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 األسماك مصايد للجنة الفرعية اللجنة دور لتعزيز إستراتيجي إطار مسوّدة

 األحياء لتربية المستقبلية التنمية عجلة لدفع المائية األحياء بتربية المختّصة
  المائية

 خلفية

١.   ً لفرعية المختصة للجنة ااتوفر ، ١إلى توصيات مشاورة الخبراء في وقت سابق ستناداً وا) ١الملحق ( لشروطھا المرجعية وفقا
النصائح ) COFI( لجنة مصايد األسماكتعطي و تربية األحياء المائيةوالنقاش حول  ستشارةلالمنتدى ) SCA(بتربية األحياء المائية 

 تربية األحياء من قبل المنظمة في مجال القيام بهالعمل الذي يتعين و بتربية األحياء المائيةالمتعلقة  اتالتقنيومسائل السياسات ب
 .المائية

في  ،مناسبات منفصلة ٦في  ،)SCA(للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية ا اجتمعت، ٢٠٠١عام المنذ إنشائھا في   .٢

ً عالياً األعضاء  لدىكان االھتمام . جمھورية الصين الشعبية والنرويج والھند وشيلي وتايالند وجنوب أفريقيا وعدد الوفود  عموما
السنين،  على مرّ  .وفداً  ٦٦ إلى ٤٨يتراوح بين  ،مستويات الحضور الكليمعّدل بمع  اً جلسات كان جيدالن حضروا والمراقبين الذي

 .)COFI( جنة مصايد األسماكلفي مناقشات  تربية األحياء المائيةموضوع بأھمية متزايدة أيضاً  لوحظت

 ضمن ،في جدول األعمال اً بند العامة األمانة أدخلت، )SCA(ة للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائيفي الدورة السادسة  .٣

 لمحة قصيرة وتحليالً  بھما عرضتوثيقة عمل  إلى جانب ،(SCA)لجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية لخطة العمل 

والخيارات  (SCA)اء المائية للجنة الفرعية المختصة بتربية األحيلمجاالت الرئيسية التي نوقشت في الجلسات الخمس السابقة ل

 .(SCA)٢للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائيةعمل المقترحة لوضع خطة 

لجنة الفرعية المختصة بتربية ال، وافقت لألمم المتحدة منظمة األغذية والزراعةل  المحدودةالبشرية والمالية في ضوء الموارد  .٤

جدول األعمال وإعادة التأكيد على ضرورة تحديد األولويات  فيوى لھذا البند األھمية القص على (SCA) األحياء المائية

لجنة عمل الأولويات اركة األعضاء في تخطيط وتحديد العديد من األعضاء على أھمية زيادة مش شّدد. ة لعملھااالستراتيجي

 .في المستقبل (SCA) الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية

تحديد ينبغي عند مع التركيز على القضايا العالمية الرئيسية، و ،أنه (SCA) رعية المختصة بتربية األحياء المائيةلجنة الفالت عترفإ .٥

واألمن  ةمدخالت المتوقعالختالفات اإلقليمية من حيث المساعدة الالزمة وإلا عتبارإلة لعملھا أن تأخذ في ااالستراتيجياألولويات 
 .خيارات التنمية في ضوء ھذه االختالفاتالتغذية وكذلك وجوانب الغذائي 

ً  (SCA) لجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائيةالت أكد .٦ حول لألمم المتحدة  ٢٠+لمؤتمر ريو  اإلستجابة على ضرورة  أيضا

 .الواسعة في تحقيق األمن الغذائي تربية األحياء المائيةمساھمة اإلعتراف بلتنمية المستدامة لضمان زيادة ا

                                                                 

١  FAO 2000 .لجنة مصايد األسماك من المقترحة المعنية بتربية األحياء المائية الفرعية اللجنة شأنمشاورة الخبراء ب تقرير .

 .منظمة األغذية والزراعة روما، ،٦٢٣ تقرير األسماكمنظمة األغذية والزراعة  .٢٠٠٠ شباط/ فبراير ٢٩‐٢٨، تايالند بانكوك،

  .صفحة ٣٦

 ٢ COFI/AQ/VI/2012/8 ،08 على أيضا متاحةda649794279ee829b7a38ae769d263f.pdf‐http://www.fao.org/cofi/30796  



٢ 

 

لجنة عمل  وثيقة) مع مراعاة مختلف الوثائق مثل أ اتستراتيجيإورقة مسّودة  إعداد على العامة شجع العديد من األعضاء األمانة .٧

؛ (SCA)للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية  سةدالساالتي قدمت في الدورة   COFI:AQ/VI/2012/8 مصايد األسماك

