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 (،QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.وهذه هي مبادرة 

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

A

األسماك مصايد لجنة
اللجنة الفرعية المعنية بتربية األحياء المائية

الدورة التاسعة

2017أكتوبر/تشرين األول  27-24روما، 

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

 موجز
حرز يف ما خيص ت املائية مبراجعة دورية للتقّدمتقوم أمانة اللجنة الفرعية املعنية برتبية األحياء 

ُ
بشأن  املدونةنفيذ أحكام امل

تربية األحياء املائية وتعمد إىل تقدميها إىل اللجنة الفرعية للمناقشة واختاذ القرارات. وهذه الوثيقة هي الثامنة من نوعها 
2013مع النتائج املسّجلة يف العامني  2017اليت قامت أمانة اللجنة الفرعية بإعدادها. وبصورة عامة، تتسق نتائج عام 

لدرجات بل إىل ا مل يؤد ذلك دائما  إىل تزايدمتزايدا  من البلدان جيري تقييما  ذاتيا  نقديا . و  وتشري إىل أن عددا   2015و
متاسك أكرب يف اإلجابات على خمتلف األقسام واألسئلة.

إن اللجنة الفرعية مدعوة إلى:
 استعراض الوثيقة والتعليق عليها؛ (1)
ية داء تربباملدونة باعتبارها فرصة للتقييم الذايت والتقييم العاملي ألالتعليق على استخدام أداة التقارير اخلاصة  (2)

 االمتثال ألحكام تربية األحياء املائية الواردة يف املدونة؛ األحياء املائية مبا يف ذلك
 دقتهاسني عملية تقد م التقارير و وضع توصيات بشأن األعمال واألنشطة اليت جيب القيام هبا من أجل حت (3)

 دام أداة التقارير.واستخ
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 التقّدم الُمحرز في تنفيذ أحكام مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد في مجال تربية األحياء المائية

 والمصايد القائمة على استزراع األسماك
 
واظبت منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( على رصد تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد اليت وضعتها عام  -1

اهليئات اإلقليمية األعضااااااااااء و  تبيان معياري مت توزيعه على البلدان)املشاااااااااار إليها الحقا  باملدونة( واليت أتبعت باسااااااااا 1995
 9 . ويتضااامن االساااتبيان أقسااااما  حول تربية األحياء املائية السااايما املادة1ملصاااايد األ اك واملنظمات الدولية غري امكومية

 من املدونة. 10و 5 وبعض العناصر الواردة يف املادتني
 
من املدونة، من بني أمور أخرى، على أن تقّدم املنظمة تقاريرها إىل جلنة مصااايد األ اك حول  2-4تنص املادة  -2

جعة اإلجابات اويف هذا الصااااادد، تقوم أمانة هذه اللجنة كل عامني مبر  ملدونة باساااااتخدام اساااااتبيان معياري.تطبيق وتنفيذ ا
تقريرا   ترفعو األعضاااااء يف املنظمة واهليئات اإلقليمية ملصااااايد األ اك واملنظمات الدولية غري امكومية،  اليت تقدمها البلدان

حرز إىل اللجناااة. وتقوم أمااااناااة اللجناااة الفرعياااة املعنياااة برتبياااة األحيااااء املاااائياااة  عن
ُ
حرز مبراجعاااة دورياااالتقاااّدم امل

ُ
ة للتقاااّدم امل

جنة بية األحياء املائية باساااتخدام املنهجية نفساااها، كما تعمد إىل تقدميها إىل اللخيص تنفيذ أحكام املدونة بشاااأن تر  ما يف
وهذه الوثيقة هي الثامنة من نوعها اليت قامت أمانة اللجنة الفرعية بإعدادها. وهي رعية للمناقشااااااااااااااة واختاذ القرارات. الف
تعرض و  (2) ؛ملائيةعلق بقضايا ذات صلة برتبية األحياء اتقّدم موجزا  قصريا  لنتائج االستبيان العام اخلاص باملدونة واملت (1)

تعرض التقرير األول للهيئاات اإلقليمياة و ( 3) ؛املتعلق برتبياة األحيااء املاائياة اخلااص بااملادوناة 2017نتاائج اسااااااااااااااتبياان عاام 
 ملصايد األ اك وشبكات تربية األحياء املائية.

 
 العام الخاص بمدونة السلوك الواردة في االستبياناإلجابات ذات الصلة بتربية األحياء المائية 

 بشأن الصيد الرشيد
 
 املنظمة( على االسااااتبيان يف املائة من البلدان األعضاااااء يف 58عضااااوا  )115، أجاب 2016يف ما يتعّلق بتقرير عام  -3

ّثل ذلك زيادة بنسااابة ومي .األحياء املائيةملدونة، وأجاب اثنان ومثانون من األعضااااء على األسااائلة املتعّلقة برتبية العام اخلاص با
 2ود من العناصر.ويرد أدناه ملخص لعدد حمد املتصلة برتبية األحياء املائية.يف املائة يف اإلجابات على االستبيان العام  82

 
 كلمي وتشاااااااري اإلجابات على هذا االساااااااتبيان إىل أن تنمية تربية األحياء املائية حتصااااااال يف معظم البلدان. ولكن -4

ألعضااااء اعتمد معظم ا ومتكينية. وعلى الرغم من ذلك،نصاااف األعضااااء فقً أطرا  ساااياساااية وقانونية ومؤساااسااااتية شااااملة 
مدونات أو صااااااااكوك لتعزيز لارسااااااااات الرتبية املسااااااااؤولة لنحياء املائية؛ ويف الكثري من اماالت فعل القطاع اخلاص ذلك 

ألحياء املائية البيئية ورصااااد عمليات تربية ا ضااااطالع بعمليات التقييمالأيضااااا . ويقوم عدد من األعضاااااء بتنفيذ إجراءات ل
  .، وإن كانت هذه اإلجراءات حباجة إىل التحساااااااااني عادة  الغريبةوالتقليل إىل أدىن حد من اآلثار الضاااااااااارة إلدخال األنواع 

                                                      
. خطً العمل الدولية حول قدرة االساتيعاب وأ اك القر  1995اليت وضاعتها املنظمة عام مدونة السالوك بشاأن الصايد الرشايد اساتبيان رصاد تنفيذ   1

 اهااها. ، واالسرتاتيجية لتحسني املعلومات املتوافرة حول حالة مصايد األ اك واجتدون إبالغ ودون تنظيموالطيور البحرية وعمليات الصيد غري القانوين 
اك وتربية األحياء املائية يف العامل والتقدم ارحمرز يف تنفيذ مدونة السااالوك بشاااأن بشاااأن حالة مصاااايد األ  2016وثيقة عمل جلنة مصاااايد األ اك لعام   2

 الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة.
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الريفية  دعم اجملتمعاترتبية املسااااااااااااااؤولة لنحياء املائية من أجل كذلك اختذ معظم األعضاااااااااااااااء تدابري لتعزيز لارسااااااااااااااات ال
 األ اك. ومستزرعيومنظمات املنتجني 

 
االستبيان اإللكتروني لتحسين عملية رفع التقارير حول تنفيذ أحكام المدونة المتعلقة بتربية األحياء المائية 

 والمصايد القائمة على استزراع األسماك
 

 معلومات أساسية
 
ض تناول مسألة تربية األحياء املائية بشكل أفضل وحتسني معّدل رفع التقارير وتنفيذ املدونة، طلبت كل من بغر  -5

جلنة مصاااااااااااايد األ اك واللجنة الفرعية املعنية برتبية األحياء املائية إىل املنظمة وضاااااااااااع اساااااااااااتبيان لتقييم حالة امتثال الدول 
ميم واردة يف املدونة. واسااااااتجابة لذلك بدأت املنظمة عملية طويلة وتشاااااااركية لتصاااااالنحكام املتعلقة برتبية األحياء املائية ال

