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 ملخص
للجنة الفرعية املختصةةةةةةةةةةة برتبية األحياء املائية فاللجنة الفرعيةل التابلة للجنة مصةةةةةةةةةةايد   عشةةةةةةةةةةرةاحلادية انلقدت الدورة   
وأشةةادت اللجنة الفرعية عللم    .2022مايو/أاير    27إىل  24روما، إيطاليا خالل الفرتة املمتدة من يف بصةةورة اارتاةةةية  األمساك 

لة بني الدورات مبا يشةم  التحريةل للةةنة الدولية ملصةايد األمساك الذي اةةطلل  به منظمة األغذية والزراعة خالل الفرتة الفا ة 
الصةةةةةةةةالة النطا  لتحقي  األمن سةةةةةةةةيما تل    املائية وال وتربية األحياء املائية احلراية، وسةةةةةةةةلءط  الريةةةةةةةةوء علي أ ية تربية األحياء

وشةةةةةةجل  عيا األعريةةةةةةاء علي ا ا  ا  راءات  الاذائي والتاذية، وتوال سةةةةةةي  الليت، والتنمية االقتصةةةةةةادية والصةةةةةةحة اللامة، 
الالزمة ملوا ةةلة إشةةراك  ةةاار املةةةتزرعني. ورحءي  اللجنة الفرعية ععتماد خطة اللم  اللاملية بشةةوا   ةةوا املوارد الورا ية املائية 

ة الربا ية اخلاص لألغذية والزراعة واسةةةةةةةةةةةةةتخدامها وتطويرها علي إلو مةةةةةةةةةةةةةةتداة، وا  ار االسةةةةةةةةةةةةةرتاتيجي للمنظمة و ال األولوي
علتحول األزر ، وأحا   علًما عحلا ة إىل وةةةةا اسةةةرتاتيجية واةةةةحة للتنمية املةةةةتدامة لرتبية األحياء املائية، وأيءدت موا ةةةلة  

  دت بلورة مشةرو  اخلطو  التو يهية للرتبية املةةتدامة لألحياء املائية، و لي  إىل املنظمة اعتيارها سوسةاع للملها الربا ي، وشةدء 
  .علي احلا ة إىل برانمج منظمة األغذية والزراعة اللاملي املتكام  للرتبية املةتدامة لألحياء املائية

 أ ية مدونة الةةةةلوك بشةةةوا الصةةةيد الرشةةةيد، وتتيءد املةةةة  ععتيارت أداًة مفيدة لتحديد احتيا ات  ثمنياللجنة الفرعية تتوا ةةة   و 
رور الوق . ورحءي  اللجنة الفرعية عللم  الذي اةةةةطلل  به املنظمة بشةةةوا املةةةةائ   األعريةةةاء ومتشةةةرًا عاًما للتقدءة ا رز ما م

املتصةةةةةةةةةلة علتجارة وشةةةةةةةةةدءدت علي أ ية تربية األحياء املائية علنةةةةةةةةةةية إىل االسةةةةةةةةةتهالك ا لي، وسذل  علي األ ية املتزايدة ال  
علي أ ية التوا ةةة  بشةةةوا تربية األحياء املائية، و ل  بشةةةك     تكتةةةةيها التجارة الدولية مبنتجات تربية األحياء املائية، وشةةةدءدت

ا بنهج النظم الاذائية واادت املتمث  يف  أسةاسةي من أ   ّنءا املفاهيم اخلا  ة لدا املةةتهلكني. ورحءي  اللجنة الفرعية أيريةً
ي الصةةةةةةمود، وسةةةةةةلءط  يف الوق  نفةةةةةةةه إجياد مةةةةةةةارات تريةةةةةةمن أا تزيد تربية األحياء املائية من قدرة النظاة الاذائي اللاملي عل

الريةةةةوء علي قابلية   ءر تربية األحياء املائية علصةةةةدمات وحاالت الطوارت. وأعرب  اللجنة الفرعية عن تقديرها لللم  املتوا ةةةة   
لتحةةةني  الذي تقوة به املنظمة يف  ال األمن الييولو ي و ةةحة احليواا، وشةةجءل  علي موا ةةلة تنفيذ املةةةار التدرجيي ل دارة 

من   األمن الييولو ي لرتبية األحياء املائية. وشةةدءدت اللجنة الفرعية علي امليزة النةةةيية ال  تتمتا را تربية األحياء املائية مبلظمها
دت علي أ ية التلاوا  خالل إنتاج سميات أسرب من الربوتينات احليوانية والتةةةةةةةةةيا بتو لات أق  علي اليي ة وتال املنا ، وشةةةةةةةةدء 

  .امة شيكات تربية األحياء املائية من أ   حتةني القدرة علي الصمودوإق

وهنءوت اللجنة الفرعية منظمة األغذية والزراعة وشةةةةةةةةةةةةيكة مراسز تربية األحياء املائية يف هلسةةةةةةةةةةةةيا وا ي  ااادت وعهوريءة الصةةةةةةةةةةةةني  
. وأشةةةةةةةةارت 20األحياء املائية خالل األلفية +  الشةةةةةةةةلييءة بصةةةةةةةةفتها اليلد املريةةةةةةةةيم، علي التنظيم النا   للمت ر اللاملي عن تربية

اللجنة الفرعية إىل أ ية املت ر ععتيارت منصة عاملية منتظمة وهامة  شراك  موعة واسلة من أ حاب املصلحة يف تربية األحياء 
النلقادت. وأبرزت الدور اااة الذي جيا أا املائية وأقرءت أب ية النتائج املنيثقة عن املت ر وأشةةةةةةةةارت إىل غا  الصةةةةةةةةياة املختلطة  

يتديةه وو تربيةة األحيةاء املةائيةة املةةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة من أ ة  تلييةة االحتيةا ةات التاةذويةة لللةدد املتنةامي من الةةةةةةةةةةةةةةةكةاا وتلزيز قةدرة النظم 
، ومن بينها التجما  الاذائية اللاملية علي الصةةةةةةةةةةةةمود. وأشةةةةةةةةةةةةارت اللجنة الفرعية ما التقدير إىل أمثلة  ديدة علي التلاوا الدوي

ذا الدوي السةةتزرا  األرتيميا ومرسز تربية األحياء املائية ا يكولو ية، والشةةراسة اللاملية للنهوب برتبية األحياء املائية، وشةةجءل  ر
أ ية  علي   دةً الصةةةةدد املنظمة علي اللم  ةةةةةمن شةةةةراسة ما مث  هذت امليادرات لتشةةةةجيا الرتبية املةةةةةتدامة لألحياء املائية، مشةةةةدء 

 .هنج النظاة ا يكولو ي يف  ال تربية األحياء املائية، و لي  احلصول علي مةاعدة انية لتنفيذت
ورحءي  اللجنة الفرعية علدعوات الكرمية من املكةةةي  السةةتريةةااة أعمال دورهتا الثانية عشةةرة، ومن ترسيا وإندونيةةةيا السةةتريةةااة  

 اي.دورتيها الثالثة عشرة والرابلة عشرة علي التو 
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 افتتاح الدورة

انلقدت الدورة احلادية عشةةةةرة للجنة الفرعية املختصةةةةة برتبية األحياء املائية فاللجنة الفرعيةل التابلة للجنة جلنة مصةةةةايد  -1
مايو/أاير  27إىل  24األمساك يف منظمة األغذية والزراعة فاللجنةل بصةةةةةةةةةةورة اارتاةةةةةةةةةةةية يف روما، إيطاليا خالل الفرتة املمتدة من 

من األعريةةةاء يف املنظمة، وعريةةةو مراقا واحد، وعثلوا عن وسالتني من الوساالت املتخصةةةصةةةة  107. وقد حريةةةر الدورة 2022
لألمم املتحةةدة، ومراقيوا من نةةانيةةة من املنظمةةات احلكوميةةة الةةدوليةةة ومن نةةانيةةة من املنظمةةات غل احلكوميةةة الةةدوليةةة. وميكن 

  تقرير.اال ال  علي قائمة املندوبني واملراقيني ةمن املرا  عء رذا ال
 نوب   من  Belemane Semoliالدورة احلادية عشةةةةةةةةرة للجنة الفرعية املختصةةةةةةةةة برتبية األحياء املائية الةةةةةةةةةيد وترأءع  -2

  أاريقيا.
، املةدير اللةاة ملنظمةة األغةذيةة والزراعةة فاملرا  دالل وسةةةةةةةةةةةةةةلةادة الةةةةةةةةةةةةةةةيةد  شةةةةةةةةةةةةةةو دونيوستور  للةد وألقي الكلمةة االاتتةاحيةة  -3

Miguel Garcia Winder   الةةةةةفل واملمث  الدائم للمكةةةةةي  لدا وساالت األمم املتحدة ال  تو د مقارها يف روما فاملرا ،
 هاءل.

 اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة ابلدورة وتعيني جلنة الصياغة

 . يموترد الواثئ  امللروةة علي اللجنة الفرعية ةمن املرا   لجنة الفرعية  دول األعمال فاملرا  ألمل.اعتمدت ال -4
ا للجنة الصةةةياغة.  Patrick Sorgeloosوانتخي  اللجنة الفرعية الةةةةيد  -5 وةةةةم  جلنة الصةةةياغة ساًل   فبلجيكال رئيةةةةً

دي، وسميوداي، واململكة املتحدة لربيطانيا اللظمي وهليرلندا من بلجيكا، و نوب أاريقيا، وشةةةةةةةةيلي، والصةةةةةةةةني، وع ماا، وسابو ال 
  الشمالية، والنرويج، وهنااراي، والياعا.

 تنفيذ توصيات الدورات السابقة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك

 COFI:AQ/XI/2022/INF.5من    وأشةةةةةةةةةةةةةةةةارت إىل الواثئ   COFI:AQ/XI/2022/2عرةةةةةةةةةةةةةةةةة  األمةةانةةة الو يقةةة   -6
الةةةةةةة   ،  COFI:AQ/XI/2022/INF.14  إىل  COFI:AQ/XI/2020/INF.11ومةةةةةةةن    COFI:AQ/X/2019/INF.7 إىل

 ة عن األنشةةطة ال  ت تنفيذها يف الفرتة الفا ةةلة بني الدورتني سةةلًيا إىل تنفيذ التو ةةيات الصةةادرة عن اللجنة الفرعية   تتريةةمن
 اهتا الةابقة. يف دور 

وأ ن  اللجنة الفرعية علي اللم  املنجز خالل الفرتة الفا لة بني الدورتني وأعرب  عن تقديرها للم  منظمة األغذية  -7
الريةةةةةةةوء علي أ ية تربية األحياء املائية علنةةةةةةةةية إىل األمن اللجنة الفرعية  . وسةةةةةةةلءط   19- والزراعة يف االسةةةةةةةتجابة جلائحة سوايد

املو ءه إىل  التوا ةةةةةة الليت والتنمية االقتصةةةةةةادية والصةةةةةةحة اللامة. وأعرب  عن رغيتها يف زايدة    سةةةةةةةا  وسةةةةةةي  الاذائي والتاذية
 الرأي اللاة بشوا منااا األمساك واملنتجات الةمكية. 

وأ نة  اللجنةة الفرعيةة علي اجلهود ال  تيةذاةا املنظمةة يف إ ةار الةةةةةةةةةةةةةةةنةة الةدوليةة ملصةةةةةةةةةةةةةةايةد األمسةاك وتربيةة األحيةاء املةائيةة  -8
عيا األعريةةاء علي   اللجنة الفرعية  األحياء املائية يف عيا أإلاء اللامل. وشةةجءل   مةةةتزرعياحلراية، وشةةدءدت علي أ ية  ةةاار 
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يد األمساك وتربية األحياء املائية احلراية وا ا  إ راءات لزايدة إشةةةةةةراك  ةةةةةةيءادي األمساك احلرايني  االحتفال علةةةةةةةنة الدولية ملصةةةةةةا
 األحياء املائية.  مةتزرعيو اار  

 
وأعرب  اللجنة الفرعية عن تقديرها لللم  املتوا ةة  الذي تقوة به املنظمة يف  ال األمن الييولو ي و ةةحة احليواانت   -9

احلوار حول األمساك والصةةةةةةحة الييطرية، وشةةةةةةجءل  املنظمة علي  مثاًل  منها نشةةةةةةطة موعة من األ خالل   املائية، مبا يف  ل  من
املةةار التدرجيي  بشةوااحلصةول علي مللومات عن اخلطوات املقيلة   اللجنة الفرعية موا ةلة دعم أنشةطة تنمية القدرات. و لي 

اللجنة الفرعية عن  وشةةةةجءل  علي موا ةةةةلة تنفيذ هذا املةةةةةار. وأعرب   ل دارة لتحةةةةةني األمن الييولو ي لرتبية األحياء املائية،
 .تقديرها للتو يهات الفنية بشةةةةةةةةوا املواةةةةةةةةةيا  ات الصةةةةةةةةلة، ورحءي  مطة عم  املنظمة بشةةةةةةةةوا مقاومة مريةةةةةةةةادات امليكروعت

الناتج األيريي مبريادات امليكروعت، وأحا   اللجنة الفرعية علًما مبةولة الفحوص ا جيابية اخلا  ة لدا إ راء اختيار تلوءث 
  .و لي  احلصول علي املشورة من األمانة لفمث  الكارعزيد النصفي يف القشرايت وال سيما علنةية إىل أنوا  النرتواوراا

 
اللاملية ملنظمة أا توا ةةةةةةة  التنةةةةةةةةي  ما سةةةةةةةائر املنظمات الدولية امللنية، مبا يشةةةةةةةم  املنظمة ا لي  اللجنة الفرعية إىل  -10

 لصحة احليواا مبا يف  ل  حول عملها ومواعيد ا تماعاهتا.
ورحءي  اللجنة الفرعية ععتماد خطة اللم  اللاملية بشةةةةةةةوا  ةةةةةةةوا املوارد الورا ية املائية لألغذية والزراعة واسةةةةةةةتخدامها   -11

وسةةلءط  الريةةوء    ل،AquaGRISفعلي إلو مةةةتداة، وشنشةةاء النظاة اللاملي للمللومات اخلاص عملوارد الورا ية املائية    وتنميتها
 االنتقائي علي نطا  أوسا من أ   التحةني الورا ي ألنوا  تربية األحياء املائية.  االستزرا علي ةرورة اعتماد  

لتحوءل  اخلةاص عيجي للمنظمةة وأقرءت أب يةة  ةال األولويةة الربا يةة  ورحءية  اللجنةة الفرعيةة ععتمةاد ا  ةار االسةةةةةةةةةةةةةةرتات -12
 .، حةا االقترياءاألزر  من أ   إحداث التحوءل الريروري يف النظم الاذائية املائية

دت علي احلا ة  وشةةةدء ، علي إلو مةةةةتداة  وأحا   علًما بريةةةرورة بلورة اسةةةرتاتيجية واةةةةحة لتنمية تربية األحياء املائية -13
والنظر يف مشةةرو  اخلطو   الذي ساا األعريةةاء قد دعوا إىل وةةةله،  انمج اللاملي املتكام  لرتبية األحياء املائية املةةةتدامة  الرب إىل 

 التو يهية بشوا تربية األحياء املائية املةتدامة سوساع لللم  الربا ي.

املائية ورحءي  شنشةةةةةةةاء اري  مل   وأحا   اللجنة الفرعية علًما شعادة هيكلة شةةةةةةةلية مصةةةةةةةايد األمساك وتربية األحياء -14
 عملةاواة بني اجلنةني ردت تليية متطليات سياسة املنظمة املتللقة عملةاواة بني اجلنةني علي إلو أاري . 

 موةو  هاة للتلاوا يف ما بني بلداا اجلنوب. هي وأقرءت اللجنة الفرعية أباء تربية األحياء املائية  -15

اللم  علي وةةةةةةةةةةةا تو يهات اددة بشةةةةةةةةةةوا التكيم ما تال إمكانية نظمة أا تنظر يف و لي  اللجنة الفرعية إىل امل -16
 املنا  يف  ال تربية األحياء املائية، مبا يف  ل  علي املةتوا ا قليمي. 

وأعرب  اللجنة الفرعية عن تقديرها لللم  بشةوا األرتيميا وأيءدت اجلهود ال  تيذاا املنظمة السةتكشةات سةي  تطوير  -17
 نولو يات وا دارة املةتدامة ملوارد األرتيميا.التك

التوا ةة  وأعرب  اللجنة الفرعية عن تقديرها للم  املكتا خالل الفرتة الفا ةةلة بني الدورتني، وشةةجءل  األمانة علي  -18
 توا ة حتةةني السةلًيا إىل ما عيا األعريةاء    مكتا اللجنة الفرعية مشةارسة تقارير ا تماعاتما مكتا جلنة مصةايد األمساك و 

 .والشفااية
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ودع  سذل  اللجنة الفرعية إىل أا تكوا عمليات املنظمة يف الفرتات الفا ةةةةلة بني الدورات متةةةةةمة بقدر أسرب من   -19
 االنفتا  والشمولية والشفااية.