للجنة الفرعية سة دالسافي الجلسات العامة خالل الدورة  تنوقشوالتي صديق الرئيس  اي أعدھتلم ااھيمفالمذكرة مسّودة ) ب

نتائج الدورات ) ؛ دمنظمة األغذية والزراعة لللمؤتمرات اإلقليمية النتائج ذات الصلة ) ؛ ج(SCA)المختصة بتربية األحياء المائية 

أي وثائق أخرى ذات ) ھـولوية؛ األمجاالت ذات الالتي اعتبرت  (SCA)ائية للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المالسابقة 

 .صلة

للجنة الفرعية  السابعةفي الدورة  ،ستراتيجية طويلة األمد لمزيد من المناقشةإمشروع خطة  اتستراتيجياالينبغي أن تشمل ورقة  .٨

للجنة اتوزع على جميع أعضاء أن حتياجات اإلقليمية وإلار اعتبإل، التي ينبغي أن تأخذ في ا(SCA)المختصة بتربية األحياء المائية 

لدورة السابعة اوثيقة عمل للتعليقات والمدخالت قبل اإلعداد النھائي ا من أجل (SCA)الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية 

 للتداول العامة األمانة من قبلھذه  لوثيقةا مسوّدة ، فقد تم إعدادوبالتالي. (SCA)للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية 

للجنة  السابعة   في الدورةمناقشة واتخاذ القرار اإلطار االستراتيجي لل وثيقةمسوّدة  إعداد، قبل اللتعليق عليھ األعضاء بين األولي

 .(SCA)الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية 

  لزراعةمنظمة األغذية وااألولويات في  التخطيط وتحديد

للمنظمة  ٢٠١٠-١٩ ستراتيجياإل اإلطارمن قبل موجھان  منظمة األغذية والزراعةفي  للعمل األولويات تحديدوالتخطيط  حالياً، .٩

 /للمجلس في ديسمبر ١٤٥الالدورة  في امالتي يجري النظر فيھ ،٢٠١٤-١٧، (MTP)  خطة متوسطة األجللوالخطوط العريضة 

  خطة متوسطة األجل من خاللمزيد من الصقل ستخضع لعمل المتعلقة باألھداف االستراتيجية خطط ال .٢٠١٢كانون االول عام 

(MTP) برنامج العمل والميزانيةو ٢٠١٤-١٧  (PWB) في مج والماليةالجنة البر قدم للمراجعة واإلقرار من قبلست، و٢٠١٤-١٥ 

بعد ذلك، سيتم تقديمھا للموافقة عليھا في  .٢٠١٣ام نيسان ع /مجلس في ابريللل ١٤٦الدورة ال من قبل، و٢٠١٣ آذار /مارس

 .٢٠١٣٣لمؤتمر في يونيو حزيران عام ل ٣٨ ال الدورة

تحدد مشاكل التنمية ھذه االتجاھات تعّرف و. والحياة الريفية ٤لزراعةباخص المتعلقة باألوتجاھات الرئيسية قد تم تحديد اإل .١٠
 بعض االستنتاجات. في المستقبل القريب ،والمجتمع اإلنمائي الدولي والزراعة منظمة األغذيةواألعضاء سيواجھا الرئيسية التي 

 ً بقى مشكلة يسوانعدام األمن الغذائي  الطلب على الغذاء زيادة تشمل مواجھةاإلتجاھات  تحليل فيأھمية األكثر  و األكثر وضوحا
ية سيستمر والنظم الزراعية والغذائية تصبح أكثر وسوء التغذية ھو مصدر قلق متزايد والفقر في المناطق الريف عالمية كبرى

ً . تعقيداً وأكثر تركيزاً ومدموجة في سالسل القيم العالمية والتجارة الزراعية إلى ازدياد ً س، فإن تغير المناخ أيضا  على يؤثر سلبا

 .٥د المتزايد لألنشطة اإلنمائيةأفضل للتعامل مع التعقي حكم، وھناك حاجة إلى منھا الضعيفةخاصة الزراعة والمجتمعات الريفية 

                                                                 

 أيضامتاحة  "17‐2014 متوسطة األجلخطة الخطوط العريضة لوستراتيجي اإلطار اإلإستعراض " " CL 145/4 ،17 الفقرة  ٣

  http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me999e.pdf على

واالستزراع مصايد األسماك الطبيعية والغابات و والثروة الحيوانية المحاصيل شملي ھنا كما ھو مستخدم "الزراعة" مصطلح  ٤
  .يالمائ

 أيضامتاحة   "17‐2014  متوسطة األجلخطة الخطوط العريضة لاإلطار اإلستراتيجي وض إستعرا" " CL 145/4 ،26 الفقرة  ٥

  http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me999e.pdf على

  



٣ 

 