وعرض التقرير املرحلي األّويل عن تنفيذ املدّونة  2013. وطّبق ذلك عامليا  يف مسااااااتهل عام 2008اسااااااتبيان خاص يف عام 
األحياء املائية  الفرعية املعنية برتبية يف ما خيص تربية األحياء املائية ومصااااااااااااااايد األ اك القائمة على الصاااااااااااااايد إىل اللجنة

دوراها السااابعة يف سااان بطرسااربغ يف أكتوبر تشاارين األّول من الساانة نفسااها. ورّحبت اللجنة الفرعية باالسااتبيان اجلديد  يف
م ارحمرز دوأوصاات بتحميل ذلك يف النظام اإللكرتوين اجلديد لالسااتبيان الرئيسااي للمدّونة، ومت رفع التقرير األول بشااأن التق

وُعرضااااات النتائج على اللجنة الفرعية  2016يف تنفيذ املدونة يف تربية األحياء املائية باساااااتخدام االساااااتبيان اإللكرتوين عام 
 .2017املعنية برتبية األحياء املائية يف دوراها الثامنة يف برازيليا يف أكتوبر  تشرين األول 

 
 املعنية برتبية األحياء املائية، أوصاااااااى األعضااااااااء بتوسااااااايع االساااااااتبيان ليشاااااااملوخالل الدورة الثامنة للجنة الفرعية  -6

اهليئات اإلقليمية ملصااايد األ اك واهليئات األخرى ذات الصاالة وبالنظر يف إجراء املزيد من العمل وتقد م مساااعدة خاصااة 
 3وغريها.حبسب املقاطعات وارحمافظات  املوّزعةو الكبرية  لشمل تباين اإلجابات داخل البلدان

 
( تكييف اسااااااتبيان املدونة 1مبوجب التوصاااااايات املذكورة أعاله، وخالل فرتة ما بني الدورات األخرية توّلت األمانة  )و  -7

ائية، تجيب عليهما اهليئات اإلقليمية ملصاااااااايد األ اك وشااااااابكات تربية األحياء املاألحياء املائية ودليل لإلجابات لبشاااااااأن تربية 
 ادات ملسااااعدة األعضااااء يف إجابااهم( توسااايع كتّيب اإلرشااا2اإللكرتونية لالساااتبيان الرئيساااي للمدّونة؛ و) وحتميلهما على البوابة

 ( توزيع االساااااااااتبيان على3؛ و)، وغريهامع مراعاة التباين الداخلي يف حالة تربية األحياء املائية بني ارحمافظات والواليات الفدرالية
مية ملصاااااااايد األ اك وشااااااابكات تربية األحياء املائية حبلول منتصاااااااف شاااااااهر يناير كانون مجيع البلدان األعضااااااااء واهليئات اإلقلي

 .2017 الثاين

 
وميكن دخول نظام االسااااااتبيان على اإلنرتنت من خالل بوابة خمصااااااصااااااة على صاااااافحة املنظمة باسااااااتخدام أ اء  -8

 ستخدام.مستخدمني وكلمات سر فريدة، وهو يليب متطلبات السرية الالزمة واألمن وسهولة اال
  

                                                      
 .2015أكتوبر تشرين األول  9-5تقرير الدورة الثامنة للجنة الفرعية املعنية برتبية األحياء املائية. برازيليا، الربازيل،   3

 www.fao.org/3/a-i5191t.pdfملنظمة األغذية والزراعة بشأن مصايد األ اك وتربية األحياء املائية. روما. إيطاليا.  1131التقرير رقم 
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 توزيع االستبيان وتحليل اإلجابات والبيانات
 
وتساهم  4بلدا ، أي سبعة بلدان أكثر من التقرير السابق، بتقد م االستبيان إىل املنظمة بعد اإلجابة عليه. 78قام  -9

 .يف املائة من اإلنتاج العاملي 90هذه البلدان جمتمعة بأكثر من 

 
هيئة إقليمية ملصااااااااايد األ اك وشاااااااابكة تربية األحياء املائية. ومع انتهاء املهلة، مت  59ومت توزيع االسااااااااتبيان على  -10

بفريق املدونة إلعالمه بأن االستبيان ال ينطبق على  أخرىهيئات وشبكات  6إجابة من خالل النظام واتصلت  14تلقي 
 عملها وبأهنا لن تقدم أي إجابة عليه.

 
فة فقً. بالتايل، السابقة مع بعض التعديالت الطفي للنسخوين الشكل نفسه ويتبع االستبيان على النظام اإللكرت  -11

مالة االفتقار التام لإلجراء أو اآللية الواردة  0، حيث توضااااااااع درجة 5إىل  0يقّدم لكّل سااااااااؤال إمكانية وضااااااااع درجة من 
عندما يكون  5بيق، وتوضاااااع درجة للداللة على أن اإلجراء أو اآللية مها قيد التط 4الساااااؤال أو العبارة، وتوضاااااع درجة  يف

هناك تطبيق كلي لإلجراء أو اآللية على املسااااااااااااتوى امليداين. وهناك أيضااااااااااااا  إمكانية لإلشااااااااااااارة إىل أن السااااااااااااؤال أو العبارة 
ينطبقان أو أهنما غري ذي صاااااالة. كما يوفّر النظام اإللكرتوين التوجيهات لوضااااااع درجة لكّل عبارة أو سااااااؤال يف رسااااااالة  ال

ضاااامن نافذة منبثقة. ومت توفري رابً مللف إكساااايل ُمعد خصاااايصااااا  لتيسااااري عملية وضااااع درجات تكون أكثر  معلومات ترد
 متثيال  للبلدان اليت فيها واليات فدرالية أو تقسيم مشابه.

 
وعلى غرار التجربة السااابقة، يتضااّمن االسااتبيان إمكانية لتقييم الدعم الذي تقّدمة املنظمة يف ما يتعلق باالمتثال  -12
إلجراءات ارحمددة ذات الصاااالة. وتتوافر أيضااااا  روابً إلكرتونية تتي  مراجعة كافة املطبوعات أو األدوات اخلاصااااة باملنظمة ل

 ذات الصلة على شبكة اإلنرتنت.

 
 5بتني األوليني.املنهجية اليت استخدمت خالل التجر  ،واتّبع حتليل األقسام املختلفة لالستبيان ومعاجلة املعلومات -13

 
يف التجارب الساااااااابقة، قّدم االساااااااتبيان كما  وافرا  من املعلومات اليت يصاااااااعب عرضاااااااها بالتفصااااااايل يف هذه وكما  -14

افة إىل الرجوع قضاااااايا اليت تثريها، إضاااااالوثيقة؛ ولكن تُبذل جهود للنظر يف أحكام املدونة األكثر صااااالة هبذه املعلومات وال
د، ميكن . ونظرا  إىل أّن هذه هي التجربة الثالثة لالسااتبيان اجلدياالسااتبيان األساااسااي والتجارب السااابقة عند االقتضاااء إىل

 يف بعض اماالت تقييم االتساق املؤقت لإلجابات.
 

                                                      
 صاالساااااتبيان على الدول األعضااااااء يف املنظمة، عرب الرساااااالة اإللكرتونية من خالل نظام معلومات االساااااتبيان حول تربية األحياء املائية اخلا تعميممّت   4

فرباير شااااااااااابا .  17يناير كانون الثاين و 23. وقد أرسااااااااااالت أربعة تذكريات ثللتساااااااااااجيلث وثالثة ثللتساااااااااااليمث بني 2017يناير كانون الثاين  9نة يف باملدوّ 
يكا الالتينية من أمر  19من أوروبا، و 18من آسيا، و 10استبيانا  من أفريقيا، و 15مارس آذار. وورد  24قبول االستبيانات لتضمينها يف التحليل حىت  ومتّ 

 من الوثيقاااااااة 2و 1من جنوب غرب ارحميً اهلاااااااادال )اجلااااااادوالن  2من أمريكاااااااا الشاااااااااااااااماااااااالياااااااة، و 2من الشااااااااااااااارق األدىن، و 5والبحر الكاااااااارييب، و
COFI:AQ/IX/2017/SBD.12.) 

