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األسماك مصايد لجنة
المائّيةالمختصة بتربية األحياء  الفرعّيةاللجنة 

الدورة العاشرة

2019أغسطس/آب  27-23تروندهايم، النرويج، 

توصيات  ذوالزراعة لتنفي في منظمة األغذية المائّيةجهود إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء 
التابعة للجنة مصايد األسماك المائّيةالمختصة بتربية األحياء  الفرعّيةجنة الدورات السابقة للّ 

موجز
يف منظمة األغذية والزراعة لتنفيذ  املائّيةتقدم وثيقة العمل هذه حملة عامة عن اجلهود اليت تبذهلا إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء 

التابعة للجنة مصايد األمساك. املائّيةاملختصة برتبية األحياء  الفرعّيةالتوصيات الرئيسية الصادرة عن الدورات السابقة للجنة 
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 اتخاذها الفرعّيةاإلجراءات المقترح على اللجنة 

 مدعوة إىل القيام مبا يلي: الفرعّيةإن اللجنة 

 يف  املائّيةاملتعلقة جبهود إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء  استعراض وثائق املعلومات واملعلومات األساسية
التابعة للجنة مصايد  املائّيةاملختصة برتبية األحياء  الفرعّيةاملنظمة لتنفيذ توصيات الدورات السابقة للجنة 

 األمساك؛

  اهتا يف حتديد أولويّ النظر يف التقدم واإلجنازات احملرزة وإسداء املشورة، حسب االقتضاء، لتعزيز التوصيات و
 فرتة ما بني الدورات القادمة؛

  الطلب إىل األعضاء واجلهات املاحنة املهتمة توفري املوارد املالية و/أو البشرية لتنفيذ اجملاالت ذات األولوية يف
 ا.هام   الفرعّية، حبسب ما تعتربه اللجنة املائّيةما يتعلق برتبية األحياء 

 



COFI:AQ/X/2019/2 3 

 

 مقدمة
التابعة للجنة مصايد األمساك يف روما، إيطاليا،  املائّيةاملختصة برتبية األحياء  الفرعّيةُعقدت الدورة التاسعة للجنة  -1

ا من املقرتحات والتوصيات، وحددت عدة عدد   الفرعّيةقّدمت اللجنة و . 2017أكتوبر/تشرين األول  27إىل  24من 
من أجل بلوغ األمن الغذائي على  املائّيةيق كامل إمكانات تربية األحياء جماالت ذات أولوية للعمل املستقبلي باجتاه حتق

الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي، وختفيف وطأة الفقر وحتقيق التنمية البشرية. ويرد تقرير الدورة كوثيقة معلومات 
(COFI:AQ/X/2019/Inf.5). 

 الفرعّيةالتوصيات الرئيسية واقتراحات اللجنة 
 ق األمن الغذائي والتغذيةيفي تحق المائّيةاألحياء  مساهمة تربية

ا من أجل العمل مع   عت منظمة األغذية والزراعة مذكرة تفاهم مع املركز العاملي لألمساك، وقّ 2018يف يوليو/متوز  -2
اك يف . وسوف ترّكز هذه الشراكة على تعزيز دور األمسعلى الصمود على بناء قدرة صيادي األمساك ومزارع تربية األمساك

العيش لدى السكان؛ وتوفري املشورة بشأن السياسات للبلدان وتوجيه احلوار الرفيع  لحتسني األمن الغذائي والتغذية وسب
 يف جمال؛ ودعم البلدان يف وضع املشاريع والربامج املائّيةاملستوى بشأن التطورات يف قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء 

 األمساك.سالسل القيمة اخلاصة بومزارع تربية األمساك الصغرية احلجم و  ستدامةامل املائّيةتربية األحياء 

يف  ار إدراجهوجيري العمل على وضع وثيقة حول "نظام األغذية الزراعية السمكية" املراعي للتغذية من املقرّ  -3
تصميم  كيفّيةوهي جمموعة متكاملة من التوجيهات بشأن   1جمموعة األدوات اخلاصة بالتغذية ملنظمة األغذية والزراعة،