تو ةةةةيات ختيار اخلرباء اللاملني علي تنفيذ الاخلا ةةةةة ع راءات  ا   تةةةةةتلرب أا املنظمةواقرتح  اللجنة الفرعية علي  -20
 الرئيةية الصادرة عن اللجنة الفرعية.

 التقدم احملرز بشأن اخلطوط التوجيهيـة للرتبيـة املســـــتدامة لألحياء املائية

 COFI:AQ/XI/2022/INF.9وأشةةةةارت إىل الواثئ    COFI:AQ/XI/2022/2.1/Rev.1عرةةةةة  األمانة الو يقة  -21
  .COFI:AQ/XI/2022/SBD.3و  COFI:AQ/XI/2022/SBD.2و

وأ ن  اللجنة الفرعية علي منظمة األغذية والزراعة لللم  الذي اةةةةةةطلل  به ردت وةةةةةةا اخلطو  التو يهية للرتبية   -22
املةةتدامة لألحياء املائية فاخلطو  التو يهيةل، مشةلًة بصةفة خا ةة إىل املشةاورات ا قليمية، وأيءدت موا ةلة بلورة هذت اخلطو   

و لي  احلصةول علي مللومات ادء ة عن عملية التحريةل لدراسةة احلالة املنيثقة عن املشةاورات ا قليمية بشةوا هذت  ،التو يهية
  .اخلطو  التو يهية

وأو ةةة  اللجنة الفرعية أبا توا ةةة  املنظمة عملها بشةةةوا هيك  هذت اخلطو  التو يهية، وأا تقدءة ر ية واةةةةحة عن  -23
واقرتح  اللجنة الفرعية أا  املةةتوا اللاملي، وتصةم بوةةو  وإجياز مةةارات حتقي  تل  الر ية. تنمية تربية األحياء املائية علي

ا اللجنة الفرعية أا تكوا  تصةةةةةةةي  التو يهات املو ءهة إلو ا ا  ا  راءات  زًءا ال يتجزأ من اخلطو  التو يهية. و لي  أيريةةةةةةةً
مراعاة التنوء  الكيل يف هذا القطا ، وأا تقدءة ا  راءات املو ةةةةي را هذت اخلطو  التو يهية ملموسةةةةة وعملية بقدر أسرب، ما 

واتفق  اللجنة الفرعية علي أاء الرتويج   واملمارسةةةةات اجليدة ردت إدرا ها يف و يقة واحدة ادءدة وسةةةةهلة االسةةةةتلمال وعملية.
ا إىل  ر ةةةد تنفيذ األعريةةةاء يف املنظمة للخطو   اذت اخلطو  التو يهية سةةةيكوا  انًيا أسةةةاسةةةًيا، وأنه سةةةتكوا هناك حا ة أيريةةةً

 التو يهية وتقييمه.
وأشةةةةةةارت اللجنة الفرعية إىل بلت احملاالت ا ددة ال  ينياي تناواا مبزيد من التفصةةةةةةي  يف مشةةةةةةرو  اخلطو  التو يهية،   -24

داة، والتحةةةةةني الورا ي والرتبية مث  ا شةةةةرات اليي ي علي أنشةةةةطة تربية األحياء املائية، و ةةةةوا التنو  الييولو ي واسةةةةتخدامه املةةةةةت 
االنتقائية ألنوا  تربية األحياء املائية، واألمن الييولو ي و ةةةةةةةةةةةةحة احليواانت املائية، والتكيم ما تال املنا  والقدرة علي الصةةةةةةةةةةةةمود  

داة أحدث  أمامه، واألمن الاذائي، واألعالت املةةةةةةةةةةةةةةتدامة، والقيمة التاذوية لألنوا  املةةةةةةةةةةةةةةتزرعة، وسةةةةةةةةةةةةةالمة املنتجات، واسةةةةةةةةةةةةةتخ 
و لي  سذل  إدراج إحاالت إىل إمكانية اسةةةةةةةةةةةتزرا  األنوا   ات املةةةةةةةةةةةةتوا الاذائي  التكنولو يات فمث  الذساء اال ةةةةةةةةةةةطناعيل. 

 .  املنخفت، واالسةةةةةةةتزرا  النياك والةةةةةةةةمكي، وتربية األحياء املائية يف أحواب إيكولو ية، ودمج اسةةةةةةةتزرا  األمساك يف حقول األرزء
 ت ستختلم من إقليم إىل هلخر وأبنه ينياي إظهار  ل  يف اخلطو  التو يهية. وأقرءت أباء االحتيا ا 

وأشةارت اللجنة الفرعية إىل أاء األداء اليي ي هو األسةاع للمنااا االقتصةادية واال تماعية، وإىل أنه ينياي إظهار  ل   -25
  يف اخلطو  التو يهية.

ت اخلطو  التو يهيةة، ومةار ةة الطري  الواةةةةةةةةةةةةةةةحةة املتوخءي و سءرت اللجنةة الفرعيةة عأل يةة احلةامسةة ال  تكتةةةةةةةةةةةةةةةيهةا هةذ -26
ويف   وةةةلها لتحديد اللملية ال  من شةةوهنا أا تفريةةي إىل اعتماد اللجنة الفرعية اذت اخلطو  التو يهية يف دورهتا الثانية عشةةرة.

نظمة بتنقي  مشةةةةرو  اخلطو   قياة امل هذا الصةةةةدد، أو ةةةة  اللجنة الفرعية بلملية تةةةةةتند إىل خطوات  الث علي النحو التاي 
التو يهية اسةةةةةتناًدا إىل التو ةةةةةيات املنيثقة عن هذت الدورةمل ظ قياة املنظمة بلرب املشةةةةةرو  املنقء  علي عيا األعريةةةةةاء اللتماع 
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شنشةةةةةةةةةةةةةةةاء اري  مهةاة  صةةةةةةةةةةةةةةص يتةولم من    ،علتلةاوا ما مكتةا اللجنةة الفرعيةة،  مةدخالهتم اخلطيةةمل ظ قيةاة املنظمةة بلةد  لة 
املهتمني، مبن ايهم عثلوا عن س  إقليم، لوةةةةةةا الصةةةةةياة النهائية ملشةةةةةرو  اخلطو  التو يهية قي  انلقاد الدورة املقيلة   األعريةةةةةاء

  للجنة الفرعية.
ةةةةةةماا تنمية تربية األحياء املائية علي إلو مةةةةةةتداة وأقرءت بريةةةةةرورة تلزيز التوا ةةةةة   إىل أ يةاللجنة الفرعية  شةةةةةارتوأ -27

  بشوا اخلطو  التو يهية ونشرها علي نطا  واسا.
وإاء اللجنة الفرعية، إ  تةةلءم أب ية و ود برانمج شةام  لدعم نشةر اخلطو  التو يهية وتنفيذها،  لي  احلصةول علي  -28

  لربانمج املقرت .مزيد من املللومات بشوا هذا ا
 و لي  اللجنة الفرعية حتديث املوقا ا لكرتوين املخصص للخطو  التو يهية بصورة منتظمة.  -29

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

 .COFI:AQ/XI/2022/SBD.1و COFI: AQ/XI/2022/3عرة  األمانة الو يقتني   -30

املةةةةة  ععتيارت أداًة  تتيءدمدونة الةةةةةلوك بشةةةةوا الصةةةةيد الرشةةةةيد فمدونة الةةةةةلوكل و  تثمءن أ يةاللجنة الفرعية   وال تزال -31
 مفيدة لتحديد احتيا ات األعرياء ومتشرًا عاًما للتقدءة ا رز ما مرور الوق . 

اخلا ةةةةةةةةة مبدونة الةةةةةةةةةلوك ال  تتي  وا هة سةةةةةةةةهلة  ا لكرتونية  ونوءه  اللجنة الفرعية عملللومات ا دء ة بشةةةةةةةةوا اليوابة -32
ا بالغ عن إاتحة املةةةةة  لألعريةةةةاء بشةةةةك  الءال وتذسل هتالء  االسةةةةتلمال السةةةةتكمال املةةةةة . ولكنءها شةةةةدءدت علي ةةةةةرورة  

 عستكمال هذا املة .

وأشةةةارت اللجنة الفرعية بقل  إىل اضفاب مةةةةتوا املشةةةارسة يف هذا املةةةة  علي املةةةةتويني اللاملي وا قليمي، و لي   -33
ت الواردة، وتشةةةةةةةةجيا اجلهود الرامية إىل ا  اع اضفاب عدد إىل منظمة األغذية والزراعة إ راء حتلي  للمةةةةةةةةةولة واهم أسةةةةةةةةياب 

 تلزيز املشارسة املةتمرة، ودع  عيا األعرياء إىل استكمال املة . 