جرى نوعان من التحليالت الوصاااافية لإلجابات على كل سااااؤال  أوال ، توزيع نسااااب الدول املشاااااركة يف االسااااتبيان حبسااااب الدرجات على املسااااتويني   5
. COFI:AQ/VII/2013/3من الوثيقة  21و 19، 18العاملي واإلقليمي، وثانيا ، وضاااااااااااع متوساااااااااااً الدرجات على املساااااااااااتوى العاملي واإلقليمي )الفقرات 

ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/COFI/Cofi_aq/2013/3a.pdf.) 

ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/COFI/Cofi_aq/2013/3a.pdf
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 لوكبمدّونة الس التقييم العالمي لالستبيان الخاصأداء تربية األحياء المائية واالمتثال للمدّونة: 

 بشأن الصيد الرشيد
 

وتشري إىل أن عددا  متزايدا   2015و 2013 مع النتائج املسّجلة يف عامي 2017م وبصورة عامة، تتسق نتائج عا -15
لى الدرجات بل إىل متاسااااااااااااااك أكرب يف اإلجابات ع . وقد ال يؤدي ذلك إىل ارتفاعمن البلدان جيري تقييما  ذاتيا  نقديا  

 خمتلف األقسام واألسئلة.
 

 المدّونة لتنفيذ األساسية لإلدارة الالزمة األدوات واإلجراءات وجود وتطبيق
 

يسّلً هذا القسم الضوء على حقيقة أن تنمية تربية األحياء املائية حتدث على حنو منهجي حني تكون أهداف  -16
 على تنظيم املمّكنة أن تعملومن شااأن السااياسااة وقوانينها  وتكون حوكمتها ُمطّبقة كما جيب. التنمية اخلاصااة هبا واضااحة

وافر كّل الوطنية التوجيهات أثناء عملية تطبيقها. وينبغي أن يكون التصااااااااانيف قائما  على تتنمية القطاع، بينما توفّر اخلطة 
هذه العناصاااااار وعلى ومدى تطبيقها. ويتوقف توافر هذه العناصاااااار على إجراءات وآليات الدعم والتعزيز، وبالتايل يساااااام  

 التماسك بني الدرجات بإجراء تقييم موضوعي وشامل.

 
، جاء متوساااًا الدرجات لإلجراءات األساااااسااااية لإلدارة، وإجراءات الدعم، وآليات التعزيز، وعلى املسااااتوى العاملي -17

بالنسبة إىل  2015على التوايل، ما يدل على زيادة عاملية بسيطة مقارنة بتقييم عام  2-3و 7-2و 3-3و 6-3وقدرة الدعم 
، تشري النتائج إىل أّن اإلجراءات األساسية 2015و 2013 كما هي امال يف عمليات التقييم لعاميمجيع اإلجراءات. ولكن  

ألوىل مبا أنه يصعب اذ على حنو أفضل من اإلجراءات الثالثة األخرى. ويكشف ذلك عن بعض املبالغة يف تقدير لإلدارة تنف  
لدعم والتعزيز. ا ية والقوانني املتعّلقة برتبية األحياء املائية من غري تطبيق آليات وإجراءاتتنفيذ الساااااااااااااياساااااااااااااات وخطً التنم

يف أمريكا الشمالية وأوروبا وعلى حنو بسيً يف  5و 4وبصورة عامة، جرى توزيع الدرجات جلميع األسئلة بشكل متدرج حنو 
، ميكن ملثل هذه 2015أو أقل يف األقاليم األخرى. وكما أشاااري يف تقييم عام  3آسااايا والشااارق األدىن، فيما كانت أقرب إىل 

اع عملية أكثر الة التنمية يف القطاع، وإاما تقرت  أيضااااااااااااااا  اتبحب ما يتعّلق االختالفات بني األقاليم يفاالختالفات أن تعكس 
 ات املدرجة يف املساحة املخصصة.والتعليق 6موضوعية لتحديد الدرجات كما ُيستنتج من اتساق اإلجابات

 
ؤشااااارا  شاااااامال  لوجود خطً لتنمية تربية ما ميّثل م 7لإلجراءات األسااااااساااااية لإلدارة 5أو  4بلدا  درجة  49وأعطى  -18

حياء من خالل قوانني مالئمة وطبقا  للسااااااااااياسااااااااااة الوطنية لرتبية األ ايناألحياء املائية وتنفيذها الكامل على املسااااااااااتوى امليد
بآليات اصاااة خلا ال يف التقييم الساااابق، فإن الدرجاتاملائية، وبالتايل ال حاجة إىل إجراء حتساااينات. ولكن، كما كانت ام

قدرة الدولة هي أقل يف العديد من هذه البلدان ما يشااااااااااااااري إىل أنه من غري املرّج  أن تنّفذ اإلجراءات الدعم والتعزيز و 
األساسية لإلدارة بالكامل على املستوى امليداين. ومن الواض  أن هذه النتائج ال تزال تشري إىل اماجة إىل بذل املزيد من 

                                                      
 مثال  درجات أقل لقدرة الدعم وآليات التعزيز وإجراءات الدعم ما يّتفق مع درجات أقل يف اإلجراءات األساسية لإلدارة.   6
ً ، فيما متّثل الدرجة املعطاة للقوانني متوسوالقوانين والخطة للسياسةميّثل كّل من هذه الدرجات متوسً الدرجات اليت أعطاها األعضاء   7

 .COFI:AQ/VII/2013/3من الوثيقة  21، و19، 18الدرجات لفرادى القوانني )الفقرات 
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/COFI/Cofi_aq/2013/3a.pdf.) 

ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/COFI/Cofi_aq/2013/3a.pdf
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 ابة، مبا يف ذلك تقد م توجيهات أفضاال. وكما يف عمليات التقييم السااابقة، رمبا ال تزال سااريةاجلهود لتحسااني عملية اإلج
 اإلجابات متثل مشكلة بالنسبة لعدد قليل من األعضاء.

 
أو أقل لإلجراءات األساااااااسااااااية لإلدارة، ما يظهر بشااااااكل خاص أن  2 درجة بلدا   14ومن جهة أخرى، سااااااّجل  -19

ها األوىل مبا أن هذه البلدان سااااااااااااااجلت يف معظم اماالت أيضااااااااااااااا  درجات متدنية جلميع تنمية القطاع ال تزال يف مراحل
 اإلجراءات األخرى.

 
القوانني، و  ت األساسية لإلدارة، وهي السياسة واخلطةالدرجات العاملية للمكّونات الثالثة لإلجراءا وجاء متوسً -20
 ن السابقان.على التوايل، ما يشبه التقييما 5-3و 5-3و 3-6

 
يف املائة من األعضااااء الذين أجابوا درجة  62 ة األحياء املائية وتنفيذها، ساااّجلوبالنسااابة إىل وجود ساااياساااة لرتبي -21
م رتبية األحياء املائية وتطبيقها بشكل جّيد، وهذه إجابة مشاهبة لتلك الواردة يف تقييل، ما يشري إىل إعداد سياسة 5أو  4

 23لوجود خطة لرتبية األحياء املائية يف حني سااااااّجل  5أو  4البلدان درجة يف املائة من  65. كذلك، سااااااّجل 2015عام 
ان املسااااااعدة، وهذه حالة أو أقل، ما يدل على اماجة إىل التحساااااني، وقد طلب بعض البلد 2املائة من البلدان درجة  يف

 اليت لوحظت يف السابق. مشاهبة لتلك

 
والتخطيً على املسااااتوى العاملي تبدو مّتسااااقة خالل الفرتات على الرغم من أن الدرجات املوضااااوعة للسااااياسااااة و  -22

