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 الهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك
 

 

 

 
 
 
 
 

 مقدمة

ء يتمثل الهدف من هذه الوثيقة في تقديم تقرير عن أعمال جماعة العمل المعنية بتربية األحيا - 1
 المائية التابعة للهيئة في فترة ما بين الدورتين.

 
التابعدة للهيئددة  (WGA) وُعقدد اججتمداا البددابم لةماعدة العمدل المعنيددة بتربيدة األحيداء المائيددة - 2

. وحضدر اججتمداا 2016أبريل/نيبان  28إلى  26اإلقليمية لمصايد األسماك في الدوحة، دولة قطر، من 
 عضاء الهيئة.تبعة مندوبين من ست من أ

 
واستعرضت جماعة العمل المعنية بتربية األحياء المائية المناقشدا  التدي جدر  والقدرارا   - 3

(. وعالوة على ذلك، استمم اججتماا إلى موجز عن 2014المتخذة في اججتماا البادس للةماعة )عام 
 جزة إلى اججتماا.(. وقدمت معلوما  مو2015النتائج الرئيبية للدورة الثامنة للهيئة )عام 

 
اسدتعرا  برندامج عمدل جماعددة العمدل المعنيدة بتربيددة األحيداء المائيدة فيمدا بددين الددورتين فدي ال تددرة 

2014-2015  
 
 23-21أحدديا اججتمدداا علمددا باألنشددطة التددي جددر  منددذ اجتماعددع البددادس )مبددقا، عمددان،  - 4

التدي نممدت فيمدا بدين الرئيبدية شدطة (. وأشدار  جماعدة العمدل إلدى أن األن2014أكتوبر/تشرين األول 
نت حلقة عمل تدريبية حول تحليل المخاطر التدي تتعدر  لهدا تربيدة كا 2015-2014ن في ال ترة يالدورت

رة حدول برندامج ي، أعقبهدا مباشدرة اجتمداا المائددة المبدتدمائيدةاألحياء المائية نتيةة إدخدال حيواندا  
ة. وأبلغدت الةماعدة بدحن حلقدة العمدل ال نيدة الموافد  علدى يدميد اإلقليمدي للمصدايولدوجي اإلقلياألمن الب

شدركا  إعدادة التددوير عقدها بشحن تكنولوجيا  إعادة التدوير في مةدال األحيداء المائيدة لدم تعقدد ألن 
 تبد اهتماما يذكر باجنضمام إلى حلقة العمل. التةارية لم

 
. ومدن 2015-2014دورتين في ال تدرة وأشار اججتماا إلى نتائج األنشطة التي نممت ما بين ال - 5

بين أمور أخرى، ناقشت جماعة العمل المعنية بتربية األحياء المائية نتائج وتوصيا  الدورة التدريبية 
لتحليل المخاطر واجتماا المائدة المبتديرة. ووافقت جماعة العمل على ضرورة إنشاء مةموعة مهدام 

 الدورة التاسعة

 2017 /أيارمايو 9-11

 الكويت، دولة الكويت

 عن جماعة العمل المعنية بتربية األحياء المائيةتقرر 
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لةميم قضايا صحة الحيواندا  المائيدة وتوصديا  جماعدة مختصة باألمن البيولوجي توفر متابعة فنية 
ددل اسددتراتيةية األمدد  نالعمددل، وتبددت فددي ترتيدد  البنددود ذا  األولويددة التددي ينبغددي تناولهددا أوج، وت ع 

البيولوجي المقترحة. وأشار اججتماا أيضدا إلدى أن األنشدطة المتعلقدة بصدحة الحيواندا  المائيدة التدي 
وال ترة التي سبقت ذلك على حد سدواء،  2015-2014بين الدورتين في ال ترة نممتها جماعة العمل، فيما 

أس ر  عن نتائج جيدة. غير أنع تم التبليم بحنع ج يزال يتعين تن يذ كثير مدن األنشدطة فدي اإلقلديم، بمدا 
ن في ذلك وضم معايير إقليمية جستيراد/نقل األندواا المائيدة غيدر المتوطندة، وأندع يلدزم تقدديم مزيدد مد

 المباعدة التقنية، بما في ذلك زيادة التعاون على المبتوى األقاليمي.
 