  إىل قائمة اجلهات  املةةةةةةتزرعنيشةةةةةةااة   16التحديد إدخال تلدي  علي الةةةةةةتال  علي و ه واقرتح  اللجنة الفرعية  -34
لة عن املةةةةائ  االسةةةرتاتيجية مث  مقاومة مريةةةادات امليكروعت، الفاعلة وأشةةةارت إىل أنه ميكن حتديث االسةةةتيياا  ةةةةااة أسةةة 

 وإدارة امليات اللادمة، وتربية األحياء املائية الصالة النطا . 

وأشةةةةةارت اللجنة الفرعية سذل  إىل أنه ميكن للخطو  التو يهية للرتبية املةةةةةةتدامة لألحياء املائية فاخلطو  التو يهيةل  -35
الةلوك وزايدة اللالمات يف املة  بشوا مدونة الةلوك، واقرتح  أيرًيا أنه ميكن، عقا اعتماد   أا تكوا مفيدة لتنفيذ مدونة

 اخلطو  التو يهية، حتديث املة  ملواءمته علي إلو أاري  ما اخلطو  التو يهية. 

ا بو ود بلت الثارات يف التنفيةذ من  ةانةا األعريةةةةةةةةةةةةةةةاء، وحتةديةًدا من حيةث   -36  مةةاألنظوأحةا ة  اللجنةة الفرعيةة علمةً
 املتللقة عجلوانا اليي ية والدور احملتملي لرتبية األحياء املائية، ما يشةةل إىل ةةةرورة الرتسيز بشةةك  أسرب علي هذت احملاالت وتوال 

 ، وال سيما يف إ ار اخلطو  التو يهية املقيلة. بشوهنامزيد من التو يهات 
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داة ما ت ا بالغ عنه من ترا ا يف عالمات املةةةةةةةةة   وأشةةةةةةةةارت اللجنة الفرعية إىل أنه ينياي أا تقوة املنظمة عسةةةةةةةةتخ -37
تقدمها إىل اليلداا واألقاليم، وحثء     ال  فمبا يشةةةةةم  التدريال واضفاب مةةةةةةتوا املشةةةةةارسة سنقطة انطال  لتكييم املةةةةةةاعدة

 دونة الةلوك.األعرياء علي نشر مطيوعات املنظمة وأدواهتا للمةاعدة يف تنفيذ ا  راءات الرامية إىل حتةني االمتثال مل

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

، COFI:AQ/XI/2022/INF.8ما ا حالة إىل الو يقة  COFI:AQ/XI/2022/4/Rev.1عرةةة  األمانة الو يقة   -38
، واللم   ي 2019وسةةلءط  الريةةوء علي النتائج الرئيةةةية للدورة الةةةابلة عشةةرة للجنة الفرعية املختصةةة بتجارة األمساك يف عاة 

  الصلة الذي  را تنفيذت خالل الفرتة الفا لة بني الدورات.

ةةةةية إىل ا نتاج اللاملي لألغذية  وأحا   اللجنة الفرعية علًما أباء قطا  تربية األحياء املائية يكتةةةةي أ ية متزايدة علن -39
  واألمن الاذائي.

ورحءي  اللجنة الفرعية عللم  الذي اةةطلل  به منظمة األغذية والزراعة بشةوا املةةائ  املتصةلة علتجارة وشةدءدت علي  -40
التجارة الدولية مبنتجات تربية تربية األحياء املائية علنةةةةةية إىل االسةةةةتهالك ا لي، وسذل  علي األ ية املتزايدة ال  تكتةةةةةيها    أ ية

 األحياء املائية، وال سيما من أ   تلزيز تنمية القطا  واملنااا اال تماعية واالقتصادية الناش ة عن  ل . 
سةةةةيما   وحدءدت اللجنة الفرعية حا ة األعريةةةةاء الراهنة إىل احلصةةةةول علي املةةةةةاعدة يف مةةةةةائ  النفا  إىل األسةةةةوا ، وال  -41

  نتجني يف قطا  تربية األحياء املائية، والدور الذي ميكن للمنظمة أا تريطلا به يف هذا احملال. علنةية إىل  اار امل 
وشةدءدت اللجنة الفرعية علي أ ية تلزيز الثقة والشةفااية يف سةالسة  القيمة ال  تندرج يف إ ار ا نتاج املةةتداة لرتبية   -42

إىل األسةةةوا  الدولية، وأشةةةارت إىل أاء اخلطو  التو يهية للرتبية املةةةةتدامة  األحياء املائية لكي يكوا اا   ل إجيايب علي النفا   
  لألحياء املائية تتي  ار ة يف هذا الصدد.

ونوءه  اللجنة الفرعية علي النحو الوا ا بلم  املنظمة يف  االت سةةةةةالسةةةةة  القيمة املةةةةةةتدامة، والفاقد واملهدر من   -43
  األغذية والتتيءا.

ة علي أ ية موا ةةةلة اللم  علي التوا ةةة  بشةةةوا تربية األحياء املائية، و ل  بشةةةك  أسةةةاسةةةي من  وشةةةدءدت اللجنة الفرعي  -44
ا علي ةةرورة إ يات خريةو  أنشةطة تربية األحياء املائية لألنظمة ال    أ   ّنءا املفاهيم اخلا  ة لدا املةةتهلكني.  وشةدءدت أيريةً

  وأشارت إىل أاء اخلطو  التو يهية تتي  أيرًيا ار ة هامة يف هذا الصدد.  واال تماعية. تريمن سالمة األغذية واالستدامة اليي ية  

 بناء القدرة على الصمود يف قطاع تربية األحياء املائية لضمان األمن الغذائي والتغذية وسبل العيش

اللجنة الفرعية يف وأعط   ة عامة عن الطليات ال  تقدءم  را   COFI:AQ/XI/2022/5عرةةةةة  األمانة الو يقة  -45
الةةاب ، وتلريم قدرة تربية األحياء املائية علي الصةمود، وو ةم اخليارات ليناء قدرة تربية األحياء املائية علي الصةمود و ةياغة 

 التو يات.
ورحءي  اللجنة الفرعية علو يقة والتو ةةيات الواردة ايها وأ ن  عليها، وقدءم  إسةةهامات عدءة بشةةوا بناء القدرة علي  -46
واالختالالت يف سالس  القيمة، وغل  ل   19- لصمود أماة تال املنا ، واألمراب ال  تصيا األنوا  املائية، و ائحة سوايدا

  من مواةيا.
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ورحءي  اللجنة الفرعية أيرًيا بنهج النظم الاذائية واادت املتمث  يف إجياد مةارات تريمن أا تزيد تربية األحياء املائية  -47
وأعرب  سذل  اللجنة الفرعية عن تقديرها للنظر يف األبلاد الثال ة لالسةةةةةةةةتدامة   لاذائي اللاملي علي الصةةةةةةةةمود.من قدرة النظاة ا

  من أ   بناء القدرة علي الصمود والتو يات الرئيةية الواردة يف الو يقة.
لألحياء املائية تاطية هنج النظم  وأو ةةة  اللجنة الفرعية بشةةةدءة أبا يظهر مشةةةرو  اخلطو  التو يهية للرتبية املةةةةتدامة  -48

وشجءل  اللجنة الفرعية أيرًيا منظمة األغذية والزراعة علي تقدمي  الاذائية والتو يات الرئيةية الواردة يف الو يقة ال  ت عرةها.
  املزيد من التو يهات بشوا التكيم ما تال املنا  والتخفيم من هلاثرت، أو التصدي للمخا ر األخرا.

للجنة الفرعية الريةةةةوء علي قابلية   ءر تربية األحياء املائية علصةةةةدمات وحاالت الطوارت، وشةةةةدءدت بصةةةةفة وسةةةةلءط  ا -49
خا ةةة علي ترا ا قدرة القطا  علي الصةةمود يف و ه هلاثر تال املنا ، مبا يشةةم  ارتفا  در ة حرارة امليات، وتزايد  يقات امليات  

واألمراب الناشةةةةةةة ة وال  تلاود  وا سةةةةةةةط  اليحر، والظروت املناخية املتطراة  وإزالة األسةةةةةةةةجني منها وحتمءريةةةةةةةها، وارتفا  مةةةةةةةةت
  الظهور، ال  اا هلاثر سليية مياشرة وغل مياشرة علي إنتاج تربية األحياء املائية.