لقطاعات والمنظمة  عضاءأل وطارئة أھمية خاصة تّم إختيارھا لما لھا منيات التنمية وتحدّ  تحديد تمّ ، على أساس ھذه االستنتاجات .١١
منظمة  استراتيجية  تمثل مجاالت العمل الرئيسية التي ستركزوشاملة إلى خمس أھداف بعد ذلك ترجمتھا  تمّ  .األخرى التنمية

 : عليھا جھودھا األغذية والزراعة

  القضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  .أ    
 يادة وتحسين توفير السلع والخدمات من قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األسماك على نحو مستدامز   .ب    

 الحد من الفقر الريفي  .ج    

 وكفاءة على المستويات المحلية والوطنية والدولية أكثر شموالً نظم زراعة وأغذية مكين ت  .د    

 .سبل المعيشة للتھديدات واألزمات مقاومةيادة ز  .ھـ    

 .والحكم جناسعين شاملين حول األوتطوير موضباإلضافة إلى ذلك، سيتم  .١٢

ً  .مةالحاكرؤية المنظمة وثالثة أھداف عالمية وافقت عليھا األجھزة  (MTP) الخطة المتوسطة األجلتتضمن  .١٣  عالوة على ذلك، وفقا
 اإلطار من الرئيسية لھذا المبادئ والعناصر (MTP) خطة متوسطة األجلال تطبق، ٢٠٠٩عام الإلطار قائم على النتائج أنشئ في 

ب يجاالستراتيجية ،  في إطار األھداف .التنظيمية والنتائج الوظائف األساسيةو األھداف الوظيفيةو ستراتيجيةاألھداف اال ضمنھا 
من خالل  أربع سنوات على مدى فترة المتوقع تحقيقھامن  أھدافمع  مؤشرات بواسطة أكثر تحديداً  نتائج تنظيميةقياس 

 .منظمة األغذية والزراعةفي  والخدمات لمنتجاتا شركاءمن قبل أعضاء و ھاستخدامإ

مباشرة لدى  ،على مستوى النتائج التنظيمية، ٦ليميةتؤخذ في االعتبار األولويات التي أعربت عنھا اللّجان الفنية والمؤتمرات اإلق .١٤
ً اآللية األخيرة وضع  تمّ  .المراد إنتاجھاصياغة مجاالت التركيز والنواتج  منظمة األغذية  إدارةھيئات  تحت إشراف ،حديثا

 .(IPA) الدولية العمل خطةنتيجة ل والزراعة

١٥.  ً ألفريقيا وآسيا والمحيط الھادئ وأوروبا وأمريكا الالتينية  ةإلقليميالمؤتمرات الستة اتجتمع لقواعد اإلجراءات، يجب أن  وفقا
أنھا توفر منتدى للتشاور بشأن جميع المسائل  .مؤتمرسنوات الومنطقة البحر الكاريبي والشرق األدنى مرة كل سنتين في غير 

، وتوفر منتدى لصياغة ةالمعني لمنطقةااألعضاء في  أي قضايا خاصة تھمّ  ،المتصلة بوالية المنظمة في المنطقة، بما في ذلك
فيما يتعلق بالوالية وأنشطة المنظمة،  آثار لھامنظمة أو الوالية  خاللالسياسات العالمية والقضايا التنظيمية  فيالمواقف اإلقليمية 

ً  .تعزيز التماسك اإلقليمي في السياسات العالمية والمسائل التنظيميةل رؤيةبما في ذلك  المشاكل بتعرف صح وتن، فإنھا أيضا
إعداد وثائق التخطيط والبرنامج والميزانية  عندعتبار ومجاالت العمل ذات األولوية التي ينبغي أن تؤخذ في اإل بمناطقھاالخاصة 

تقوم بھا المنظمة  التيوالمشاريع أوالخطط أبشأن البرامج  تستعرض وتنصح نھاإ .للمنظمة واقتراح التعديالت على ھذه الوثائق
بشأن أداء المنظمة في المنطقة في المساھمة في تحقيق نتائج إيجابية في مواجھة  تستعرض وتنصحكما ، ي تؤثر على المنطقةوالت

 ٧.ذات الصلة مؤشرات األداء ذات الصلة، بما في ذلك أي تقييمات

عملھا في وليمية لعمل المنظمة ككل أنه ال يمكن المبالغة في تقدير أھمية المؤتمرات اإلقلھذه  الشروط المرجعيةيبدو واضحاً من  .١٦
تربية األحياء األعضاء الذين يرغبون في التأكيد على تطوير ينبغي بالتالي على  .على وجه التحديد تربية األحياء المائيةمجال 
، التأكد ٢٠١٢عام الفي منطقتھم، كما حدث في ثالثة من أصل ست مناطق في الجولة األخيرة من المؤتمرات اإلقليمية في  المائية