ووافقت جها  اجتصال التابعة لةماعة العمل على ضدرورة إنشداء مةموعدة مهدام مختصدة  - 6

بدداألمن البيولددوجي، تددوفر متابعددة فنيددة لةميددم المبددائل المتعلقددة بصددحة الحيوانددا  المائيددة ولتوصدديا  
ة بتربية األحياء المائية، وتبت في ترتي  البنود ذا  األولوية التي ينبغدي تناولهدا، جماعة العمل المعني

ل استراتيةية األمن البيولوجي المقترحة. وأشير أيضا إلى أن مةموعدة المهدام المختصدة بمبدائل  وتُ ع 
مدل األمن البيولوجي ينبغي أن تصبح في نهاية المطاف مةموعة دائمة تعمدل تحدت رعايدة جماعدة الع

 المعنية بتربية األحياء المائية نمرا للك اءا  المحددة والتقنية المطلوبة.
 
ونمددرا لالهتمددام اإلقليمددي وتوسدديم قطدداا تربيددة األحيدداء المائيددة فددي األق ددا  البحريددة فددي  - 7

اإلقلديم، قبلدت جماعدة العمدل المعنيدة بتربيدة األحيداء المائيدة العدر  الكدريم الدذا تلقتدع مدن الندرويج، 
(، لتقدديم حلقدة 2015مدايو/ أيدار  14-12ذا نوقش أيضا خدالل الددورة الثامندة للهيئدة )مبدقا، عمدان، وال

 دراسية عن التةربة النرويةية فيما يتعل  بتنمية صناعة تربية األحياء المائية في األق ا .
 
الل ج خدوتم اإلدجء بعر  عن تنمية تربية األحياء المائية في األق ا  البحرية فدي الندروي - 8

 (.2015جر  مناقشتع في الدورة الثامنة للهيئة ) اججتماا على نحو ما
 

 استعرا  حالة تنمية تربية األحياء المائية حب  البلد
 
اطلم اججتماا على التطورا  األخيرة في مةال تربية األحياء المائية، بما في ذلك القضدايا  - 9

ة اإلقليمية لمصايد األسماك. وتم تحددي  نبدم منقحدة مدن المبتةدة واألولويا  الوطنية في بلدان الهيئ
اللمحا  القطرية العامة عن قطاا تربية األحياء المائية في اججتمداا لنشدرها علدى صد حا  المنممدة 
ونمام المعلوما  اإلقليمي الخا  بتربية األحياء المائية على اإلنترنت. وأشير إلى أنع تم إجراء آخدر 

بمناسدبة  2010ن األول يتوبر/تشدركفي أ العامة عن قطاا تربية األحياء المائية   للمحا  القطريةيتحد
اللمحدا  القطريدة ى أهميدة تحددي  د  جماعدة العمدل أيضدا علدكداججتماا الخامس لةماعة العمدل. وأ

ن قبددل دورة يل سددنتكدد  يذا التحدددهددم بلدددان الهيئددة وإجددراء يددالعامددة لقطدداا تربيددة األحيدداء المائيددة لةم
 وترد في المرف  األول اللمحا  العامة المحدثة المعدة من أجل الدورة التاسعة للهيئة. الهيئة.

 
تن يذ توصية الهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك بشحن الحد األدندى للبياندا  والمعلومدا  المتعلقدة بتربيدة 

 األحياء المائية المطلوبة في التقارير
 
الموافقددة علددى توصددية الهيئددة اإلقليميددة  ألحيدداء المائيددةأقددر  جماعددة العمددل المعنيددة بتربيددة ا - 10

بشددحن الحددد األدنددى للبيانددا  المتعلقددة بتربيددة األحيدداء المائيددة المطلوبددة فددي التقددارير  لمصددايد األسددماك
(RECOFI/8/2015/1( التي أصدرتها الهيئة في دورتها الثامنة )وجر  مناقشة حول كي ية المضي 2015 .)

حالدة إحصداءا  تربيدة  ’1‘يلدي   القضدايا الرئيبدية التدي نوقشدت مدا ية. وشدملتقدما فدي تن يدذ التوصد
اسدتخدام المعدايير الدوليدة القائمدة والمراجدم المقبولدة  ’2‘ األحياء المائيدة التدي أبلغدت عنهدا البلددان  و

مدم  المقارندة ’3‘ عالميا بشحن جمدم البياندا  اإلحصدائية عدن تربيدة األحيداء المائيدة واإلبدالو عنهدا  و
تقييم التخصيص  ’5‘ تحديد احتياجا  بناء القدرا   و ’4‘  النمم الوطنية لإلبالو عن اإلحصاءا   و
تحديد خريطة طري  لتن يذ األنشطة. وواف  اججتماا  ’6‘ المناس  لتغطية اجحتياجا  من الموارد  و
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لوقدت المناسد ، والتدي على سلبلة من اإلجراءا  األولية التدي تعتبدر ضدرورية لتن يدذ التوصدية فدي ا
 شملت إعداد واختبار واعتماد استبيان معد لهذا الغر .