كذلك، أدرجت املنظمة التخطيط   2وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والربامج املراعية للتغذية يف جمال األغذية والزراعة.
ت املدرسية" املراعي للتغذية يف املشاريع املشرتكة بني األقاليم مثل "وضع االسرتاتيجيات إلدراج األمساك يف الوجبا

(TCP/INT/3605 اجلاري تنفيذها يف أنغوال، وهندوراس وبريو، وأحداث مثل احلدث املنظم على هامش الدورة الثالثة )
 3".املائّيةوالثالثني للجنة مصايد األمساك حول "حتقيق األمن الغذائي والتغذوي من خالل مصايد األمساك وتربية األحياء 

واملدخالت  املائّية"األمساك بوصفها أغذية" من خالل ممثلية إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء كما تعّزز العمل على مبادرة 
 يف فريق املهام املعين بالنظم الغذائية وفريق املهام املعين بالنظم الغذائية احلضرية التابعني للمنظمة.

ما  ة يف حقول األرز يف الوس، بدعم من التعاون يفعرب تربية حيوانات مائيّ  دعمت املنظمة تنويع إنتاج األرزّ  وقد -4
لزيادة توفّرها وإمكانية  مالجئ لألمساك الصغرية ضمن حقول األرزّ  إنشاءبني بلدان اجلنوب مع الصني. وتشمل األنشطة 

لدى املنتجني على نطاق  حّد بعيدإىل  خالل املوسم اجلاف، وحتسني التغذية املائّيةلى احليوانات والنباتات احلصول ع
 4صغري وجمتمعاهتم.

                                                      
1 /details/en/c/884011-support/resources/resources-www.fao.org/policy 
2 /em/1144888/icodewww.fao.org/news/story/en/it 
3 www.fao.org/fileadmin/user_upload/COFI/COFI33Documents/12Jul_Th_Nutrition.pdf 
4  www.fao.org/fileadmin/user_upload/COFI/COFI33Documents/12Jul_Th_Nutrition.pdf 

http://www.fao.org/policy-support/resources/resources-details/en/c/884011/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1144888/icode/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/COFI/COFI33Documents/12Jul_Th_Nutrition.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/COFI/COFI33Documents/12Jul_Th_Nutrition.pdf
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إىل  18أّما الندوة الدولية ملنظمة األغذية والزراعة حول استدامة مصايد األمساك، املقرر عقدها يف روما، إيطاليا يف  -5
للتغذية واألمن الغذائي يف قطاع مصايد  ياالفتتاحها ، فسوف ختّصص جلسة رئيسية يف يوم2019نوفمرب/تشرين الثاين  21

 5.املائّيةاألمساك وتربية األحياء 

 ، وأهداف التنمية المستدامة والرؤية المشتركةالمائّيةتربية األحياء 

 لمنظمة األغذية والزراعة من أجل أغذية وزراعة مستدامة

الربامج املتكاملة مع قطاعات أخرى مثل يف منظمة األغذية والزراعة مسامهته يف  املائّيةواصل فرع تربية األحياء  -6
شعبة اإلطار االسرتاتيجي والرؤية املشرتكة للمنظمة للزراعة. وتتضمن األمثلة البارزة عن ذلك التعاون املتعدد الشعب مع 

ل ذات الصلة وإدارة التغذية والنظم الغذائية حول االستزراع املائي الزراعي املتكامل والعم نتاج النبايت ووقاية النباتاتاإل
 7وحدة برنامج املبادرات العاملية من أجل الصيد الرشيدومشروع مبادرة األمل األزرق مع  6لدعم مبادرة الزراعة اإليكولوجية،

املتكاملة والسياحة، أو الدعم املقدم يف غانا النتقال قاطعي األخشاب  املائّيةا من تربية األحياء حيث يلقى العمل دعم  
 التقليديني إىل تربية األمساك يف منطقة املانغروف مع ممثلية املنظمة يف غانا وإدارة الغابات.