                                                                 

منظمة األغذية جھود  لتركيز الحكومات المعنية بمؤازرة هي يتم تطويرذال، (CPFs) القطرية البرمجة إطار أن ةالحظيجب الم  ٦
ً بلّ ي المحددة جيداً، على األولويات الوطنيةوالزراعة  عن ذلك و، العمل ذات األولويةب واإلقليمية شبه اإلقليمية تنمية المناطق غ أيضا

  .اإلقليمية المتخصصةجان اللّ والمؤتمرات اإلقليمية  طريق

٧  FAO 2011. على أيضا تتوفر .٢و  ١ ، المجلدمنظمة األغذية والزراعةل ساسيةالنصوص األ 

http://www.fao.org/docrep/meeting/022/K8024E.pdf  

  



٤ 

 

 تربية األحياء المائيةسلط الضوء على سيھذا . اإلقليمي ممن النقاش في مؤتمرھ جزءاً  تربية األحياء المائيةصبح تمن أن 
 .جان الفنية والمؤتمرات اإلقليميةكل من اللّ  قبلمن منسق وسيضمن أن التخطيط وتحديد األولويات داخل المنظمة 

 وسيلة ھيوبالتالي  ك تذھب مباشرة إلى المؤتمرات اإلقليمية،اسماأللمصايد يئات اإلقليمية ھو أن توصيات الھ ،عنصر آخر مھم .١٧
 .واألولوية للقطاع على المستوى اإلقليمي ةالمائي لتربية األحياءلتعزيز التعاون العالمي  أخرى

، مع األخذ في االعتبار ّرة كل سنتينم (PWB) برنامج العمل والميزانية ترجم إلىتأخيراً، فإن عملية التخطيط المبينة أعاله  .١٨

للجنة الفرعية المختصة او (COFI) مثل  لجنة مصايد األسماك والعمليات التخطيطوالتوصيات الصادرة عن  الالزمة ستنتاجاتاإل

والھيئات ية لتربية األحياء المائالشبكات اإلقليمية والصلة  يوومشاورات الخبراء ذ التابعة لھا (SCA)بتربية األحياء المائية 

 تفاقية التنوع البيولوجي أوإ وأبما فيھا الجمعية العامة لألمم المتحدة الدولية من العمليات والمحافل  كذلكاإلقليمية لمصايد األسماك 
ستفادة من زيادة إنتاج إلا ھو لألعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين تربية األحياء المائيةفي عنه  لنالھدف المع .٢٠+ريو  

ذلك في  يتمّ  .التكثيفأيضاً والمسؤول و المستدامومنتجات األسماك القائمة على التوسع ) الحيوانات المائية والنباتات(اك األسم
تربية األحياء ممارسات وتكنولوجيا تشجيع وتعزيز  ) أ(في المنظمة من خالل وتربية األحياء المائية مصايد األسماك إدارة 

تقنية لتربية األحياء المائية المستدامة، توجيھية وضع معايير دولية رئيسية ومبادئ ) ب(األعضاء، المائية المستدامة في البلدان 
تربية األحياء المائية الوطنية في البلدان لسياسات واستراتيجيات  أطرتعزيز ) ج(، ھاوتنفيذ ھاعتمادالوھي متاحة لألعضاء 

تحسين المعرفة وتبادل  )ھـ( تربية األحياء المائية العالمية،ة واتجاھات تنمي تعن حاال لتبليغواتحليل الإنتظام ) د(األعضاء، 

 .تربية األحياء المائيةإدارة وحكم المعلومات بين األعضاء في مجال 

 

المعنية بتربية األحياء  اللجنة الفرعية في إطار التخطيط وتحديد األولويات
 المائية

األمانة العامة  قبل من (SCA)جنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية للاكل دورة من دورات لتم تعيين جدول أعمال  . .١٩

 للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائيةا ھيئةوالشروط المرجعية لبالتشاور مع الرئيس، مع مراعاة اإلجراءات المعمول بھا 

(SCA) بھا بية األحياء المائية العالمية التي تتطلب العمللمعالجة القضايا واالتجاھات الرئيسية في تنمية تر ةخاص برؤية. 