جتاها  فريقيا وآساااااايا اأ ة املهمة  فعلى ساااااابيل املثال، تسااااااّجلاإلقليمي الختالفاتالثالث األخرية لرفع التقارير، هناك بعض ا
 7-3أفريقيا درجة  يف ما خيص وجود خطة لرتبية األحياء املائية. وساااااااّجلت 2017و 2013 يف الدرجات بني عامي نزوليا  
 أن نيبني البلاادان يف اإلقليم  ففي ح ختالفااات. ويُعزى ذلااك إىل تزايااد اال2017عااام  2-3وتراجعاات إىل  2013 عااام

 .اآلخر البعضيبقى على حاله يف الوضع يتحسن يف البعض منها، 

 
ن يف أوروبا وأمريكا الشااااامالية إىل يف املائة من البلدا 54ساااااّجل  8تربية األحياء املائية، قانونويف ما يتعّلق بتطبيق  -23

أو أقل. وقد حصل تراجع بسيً يف متوسً الدرجات  2درجة  منها يف املائة 18أو أكثر، بينما سّجل  4حّد كبري درجة 
متأثرا  بشااكل خاص برتاجع متوسااً الدرجات على املسااتوى اإلقليمي  2013بالنساابة إىل تقييم عام على املسااتوى العاملي 

ة يف ما يتعّلق عمليات التقييم السااااااااااااااابقمع لقوانني حمددة، هناك بعض التوافق يف أفريقيا وآساااااااااااااايا. وعند حتليل االمتثال 
بالنساااااابة إىل ت اجعا  يف الدرجاارحمددة تظهر تر  ولكن األهم هو أن معظم القوانني ،باألاما  العاملية واالختالفات اإلقليمية

خذة آيف آسيا وأفريقيا. وقد ال يعين ذلك حتما  أن األوضاع  النزوليةويعود ذلك بشكل خاص إىل االجتاهات  2013 عام
ريكا . ويف أم2017يف عام  يف هذه األقاليم بات أكثر وعيا  واتساااااااااااااااقا   وتنفيذها قواننيالن تقييم وجود إبل  يف التدهور
دىن من أقاليم أ املعطاة للقوانني والدرجات املوضااااااااااااااوعة لقوانني حمددة هي، فإن الدرجة اإلقليمية الكارييبوالبحر الالتينية 

تعكس الوضااع  دقأخرى. ولكن يشااري اّتساااق االسااتبيان بكامله بالنساابة إىل معظم البلدان إىل أن الدرجات اليت وضااعتها 

                                                      
 واملشار إليها يف االستبيان. 17حتسبت كقيمة مقّدرة للقوانني ارحمددة البالغ عددها ا  8
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. وقد يكون الوضاااااااع يف أقاليم أخرى قد بالغ بعض 2013عام  النسااااااابة إىلالقائم، مبا يف ذلك حصاااااااول حتسااااااان بسااااااايً ب
 9يف تقدير الواقع على األرض. الشيء

 
وال تزال قوانني حمددة متعّلقة بتسجيل املزارع وسالمة األغذية )الدستور الغذائي( وحقوق استخدام النفاذ حتصل  -24

 ولكن ال تعكس هااذه التوايل.على  5-3و 6-3و 7-3على أعلى درجااات متوسااااااااااااااطااة على املسااااااااااااااتوى العاااملي بلغاات 
أو أقل للقوانني  2يف املائة من البلدان يف أفريقيا درجة  45الدرجات أوضااااااعا  إقليمية حمددة. وعلى سااااابيل املثال، ساااااّجل 

لى يف املائة من البلدان ع 58، بينما سّجل 1-2املتعّلقة بسالمة األغذية وبلغت الدرجة املتوسطة على املستوى اإلقليمي 
على  2017و 2013 اليت أظهرت تراجعا  طفيفا  بني عاميواملثل اآلخر هو صحة األ اك  .5أو  4ملستوى العاملي درجة ا

يف التقييم امايل. ويعزى ذلك إىل قيام  5أو  4يف املائة من البلدان سااّجلت درجة  52املسااتوى العاملي على الرغم من أن 
أو أقل، ما يدل على اماجة إىل  2والشاااااااااارق األدىن على التوايل بتسااااااااااجيل درجة  يف املائة من البلدان يف أفريقيا 43و 45

 تقد م دعم أكرب لتنفيذ هذه القوانني.

 
حىت  2013منذ عام  زوليا  نتسّجل القوانني املتعّلقة بالعلف والبذور واستخراج املياه اجتاها  ، عامليعلى الصعيد الو  -25

ألحياء املائية. ال سيما يف القوانني املتعّلقة باستخراج املياه من أجل تربية ا التقييم امايل والوضع مشابه يف معظم األقاليم،
يف املائة من آساايا( باسااتثناء أوروبا وأمريكا الشاامالية، سااّجلت نساابة   40يف املائة من أفريقيا و 63ويف مجيع األقاليم )مثال  

انني لقو اتقييم  ن الوضااااااااااااااع آخذا  يف التدهور بل أنأو أقل. ومع ذلك، من غري املرّج  أن يكو  2لدان درجة كبرية من الب
 املياه يف تربية األحياء املائية بات أكثر مشوال .املتعّلقة باستخدام 

 
من اليت  لدرجة أعلى بقلي، ، على املسااااااااااتوى العامليالدخيلةسااااااااااّجلت القوانني املتعّلقة باسااااااااااتخدام األنواع وقد  -26

ك اختالفات بني أو أقل. ولكن ال يزال هنا 2من البلدان درجة  يف املائة فقً 15 ، وساااّجل2015 عامساااّجلتها يف تقرير 
 .2015هذه األخرية أقل لا كانت عليه عام آلسيا، و  5-3قيا وألفري 5-2مثال   املتوسطة الدرجة األقاليم حيث بلغت

 
 أعلى بقليل من املتوسً املسّجل، أي 4-3وبالنسبة إىل تطبيق قوانني تقييم األثر البيئي، بلغ متوسً الدرجات  -27
أو أقل.  2يف املائة من البلدان اليت قّدمت تقارير درجة  21. وسّجل 2013عام  ولكن أقل من ذلك املسّجل 2015 عام

 سابقة.ية وعدد قليل منها يف آسيا والشرق األدىن، كما يف اإلجابات الوتقع معظم هذه البلدان يف أفريقيا وأمريكا الالتين

 
مثل  2015ويف آساااااايا اليت تُعد أكرب منتج لرتبية األحياء املائية، فإن القوانني اليت حصاااااادت أعلى الدرجات عام  -28

 تقرير رجات أدىن يفوتسااااااااااااااجيل املزارع وحركة اميوانات املائية امية، قد سااااااااااااااّجلت د الدخيلةقوانني اسااااااااااااااتخدام األنواع 
 نات بسيطة يف قوانني أخرى مثل تقييم األثر البيئي وحتديد املناطق ومياه الصرف.ييف حني حصلت حتس 2017 عام

 

                                                      
انني ولكن درجات سااااياسااااة التخطيً والقو مت تسااااليً الضااااوء على هذه املسااااألة يف التقارير السااااابقة. فإن البلدان اليت تسااااّجل درجات عالية جدا  يف   9

 متدنية جدا  يف إجراءات الدعم والتعزيز توحي بأهنا تبالغ يف تقدير سياسة التخطيً والقوانني.
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 7-2و 7-2و 8-2و 8-2و 8-2، 2017رير عام ىن املوضاااااوعة لقوانني حمددة يف تقوبلغت الدرجات العاملية األد -29
االسااتيعاب، وحتديد املناطق، واأل اك اهلاربة على التوايل. ولكن هناك اختالفات بني السااتخراج املياه، واألعالف، وقدرة 
 األقاليم على النحو املشار إليه سابقا .