 املستدامة املائّية اءاألحي لرتبية التوجيهية اخلطوط عقدت املنظمة مشاورة عاملية للخرباء حول وضعو  -7
ل إىل منهجية وخارطة طريق لوضع اهلدف من هذه املشاورة التوصّ  وكان(. COFI:AQ/X/2019/8الوثيقة  اأيض   نظرأ)

 الفرعّيةللجنة احلدث اخلاص خالل الدورة العاشرة  خالل 2019يف أغسطس/آب  لعرضهماهذه اخلطوط التوجيهية 
املستدامة بشكل أكرب من  املائّيةوميكن تطوير وتفصيل اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء . املائّيةاملختصة برتبية األحياء 

املختصة برتبية  الفرعّيةللجنة ار املوارد املالية. وكما أوصت به كل من ا بتوفّ خالل عقد اجتماعات إقليمية للخرباء، رهن  
ه اخلطوط التوجيهية التوجيهات العملية للسلطات وجلنة مصايد األمساك يف دورتيهما، سوف توفر هذ املائّيةاألحياء 

ا يف جمال احلكومية وصانعي السياسات يف جهودهم للتشجيع على تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، إمنا أيض  
 .2030باملشاركة على حنو فعال يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  املائّيةالعمل والسماح لرتبية األحياء 

التقارير بشأن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة واستبيانات مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد  برفعا يتعلق ويف م -8
يف الوقت احلاضر جلهة ازدواجية جهود الرصد وإلقاء أعباء زائدة على البلدان  ، ما من خطراملائّيةل تربية األحياء حو 

ا لرصد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة حتت رعاية املنظمة د حالي  بالنسبة إىل متطلبات الرصد. كذلك، ال جتري أي جهو 
 مسألة من أهداف التنمية املستدامة 7-14. ويتضمن املؤشر املائّيةاليت قد تركز بصورة خاصة أو صرحية على تربية األحياء 

، وأقل اإلمجايل يف الدول اجلزرية الصغرية الناميةالناتج احمللي ا ميكن أن يساهم يف ا فرعي  قطاع   املائّيةاعتبار تربية األحياء 
من أهداف التنمية املستدامة  7-14للمؤشر ا وبلدان أخرى. وتقوم املنظمة يف الوقت احلاضر بوضع منهجية البلدان منو  

 .مجايلالناتج احمللي اإل للمنظمة من خالل رصد على أن تستمد البيانات من اإلحصاءات؛ وهذه اإلحصاءات متاحة أصال  

                                                      
5Taylor, N., Halwart, M. 2019. Promoting “aquatic diversification” of ricefield environments for -Sirimanotham, C., Innes 

nutrition security in the Lao People’s Democratic Republic. FAO Aquaculture Newsletter, N°60, pp. 22. food and 

/www.fao.org/fishery/publications/fan 
6  /www.fao.org/agroecology/home 

 .مبادرة األمل األزرق يف البحر األبيض املتوسط -TCP/INT/3702 الوثيقة 7

http://www.fao.org/fishery/publications/fan/
http://www.fao.org/agroecology/home/
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سنتني لرصد  ل كلّ رس  ملدونة الذي يُ ا استبيان ، ُقّدمت اقرتاحات باستخدام الردود الواردة على2017ويف عام  -9
إضافة  إىل ذلك، تتوقع عملية  .املائّيةالتقّدم احملرز يف تنفيذ مقاصد أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة برتبية األحياء 

ملدونة الذي الواردة على استبيان ا املائّيةاإلقرار بالردود اخلاصة برتبية األحياء  املائّيةوضع اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء 
 ، واإلشارة إليها.يرسل كل سنتني

نظر القسم التايل(، وميكن اإلبالغ اُ ) م به أنه ال ينبغي اإلفصاح عن الردود الفردية الواردة من البلدانمن املسل  و  -10
ملدونة استبيان االواردة من البلدان األعضاء على  املائّيةفقط عن البيانات اجملّمعة. يف الواقع، إن الردود اخلاصة برتبية األحياء 

ها األمانة. وجهود ا بشكل جمّمع إىل األعضاء يف التقارير املرحلية اخلاصة هبا اليت تضعتُعرض دائم   الذي يرسل كل سنتني
إلجراءات األساسية لإلدارة، التجميع هذه تشمل وتصف االجتاهات يف أقاليم خمتلفة وجماالت خمتلفة من اإلدارة مثل ا

. وبإمكان منظمة األغذية والزراعة أن تقّيم املعلومات عن هذه االجتاهات وإجراءات الدعم، وآليات التعزيز، وقدرة الدعم
عن عمليات املتابعة واالستعراض ضمن إطار خطة  ممكنة إبالغو رصد عملية عراب عن هذه الرغبة، ألي اجملّمعة، إن متّ اإل