 مّ ت  .(SCA)  للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائيةا ھناك بنود إجرائية عديدة والعديد من البنود الدائمة على جدول أعمال .٢٠

تضمين بندين  يتمّ  . (SCA)  ألحياء المائيةللجنة الفرعية المختصة بتربية ا ةالرئيسي الھيئة صيغةع االبنود اإلجرائية واتب تثبيت

ألنھا تتطلب تقديم تقارير  (SCA) للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائيةافي جدول أعمال كل دورة من دورات  يندائم

 ة األغذية والزراعةمنظمجھود إدارة قسم  )أ( ماھ انالبند. (SCA)  للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائيةا منتظمة إلى

  (SCA)  للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائيةمصايد األسماك وتربية األحياء المائية في تنفيذ توصيات الدورة السابقة ل

ت ذا (CCRF)مدونة السلوك الرشيد ألنشطة االنتاج السمكي أحكام المحرز في تنفيذ والتقدم ) ب(  (COFI)لجنة مصايد األسماك في 

ما تشمل جدول األعمال في الدورات السابقة على أخرى بنود  .مصايد األسماك القائمة على والثقافة بتربية األحياء المائية الصلة
تربية األحياء منظمات ) ج(تجاھات، إلحالة واعن الإعداد التقارير ) ب(بية األحياء المائية، ترفي والتنمية وضع العام ال) أ: (يلي

 الحكم واآلثار االجتماعيةوالتخطيط السياسة و) ھـ( ،تربية األحياء المائيةموارد وممارسات وإدارة ) د(يمية، المائية اإلقل
، تربية األحياء المائيةسالمة وجودة منتجات ) ز(تربية األحياء المائية،  بشأن شھادةالمبادئ التوجيھية التقنية ) و(واالقتصادية، 

لقضايا أكثر  يةمناقشة أكثر تفصيلعلى بما يكفي للسماح للتركيز  عامةن بنود جدول األعمال عادة ما تكو. ر المناختغيّ ) ح(و

 .تحت ھذه العناوين التي قد يكون لھا أھمية خاصة خالل فترة معينة تحديداً 

اك وتربية األحياء مصايد األسم دارةإل اإللكتروني موقعالعلى  وتنشراألمانة العامة  قبل منوالعمل يتم إعداد وثائق المعلومات  .٢١
لدورة لد جدول األعمال ذات الصلة وخالل بنمن تناقش وثائق العمل ثم  . الدورةقبل انعقاد  منظمة األغذية والزراعةلدى المائية 

األمانة العامة للجنة مصايد تعرض بعد ذلك  .بندلكل  توصياتھا (SCA) للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائيةا وتقدم
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في تقرير  ،(SCA)  ة بتربية األحياء المائيةللجنة الفرعية المختصّ ا منمة المقدّ القرارات والتوصيات الموحدة  (COFI)األسماك 

 اعةاألغذية والزر منظمةمؤتمر  لمصلحةجمع السياسات العالمية والمسائل التنظيمية ت (COFI)لجنة مصايد األسماك . العتمادھا

عملي، و تؤخذ التوصيات إلى أقصى حد ممكن . منظمة األغذية والزراعةمجلس لمصلحة الميزانية والبرامج والمسائل المتعلقة ب

منظمة األغذية لدى مصايد األسماك وتربية األحياء المائية  دارةإلالمقبل  (PWB) والميزانية العمل برنامج دمجھا فييتم و

في تنفيذ توصيات  القسماإلبالغ عن جھود  يتمّ  (SCA)جنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية للفي جلسة الحقة  .والزراعة

 .(COFI) لجنة مصايد األسماكفي  (SCA) للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية الدورة السابقة

 األجل ومتوسطة و طويلة قصيرة تخطيط مدخالت، قد يكون ھناك في الماضي عمل بشكل جيد قد اإلجراء اھذ على الرغم من أن .٢٢
مجاالت العمل ذات  المساعدة في تحديد ولكن أيضا بنود جدول األعمال اختيار ليس فقط يمكن أن تسھل التي األعضاء من قبل
 ھذه تخطيطالدخالت م مناقشة سھلت، يمكن أن إذا لزم األمر .تسمح بذلك إذا كانت الموارد فيما بين الدورات للعمل األولوية

 للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائيةا رئيس من قبل فترة ما بين الدورتين خالل األجل والطويلةالمتوسطة القصيرة و

(SCA) المساھمات  وتوطد تجمعأن  مانة منظمة األغذية والزراعةيمكن أل. منظمة األغذية والزراعةل مع األمانة العامة، بالتشاور

 منطلب ، بناء على (SCA)للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية الدورة المقبلة  للنظر فيھا في وثيقة إعالمية تعدو الواردة

 .(SCA) ة بتربية األحياء المائيةللجنة الفرعية المختصّ ا

ً حدث أمانة منظمة األغذية والزراعة أدخلت ،٢٠٠٨عام الفي  الرابعة  من الدورة اعتباراً ، كذلك .٢٣ ً خاص ا للجنة ا جدول أعمال في ا

 أعضاء أو شبكات إقليمية وإعطاء قضايا معينة تسليط الضوء على من أجل  (SCA)ة بتربية األحياء المائيةالفرعية المختصّ 