 
وكما ورد يف التقارير السااابقة، كانت الدرجات املوضااوعة ملعظم القوانني أدىن يف أفريقيا وأمريكا الالتينية والشاارق  -30

لدرجات داخل كل إقليم موّحدا . وقد ساااااّجل عدد قليل من البلدان يف أوروبا وآسااااايا أيضاااااا  األدىن، ولكن مل ميكن توزيع ا
 10.الواحد ليمبني بلدان اإلق درجات متدنية، ما يعكس االختالفات

 

 آليات الدعم التي ُتسهل تنفيذ اإلجراءات األساسية لإلدارة
 

اهدف األسااااااائلة الواردة يف هذا القسااااااام إىل تقييم مدى إمكانية وقدرة البلدان على توفري الدعم للساااااااياساااااااة وخطة  -31
ُطبقة حاليا . وعلى غرار العامني 

 املتوساااااااااااااطة العاملية آلليات ، جاءت الدرجات2015و 2013التنمية وال ساااااااااااااّيما للقوانني امل
مشاااهبة لتلك املسااّجلة  2017األساااسااية لإلدارة، وكانت الدرجات لعام  الدعم يف العموم أقل من تلك املوضااوعة لإلجراءات

 2بلدا  درجة  20يف حني ساااااااااااااّجل  5أو  4يف املائة من اإلجابات العاملية( درجة  52بلدا  ) 41. وساااااااااااااّجل 2013يف عام 
 أقل. أو

 
 السياسة وخطة، حّقق التشاور مع أصحاب املصلحة يف ما خيص 2015و 2013ويف امً مشابه لتقارير عامي  -32

 يااة بشااااااااااااااكاال متاادرج حنو الاادرجااة األعلىالاادعم. وجرى توزيع الاادرجااات العااامل وهي األعلى بني إجراءات 4التنميااة درجااة 
يشااااااااااااااري إىل أن هااذا اإلجراء مطّبق بشااااااااااااااكاال جيااّد على املسااااااااااااااتوى العاااملي، وهااذه عالمااة إجيااابيااة جاادا  ألداء القطاااع  مااا

 املستقبلي. والتقدم

 
وساااااااااّجلت مشااااااااااركة احتادات املزارعني يف تنمية القطاع وإدارته ويف رصاااااااااد أنشاااااااااطة تربية األحياء املائية درجات  -33

لكل واحدة، وهي مشاااااااهبة جدا  للتقارير السااااااابقة. ولكن يف مجيع اماالت،  6-3متوسااااااطة على املسااااااتوى العاملي بلغت 
يت سااااااّجلت ان يف أفريقيا وأمريكا الالتينية والشاااااارق األدىن الهناك اختالفات بني بلدان اإلقليم الواحد وبلغت نساااااابة البلد

 2015يف املائة على التوايل ما ساااااااااهم يف بقاء الوضااااااااع املوصااااااااوف يف تقرير عام  14و 25و 36أو أقل للرصااااااااد  2درجة 
 حاله. على

 
إلدارية اجليدة ا تطبيق املمارسااااااااااات اجليدة يف تربية األحياء املائية واملمارسااااااااااات وكما يف التقرير السااااااااااابق، سااااااااااّجل -34
أو  2يف املائة من البلدان درجة  27على املساااتوى العاملي يف حني ساااّجل  3درجة  وما إىل ذلك،ارساااات الزراعية اجليدة واملم

يف  35عندما سااّجل  2015عام حنو واسااع. ولكن حصاال حتساان بالنساابة إىل أقل ما يعين أّن هذه املمارسااات ال تطّبق على 
 ،األدىن أو أقال. ومع ذلاك، ال يزال عادد كبري من البلادان يف أفريقياا وأمريكاا الالتينياة والشااااااااااااارق 2ة املاائاة من البلادان درجا

في آساايا، سااّجل اء املائية. فيدة يف تربية األحيآساايا أيضااا  حباجة إىل حتقيق حتسااينات يف ما يتعّلق بتطبيق املمارسااات اجل يفو 
 يف املائة فقً يف التقرير السابق. 10أو أقل فيما كانت هذه النسبة تبلغ  2يف املائة من البلدان درجة  20

 

                                                      
 يتوافر املزيااااااد من املعلومااااااات حول حااااااالااااااة االمتثااااااال لكاااااال من القوانني ارحمااااااددة يف اجلااااااداول الواردة يف وثيقااااااة املعلومااااااات األسااااااااااااااااااااااسااااااااااااااايااااااة   10
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بزيادة  2-3ة بلغت درجة عاملي اء املائية،مساااااااااااااألة وظائف النظام اإليكولوجي يف خطً تربية األحي وساااااااااااااجلت -35
أو أقل وهي نساااااااااااابة أدىن من التقرير السااااااااااااابق،  2يف املائة من البلدان درجة  19، وسااااااااااااّجل 2015تقرير عام طفيفة عن 

 دوث حتسن عاملي يستحق االهتمام.يشري إىل ح ما

 
حيث  2015عام ىل النسااااابة إأظهر االساااااتثمار يف البح التحتية لرتبية األحياء املائية والبحوث واإلرشااااااد، زيادة ب -36

يف املائة من  39، ساااااااااااّجل 2015على التوايل. ويف عام  9-2و 3و 3بلغت الدرجات املتوساااااااااااطة على املساااااااااااتوى العاملي 
. وهذه داللة إجيابية على تقد م املزيد من 2017يف املائة عام  28أو أقل لالساااااااااااااتثمار يف البحوث مقابل  2البلدان درجة 

اختالفات  دالدعم للقطاع ما من شاأنه تيساري تنفيذ اإلجراءات األسااساية لإلدارة واملدونة بشاكل عام على الرغم من وجو 
 الالتينية وجنوب غرب ارحميً اهلادال. وأمريكابني األقاليم حيث تسّجل أدىن الدرجات يف أفريقيا 

 
يف التنمية  اإلدماجوحظيت مسااااألة إدماج تربية األحياء املائية يف ختطيً وإدارة مسااااتجمعات املياه والسااااواحل، و  -37

 8-2و 7-2و 8-2آلليات التعزيز بلغت  متوسااااااااطة عاملية تعطى ت، وحوافز التجديد بأدىن درجاوتغر م امللّوثاجملتمعية، 
ومن الواضااااااا  أن هناك حاجة إىل املزيد من اجلهود إلدماج تربية األحياء املائية يف إدارة املنظر  على التوايل. 5-1و 7-2و

 الطبيعي واجملتمع ارحملي.

 
األقل ضمن خانة آليات الدعم يف  املتوسطة الدرجات ، كانت2015و 2013رير عامي وعلى غرار ما جاء يف تقا -38

، ما يشري إىل أن هذه 5-1العاملي  املتضررة، حيث بلغ املتوسًمجيع األقاليم تلك اليت ُوضعت لوجود حوافز لتجديد املوائل 
لشاااهادات ااموافز ليسااات مطبقة باإلمجال. وكما أشاااري يف التقرير الساااابق، تعاا هذه اموافز حاليا  من ضااامن برامج إصااادار 

 وميكن أن تُبحث أيضا  ضمن املدفوعات خلدمات النظم اإليكولوجية، وقد متّثل حافزا  مهما  لتنمية تربية األحياء املائية.
 

 آليات التعزيز التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين فعالية اإلجراءات األساسية لإلدارة وآليات الدعم
 

عل تطبيق إذ من شاااأهنا أن جت ساااية وإاما يُعترب ثوجودها جيدا ثسااااآليات التعزيزث هذه إجراءات ليسااات باألثمتّثل  -39
دور االجتماعي ت إىل تسااليً الضااوء على اللياسااياسااة وخطة تربية األحياء املائية أقل كلفة وأكثر فعالية. واهدف هذه اآل
قّدم إىل املزارعني

ُ
ل تيسااري عملية من أج ،ر املزارعنيالسااّيما صااغا ،لرتبية األحياء املائية وكذلك على مدى مالءمة الدعم امل

 تطبيق القوانني وتنفيذ خطة تربية األحياء املائية حبيث متتثل للمدّونة ككّل.