ا علي أنه ميكن لقطا  تربية األحياء املائية أا يتةةم يف ملظم احلاالت مبيزة   -50 نةةيية مقارنة وشةدءدت اللجنة الفرعية أيريةً
بةةةةةةةةائر نظم ا نتاج احليوانية األرةةةةةةةةية من خالل إنتاج سميات أسرب من الربوتينات احليوانية والتةةةةةةةةيا بتو لات أق  علي اليي ة 

  وتال املنا .
وشةةةةدءدت اللجنة الفرعية سذل  علي أ ية االسةةةةرتاتيجيات واأل ر الو نية ليناء القدرة علي الصةةةةمود، وشةةةةدءدت علي  -51

ار الرتاخيص، والتقييم اليي ي، وإدارة اسةةةةتخداة األنوا  الاريية، واملةةةةةتزرعني، وتوعية الرأي اللاة، وخدمات ا رشةةةةاد،  أ ية إ ةةةةد
ما مراعاة نتائج اليحوث اجلارية، وتشةةةةةةةةييد بد حتتية  ديدة، وحتةةةةةةةةةني الو ةةةةةةةةول إىل الللوة والتكنولو يا وال سةةةةةةةةيما يف اليلداا  

 ة لتوال القروب االئتمانية ةمن علة من األمور.النامية، وإشراك املتسةات املالي
وتشةةم   وتشةةارس  اللجنة الفرعية تدابل عدءة ينفذها األعريةةاء ليناء القدرة علي الصةةمود يف  ال تربية األحياء املائية. -52

ة قةةدرة القطةةا  علي هةةذت التةةدابل تلةة  املتللقةةة بتقييم املخةةا ر وإدارهتةةا، وبنةةاء القةةدرات، واسةةةةةةةةةةةةةةتخةةداة االبتكةةار والرقمنةةة لزايد 
الصةةةةمود، وتدابل األمن الييولو ي، مبا يشةةةةم  توال اللقات ا ددة اخلالية من مةةةةةييات األمراب، وبرامج الرتبية، واملمارسةةةةات  
اجليةدة املتللقةة أبعالت األحيةاء املةائيةة وتاةذيتهةا فمبةا يشةةةةةةةةةةةةةةمة  املكوانت اجلةديةدةل، واسةةةةةةةةةةةةةةتخةداة النظم اجلةديةدة مثة  تكنولو يةا 

  الييولو يةة، وإعةادة توزيا نظم تربيةة األحيةاء املةائيةة، وتربيةة األحيةاء املةائيةة املتلةددة واملتكةاملةة، واملصةةةةةةةةةةةةةةةايةد القةائمةة علي الةدقةائ
ا يف تربية األحياء املائية إىل منا    ديدة مبا يف  ل  يف امليات املتوسةةةةةةةةطة   اسةةةةةةةةتزرا  األمساك، وتربية الطحالا اليحرية، والتوسةةةةةةةةء

، واسةةةةتخداة الطاقة املتجددة، والتخطي  املكاين، والنهج القائمة علي النظم  احتجاز الكربوا يف النظم املائيةوتشةةةةجيا  امللوحة، 
  ا يكولو ية، وتنويا ا نتاج وا مدادات، واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية.

يلي   أمثلة متلددة تشم  ماوشدءدت اللجنة الفرعية علي أ ية التلاوا من أ   حتةني القدرة علي الصمود وقدم    -53
ج تلتمد علي احملتما ا لي، والتنةةةةةةةةي  يف ما  التلاوا بني القطاعات، وإقامة الشةةةةةةةراسات بني القطاعني اللاة واخلاص، واتيا  هن 

بناء بني األعريةاء بشةوا مةةار إدارة تدرجيي لتحقي  األمن الييولو ي املائي، والتلاوا بني منظمات مصةايد األمساك ا قليمية، و 
حتالفات عاملية، والتلاوا املتلدد األ رات يف إ ار اتفاقية األمم املتحدة ا  ارية بشةةةةةوا تال املنا ، وتيادل املللومات وتشةةةةةارك  

 أاري  املمارسات من خالل املواقا ا لكرتونية املخصصة لذل .
ألحياء املائية، ودع  إىل إنشاء  وشدءدت اللجنة الفرعية بشك  خاص علي الدور اااة الذي تتدءيه شيكات تربية ا  -54

 مث  هذت الشيكات أو موا لة تلزيزها، ال سيما يف أمريكا الالتينية واليحر الكارييب وسذل  يف اليحر األمحر وخليج عدا. 
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و لي  اللجنة الفرعية إىل املنظمة وةةةةةةةا برانمج إرشةةةةةةادي واسةةةةةةا النطا  لقطا  تربية األحياء املائية احلراية يف أمريكا  -55
  تينية واليحر الكارييب يرسءز علي تنويا ا نتاج واستزرا  الكفات ردت زايدة قدرة القطا  علي الصمود.الال
و لي  اللجنة الفرعية إىل املنظمة تقدمي دعم خاص إىل اليلداا األةةةةةةةةةةةةةلم يف املنا   اجلااة أو اجلزر الصةةةةةةةةةةةةالة عن  -56

التالية  إاتحة ارص الو ول أماة احملموعات الةكانية املهمشة وغل املمثلة علي إلو  ري  تيادل املمارسات اجليدة يف احملاالت 
سةات  لتحةةةةةةةةةةةةةةةني اهم الرواب  القةائمةة بني ا دمةاج اال تمةاعي والثقةايف وقةدرة القطةا  علي الصةةةةةةةةةةةةةةمودمل وتقييم املخةا ر وتنفيةذ 

درة علي تقييم املخا ر من خالل اجلما بني هنج املمارسةةةةةةةةةةةةةةات اجليدةمل وتشةةةةةةةةةةةةةةجيا احللول القائمة علي التكنولو يامل وتلزيز الق
سةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةةةلة القيمة وميادت حتلي  املخا ر ونقا  الرقابة احلر ةمل وإعداد خطو  تو يهية ردت وةةةةةةةةةةةةةا خط  و نية حلاالت 

اات  الطوارت يف  ال األمن الييولو يمل وتلمي  اخلطو  التو يهية للتخطي  املكاين عن  ري  موا ةةلة النظر يف عوام  مث  ا  
  ا لية واللوام  املةيية لألمراب ال  هتدد األنوا  املةتزرعة وتلوء ها.

تربية األحياء املائية من أجل   - 20حدث خاص حول املؤمتر العاملي عن تربية األحياء املائية خالل األلفية +
 األغذية والتنمية املستدامة

   COFI:AQ/XI/2022/6/Rev1يقةةةة اللمةةة   عرةةةةةةةةةةةةةةةةةة  األمةةةانةةةة هةةةذا الينةةةد من  ةةةدول األعمةةةال مبةةةا يف  لةةة  و  -57
إىل   COFI:AQ/XI/2022/SBD.6  من  وواثئ  املللومات األسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةية COFI:AQ/XI/2022/INF.15وو يقة املللومات 

COFI:AQ/XI/2022/SBD.15. 

لنتائج املت ر  وعرب عدد من الشةةةةةةةةةةةةرساء يف املت ر واملنظمات الو نية وا قليمية و هات نظرهم حول األ ية ا قليمية  -58
 وا ي  ااةادتتربيةة األحيةاء املةائيةة يف هلسةةةةةةةةةةةةةةيةا    مراسز  ، مبةا يف  لة   شةةةةةةةةةةةةةةيكةة20اللةاملي عن تربيةة األحيةاء املةائيةة خالل األلفيةة + 

لمل وااي ةة ا قليميةة ANAFل وشةةةةةةةةةةةةةةيكةة تربيةة األحيةاء املةائيةة يف أاريقيةا فSHOUل و ةاملةة شةةةةةةةةةةةةةةناهةاي للمحيطةات فNACAف
 ة اللامة ملصةةةةةةةةةةايد أمساك اليحر األبيت املتوسةةةةةةةةةة مل وااي ة الو نية لرتبية األحياء املائية ومصةةةةةةةةةةايد األمساك ملصةةةةةةةةةةايد األمساك وااي

لمل واملنصةةةةةةةةةةةةةةة األوروبية للتكنولو يا واالبتكار يف  ال تربية SPCل يف املكةةةةةةةةةةةةةةةي مل وعاعة ا ي  ااادت فCONAPESCAف
 ل. NACEEملائية يف أوروع الوسطي والشرقية فل وشيكة مراسز تربية األحياء اEATiPاألحياء املائية ف

تربيةة األحيةاء املةائيةة يف   مراسز   وهنةءوت اللجنةة الفرعيةة اجلهتني املنظمتني للمت ر و ةا منظمةة األغةذيةة والزراعةة وشةةةةةةةةةةةةةةيكةة -59
علي هذا احلدث النا  ، خا ةةةةةة يف ظ ء التحدايت    ،عهوريءة الصةةةةةني الشةةةةةلييءة بصةةةةةفتها اليلد املريةةةةةيموا ي  ااادت و هلسةةةةةيا  

يف اللامل. وأشةةةةةةةارت اللجنة الفرعية سذل  إىل أ ية املت ر ععتيارت منصةةةةةةةة عاملية منتظمة وهامة   19- الناشةةةةةةة ة عن  ائحة سوايد
املت ر وأشةةةارت إىل غا   شةةةراك  موعة واسةةةلة من أ ةةةحاب املصةةةلحة يف تربية األحياء املائية وأقرءت أب ية النتائج املنيثقة عن 

الصةةةةةةةةةةةةةةياةة املختلطةة النلقةادت، سمةا أبرزت الةدور ااةاة الةذي جيةا أا يتديةه وو تربيةة األحيةاء املةائيةة املةةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة من أ ة  تلييةة 
 االحتيا ات التاذوية لللدد املتنامي من الةكاا وتلزيز قدرة النظم الاذائية اللاملية علي الصمود. 