 حتى .(SCA)للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية ذات أھمية  معينة أو إقليمية عالمية قضايا الفرصة لعرض مختارين

  (SPADA)في أفريقياتنمية تربية األحياء المائية الخاص لمنظمة األغذية والزراعة  برنامج ركزت على مناسبات خاصة تاريخه،

الموارد الوراثية و ،٢٠١٠عام الفي األغذية للناس و المياه فيالزراعة  : لتربية األحياء المائية، المؤتمر العالمي ٢٠٠٨عام الي ف
 إعداد مع جدول األعمال، ال يتجزأ من اً جزء المناسبات الخاصة تعتبر .٢٠١٢عام الفي  تربية األحياء المائيةتنمية  والتقنيات في
لعدد رتب تو األكثر فعاليةاألعضاء  مشاركة تسھل األمانةبمعنى أن  خاصة اھلكنو، خالل الدورة كامل وتفسير وثيقة عمل

ً ال من العروض محدود   .األعضاء تدخالت لىباإلضافة إ، متوازنة إقليميا

ً  الخاصة ھذه األنشطة القت .٢٤ ، أوصت في الوقت نفسه. (SCA)للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية ا من قبل قبوالً حسنا

االختالفات  ،للدورات المقبلة ،عتباراإلبعين أن تأخذ  العامة األمانة (SCA)للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية ا

ھذه  ضوء في خيارات التنمية وكذلك والتغذية األمن الغذائيوجوانب  المتوقعة والمدخالت المساعدة الالزمة من حيث إلقليميةا

المناسبات  ستخدامإ بعين اإلعتبار  (SCA)للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية اأن تأخذ  يكون من المفيد قد. االختالفات

     .لتربية األحياء المائية اإلقليميةتنمية لل االحتياجات واألولوياتتسليط الضوء على و نقاط القوة للتركيز على الخاصة

القضايا ذات األھمية  لمعالجة فرادفرصة أكبر لأل عطاءإل، (SCA)للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية امن  اقتراح آخر .٢٥

منظمة األغذية  يمكن ألمانة  (SCA)نة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية للجا على ھامش أنشطة جانبية عقد ھو الخاصة

 من قبلالعروض المتحدثين و بما في ذلك اختيار جانبيال نشاطال تنظيم يتمّ  .لھا الالزمة الخدمات اللوجستية تيسير والزراعة
 نشطة الجانبيةاأل تقدم نتائجيمكن أن لكن ، ألنشطة الجانبيةا تفسير ال يمكن هعلى الرغم من أن .األمانة العامة بمساعدة من الدعاة

 .جدول األعمال ذات الصلة في إطار بند إلى الجلسة العامة

خطة و  (PWB) والميزانية العمل برنامج عمال معاألجدول  ماشىتيأن  مانة العامة لمنظمة األغذية و الزراعةاأل ستكفل .٢٦

تربية األحياء في  ،واألنشطةالنتائج  ستعكس ،٢٠١٤عام ال عتباراً منإ .نظمةللموأدوات التخطيط  (MTP) متوسطة األجل

، فضالً عن المذكورة أعاله الشاملة ستراتيجية الخمسةاال على األھداف المنظمة تركيزھذه  التخطيط أدوات ضمن المائية،

الدولية واألحداث اإلقليمية  والمؤتمرات ةلجانھا الفرعيو (COFI)لجنة مصايد األسماك  من والتوصيات ذات الصلة ستنتاجاتاإل

 .تربية األحياء المائيةل الكبرى
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أو إقليمية أو  أھمية وقيمة وطنيةلھا  التوصيات التي تبرز (SCA)للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية ا بما أن أخيراً، .٢٧

لتنفيذ  وأعضائھا  (SCA)بتربية األحياء المائية  للجنة الفرعية المختصةا آليات إلشراك المفيد وضع، سيكون من عالمية

لمنظمة  )RP( العاديالبرنامج موارد  ستنفدتإ .المالية وغيرھا للموارد التشارك المحتمل باألخذ بعين اإلعتبار، التوصيات

ً تربية األحياء المائية مصايد األسماك وإدارة  في  األغذية والزراعة ، ھناك ليف الموظفينتكا لتغطية على وجه الحصر تقريبا

لتربية األحياء  للتنمية المستدامة جدول األعمال العالمي من أجل تعزيز  (EBR)من خارج الميزانية لتحديد الموارد حاجة ملحة

 .المائية

 طبيعة ، ربما بسببمھمة صعبة للمجتمع العالمي تربية األحياء المائية االستفادة من لزيادة من خارج الميزانية موارد إيجاد كان .٢٨
 لمساعدة وقوي برنامج جديدمن أجل  ذلك،ل .والحوار بين القطاعين العام والخاص شراكةعدم كفاية الو قطاع خاصالتوجه 