 .2030التنمية لعام 

في مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ذات الصلة بتربية  الواردة األحكام التقدم المحرز على صعيد تنفيذ
 األسماك والمصايد القائمة على استزراع  المائّيةاألحياء 

ال ميكن زيادة حصول األعضاء على البيانات من استبيان مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد من خالل  -11
رية البيانات. ولتغيري سرية هذه البيانات، من الضروري التفاوض بوضع آلية هلذا الشأن التكنولوجيا اإللكرتونية نظرا  لس

 اإللكرتوينا املعلومات املبّلغة إىل املدونة على املوقع بعض البلدان طوع  على أن يعتمدها األعضاء. ومن جهة أخرى، نشرت 
ب املعنية مبصايد األمساك( هبدف زيادة الشفافية وتزويد اجلمهور مبعلومات عن استدامة ع   الشُ العام للسلطات املسؤولة )مثال  

 الصناعة.

بلد من االطالع على وضعه  ن كلّ معياري حبيث يتمكّ ل أحد اخليارات املقرتحة بوضع البيانات يف نظام وقد يتمثّ  -12
 ا حتسني احلال بني فرتة رّد وأخرى.اخلاص، وإجراء مقارنة مع الوضع اإلقليمي أو العاملي. وهذا قد يعّزز أيض  

 من أجل الرتويج املائّيةوقد واصلت املنظمة توفري الدعم لألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك وشبكات تربية األحياء  -13
الستخدام مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وما يرتبط هبا من خطوط توجيهية فنية يف إطار تعزيز التنمية املستدامة لرتبية 

، حصلت زيادة كبرية يف الردود الواردة من األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك 2019. وخالل استبيان عام املائّيةاألحياء 
ا وهو يُعرض يف وثيقة حتليل أكثر عمق   نتيجة جهود الرتويج اليت بذلتها املنظمة. لذا، ُأجري   املائّيةوشبكات تربية األحياء 

 .COFI:AQ/X/2019/3العمل 

حتليل الردود على املستوى اإلقليمي  كيف يتمّ  COFI:AQ/X/2019/3ويشرح قسم حمدد يف وثيقة العمل  -14
. كذلك، يساعد التحليل يف حتديد املشاكل اليت تطرأ على املائّيةوكيف ميكن استخدام التحليل لدعم تنمية تربية األحياء 

ن السلوك بشأن الصيد الرشيد تنفيذ مدوّ  مات اجلهود من أجل دعمستوى التنفيذ ويف أي جمال تطرأ، ويسمح برتتيب أولويّ 
. كذلك، يشرح قسٌم آخر كيف مّتت معاجلة املسائل ذات الصلة برتبية بصورة أفضل املائّيةوالتنمية املستدامة لرتبية األحياء 
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، يف حني يناقش قسم آخر الروابط القائمة بني تنفيذ املدونة من جانب األعضاء 2واليت حظيت بعالمة دون  املائّيةاألحياء 
 والدعم املقدم من املنظمة.

 تخطيط المكانيوال مائّيةالنهج النظام اإليكولوجي في مجال تربية األحياء 

، ُنشر استعراض تقييمي وحبث يف دوره املائّيةالعيد العاشر لنهج النظام اإليكولوجي يف جمال تربية األحياء مبناسبة  -15
املقبل يف النمو األزرق يف جملة علمية من أجل وصف التجارب والدروس املستمدة يف جمال تنفيذ هذا النهج، والقوى 

هنج ل الروابط الوثيقة بني دم. وتشكّ وأفكار عن تطّوره املمكن يف العقد القا معها النهج والتطورات اليت يتنافساجلديدة 
هامة ملستقبل  اومبادرات مثل النمو األزرق واإليكولوجيا الزراعية فرص   املائّيةالنظام اإليكولوجي يف جمال تربية األحياء 

 8النهج.

