـل حالـة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، كقائمة مرجعية لإلبالغ عن حالة واجتاهات التنمية العاملية لرتبية 
، وسـتة استعراضـات 2015اللمحـة املـوجزة عـن تربيـة األحيـاء املائيـة لعـام مصايد األمسـاك وتربيـة األحيـاء العامليـة يف العـامل، و 

 29إقليمية عن حالة واجتاهات تنمية تربية األحياء املائية.
 

املشــرتك بينهمــا بشــأن  القتصــادي علــى املنشــور الســنوينظمــة مــع منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان ااملوتتعــاون  -63
توقعـــات ملـــدة عشـــرة ســـنوات لقطـــاع مصـــايد األمســـاك وتربيـــة األحيـــاء املائيـــة مـــن حيـــث اإلنتـــاج الالزراعـــة، والـــذي يتضـــمن 

يف  نظمــة مــع منظمــة اجلمــارك العامليــة لتحســني تغطيــة األمســاك واملنتجــات الســمكيةاملوالتجــارة واالســتهالك. كمــا تتعــاون 
 ، الذي يستخدم كأساس جلمع اإلحصاءات عن الرسوم اجلمركية والتجارة الدولية. تصنيف النظام املنسق

 
نظمـــة مـــن أجـــل اإلبـــالغ عـــن حالـــة يف املعضـــاء األويعـــد مجـــع اإلحصـــاءات واإلبـــالغ عنهـــا بانتظـــام مـــن جانـــب  -64

لتوجيهيـة ملدونـة السـلوك بشـأن الصـيد الرشـيد. ويعـد إذا  ال يتجـزأ مـن اخلطـوط ا واجتاهات تنمية تربيـة األحيـاء املائيـة، جـزءاً 
 كان هناك مجع منهجي للبيانات عن تربية األحياء املائية أم ال، من املعايري يف تقييم التنفيذ الوطين واالمتثال للمدونة. 

 

                                                      
. االستعراضات اإلقليمية لرتبية األحياء املائية. منظمة األغذية والزراعة، إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية [على 2017األغذية والزراعة.  منظمة 29 

 .www.fao.org/fishery/regional-aquaculture-reviews/en ].2017يوليو/متوز  4. [اقتباس يف 2017فرباير/شباط  8ثت يف حدّ اإلنرتنت]. روما. 
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ختطيطهــــا وقــــد أخــــذت املنظمــــة التوصــــيات بشــــأن اآلليــــات واالســــرتاتيجيات جلمــــع البيانــــات يف االعتبــــار لــــدى  -65
عنصــــر جلمـــــع  للمشــــاريع اإلقليميــــة والوطنيـــــة وتصــــميمها وتنفيــــذها. ويف البلـــــدان الــــيت تفتقــــر إىل البيانـــــات، ينبغــــي إدراج

 تيجيات و/أو اخلطط الوطنية لتنمية تربية األحياء املائية، حسب االقتضاء. اإلحصاءات يف االسرتا
 

ة يف جمــال تربيــة األحيــاء املائيــة علــى الصــعيد العــاملي، مــن ري زيــادة تعزيــز إحصــاءات منظمــة األغذيــة والزراعــجتــ -66
 COFI:AQ/IX/2017/6 تنيخــــــــــــالل إعــــــــــــداد تقريــــــــــــر عــــــــــــن حالــــــــــــة املــــــــــــوارد الوراثيــــــــــــة املائيــــــــــــة يف العــــــــــــامل (أنظــــــــــــر الــــــــــــوثيق

م ). وستســتمر املنظمــة يف حتــديث قائمــة "أصــناف األنــواع" يف نظــام املعلومــات اخلاصــة بــالعلو COFI:AQ/IX/2017/Inf.8و
املائيــة ومصــايد األمســاك، ســنوياً. وعنــد تلقــي تقــارير مــن األعضــاء، ستوســع املنظمــة قائمــة نظــام املعلومــات اخلاصــة بــالعلوم 

 املائية ومصايد األمساك لتشمل األنواع املستزرعة القائمة واحملتملة، مبا يف ذلك األنواع اهلجينة. 
 

ـــاء املائيـــة املاقرتحـــت  ،2012وفيمـــا يتعلـــق بتنقـــيح النظـــام املنســـق لعـــام  -67 ـــة األحي نظمـــة إدخـــال رمـــوز منفصـــلة لرتبي
ومصــايد األمســاك الطبيعيــة، بالنســبة ملنشــأ أنــواع خمتــارة. ومل تقبــل جلنــة النظــام املنســق التابعــة ملنظمــة اجلمــارك العامليــة هبــذا 

ن ذلـك التمييـز قـد يصـبح عائقـاً االقرتاح بسبب الصعوبات يف التمييـز بـني منشـأ األنـواع علـى املسـتوى اجلمركـي، والقلـق بـأ
نظمة بعد ذلك على البلدان األعضاء يف منظمة اجلمارك الدولية إدراج هـذا التمييـز يف تصـنيفاهتا املأمام التجارة. واقرتحت 

 ال يزال قليًال.  التمييز االوطنية استناداً إىل النظام املنسق، غري أن عدد البلدان اليت أدخلت هذ
 

 على جدول أعمال اللجنة الفرعية ُأدرجت فيها المسألةالتقدم المحرز في المجاالت األخرى منذ آخر مرة 
 

 تعزيز التعاون الدولي
 

جانـب جلنـة املنظمـة الفرعيـة املختصـة برتبيـة األحيـاء املائيـة وشـبكة هيئـات  شـّكل املـؤمترات الدوليـة الرئيسـية، إىلت -68
 يف شــكل التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، رتيبــات التعــاون الثنــائي والثالثــياألمســاك، وكــذلك تاملنظمــة اإلقليميــة ملصــايد 