 دار واثئ  االستلراب املواةيلية يف موعدها. و لي  اللجنة الفرعية إ  -60

ودع  اللجنة الفرعية املنظمة إىل موا ةةةةةةةةةةةلة األخذ بزماة امليادرة وعقد هذا النو  من املت رات وأشةةةةةةةةةةةارت إىل أاء عقد  -61
مقارنة مطة    سيكوا موعًدا مناسًيا من أ   استلراب التطورات ال  شهدهتا تربية األحياء املائية املةتدامة  2030مت ر يف عاة 

 .2030عاة  



8 

 

 

اللجنة إىل أاء إعالا شةةناهاي وهو و يقة  ةةادرة عن أ ةةحاب املصةةلحة وليس الارب منها إقرارها رمسًيا من  وأشةةارت  -62
بلت اسةةةتنتا ات املناقشةةةات  يف ه ميكن، حبةةةةا االقتريةةةاء وحينما يقرر األعريةةةاء  ل ، النظر أنء  وإىل انا أعريةةةاء املنظمة،  
يف سةيا  عم  املنظمة، مبا يف  ل  وةةا الصةياغة النهائية للخطو   ،  ت الفنية ال  تريةمنها ا عالااملواةةيلية وبلت التو ةيا

 التو يهية للرتبية املةتدامة لألحياء املائية. 

وحثء  اللجنة الفرعية املنظمة علي املريةةةةي قدًما يف امليادرات اجلارية يف سةةةةيا  ا  ار االسةةةةرتاتيجي اجلديد للمنظمة.  -63
نة الفرعية بو ه خاص علي ةرورة إحراز تقدة علي  ليد وةا اخلطو  التو يهيةةةة للرتبيةةةة املةةةةةةةةةةةةةةةةتدامة لألحياء  دت اللجوشدء 

 املائية بصياتها النهائية.  

ا يف إعالا وشةةةةةةةةةةدء  -64 دت اللجنة الفرعية علي أ ية هنج النظاة ا يكولو ي إزاء تربية األحياء املائية، سما هو مينيء أيريةةةةةةةةةةً
 بشوا استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.   2021اك للاة جلنة مصايد األمس

وأشارت اللجنة الفرعية ما التقدير إىل أمثلة  ديدة علي التلاوا الدوي، ومن بينها التجما الدوي الستزرا  األرتيميا  -65
ظمة علي اللم  ةةةةةةمن شةةةةةراسة ما امليادرات ومرسز تربية األحياء املائية ا يكولو ية. وشةةةةةجءل  اللجنة الفرعية رذا الصةةةةةدد املن

الو نية وا قليمية والدولية لتشةةةةةةةةةجيا الرتبية املةةةةةةةةةةتدامة لرتبية األحياء املائية، علي غرار الشةةةةةةةةةراسة اللاملية للنهوب برتبية األحياء 
 املائية املةتدامة. 

وأقرءت اللجنة الفرعية أباء إدماج تربية األحياء املائية ةةةمن نظم االسةةتزرا  الصةةالة النطا  من شةةونه أا يشةةك  حاازًا   -66
للمجتملات ا لية الفقلة ملوا هة حتدايت أوسةةةةةةةةا نطاقًا من أ   حتةةةةةةةةةني األمن الاذائي والتاذوي وتلزيز التنو  الييولو ي يف 

 ود يف و ه تال املنا .  املزار  وبناء القدرة علي الصم

تنفيذ هنج النظاة ا يكولو ي يف  ال تربية األحياء ب يف ما يتلل و لي  اللجنة الفرعية احلصةةةةةول علي مةةةةةةاعدة انية  -67
الدول اجلزرية  واحلا ة إىل دعمها لتنميةاملائية وأشةةارت علي و ه التحديد إىل الطاقات الكامنة يف االسةةتزرا  النياك والةةةمكي  

 ة النامية. الصال 

ورحءيةة  اللجنةةة الفرعيةةة حبلقةةة اللمةة  عن األرتيميةةا ال  انلقةةدت علتلةةاوا ما املت ر اللةةاملي عن تربيةةة األحيةةاء املةةائيةةة  -68
وأشةةةارت بقل  إىل االعتماد علي   تربية األحياء املائيةدت علي أ ية األرتيميا ععتيارها أنواًعا هامة يف وشةةةدء  20خالل األلفية + 

ا اقرتاحات عقد حلقات عم  مقيلة وأو ةةةةةةة  بوةةةةةةةةا خطو  تو يهية رذا الصةةةةةةةدد  املوارد الربية. وأيءدت اللجنة الفرعية أيريةةةةةةةً
 بشوا التنمية املةتدامة للرتبية املائية لألرتيميا، مبا يف  ل  بناء القدرات. 

 للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية انتخاب رئيس وانئب رئيس الدورة الثانية عشرة

ا للدورة الثانية عشةةةةةةةةرة للجنة الفرعية.    Edgar Edmundo Lanz Sánchezانت خا الةةةةةةةةةيد   -69 من املكةةةةةةةةةي  رئيةةةةةةةةةً
فترسيال يف منصةةةةةةةةةةةا النائا األول للرئيس. وانتخي   دًدا س  من إندونيةةةةةةةةةةةةيا   Burcu Bilgin Topçuوانت خي  الةةةةةةةةةةةةيدة 

 وايجي وبلجيكا علي التواي يف منا ا النائا الثاين والثالث والرابا واخلامس للرئيس.و نوب أاريقيا 

قدءة إقليم  ي، وسةةةةةةةةةوت و نوب أاريقيا وايجي واملكةةةةةةةةةةي وسندا  من إندونيةةةةةةةةةةيا وبلجيكا وترسيا وتتولم هي ة املكتا  -70
 .الشر  األدىن ترشيًحا يف وق  الح  بلد إ راء مشاورة إقليمية رذا الشوا
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 أية مسائل أخرى

 ي مةائ  أخرا لليحث.أمل تطر   -71

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية عشرة

الثانية عشةةةةةرة. وسةةةةةي للن موعد ومكاا   دورهتارحءي  اللجنة الفرعية علدعوة الكرمية من املكةةةةةةي  السةةةةةتريةةةةةااة أعمال   -72
 .انلقاد الدورة املقيلة خالل الدورة القادمة للجنة مصايد األمساك

ا علدعوة الكرمية ال  و هتها ترسيا إىل املنظمة وال   دء ورحءي  ا -73 دت ايها عرةةةها اسةةتريةةااة الدورة  للجنة الفرعية أيريةةً
ورحءي  سذل  علدعوة الكرمية ال  و هتها إندونيةةةةةةةةةيا السةةةةةةةةتريةةةةةةةةااة الدورة الرابلة عشةةةةةةةةرة للجنة   الثالثة عشةةةةةةةةرة للجنة الفرعية.

 الفرعية.