 
، فقد أظهر هذا اجلزء من االساااااااااتبيان درجات 2015و 2013ومن باب التشاااااااااابه مع ما لوحر يف تقارير عامي  -40

يف املائة من  42وساااااّجل  7-2درجة عاملية بلغت  حتسااااانا  بسااااايطا  بفضااااال 2017تقرير عام  متدنية باإلمجال. ولكن يظهر
 على التوايل. 2013و 2015يف املائة يف عامي  51و 47أو أقل مقابل  2البلدان درجة 

 
وحصل وجود آليات لضمان إفادة سبل عيش اجملتمعات ارحملية بدون التأثري عليها سلبا  عند تنمية تربية األحياء  -41

أو أقل، ما يعكس  2يف املائة من البلدان درجة تراوحت بني  20، يف حني ساااااااااّجل 1-3املائية على درجة عاملية مقدارها 
 التقارير السابقة.النسبة إىل حتسنا  ب
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رة ومل تتغري -42 متوساااااطة  مقارنة بالتقارير الساااااابقة وحصااااالت على درجة للمساااااتزرعني مساااااألة توافر االئتمانات املُيساااااّ
أو أقل، ما يشاااااااري بالتايل إىل التوافر  2يف املائة من البلدان درجة  36على املساااااااتوى العاملي، وساااااااّجل  5-2متدنية بلغت 

 يزال هذا أمريكا الالتينية وجنوب غرب ارحميً اهلادال. ولذلك الوالتطبيق القليل لالئتمانات ال ساااااايما يف آساااااايا وأفريقيا و 
 موضوعا  ذا أولوية كربى من حيث التحسني بوصفه آلية مهمة يف وضع خطً تربية األحياء املائية.

 
ملائية درجة عاملية لنحياء ا سؤولةوسّجلت مسألة تطبيق نظم من  الشهادات الطوعية اليت تعّزز لارسة الرتبية امل -43

امالة السااااااااائدة النساااااااابة إىل أو أقل، ما ميّثل حتساااااااانا  بساااااااايطا  ب 2يف املائة من البلدان درجة  36، وسااااااااّجل 4-2مقدارها 
، إىل أن هذه اآللية ال تنطبق. بالتايل على املسااااااااتوى العاملي يف املائة من البلدان 13، أشااااااااار 2015. ويف عام 2015 عام
أمريكا  باسااااااااتثناء ودا  يف مجيع األقاليمطبيق نظم من  الشااااااااهادات لرتبية األحياء املائية على املسااااااااتوى العاملي حمديزال ت ال

 الشمالية وبعض البلدان األوروبية.

 
، وأشاااار 2015عام  1-2وساااّجلت مساااألتا وجود وتوافر خطً حكومية للمسااااعدة يف حاالت الكوارث درجة  -44
املساااتوى العاملي إىل الغياب التام خلطً املسااااعدة يف حاالت الكوارث اليت تصااايب القطاع. يف املائة من البلدان على  31

أو أقل ولوحظت  2يف املائة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب درجة  87يف املائة من البلدان يف أفريقيا و 73وسااااااااااااااّجل 
، 2-2لغت درجة متوساااطة متدنية ب للمساااتزرعنيري أرقام أدىن بقليل يف أقاليم أخرى. كذلك، ساااّجل وجود التأمني التجا

ال تزال مجيع األرقام الواردة أعاله تعكس  إجيابية. ولكنويشااااكل عالمة  2015حتساااانا  مهما  مقارنة بعام  ذلك ميّثل ولكن
 هشاشة القطاع الشديدة أمام الكوارث واخلسائر يف مجيع األقاليم.

 

 اإلجراءات األساسية لإلدارة، وآليات الدعم والتعزيزمستوى ودرجة قدرة الدولة على معالجة 
 

حياول االساااااااتبيان يف هذا القسااااااام تقييم قدرة الدولة مبا فيها امكومة واملؤساااااااساااااااات والقطاع اخلاص على تطوير  -45
املعارف واملعلومات والتكنولوجيا واملشااااااااااااااورة وتعزيز تبنيها من أجل دعم وضااااااااااااااع اإلجراءات املذكورة وإنفاذها ورصاااااااااااااادها 

 قييمها. ومت أيضا  تضمني القدرة على التعامل مع الكوارث وتغرّي املناخ.وت

 
أو أقل، سّجل  2يف املائة من البلدان درجة  22سّجل  ويف حني 3-3لة الدرجة العاملية لقدرة الدو  وبلغ متوسً -46

إلمجال على املسااااااتوى العاملي ووضااااااعا  جيدا  با 2015ما ميّثل حتساااااانا  بالنساااااابة إىل تقرير عام  5أو  4يف املائة درجة  48.9
صااااااااحة و وسااااااااّجلت القدرة على التعامل مع سااااااااالمة األغذية، واجلوانب البيئية،  رغم من االختالفات بني األقاليم.على ال

أعلى  2017املسّجلة عام  على التوايل. ويف مجيع اماالت، فإن الدرجات 3-3و 5-3و 5-3و 8-3األ اك، والبحوث 
 على التوايل، بينما سااّجلت القدرة على إدارة 7-2و 1-3من قبل. وسااّجلت القدرة على معاجلة اإلرشاااد وإدارة النزاعات 
على التوايل، ما يؤّكد بالتايل هشاااااشااااة القطاع  3-2و 7-2خماطر الكوارث وعلى معاجلة تغرّي املناخ أدىن الدرجات مبقدار 

   .2015  آليات التعزيز املذكورة أعاله وميّثل امطا  مشاهبا  للنمً الذي لوحر عامأمام الكوارث اليت مّت تشخصيها يف
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 قييم المساعدة التي تقدمها المنظمةت
 

( على هذا القساااام، وعلى غرار التقرير السااااابق، كانت الدرجة 78أجاب مجيع األعضاااااء املشاااااركني يف االسااااتبيان ) -47
املوضاااااوعة للمسااااااعدة اليت تقدمها املنظمة يف بعض األقاليم مثل أمريكا الشااااامالية وأوروبا وآسااااايا أدىن من الدرجة اليت نالتها 

 يكية الشمالية.األمر و ة أحكام االستبيان. كذلك، فإن نسبة مهمة من اإلجابات وضعت ال ينطبق يف بعض البلدان األوروبي

 
 8-1و 1-3الدرجات العاملية لإلجراءات األساااسااية لإلدارة، وقدرة الدعم، وآليات التعزيز مبقدار  وجاء متوسااً -48
 طيً والقواننياء املائية وإىل التخ. وعلى املساتوى العاملي، صاّنف األعضااء املسااعدة املقّدمة إىل ساياساة تربية األحي3-1و

أو  2يف املائة من األعضاااااااااء درجة  31. وسااااااااّجل 2015على التوايل، أي أقل بقليل من عام  1-2و 1-2و 3-2بدرجة 
يف املائة للمساااعدة املقّدمة إىل التخطيً والقوانني على التوايل، ما يشااري  49و 31أقل للمساااعدة املقّدمة إىل السااياسااة، و

 .هذه األخريةإىل وجوب بذل املزيد من اجلهود للمساعدة على تنفيذ 

 
ويُعد هذا القسم من االستبيان مفيدا  بشكل خاص لإلشارة إىل الثغرات لدى البلدان واحتياجااها إىل املساعدة  -49

 لتطبيق بعض القوانني واآلليات.