 
 التخطيا المكاني البحرا إلقليم الهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك

 
( القاعدددة المعرفيددة التددي 2013أحدديا اججتمدداا علمددا بددحن الهيئددة أقددر  فددي دورتهددا البددابعة ) - 11

إقليم الهيئة وخلصدت إلدى أندع مدن أجدل المضدي قددما، ينبغدي أن وضعتها األمانة للتخطيا المكاني في 
تكون المرحلة التالية من برنامج تطوير التخطيا المكاني هي البدء في "مرحلة تشغيلية"، والقيام، في 
حدود الموارد المتاحدة، بتقدديم الددعم الدالزم لتن يدذها. وأعربدت جماعدة العمدل المعنيدة بتربيدة األحيداء 

ديرها للةهود التي بذلتها األمانة في صدياغة ورقدة تقنيدة عدن التخطديا المكداني البحدرا المائية عن تق
إلقليم الهيئة، وات قت علدى أن الورقدة تبدتةي  جحتياجدا  البلددان فدي تدوفير إطدار للتخطديا المكداني 

 البحرا.
 
بإعدداد  وفي ضوء اجهتمام المتزايدد بحق دا  تربيدة األحيداء المائيدة، أوصدت جماعدة العمدل - 12

مةموعة إقليمية لمعدايير اختيدار مواقدم األق دا  قبدل اججتمداا الثدامن لةماعدة العمدل المعنيدة بتربيدة 
األحياء المائية جعتمادها كخطوط توجيهية للهيئة. ووافقت جها  التنبي  التابعة لةماعة العمدل علدى 

تشمل األنواا ونمم اجستزراا  إعداد حصر مكاني لتربية األحياء المائية في بلدانها وخصائصها التي
واإلنتاج باستخدام مةموعة الخرائا الموجودة في اللمحدا  القطريدة العامدة عدن قطداا تربيدة األحيداء 

 المائية في المنممة.
 

 نمام المعلوما  اإلقليمي الخا  بتربية األحياء المائية
 
نمرا لالهتمام المتزايد بحق ا  تربية األحياء المائية، أوصت جماعة العمل بإعداد مةموعة  - 13

إقليمية من معايير اختيار مواقم األق ا  جعتمادها كخطوط توجيهية للهيئة. وأحاطدت جماعدة العمدل 
التخطديا  علما بالعر  المقدم من جمهورية إيران اإلسالمية لتمويل واستضافة حلقة عمل فنية بشدحن

المكاني البحرا مم التركيدز علدى تربيدة األحيداء المائيدة فدي األق دا  البحريدة، وفدتح بدا  الحضدور 
لةميم أعضاء الهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك. وانطالقا من النمام اإلقليمي الخا  بمعلوما  تربية 

أقدوى لضدمان أن يدوفر نمدام  األحياء المائية، أشار اججتماا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى بدذل جهدود
المعلوما  الخدما  المرجوة من القطاا ب عالية. وركز  مناقشا  أخرى على تحدي  مختلف األدلدة 
المتعلقة بالنمام اإلقليمي للمعلوما  وتوسيم نطاق النمام بحي  يشمل نمام الهيئة اإلقليمي للمعلوما  

 حياء المائية وفقا لما أوصت بع الهيئة.والبيانا  المتعلقة بالمصايد الطبيعية وبتربية األ
 
ووافقددت جماعددة العمددل علددى اجنتقددال إلددى موقددم واحددد متكامددل علددى شددبكة اإلنترنددت للهيئددة  - 14

 RECOFI/6/2011/1 مشديرة  إلدى أن الهيئدة أقدر  بال عدل توصديتين ملدزمتين  اإلقليمية لمصدايد األسدماك،
بشحن بيانا  تربيدة األحيداء المائيدة. ولدذلك،  RECOFI/8/2015/1 و بيانا  مصايد األسماك الطبيعية بشحن

اعتبددر إنشدداء المركددز اإلقليمددي لقاعدددة البيانددا  والمعلومددا  بمثابددة مشددروا أساسددي للهيئددة اإلقليميددة 
لمصايد األسماك وخطوة أساسية لتعزيز الهيئة فدي دعدم إدارة مصدايد األسدماك وتنميدة تربيدة األحيداء 

العمددل المعنيددة بتربيددة األحيدداء المائيددة إلددى أن األمانددة قدددمت مدد خرا إلددى المائيددة. وأشددار  جماعددة 
البلطا  في الكويت اقتراحا بمشروا لدعم النمام اإلقليمي للمعلوما  الخاصة بتربية األحياء المائيدة 

 للنمر فيع وتمويلع.
 