ا قد ُأحرز على ا ملحوظ  تقدم   إىل أنّ  20189يف العامل لعام  املائّيةحالة مصايد األمساك وتربية األحياء  وتشري -16
، لكن من الضروري وضع مزيد من املشاريع اليت املائّيةصعيد تنفيذ عناصر هنج النظام اإليكولوجي يف جمال تربية األحياء 

بصورة خاصة يف حاالت  ا من إطار واحد للتخطيط واإلدارة. وهذا هامّ جزء   املائّية مصايد األمساك وتربية األحياء تعترب فعال  
القائمة على املصايد الطبيعية  املائّية، كما يف تربية األحياء املائّيةحيث يصعب فصل مصايد األمساك عن تربية األحياء 

الت املكانية، والعمالنية والتفاعالت على ، وحيث تزداد بينهما التفاعاملائّيةومصايد األمساك القائمة على تربية األحياء 
، مع مراعاة األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية املائّيةمستوى املوارد. وبالتايل، فإن التخطيط املكاين لرتبية األحياء 

تربية  ريا حني جت، وال سيماملائّيةسم بأمهية خاصة يف إطار هنج النظام اإليكولوجي يف جمال تربية األحياء لالستدامة، يتّ 
 الطبيعية. املائّيةيف ملكية مشرتكة مثل البحر أو املسطحات  املائّيةاألحياء 

توجيهية للسياسات بشأن التكنولوجيات املكانية إلدارة خماطر الكوارث يف  اوقد نشرت املنظمة وثيقتني وخطوط   -17
الكوارث الطبيعية، بة والتعايف يف جمموعة واسعة من هبدف ضمان الوقاية، واالستعداد، واالستجا املائّيةجمال تربية األحياء 

 1011وسبل العيش. املائّيةاملعقدة، مبا يف ذلك تغري املناخ، اليت قد تؤثر على عمليات تربية األحياء والتكنولوجية 

وتشارك املنظمة يف إدارة خماطر األمراض، وخماطر التوزيع املكاين غري املراقب ملزارع تربية األمساك وخماطر االستخدام  -18
غري املستدام للموارد الطبيعية، من خالل حتديد القدرة االستيعابية، وتقسيم املناطق وتنفيذ هنج النظام اإليكولوجي يف جمال 

شرق أفريقيا يف حوض حبرية فكتوريا  مجاعةاملشرتك بني االحتاد األورويب و  FISH-TRUEنامج يف بر  املائّيةتربية األحياء 
 12)كينيا، وتنزانيا وأوغندا(.

وُنشرت مقالة بعنوان "وجهات نظر أصحاب املصلحة املتعددين حيال عمليات التخطيط املكاين يف مناطق تربية  -19
األسود" لدعم احلوكمة يف إقامة أنشطة ضمن عملية منسقة للتخطيط  يف البحر األبيض املتوسط والبحر املائّيةاألحياء 

                                                      
8 Brugère, C., Aguilar‐Manjarrez, J., Beveridge, M. C. & Soto, D. 2018. The ecosystem approach to aquaculture 10 years on 

doi.org/10.1111/raq.12242www.critical review and consideration of its future role in blue growth. Rev Aquacult. a  – 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة. روما.  -2018. حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل لعام 2018منظمة األغذية والزراعة.  9

www.fao.org/3/I9540EN/i9540en.pdf 
10  Manjarrez, J., Wickliffe, L.C. & Dean, A., eds. 2018. Guidance on spatial technologies for disaster risk -Aguilar

www.fao.org/3/CA2659EN/ca2659en.pdfmanagement in aquaculture. Summary version. Rome, FAO. 34 pp.   
11   Manjarrez, J., Wickliffe, L.C. & Dean, A., eds. 2018. Guidance on spatial technologies for disaster risk -Aguilar

www.fao.org/3/CA2240EN/ca2240en.pdfFAO. 312 pp. management in aquaculture. Full document. Rome,  
12 /news/en/c/1136374-www.fao.org/africa/news/detail 

https://doi.org/10.1111/raq.12242
http://www.fao.org/3/I9540EN/i9540en.pdf
http://www.fao.org/3/CA2659EN/ca2659en.pdf
http://www.fao.org/3/CA2240EN/ca2240en.pdf
http://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/1136374/
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ملواجهة العوامل السلبية اخلارجية املتأتية عن التنمية غري  املائّيةاملكاين إثر هنج النظام اإليكولوجي يف جمال تربية األحياء 
البحرية يف احمليط األطلسي األورويب، ونظرت مقالة أخرى يف احلدود املمكنة لصناعات الرتبية  13املخططة وغري املنسقة.