 في معالجة بمزيد من الصرامةشراك القطاع الخاص إل منظمة األغذية والزراعةتخطط  في العالم، قطاع تربية األحياء المائية
الذي  – تربية األحياء المائيةل العالمي النھوض برنامج -، مبادرة جديدة خذين في عين االعتبارآ .لھذا القطاع قضايا االستدامة

 :(FI)المائية  األحياء وتربية األسماك مصايد إدارةيجري تطويرھا من قبل و، الخمسة التاليةالعناصر يشمل 

 (FI) المائية األحياء وتربية األسماك مصايد إدارة بقيادة المكون ھذا : السياسة العامة أطر  -  للمنافع العامة المشروع العالمي  . أ

 أطر للسياسات التنظيمية تطويرلاألغذية والزراعة  األعضاء في منظمة إلى الحكومات النصح واإلرشاد يسعى الى توفير 

 .األحياء المائيةلتربية  النمو المستدام من خاللالمصابين بسوء التغذية لفقراء وا أفضل علىتأثير  إلى تفضي الوطنية

: المحلي المستوى ذات األولوية علىتقديم المساعدة التقنية السياسة العامة و وتنفيذ أطر التأقلم : مشاريع البلد ذات األثر  . ب
 وضعت في اتيةؤم سياسة أطر تنفيذ بتقديم المساعدة والمشورة حول المكونھذا سيقوم ، أو أكثر إقليمي فرعي مكتب بقيادة
أو مكتب البلد /و اإلقليمية الفرعية الكاملين من المكاتبالتعاون المشاركة و مع، والمحليةعلى الصعد الوطنية  ،١البند  إطار

ً  قّدمسي. لمنظمة األغذية والزراعةالتابعة  المجاالت  في على األصعدة الوطنية المعرفة وبناء القدرات لتحسين المشورة أيضا

 في  (FI)المائية األحياء وتربية األسماك مصايد دارةميزة المقارنة إل ستخدامإسيتم و ذات األولوية المحددةالرئيسية التقنية 

اإلمكانات الكاملة للسياسة ھذا المكون  سيستغل. ھذا المكون في إستخداماً كامالً نطاق ال الواسعةكفاءة التقنية وال قدرةال

ً  المنفذة ،منظمة األغذية والزراعةقوية لال الالمركزية  .حاليا

 األحياء وتربية األسماك مصايد إدارة بقيادة مشتركة من قبل :المدنيالمجتمع القطاع الخاص و مشروع التعاون بين   . ج

بناء ل على المستوى العالمي أكثر فعالية بناء شراكاتفي المكون ھذا  يساعد، اإلقليمية المعنية المكاتب الفرعيةو  (FI)المائية

 زيادة تأثير إلى  -غذاء مغذي ك األسماك -تربية األحياء المائية سعي  وفوائد أھمية حول كتلة حاسمة وخلقتوافق اآلراء 

 .يوم ١٠٠٠أول ، وخاصة النساء واألطفال، بما في ذلك اإلنسان غذيةفي ت األسماك

مالية الدولية المؤسسات الو  (FI)المائية األحياء وتربية األسماك مصايد إدارة تقودھا : المؤسسات المالية مع مشروع التعاون  . د

ھم ومن  الطلب تستھدف والفرص التيستثمار استراتيجيات اإلو وضع سيناريوھات فيالمكون ھذا  يساعدوسوف  المعنية

  .في تربية األحياء المائيةالخاص المشاركين القطاعين العام و كل من بما في ذلك حاجة،في 

 مصايد إدارة تقودسوف  :موارد من خارج الميزانية إليجاد بادرةم  - األحياء المائية تربيةالصندوق العالمي ل مشروع  .ھـ  

 ھذا المكون تصميم تمّ  .المكونھذا اإلقليمية  صناديق التنمية بدعم من والمكاتب اإلقليمية (FI) المائية األحياء وتربية األسماك  

   ً لألمن الغذائي  لتربية األحياء المائية سياآل الوزاري اإلقليمي في االجتماع رئيس سري النكا فخامة المقدمة منفكرة لل وفقا

 (COFI)  لجنة مصايد األسماكي وافقت عليه ذالو في سري النكا ،٢٠١١تموز / يوليو في، والتغذية الفقر لتخفيف من حدةوا  

 ت الرئيسيةالثغرا ويبدأ في معالجة بتكاراتاإلستثمار في اإلالصندوق العالمي أن يدعم  من المتوقع. الثالثين في الدورة  