 اعتماد التقرير 

 . 2022مايو/أاير  27عشرة للجنة الفرعية يف  احلاديةاعت مد تقرير الدورة  -74



 

 

 

  



11 

 

 

 

 املرفق ألف 
 جدول األعمال

 
 2022مايو/أاير  24الثالاثء، 

 12:00 – 9:30الساعة  الصباحية:الفرتة 

  ااتتا  الدورة - 1
 COFI:AQ/XI/2022/1/Rev.2 اعتماد  دول األعمال والرتتييات اخلا ة علدورة وتليني جلنة الصياغة - 2

تنفيذ تو ةةةةةةةةةيات الدورات الةةةةةةةةةةابقة للجنة الفرعية املختصةةةةةةةةةة برتبية األحياء  - 3
 املائية التابلة للجنة مصايد األمساك

COFI:AQ/XI/2022/2 

 16:30 – 14:00الساعة  فرتة بعد الظهر:

 COFI:AQ/XI/2022/2.1/Rev.1 التقدة ا رز بشوا اخلطو  التو يهيةة للرتبيةة املةةةةةةتدامة لألحياء املائية 1- 3

التقارير املرحلية عن تنفيذ أحكاة مدونة الةلوك بشوا الصيد الرشيد  - 4
  األحياء املائية واملصايد القائمة علي استزرا  األمساكاملتصلة برتبية 

COFI:AQ/XI/2022/3 

   
 2022مايو/أاير  25األربعاء، 
 12:00 - 9:30الساعة  الفرتة الصباحية:

 تقرير من أمانة اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابلة للجنة - 5
 مصايد األمساك  ل حا ة 

COFI:AQ/XI/2022/4/Rev.1 

بناء القدرة علي الصمود يف قطا  تربية األحياء املائية لريماا األمن  - 6
 الاذائي والتاذية وسي  الليت 

COFI:AQ/XI/2022/5 

 16:30-14:00الساعة  فرتة بعد الظهر:

  تكملة 



12 

 

 

 2022مايو/أاير  26اخلميس، 
 12:30 – 9:30الساعة  الفرتة الصباحية:

حدث خاص حول املت ر اللاملي عن تربية األحياء املائية خالل األلفية  - 7
 تربية األحياء املائية من أ   األغذية والتنمية املةتدامة -  20+ 

COFI:AQ/XI/2022/6/Rev.1 

انتخاب رئيس وانئا رئيس الدورة الثانية عشرة للجنة الفرعية املختصة  - 8
 برتبية األحياء املائية

 

  مةائ  أخراأية  - 9
  موعد ومكاا انلقاد الدورة الثانية عشرة  - 10

 2022مايو/أاير  27اجلمعة، 
 17:30-14:30الساعة  فرتة بعد الظهر:

  اعتماد التقرير  - 11
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 املرفق جيم
 القائمة ابلواثئق 

 
COFI:AQ/XI/2022/1/Rev.2  دول األعمال واجلدول الزم  

COFI:AQ/XI/2022/2  تنفيذ تو ةةةةةةةيات الدورات الةةةةةةةةابقة للجنة الفرعية املختصةةةةةةةة برتبية األحياء املائية
 التابلة للجنة مصايد األمساك

COFI:AQ/XI/2022/2.1/Rev.1   التو يهيةة للرتبيةة املةةةةةةتدامة لألحياء املائيةالتقدة ا رز بشوا اخلطو 

COFI:AQ/XI/2022/3   التقارير املرحلية عن تنفيذ أحكاة مدونة الةةةةلوك بشةةةوا الصةةةيد الرشةةةيد املتصةةةلة
 برتبية األحياء املائية واملصايد القائمة علي استزرا  األمساك

COFI:AQ/XI/2022/4/Rev.1  الفرعية املختصةةةةةةةةةةة بتجارة األمساك التابلة للجنة مصةةةةةةةةةةايد تقرير من أمانة اللجنة
 األمساك  ل حا ة

COFI:AQ/XI/2022/5   بناء القدرة علي الصةةةةةةةةمود يف قطا  تربية األحياء املائية لريةةةةةةةةماا األمن الاذائي
 والتاذية وسي  الليت

COFI:AQ/XI/2022/6/Rev.1  20املائية خالل األلفية + حدث خاص حول املت ر اللاملي عن تربية األحياء  - 
 تربية األحياء املائية من أ   األغذية والتنمية املةتدامة

COFI:AQ/XI/2022/INF.1/Rev.2  القائمة علواثئ 

COFI:AQ/XI/2022/INF.2  عملشارسنيالقائمة 

COFI:AQ/XI/2022/INF.3 اليياا االاتتاحي 

COFI:AQ/XI/2022/INF.4   االختصةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةات وحقو  التصةةةةةةةةةةةةةوي  املقدة من االحتاد األورويب ودوله بياا  
 األعرياء

COFI:AQ/XI/2022/INF.5   تقرير الدورة اللاشةةةةةةةرة للجنة الفرعية املختصةةةةةةةة برتبية األحياء املائية التابلة للجنة
 2019أغةطس/هلب   27-23مصايد األمساك، تروندهامي، النرويج،  

COFI:AQ/XI/2022/INF.6  ،2021ارباير/شيا   5 –1تقرير الدورة الرابلة والثال ني للجنة مصايد األمساك 

COFI:AQ/XI/2022/INF.7   تقرير الةدورة الثةامنةة للجنةة الفرعيةة املختصةةةةةةةةةةةةةةة برتبيةة األحيةاء املةائيةة التةابلةة للجنةة
 2015أستوبر/تشرين األول   9-5مصايد األمساك، برازيليا، الربازي ، 

COFI:AQ/XI/2022/INF.8   الدورة الةةةةةةةةةةةةابلة عشةةةةةةةةةةةرة للجنة الفرعية املختصةةةةةةةةةةةة بتجارة األمساك التابلة للجنة
 2019نوامرب/ تشرين الثاين  29-25مصايد األمساك، اياو، إسيانيا،  

COFI:AQ/XI/2022/INF.9 مشرو  اخلطو  التو يهية بشوا تربية األحياء املائية املةتدامة 
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COFI:AQ/XI/2022/INF.10  مشةةةةةةةةةرو  التو يهات املو هة إلو ا ا  ا  راءات من أ   حتوي  تربية األحياء
إ راءات   املائية للمةةةةةةةةةةا ة بشةةةةةةةةةك  أسرب يف حتقي  أهدات التنمية املةةةةةةةةةةتدامة 

 مرتابطة رئيةية لتو يه  انلي القرارات واملمارسني

COFI:AQ/XI/2022/INF.11   املائية من خالل مةار تدرجيي ل دارةمللومات ادء ة عن حتةني تربية األحياء 

COFI:AQ/XI/2022/INF.12 النةخة النهائية حلالة املوارد الورا ية املائية لألغذية والزراعة يف اللامل 

COFI:AQ/XI/2022/INF.13  ،تقرير الةةةدورة اللةةةاديةةةة الثةةةامنةةةة عشةةةةةةةةةةةةةةرة اي ةةةة املوارد الورا يةةةة لألغةةةذيةةةة والزراعةةةة
 2021أستوبر/ تشرين األول  1 - سيتمرب/ أيلول 27

COFI:AQ/XI/2022/INF.14   خطة اللم  اللاملية للةةةةةةةةنة الدولية ملصةةةةةةةايد األمساك وتربية األحياء املائية احلراية
 2022للاة 

COFI:AQ/XI/2022/INF.15  تربية األحياء املائية من أ   األغذية والتنمية املةتدامة إعالا شناهاي 

COFI:AQ/XI/2022/SBD.1   نتةائج حتليليةة لردود الةدول األعريةةةةةةةةةةةةةةةاء يف املنظمةة واأل هزة ا قليميةة ملصةةةةةةةةةةةةةةةايةد
ذ  اخلاص بتنفي 2021األمساك وشةةةةةةيكات تربية األحياء املائية علي اسةةةةةةتيياا عاة  

 مدونة الةلوك بشوا الصيد الرشيد يف  ال تربية األحياء املائية

COFI:AQ/XI/2022/SBD.2   تقرير مشةةةةةةةاورة اخلرباء بشةةةةةةةوا  ةةةةةةةياغة خطو  تو يهية للتنمية املةةةةةةةةتدامة لرتبية
 2019   وز/يوليو 20-17األحياء املائية، روما، إيطاليا،  

COFI:AQ/XI/2022/SBD.3  اخلرباء الثانية بشةةةةةةوا  ةةةةةةياغة خطو  تو يهية للتنمية املةةةةةةةتدامة  تقرير مشةةةةةةاورة
 2021أستوبر/تشرين األول  22-18 لرتبية األحياء املائية، ا تما  اارتاةي،

COFI:AQ/XI/2022/SBD.4   تقرير الةةدورة الثةةالثةةة حملموعةةة اللمةة  الفنيةةة احلكوميةةة امللنيةةة عملوارد الورا يةةة املةةائيةةة
 2021يونيو/حزيراا   3-1  والزراعة، روما، إيطاليا،لألغذية 

COFI:AQ/XI/2022/SBD.5  التقرير املرحلي عن إنشةةةةاء نظاة عاملي للمللومات خاص عألنوا  املةةةةةتزرعة من
 املوارد الورا ية املائية لألغذية والزراعة