 14وحبر البلطيق/البحر الشمايل، والبحر األبيض املتوسط/البحر األسود والبحر الكارييب/خليج املكسيك.

، مماثلة جملموعة أدوات هنج النظام املائّيةوجيري وضع جمموعة أدوات هنج النظام اإليكولوجي يف جمال تربية األحياء  -20
لتوجيه املستخدمني من خالل كل من اخلطوات واألنشطة الرئيسية لتخطيط إدارة  1516د األمساك،اإليكولوجي يف مصاي

، سوف تساعد 2019النهج باستخدام نّص مبسط وتعليمات واضحة. وجمموعة األدوات، اليت من املفرتض أن ُتطلق عام 
خطوة من اخلطوات حبسب  ثر مالءمة لكلّ ا على أن يقرروا بشأن األداة )األدوات( اليت قد تكون األكاملستخدمني أيض  

 مواردهم وقدراهتم الفنية. حسب ، و املائّيةنوع نظام تربية األحياء 

، مع دليلني املائّيةلصنع القرار يف جمال االستثمار يف تربية األحياء وقد نشرت املنظمة أداة سهلة االستخدام  -21
 17العمل للتدريب على األعمال يف أفريقيا. حلقاتللتدريب العملي كوثائق داعمة. وقد اسُتخدمت هذه املواد التدريبية يف 

 على الصعيد العالمي المائّيةالتقدم المحرز على صعيد وضع النهج البرامجي الستدامة لتربية األحياء 

املختصة برتبية األحياء  عّيةالفر للجنة إىل هنج براجمي، كما أوصت به ا تواصل املنظمة توجيه مسارات العمل الكبرية -22
للجنة بعنوان "مشروع اإلطار االسرتاتيجي لتعزيز دور ا COFI/AQ/VII/2013/4نظر الوثيقة يف دورات سابقة )أ املائّية

" ووثيقة املعلومات األساسية املرافقة هلا املائّيةيف النهوض بتنمية جمال تربية األحياء  املائّيةاملختصة برتبية األحياء  الفرعّية
COFI:AQ/2013/SBD.2 " املائّيةرنامج الشراكة العاملي للنهوض برتبية األحياء ب بعنوان.)" 

ا هلذه التوجيهات، تواصل املنظمة إقامة شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة يف املؤسسات األكادميية، ووفق   -23
 عن احلكومة وشركاء آخرين. اخلاصة، ومنظمات اجملتمع املدين، فضال   يئات، واهلاملائّيةاألحياء والبحثية، وشبكات تربية 

د أو جامعة احمليط يف شانغهاي جمرّ  املائّيةومتثل الشراكات القائمة مع مركز األمساك الدويل، واجلمعية العاملية لرتبية األحياء 
يف حتقيق أهداف  املائّيةدارة مصايد األمساك يف جمال الدور اهلام لرتبية األحياء اجلهود املتزايدة اليت تبذهلا إ لة علىأمثلة قلي

 التنمية املستدامة، مع اإلشارة إىل ضرورة التعاون وإقامة الشراكات لتحقيق هذه األهداف.

 املائّيةكذلك، فإن العمل على مسار اإلدارة التدرجيي لتحسني األمن البيولوجي لرتبية األحياء  -24
 (COFI:AQ/X/2019/5 -B PMP/A)  املائّيةواملوارد الوراثية (COFI:AQ/X/2019/4.1 )ل عن اجلهود اليت اهو مث

                                                      
13stakeholder perspectives on spatial planning ‐Manjarrez, J., Massa, F. & Fezzardi, D. (2019), Multi‐Corner, R. A., Aguilar

www.doi.org/10.1111/raq.12321. Rev Aquacult. processes for mariculture in the Mediterranean and Black Sea 
14J. & Torrie, M. (2019). Assessment of the geographical potential  Manjarrez, J., Jenness,-van den Burg, S.W.K., Aguilar 

for co-use of marine space, based on operational boundaries for Blue Growth sectors. Marine Policy, Volume 100, February 

www.doi.org/10.1016/j.marpol.2018.10.05057. –Pages 43, 2019 
15 -fishmedia.co.za/assets/uploads/EAFwww.FAO, Rome. . FAO. 2012. EAF Toolbox: the ecosystem approach to fisheries

FINAL.pdf-res-low-TOOLBOX 

16 . Net. EAF Toolbox. FI Institutional Websites-FAO 2011. EAF ]2011.]النسخة اإللكرتونيةMay  27Rome. Updated .  