 تحدي  المنتةا  والخدما 
 
ئية علدى ضدرورة أن تضدم جميدم اجتماعدا  ات قت جماعة العمل المعنية بتربية األحياء الما - 15

الةماعة بنددا دائمدا علدى جددول أعمالهدا يتنداول المنتةدا  والخددما  التةاريدة المبتكدرة ذا  األهميدة 
الخاصة لتنمية قطاا تربية األحياء المائية في منطقة الهيئة. وتكون العرو  التدي يةدرا اإلدجء بهدا 
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ى أن يكدون م هومدا تمامدا أن األماندة أو جهدا  التنبددي  عدن أا مندتج أو خدمدة قصديرة ووقائعيدة، علدد
أو المندتج تروج للشركة التي تعدر  الخدمدة و/التابعة لةماعة العمل المعنية بتربية األحياء المائية ج 

بالمقارنة بالشركا  التةارية األخرى. وقدمت األمانة لالجتماا معلوما  عن منتج لم اعل حيدوا تدم 
اججتماا الضوء على أهمية تقاسم المعلوما  عن المنتةا  التي تدم اختبارهدا  تطويره في كندا. وسلا

 واستخدامها بنةاح في اإلقليم فضال عن الخدما  ال نية المن ذة بطريقة مختصة.
 

 أداء جماعة العمل المعنية بتربية األحياء المائية
 
ى المبدتوى القطدرا، وخاصدة لتعزيز أداء جماعة العمل المعنيدة بتربيدة األحيداء المائيدة علد - 16

فيمددا يتعلدد  بدداإلبالو عددن المعلومددا  والبيانددا ، والوفدداء بالتزاماتهددا اإلقليميددة، أقددر  جماعددة العمددل 
بحهميددة دور جهددا  التنبددي  المعينددة رسددميا ومبدد ولياتها. وفددي ضددوء ذلددك ولضددمان دعددم واعتددراف 

اجتصدال التابعدة لةماعدة العمدل اإلدارة الكافيين، اعتمد  جماعة العمدل اختصاصدا  محدددة لةهدا  
المعنيددة بتربيددة األحيدداء المائيددة، باعتبارهددا اجختصاصددا  الوحيدددة لةهددا  اجتصددال القطريددة التددي 

واستعرضدت الهيئدة (. 2009وضعتها الهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك واعتمدتها في دورتها الخامبدة )
هددا  اجتصددال القطريددة لةماعددة العمددل ( اختصاصددا  ج2015كددذلك واعتمددد  فددي دورتهددا الثامنددة )

المعنية بتربيدة األحيداء المائيدة التابعدة للهيئدة اإلقليميدة لمصدايد األسدماك، باإلضدافة إلدى اختصاصدا  
 موظ ي مركز النمام اإلقليمي لمعلوما  تربية األحياء المائية.

 
ل، وخاصة خالل وأشار  جماعة العمل إلى الدور الهام الذا اضطلم بع رئيس جماعة العم - 17

فترة ما بين الدورتين، وأشار  إلى أن الرئيس كدان فدي الواقدم بمثابدة حلقدة الوصدل بدين أماندة الهيئدة 
 اإلقليمية لمصايد األسماك والبلدان األعضاء فيها.

 
وأشار  جماعة العمل إلى أنها أثار  مرارا أهمية جمم إحصاءا  دقيقة عن تربية األحياء  - 18

من المعلوما  المتعلقة بتربية األحياء المائيدة وتقدديمها وتقاسدمها فدي الوقدت المناسد  المائية وغيرها 
وإلى أن الهيئة أيددتها فدي ذلدك. وأشدار  أيضدا إلدى أن إحصداءا  تربيدة األحيداء المائيدة التدي أعددتها 

مم اإلنتداج  تتواف  بقدر كاف   حة في منممة األغذية والزراعة جالهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك المتا
 الحقيقي لتربية األحياء المائية في البلدان.

 
 2018-2017 برنامج عمل جماعة العمل المعنية بتربية األحياء المائية فيما بين الدورتين في ال ترة

 
ترد ت اصيل برنامج عمل جماعة العمل المعنية بتربية األحياء المائية ل ترة ما بين الدورتين  - 19

 .RECOFI/IX/2017/8ن صلة في إطار بند جدول األعمال التالية بصورة م
 

 ترشيح رئيس جماعة العمل المعنية بتربية األحياء المائية 
 
تددم ترشدديح رئدديس جماعددة العمددل المعنيددة بتربيددة األحيدداء المائيددة، داود سددليمان اليحيددائي  - 20

 )عمان(، ل ترة أخرى. ولم تقدم جماعة العمل أا ترشيح لنوا  الرئيس.
 