 
وانني أو القتطبيق فرادى ة للمساااااااااعدة اليت تقدمها املنظمة من أجل موضااااااااوعمتوسااااااااطة  درجاتوتوافقت أعلى  -50

اليت سّجلتها مسائل التشاور مع أصحاب املصلحة وسالمة األغذية ورصد أنشطة تربية  ةاإلجراءات مع الدرجات املتوسط
على التوايل. وإن هذه  2و 2و 1-2و 2-2و 3-2اليت بلغت  الدخيلةاألحياء املائية وصااااااحة األ اك واسااااااتخدام األنواع 

 .2017على الرغم من أن الدرجات بشكل عام أدىن بقليل عام  2015النتائج مّتسقة متاما  مع تلك املسّجلة عام 

 
ّجل  -51 الدرجة األعلى املوضاااوعة للمسااااعدة اليت تقدمها املنظمة )مبا يف ذلك مجيع القوانني ارحمددة أو متوساااً وساااُ

يل. ولكن على على التوا 1-2و 2-2، يليها أمريكا الالتينية وأفريقيا بدرجة 5-2اإلجراءات أو اآلليات( يف آسااااايا مبقدار 
غرار التقارير السااااااااابقة، ال توفر الدرجة املتوسااااااااطة معلومات كافية عن املساااااااااعدة اليت تقّدمها املنظمة نظرا  إىل وجود امً 

 .4أو  3و 1أو  0ثنائي النسق داخل األقاليم، أي أّن نسبة كبرية من البلدان تسّجل درجات 

 
 األعضاااااااااااااااء يف ما يتعّلق بالقوانني واإلجراءات وتلك اليتوكان هناك بعض الرتابً بني الدرجات اليت وضااااااااااااااعها  -52

لقوانني واإلجراءات نفسااااااها. وعلى ساااااابيل املثال، كانت الدرجات املوضااااااوعة مساااااااعدة اليت تقدمها املنظمة لوضااااااعوها لل
اليت  رجاتدللمسااااااااااعدة اليت تقدمها املنظمة إلجراءات الدعم والتعزيز هي األدىن ال سااااااااايما يف ما يتعّلق بالتعزيز، لكن ال

وليس واضاااحا  ما إذا كان اجمليبون يساااتخدمون فعال  الروابً اليت ة من املنظمة كانت دائما  أدىن. ساااّجلتها املسااااعدة املقدم
وفّرها االسااتبيان للوصااول إىل املطبوعات واألدوات من أجل دعم القوانني واآلليات واإلجراءات املختلفة، وقد حيتاج ذلك 

 ه بشكل أفضل يف عمليات التقييم املستقبلية. إىل أن يسلً الضوء علي

 
البلدان  رادىف واملعلومات اليت وفّراها فرادى البلدان مفيدة جدا  للمنظمة لتوجيه مساااااااااعداها بصااااااااورة أفضاااااااال إىل -53

 واألقاليم ومواءمة ذلك مع اجلهود اليت تندرج ضمن األطر الرباجمية القطرية واملبادرات اإلقليمية.
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 اإلقليمية لمصايد األسماك وشبكات تربية األحياء المائية المتثال البلدان األعضاءتقييم الهيئات 
 

إجابة من اهليئات اإلقليمية ملصااااايد األ اك وإجابة واحدة من شاااابكات تربية األحياء املائية. ولكن  14مت تلقي  -54
تايل، جرى ت درجة ملعظم األساااااائلة. بالمن هذه اهليئات فقً بأن تربية األحياء املائية هلا صاااااالة مبهمتها ووضااااااع 10أقّرت 

 حتليل عاملي.

 
 2و 4-2و 8-2الدعم، وآليات التعزيز مبقدار  إلجراءات األساسية لإلدارة، وإجراءاتالدرجات لوجاء متوسً  -55

على التوايل. وهذه الدرجات أدىن من تلك اليت وضااااااااعتها البلدان األعضاااااااااء، ما يشااااااااري إىل أن اهليئات اإلقليمية ملصااااااااايد 
األ اك وشااااابكات تربية األحياء املائية تنظر إىل القطاع من وجهة نظر انتقادية أكثر من البلدان نفساااااها. وجاءت الدرجة 

 ى من الدرجتني األخريني ما يؤكد امليول إىل املبالغة يف تقدير هذه اإلجراءات.املعطاة لإلجراءات األساسية لإلدارة أعل

 
ووضاااااااعت اهليئات اإلقليمية ملصاااااااايد األ اك وشااااااابكات تربية األحياء املائية درجات أدىن جلميع القوانني مقارنة  -56

رجات، مثل قوانني لت على أعلى الدبالبلدان األعضاء على الرغم من وجود تشابه يف ما يتعّلق بالقوانني ارحمددة اليت حص
على التوايل. ولكن ظهرت  9-2و 9-2و 1-3 وساااااااااالمة األغذية اليت ساااااااااّجلت تساااااااااجيل املزارع وحقوق املساااااااااتخدمني

اختالفات مهمة يف ما يتعّلق بالقوانني اليت حصاااااااااااااالت على أدىن الدرجات، مبا يف ذلك قوانني التنوع البيولوجي واأل اك 
على التوايل، ما يدل على وجود تصاااّور ساااليب ألداء تربية األحياء املائية  2و 2و 1-2 اه اليت ساااّجلتواساااتخدام املياهلاربة 

على املستوى  1-3يف هذه املسائل. والالفت أيضا  أن املمارسات اإلدارية اجليدة اليت أعطتها البلدان درجة جيدة نسبيا  )
ائية ل اهليئات اإلقليمية ملصاااايد األ اك وشااابكات تربية األحياء املالعاملي( ال حتظى هبذا القدر من الدرجات اجليدة من قب

 أو أقل. 2درجة  10منظمات من بني  5( حيث سّجلت 2-1)

 
 2 ِقبل هذه املنظمات حيث بلغت الدرجة املتوساااااطة وحصااااال االساااااتثمار يف البحوث أيضاااااا  على درجة أقل من -57

اليت منحتها البلدان. وميكن تفساااااري ذلك بالتوجه األكرب حنو البحوث يف بعض اهليئات اإلقليمية ملصاااااايد  3مقارنة بدرجة 
 األ اك، ولكن ميكن اعتباره أيضا  دعوة إليالء املزيد من االهتمام للبحوث من أجل حتسني استدامة القطاع.

 
ذي وشاااااااااااابكات تربية األحياء املائية للدعم الوجاءت الدرجات اليت أعطتها اهليئات اإلقليمية ملصااااااااااااايد األ اك  -58

على التوايل،  5-2و 9-2و 2-3الدعم وآليات التعزيز  إجراءاتتقدمه ألعضااائها يف جمال اإلجراءات األساااسااية لإلدارة و 
 ما يشري إىل أهنا تبذل جهودا  كبرية ملساعدة أعضائها ولكن ميكن حتسني فعاليتها.

 
المائية والمصايد القائمة على استزراع األسماك لألحكام ذات الصلة موجز حول امتثال تربية األحياء 

 المدونة في
 

على  2015بشاااااااااااأن االمتثال للمدونة مع تقرير عام  2017بصاااااااااااورة عامة، تتساااااااااااق النتائج الواردة يف تقرير عام  -59
ومشاهبة  2013املستويني العاملي واإلقليمي على السواء. وجاءت الدرجات بشكل عام أدىن بقليل من تلك املسّجلة عام 

باسااااااااااتثناء الدرجات املسااااااااااّجلة لبعض إجراءات التعزيز اليت أظهرت زيادة على املسااااااااااتوى ، 2015أو أعلى بقليل من عام 
 وإصااااادار لمساااااتزرعنيلية وتوافر التأمني ل العيش ارحملية من تربية األحياء املائاألقاليم، مثل اساااااتفادة ساااااب معظمالعاملي ويف 
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الشاااااااااااااهادات. كذلك، لوحظت زيادة يف بعض إجراءات الدعم مثل االساااااااااااااتثمار يف البحوث املتعلقة برتبية األحياء املائية 
صااااااااحة األ اك املتعلقة بمنها  والبح التحتية واإلرشاااااااااد، وحصاااااااالت زيادة طفيفة أيضااااااااا  يف قدرة الدول يف جوانب عديدة
والقوانني على  ًالسياسات واخلطوالبحوث واإلرشاد وفض النزاعات. وميكن ملثل هذه التحسينات أن تعزز وتيّسر تنفيذ 