. ويشــمل التقــدم احملــرز مــؤخراً يف تعزيــز التعــاون الــدويل يف جمــال والتشــبيك اإلقليمــي، املنــابر الرئيســية للنهــوض هبــذا التعــاون
 تربية األحياء املائية ما يلي: 

 
جمال تربية األحياء املائية: مركز سونغاي يف بورتو نوفو، بنن، ومركز حبوث مصايد األمساك يف ن للتدريب يف يمركز  -69

حلقــات  املركــزان، استضــاف املنظمــةمتميــز لــدى املنظمــة. وبــدعم مـن ، الصــني، وهــو مركـز "Wuxi" امليـاه العذبــة يف ووشــي
ومشل ذلك تدريب بلدان املبادرة اإلقليمية على الزراعـة املتكاملـة يف أفريقيـا، مبـا يف ذلـك  عمل تدريبية للمشاركني الدوليني.

كــوت ديفــوار، وكينيــا، ومــايل، وزامبيــا، وحلقــة عمــل تدريبيــة إقليميــة بشــأن االســتزراع املــائي الزراعــي للنمــو األزرق يف آســيا 
بـــنغالديش، والصـــني، وإندونيســـيا،  مبشـــاركة، 2017ان يونيـــو/حزير  17و 12عقـــدت يف كومنينـــغ، الصـــني، يف الفـــرتة مـــا بـــني 

 نام.  تيومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وميامنار، والفلبني، وفي
 

وضع حالة املوارد الوراثية املائيـة يف العـامل: تـدعم جلنـة مصـايد األمسـاك وهيئـة املـوارد الوراثيـة لألغذيـة والزراعـة هـذا  -70
العمـل االستشـارية املعنيـة بـاملوارد الوراثيـة املائيـة والتكنولوجيـات، يف حـني  جمموعةالعمل؛ وقد أنشأت جلنة مصايد األمساك 

 عمل الفنية احلكومية الدولية املخصصة املعنية باملوارد الوراثية املائية. أن اهليئة قد أنشأت مجاعة ال
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برنامج العمـل العـاملي مـن خـالل تقـدمي املشـورة يف  :نظمة األقاليمية للدول اجلزرية الصغرية الناميةاملوتدعم مبادرة  -71
 GCP/RAF/506/MULمن مشــروع جــار (جمــال السياســات والتحلــيالت واملســاعدة التقنيــة. ويف إطــار هــذه املبــادرة، يتضــ

"اعتماد ممارسات زراعية تتسم بالكفاءة وذكية مناخيـاً يف الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة يف أفريقيـا")، بتمويـل مـن حسـاب 
 يقية. األمانة للتضامن مع أفريقيا، أحكاما حمددة لتبادل املعرفة داخل اإلقليم فيما بني الدول اجلزرية الصغرية النامية األفر 

 
كمنظمة شبكية حكومية   2016أُنشئت مجعية ميكرونيزيا لرتبية األحياء املائية املستدامة يف ديسمرب/كانون األول  -72

دوليــة شــبه إقليميــة تركــز براجمهــا ومشــاريعها علــى التفــاعالت بــني تربيــة األحيــاء املائيــة، واملــوارد الســاحلية، وســبل املعيشــة 
الســاحلية، وعلــم البيئــة الســاحلية والبحريــة. وســتعزز الشــراكات املؤسســية مــع الوكــاالت العاملــة يف هــذه اجملــاالت التعــاون 

 الدويل.
 

 30إىل  26، الصــني، مــن تشانغشــاحلقــة عمــل استكشــافية بشــأن تقيــيم احتياجــات البلــدان الناميــة، يف وُعقـدت  -73
، يف إطـــار املرحلـــة الثانيـــة مـــن حســـاب األمانـــة للتعـــاون فيمـــا بـــني بلـــدان اجلنـــوب املشـــرتك بـــني منظمـــة 2017يونيـــو/حزيران 

ادرة حـزام وطريـق الصـني، وتشـمل يف مجلـة أمـور دعـم تربيـة األحيـاء األغذية والزراعـة والصـني. وتُعتـرب املسـاعدة يف إطـار مبـ
 املائية واالستزراع املائي الزراعي املتكامل من قبل مركز حبوث مصايد األمساك يف املياه العذبة. 

 
وميكن تعزيز التعاون الدويل من خالل الشراكات االسرتاتيجية، وتوسيع ترتيبات التعاون الثنائي والتعاون فيما بني  -74

يف تربية األحياء املائية،  التكتالتبلدان اجلنوب، وزيادة االستثمارات األجنبية املباشرة واملشاريع املشرتكة، وزيادة استخدام 
 ة. وضمان استدامة الشبكات القائم

 

 الملتمسةالتوجيهات 
 

 إن اللجنة الفرعية مدعوة إىل القيام مبا يلي:  -75
 

هــود إدارة مصــايد األمســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة يف اســتعراض وثــائق املعلومــات واملعلومــات األساســية املتعلقــة جب •
املائيــة التابعــة للجنــة مصــايد نظمــة لتنفيــذ توصــيات الــدورات الســابقة للجنــة الفرعيــة املختصــة برتبيــة األحيــاء امل

 ؛األمساك
النظر يف التقدم واإلجنازات احملرزة وإسداء املشورة، حسب االقتضاء، لتعزيز التوصـيات وحتديـد أولوياهتـا يف فـرتة  •

 ما بني الدورات القادمة؛

الت ذات األولويـة فيمـا الطلب إىل األعضاء واجلهات املاحنة املهتمة توفري املوارد املالية و/أو البشـرية لتنفيـذ اجملـا •
 يتعلق برتبية األحياء املائية، حبسب ما تعتربه اللجنة الفرعية هاماً.

 
 