 إلجراءات المقترح على الهيئة اتخاذهاا
 
في ضوء كل ما تقدم، فإن الهيئة مدعوة إلى النمر في النقاط التالية وأا جوان  أخرى تبدو  - 21

 ذا  صلة 
 

 اإلحاطة علما بهذا التقرير وتقديم مزيد من التوجيها    - 

ة األحيدداء المائيددة الموافقددة علددى ترشدديح اججتمدداا البددابم لةماعددة العمددل المعنيددة بتربيدد - 
 للرئيس.
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 1 المرفق
 

 استعراض حالة تنمية تربية األحياء المائية حسب البلد
 

( )بمتوسددا P. indicusفددي الوقددت الحاضددر، يةددرا تشددغيل مزرعددة للروبيددان ) ُعمان
مزرعدة  13 كيلومتر جنو  مبدقا و 600طنا ( على بعد  170إنتاج سنوا قدره 

 5ي الميدداه العذبددة. وزاد إنتدداج البلطددي مددن صددغيرة متكاملددة إلنتدداج البلطددي فدد
. وتضم الحكومة اللمبا  النهائية 2016طنا في عام  30إلى  2014أطنان في عام 

لمشروا يحدد المواقدم المناسدبة لالسدتزراا فدي أق دا  فدي المنطقدة الشدمالية 
لمبدددندم. ويددددرس المشدددروا أيضدددا المبدددائل المتصدددلة بالطاقدددة اجسدددتيعابية 

األنددواا المبددتزرعة. وهندداك م رخددة خاصددة للبلطددي تعمددل  مددةءوتحديد/مال
بك اءة. ويخضم حاليا عدد كبير من المشاريم التةاريدة لتربيدة األحيداء المائيدة 
وتطبيقددا  اسددتزراا البلطدددي النيلددي للتقيددديم. ويقدددر البدددوق الحددالي البدددنوا 

طدن، وبيندت الحكومدة أن هنداك طلبدا للتصددير  1 500الوطني للبلطي عند نحو 
طددن إضددافي. أمددا المشدداريم التةاريددة األخددرى  1 500ن بلدددان مةدداورة قدددره مدد

فهي مشروعان بحريدان  2017لتربية األسماك التي من المرجح أن تبدأ في عام 
فدي أق دا  بحريدة،  (Sparus aurataلتربية الزعن يا  مدن  الشدبوط األوروبدي )

يددة المغلدد  بإعددادة مرفدد  تربيددة الهددامور واألبددالون باسددتخدام نمددام التربمنهددا 
تدوير المياه، ومزرعة ثانية تبتخدم ن س النمدام لتربيدة الزعن يدا  )تبدتهدف 

 ( ومزرعة للروبيان. .Epinephelus spبص ة خاصة أنواا الهامور 
اإلمارا  العربية 

 المتحدة
تعطي اإلمارا  العربية المتحددة أولويدة لتنميدة تربيدة األحيداء المائيدة بطريقدة 

تبارهددا عنصددرا مبدداهما فددي األمددن الغددذائي والتنددوا اجقتصددادا مبددتدامة باع
نةددز  وتهيئددة فددر  للعمددل وتقليددل ضددغوط الصدديد علددى المددوارد البريددة. وأُ 

المرحلددة األولددي مددن مركددز الشدديم خلي ددة لةبحددا  البحريددة، ومددن م رخددة 
ماليدين مدن اإلصدبعيا  فدي البدنة مدن األندواا  10للزعن يا ، تبدتهدف إنتداج 

وسيبدأ قريبا تشييد المرحلة الثانية من مةمم األبحا  البحرية وكدذلك المحلية. 
مليدددون مدددن  15توسددديم م رخدددة الزعن يدددا ، ممدددا يبددد ر عدددن طاقدددة قددددرها 

 12اإلصبعيا ، وذلك في الموقدم فدي أم القيدوين. وفدي الوقدت الحاضدر، هنداك 
في  طنا 1 240مزرعة تةارية مبةلة، ويةرا تربية ثمانية أنواا تةارية تنتج 

 في المائة من القيمة التقديرية لبوق المحكوج  البحرية. 1البنة أو نحو 
 
 