COFI:AQ/XI/2022/SBD.6  تربية األحياء  -   20املائية خالل األلفية + تقريةةةةةةر املت ر اللاملي عن تربية األحياء
 25-22  املةائيةة من أ ة  األغةذيةة والتنميةة املةةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة، شةةةةةةةةةةةةةةناهةاي، الصةةةةةةةةةةةةةةني،

 2021سيتمرب/أيلول  

COFI:AQ/XI/2022/SBD.7   االسةتلراب ا قليمي حلالة تربية األحياء املائية يف هلسةيا وا ي  ااادت واّاهاهتا
 2020للاة 

COFI:AQ/XI/2022/SBD.8  2020االستلراب ا قليمي حلالة تربية األحياء املائية يف أوروع واّاهاهتا للاة 

COFI:AQ/XI/2022/SBD.9  االسةةةةةةةةةةةةةةتلراب ا قليمي حلةةالةةة تربيةةة األحيةةاء املةةائيةةة يف أمريكةةا الالتينيةةة واليحر 
 2020الكارييب واّاهاهتا للاة 



42 

 

COFI:AQ/XI/2022/SBD.10  االسةةةةةةةتلراب ا قليمي حلالة تربية األحياء املائية يف يال أاريقيا والشةةةةةةةر  األدىن  
 2020واّاهاهتا للاة 

COFI:AQ/XI/2022/SBD.11  االسةةةةةةةةةةتلراب ا قليمي حلالة تربية األحياء املائية يف أمريكا الشةةةةةةةةةةمالية واّاهاهتا  
 2020للاة 

COFI:AQ/XI/2022/SBD.12 االسةةةةةةةةةةةةةةتلراب ا قليمي حلةالةة تربيةة األحيةاء املةائيةة يف أاريقيةا  نوب الصةةةةةةةةةةةةةةحراء  
 2020الكربا واّاهاهتا للاة 

COFI:AQ/XI/2022/SBD.13   ة عامة مو زة -  2020تربية األحياء املائية يف اللامل عاة  

COFI:AQ/XI/2022/SBD.14   والثال ني للمجلس الرائسةةةي لشةةةيكة مراسز تربية األحياءتقرير اال تما  احلادي 
 املائية يف إقليم هلسيا وا ي  ااادت

COFI:AQ/XI/2022/SBD.15 تقرير حلقة اللم  املتماشية ما أهدات التنمية املةتدامة بشوا األرتيميا 
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 املرفق دال 
 ذية والزراعة لألمم املتحدة )رسالة فيديوية(شو دونيو، املدير العام ملنظمة األغ  كتورللد الكلمة االفتتاحية 

 )متاح ابللغة اإلنكليزية فقط( 
 

Excellences, 
Ladies and Gentlemen, 
 
The first Sub-Committee on Aquaculture was held 20 years ago in Beijing, and ever since it has been a 
unique global forum to debate key issues on aquaculture. 
 
It also confirms the increasing importance of aquaculture that has seen tremendous growth in the last 
decades, and plays an important role in achieving the Sustainable Development Goals. 
 
Aquaculture is critical to agrifood systems transformation. 
 
First: Aquaculture provides safe, affordable, nutritious and healthy foods. 

• Consumption of aquatic foods has doubled over the past 60 years, also due to the expansion of the 
sector; 

• Fish farmers, particularly in Asia, have shown how aquaculture can meet the ever-growing demand 
for fish and fish products; 

• Demonstrating a huge potential for aquaculture to also increase in Africa and in Latin America and 
the Caribbean. 

 
Second: Aquaculture is the fastest growing agrifood sector worldwide and offers key opportunities for 
livelihoods and prosperity, especially for women, youth, Indigenous Peoples and vulnerable communities. 

• Promoting sustainable aquaculture policies, practices and innovation will allow the sector to 
continue growing, while providing more equitable socio-economic and environmental benefits for 
all. 

 
Third: Aquaculture can, and must, become more efficient, inclusive, resilient and sustainable. 

• Sustainable aquaculture cannot grow in isolation; it is a key part of our global agrifood systems and 
should be guided by the principles of effective governance.   

 

Dear Colleagues, 
 
Aquaculture plays a central role in the FAO Strategic Framework 2022–31 as part of the Blue 
Transformation Priority Programme Area, aiming for 35 to 40% growth in global aquaculture by 2030, 
building on the 3 dimensions of sustainability.   
 
Last year, FAO together with the Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific, organized The Global 

Conference on Aquaculture Millennium +20 held in Shanghai. 
 
We need to build on the momentum created by this important event to realize the potential of sustainable 
aquaculture to achieve the Four Betters:  
 
Better production, better nutrition, a better environment and a better life for all - leaving no one behind.  
 
The Guidelines for Sustainable Aquaculture will be key to turning these aspirations into concrete 
actions.   
 
Building Resilience of Aquaculture to ensure food security, nutrition and livelihoods is also critical. 
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The work of this Sub-Committee is key for the future development of aquaculture. 
 
It provides a forum to position aquaculture as one of the main drivers for food security and nutrition, 
economic growth, environmental preservation and improved livelihoods. 
 
We must continue to work together in an efficient, effective and coherent manner to transform aquatic food 
systems to support the 2030 Agenda. 
 
I wish you all a fruitful meeting. 
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 هاءاملرفق 
 ، السفري واملمثل الدائم للمكسيك Miguel Garcia Winderالكلمة الرتحيبية لسعادة السيد 

 وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما لدى
 )متاحة ابللغة اإلنكليزية فقط( 

 
Excellences, 
Ladies and Gentlemen, 
 
The first Sub-Committee on Aquaculture was held 20 years ago in Beijing, and ever since it has been a 
unique global forum to debate key issues on aquaculture. 
 
It also confirms the increasing importance of aquaculture that has seen tremendous growth in the last 
decades, and plays an important role in achieving the Sustainable Development Goals. 
 
Aquaculture is critical to agrifood systems transformation. 
 
First: Aquaculture provides safe, affordable, nutritious and healthy foods. 

• Consumption of aquatic foods has doubled over the past 60 years, also due to the expansion of the 
sector; 

• Fish farmers, particularly in Asia, have shown how aquaculture can meet the ever-growing demand 
for fish and fish products; 

• Demonstrating a huge potential for aquaculture to also increase in Africa and in Latin America and 
the Caribbean. 

 
Second: Aquaculture is the fastest growing agrifood sector worldwide and offers key opportunities for 
livelihoods and prosperity, especially for women, youth, Indigenous Peoples and vulnerable communities. 

• Promoting sustainable aquaculture policies, practices and innovation will allow the sector to 
continue growing, while providing more equitable socio-economic and environmental benefits for 
all. 

 
Third: Aquaculture can, and must, become more efficient, inclusive, resilient and sustainable. 

• Sustainable aquaculture cannot grow in isolation; it is a key part of our global agrifood systems and 
should be guided by the principles of effective governance.   

 

Dear Colleagues, 
 
Aquaculture plays a central role in the FAO Strategic Framework 2022–31 as part of the Blue 
Transformation Priority Programme Area, aiming for 35 to 40% growth in global aquaculture by 2030, 
building on the 3 dimensions of sustainability.   
 
Last year, FAO together with the Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific, organized The Global 

Conference on Aquaculture Millennium +20 held in Shanghai. 
 
We need to build on the momentum created by this important event to realize the potential of sustainable 
aquaculture to achieve the Four Betters:  
 
Better production, better nutrition, a better environment and a better life for all - leaving no one behind.  
 
The Guidelines for Sustainable Aquaculture will be key to turning these aspirations into concrete 
actions.   
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Building Resilience of Aquaculture to ensure food security, nutrition and livelihoods is also critical. 
The work of this Sub-Committee is key for the future development of aquaculture. 
 
It provides a forum to position aquaculture as one of the main drivers for food security and nutrition, 
economic growth, environmental preservation and improved livelihoods. 
 
We must continue to work together in an efficient, effective and coherent manner to transform aquatic food 
systems to support the 2030 Agenda. 
 
I wish you all a fruitful meeting. 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

انعقدت الدورة احلادية عشرة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك يف منظمة األغذية  
. وتقدم هذه الوثيقة تقرير الدورة الذي يربز  2022مايو/أاير   27إىل   24والزراعة بصورة افرتاضية خالل الفرتة املمتدة من 

ويرد موجز عن النتائج املنبثقة  .التوصيات والتوجيهات اليت صدرت عن اللجنة الفرعية املناقشات اليت جرت ويتضمن 
 عن الدورة يف امللخص بينما ترد معلومات تكميلية يف املرفقات. 

 

 