 .حنو أفضل يف املستقبل القريب

 
وانني م القيف الدرجات املعطاة ملعظ طفيفوعلى املساااااتوى العاملي ويف بعض األقاليم مثل آسااااايا، حصااااال تراجع  -60

ما يشاااااااااري إىل حتسااااااااان جودة اإلجابات  ،اإلجراءات أكثر اتسااااااااااقا   خمتلفة من موعاتكانت الدرجات املساااااااااّجلة جمل  ولكن
 عام. بشكل

 
اجة إىل االهتمام حب بشااااكل فعلي ملدونةال تنفيذ بعض القوانني الضاااارورية العتماد ا، ال يز العامليوعلى املسااااتوى  -61

 اك مثل اهليئات اإلقليمية ملصاااااايد األ ،ليت تقدمها املنظمة وغريها من اجلهاتمن جانب البلدان ومن جانب املسااااااعدة ا
وشااااااااابكات تربية األحياء املائية. وتشااااااااامل هذه القوانني تلك املتعّلقة باألعالف والبذور واساااااااااتخراج املياه واأل اك اهلاربة 

لى حتسااااني صاااامود ع الدعم والتعزيز وقدرة الدولاءات تساااام إجر ياء املائية وقدرة االسااااتيعاب. وتوحتديد املناطق لرتبية األح
 القطاع أمام الكوارث، مبا يف ذلك تغري املناخ، باألمهية أيضا .

 
وعلى غرار التقارير السااااااااااااابقة، ال يزال هناك اختالفات بني األقاليم ويف داخلها حيث تسااااااااااااّجل أفريقيا وأمريكا  -62

وروبا ألبلدان يف جنوب غرب ارحميً اهلادال درجات أدىن من وآساااااااااااااايا والشاااااااااااااارق األدىن وبعض ا الكارييبالالتينية والبحر 
حباجة إىل و  غريهاوأمريكا الشااااااامالية وأجزاء من آسااااااايا. ولكن يف آسااااااايا، كما يف معظم األقاليم، هناك بلدان متخّلفة عن 

الدرجات متوسااً و  ع الدرجاتمي أن يأخذ دائما  يف امساابان توزيمساااعدة أكرب. بالتايل، يتعني على حتليل الوضااع اإلقلي
 ورمبا ينبغي الرتكيز يف املستقبل على هذه البلدان عوضا  عن الرتكيز على أقاليم حمددة. ،اإلقليمية

 
األحياء  رتبيةلومل جُيب على االسااااااتبيان سااااااوى عدد قليل من اهليئات اإلقليمية ملصااااااايد األ اك وشاااااابكة واحدة  -63

 أظهرت الدورفحتليال  شاااااااااامال  وقّيمت قدرااها ملسااااااااااعدة هيئااها املكونة،  أجرت املائية. ولكن معظم املؤساااااااااساااااااااات اجمليبة
  ة للمضي قدما  يف اعتماد املدونةالصلة الذي تؤديه واحتياجااها إىل حتسني املساعد اذ

 
 الخطوات المستقبلية لمواصلة زيادة وتحسين عملية رفع التقارير واستخدام التقارير لتحسين تنفيذ المدّونة

 
وحتسااااااني اسااااااتخدام هذا األخري وجودة اإلجابات عليه. ولكن  م لزيادة اإلجابات على االسااااااتبيانهناك اجتاه عا -64
لساااالوك بشااااأن مدونة ا بد من بذل املزيد من اجلهود لنشاااار املعلومات بشااااأن أمهية املدونة وتنفيذها وبشااااأن قيمة تقارير ال

لدورية هذه دورا  ا ة. وميكن أن تؤدي عمليات التقييم الشاااملاء املائيبوصاافها تقييم ذايت المتثال تربية األحي الصاايد الرشاايد
مهما  جدا  يف تقييم التحسااااااينات يف تربية األحياء املائية باجتاه االمتثال ألهداف التنمية املسااااااتدامة ومقاصاااااادها. وإن هذا 

أن ميارس تأثريا   ى املنتجة لنغذية وميكنفريد من نوعه بني القطاعات األخر  لرتبية األحياء املائية التقييم الذايت الشااااااااااااااامل
ار البيئية من اآلث إىل أدىن حدمناساااااااابا  لزيادة الدعم السااااااااياسااااااااي املقدم السااااااااتزراع األ اك وزيادة اسااااااااتهالكها مع التقليل 

 واالجتماعية السلبية.
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ليت تسااااااااااااّجل البلدان اامد من عدد وعلى وال بد من الرتكيز على امد من االختالفات بني األقاليم ويف داخلها  -65
ائية أداء قطاع تربية األحياء املا  عامليا  ذات صااالة بأو أقل يف العديد من اإلجراءات. وميكن أن يشاااكل ذلك معيار  2درجة 

عاون ملصااااايد األ اك وشاااابكات تربية األحياء املائية والت اإلقليميةواالمتثال للمدونة. وقد يكون كل من مساااااعدة اهليئات 
 إذ ميكنهما استهداف هذه البلدان وزيادة التعاون اإلقليمي لتحسني الوضع. معها ضروريني

 
وال بد من أن يبذل األعضااااء جهودا  أكرب لنشااار مطبوعات املنظمة وأدوااها على حنو أفضااال من أجل املسااااعدة  -66

 على تنفيذ اإلجراءات واآلليات اهلادفة إىل حتسني اعتماد املدونة.

 
د من اجلهود لتحسااني تنفيذ القوانني اليت سااّجلت باسااتمرار درجات متدنية يف تقارير وهناك حاجة إىل بذل املزي -67
مثال  يف جمال األعالف والبذور واستخراج املياه واأل اك اهلاربة وحتديد مناطق تربية األحياء ، 2017و 2015و 2013عام 

ية ل العمل مع جهات أخرى تبذل جهودا  عاملاملائية وقدرة االساااتيعاب. وهناك فرص متاحة ملعاجلة هذه املساااائل من خال
مثال  للحد من املشاااكل البيئية وحتسااني القوانني املتعّلقة بالبذور واأل اك اهلاربة وذلك بالتعاون مع إعداد التقرير عن حالة 

 املوارد الوراثية املائية لنغذية والزراعة يف العامل.

 
فريد من نوعه  لشاااااامالتشاااااديد على أن هذا التقييم هو تقييم ذايت وعلى غرار التقارير الساااااابقة، ترغب األمانة ب -68

  أكثر بغذائي وينبغي اسااااااااااتخدامه على نطاق واسااااااااااع إلظهار رغبة قطاع تربية األحياء املائية يف أن يصااااااااااالقطاع الألداء 
 ت.اأفضل وتعزيز املمارسات األفضل واموكمة اجلّيدة على مجيع املستوياستدامة عن طريق تنفيذ سياسات 

 
وساااتواصااال األمانة اساااتطالع إمكانية ربً هذا االساااتبيان باالساااتبيان العام ملدّونة السااالوك بشاااأن الصااايد الرشااايد  -69

أوجه التداخل والتكرار ولزيادة التكامل مع التشديد على اماجة إىل استمرار األعضاء ببذل اجلهود لتحسني جودة  لتاليف
 الدرجات ومتاسكها.

 

 التوجيهات المطلوبة
 

إن اللجنة الفرعية مدعوة إىل دعم االقرتا  املتمثل يف الرتكيز على امد من االختالفات بني األقاليم ويف داخلها  -70
كل ذلك معيارا  عامليا  أو أقل يف العديد من اإلجراءات. وميكن أن يشاااااا 2امد من عدد البلدان اليت تسااااااّجل درجة على و 
 االمتثال للمدونة.أداء قطاع تربية األحياء املائية و صلة ب اذ
 