 .ستثمار التجارياإل قبل لالستثماراتجسر و حضانة وتوفير  

 األسماك مصايد إدارة بحوث يتضح من .تربية األحياء المائية نمو لتسريع  (EBR)الميزانية  خارج من مواردل ھناك حاجة ماسة .٢٩
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 اإلنحدارآخذ في  تربية األحياء المائية عنمو قطا معدل أن مؤخراً  لدى منظمة األغذية والزراعة  (FI)المائية األحياء وتربية

 ً األخير، فإن معدل  النموإتجاه تربية األحياء المائية يتبع في  البلدان إنتاجإذا كان  .في النمو مستمر القطاع ، على الرغم أنتدريجيا
ما ال ع فجوة كون ھناكتس ذا،حدث ھ إذا .في المئة  ٤,٠ سيكون ٢٠٣٠بحلول عام  المتوقعلتربية األحياء المائية  النمو السنوي

 .٢٠٣٠بحلول عامثراء و العالم الذين يتزايدون عدداً  إلطعام سكان، األسماك علىالطلب العرض و بينمليون طن  ٥٠ يقل عن
ً  على األقل في المئة ٥,٦ بنسبة، يجب رفع معدل نمو تربية األحياء المائية القريب المحتمل ھذا الھبوط من أجل تجنب خالل  سنويا
ً  في المئة ١,٦ بنسبة ال تقل عن تربية األحياء المائية معدل نمو لزيادة حاجة أن ھناك يعني ھذا. العقود القادمة  ھذه إال أن. سنويا

 ستراتيجي قويإ وضع إطارو (EBR) الميزانية خارج من مناسبة موارد من خالل تأمينإال  تحققتال يمكن أن  شاقةالمھمة ال

لألعضاء  مساعدة أفضل تيسيرو (COFI)للجنة مصايد األسماك أفضل  مشاركةالتخصصات ذات الصلة وو تربية األحياء المائيةل

  .(COFI)لجنة مصايد األسماك  لدى (SCA) للجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائيةاومن قبل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٨ 

 

  لجنة مصايد األسماكإختصاصات اللجنة الفرعية المختّصة بتربية األحياء المائية التابعة ل -١الملحق 

  :كما يلي") اللجنة الفرعية("تكون إختصاصات اللجنة الفرعية المختّصة بتربية األحياء المائية التابعة للجنة مصايد األسماك   

ق ث بشأن تربية األحياء المائية، وتسدي المشورة إلى لجنة مصايد األسماك فيما يتعلّ تھيئ اللجنة الفرعية منبراً للتشاور والتباح  
. بالمسائل الفنّية ومسائل السياسات المتّصلة بتربية األحياء المائية وبالعمل الذي تضطلع به المنظّمة في مجال تربية األحياء المائية

  :وعلى وجه الخصوص، تقوم اللجنة الفرعية بما يلي

 تمييز ومناقشة أھّم المسائل واإلتجاھات في مجال تنمية األحياء المائية في العالم؛  ) أ(

حديد المسائل واإلتجاھات ذات األھمية الدولية التي تستلزم العمل لزيادة المساھمة المستدامة لتربية األحياء المائية في تحقيق ت  ) ب(
 ر؛األمن الغذائي والتنمية اإلقتصادية والتخفيف من وطأة الفق

  :بية األحياء المائية، والقيام في ھذا الصدد بما يليالتوصية بتدابير تُتّخذ على المستوى الدولي لسّد اإلحتياجات في مجال تنمية تر) ج(

  إسداء المشورة بشأن آليات إعداد وتيسير وتنفيذ برامج العمل المحدَّدة، وال سيما اإلسھام المتوّخى من الشركاء؛) ١(  

 ،ريبادتلاو جھنُ لا رارقإو قيسنتب ضوھنلا ةيغب ةلصلا تاذ تامظّ اإلرتباط بسائر المجموعات والمن بشأن المشورة إسداء) ٢(  
  ؛ءاضتقإلا بسحب  

  ؛ديشرلا ديصلا نأشب كولسلا ةنوّ دم ذيفنت يف ةيمانلا نادلبلا ةدعاسمل يلودلا نواعتلا زيزعتب قلّ عتي اميف المشورة إسداء )٣(  

  ؛ةيّ لودلا ةيمھألا تاذ تاھاجتإلاو لئاسملاو ةيّ نفلا تاعجارملا دادعإب يتعلّق فيما المشورة إسداء )د(

 ريدملا وأ ،كامسألا دياصم ةنجل وأ ،اھؤاضعأ اھيلإ اھليحي دق يتلا ةيئاملا ءايحألا ةيبرتب ةقلّ عتملا عباطلا ةددّ حملا لئاسملا لّ ك ثحب )ـھ(
  .ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمل ماعلا

    

   

  

 