  .net-www.fao.org/fishery/eaf/ [2019يونيو/حزيران  11ورد ذكره يف ]

17 /www.fao.org/fishery/statistics/software/utida 

https://doi.org/10.1111/raq.12321
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.10.050
http://fishmedia.co.za/assets/uploads/EAF-TOOLBOX-low-res-FINAL.pdf
http://fishmedia.co.za/assets/uploads/EAF-TOOLBOX-low-res-FINAL.pdf
http://www.fao.org/fishery/eaf-net/
http://www.fao.org/fishery/statistics/software/utida/
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وتستخدم مسارات العمل هذه  .املائّيةتبذهلا املنظمة مع شركائها ودعمهم لوضع برنامج عاملي الستدامة تربية األحياء 
 جمموعة منوعة من آليات التمويل مدعومة بالربنامج العادي واملاحنني وآليات أخرى. 

نظر الوثيقة أ) املائّيةاخلطوط التوجيهية الستدامة تربية األحياء  يف جمالاملنظمة  عملوسوف يوفر  -25
COFI:AQ/X/2019/8 ) خدام هنج براجمي لتحليل الردود على استبيان باست الفرعّيةفرصة  للعمل على توجيهات اللجنة

. املائّيةوضع اخلطوط التوجيهية الستدامة تربية األحياء  الرشيد. وقد أُنشئت جمموعة عمل تتوىل مدونة السلوك بشأن الصيد
يف العامل وإىل  املائّيةومت اقرتاح منهجية، باالستناد إىل الدروس املستمدة من دراسات حالة للتطورات يف جمال تربية األحياء 

مواد توجيهية قائمة. وقد استعرضت مشاورة عاملية أوىل للخرباء املنهجية، وأدخلت حتسينات عليها وقّدمت االقرتاحات 
 9( سوف تقدم يف البند COFI:AQ/X/2019/Inf.8بشأهنا. وأُتيحت نتائج هذه املشاورات كوثيقة معلومات )الوثيقة 

اص حول ممارسات اإلدارة األفضل وخطوط توجيهية للتنمية املستدامة لرتبية األحياء من جدول األعمال بعنوان "حدث خ
 (.COFI:AQ/X/2019/8)الوثيقة  املائّيةاملختصة برتبية األحياء  الفرعّية" يف الدورة العاشرة للجنة املائّية

والتحليالت لتوفري املعلومات عن  الفرعّيةا بتوفّر التمويل، قد جُيرى مزيد من املشاورات اإلقليمية واإلقليمية ورهن   -26
 النرويج ومجهورية االحتياجات اإلقليمية وجماالت التدخل ذات األولوية. وبفضل املساعدة الكرمية املقدمة من حكوميت  

كوريا، أمكن اختاذ اخلطوة األوىل باجتاه وضع هذه اخلطوط التوجيهية، كما أن األعضاء اآلخرين والشركاء يف التنمية 
 ىل املسامهة يف تيسري هنج إقليمي أو إقليمي فرعي.مدعوون إ

 وبناء القدرات المائّيةدعم المنظمة لإلرشاد في مجال تربية األحياء 

واصلت املنظمة جهودها يف دعم عملية تنمية القدرات على مجيع مستوياهتا، لدعم التعزيز يف األجل الطويل  -27
 لنظم اإلرشاد الشاملة من خالل مشاريع متنوعة.

 أفريقيا

والسنغال  يف أفريقيا )غامبيا التجارية األعمالممارسة حلقات عمل إقليمية أو وطنية للتدريب على  ُعقدت عدة -28
يف جمال  التجارية بيساو وتنزانيا(. وغّطت حلقات العمل هذه األبعاد التقنية وتلك املتعلقة باألعمال-ومجهورية غينيا

 استزراع األمساك.

بدعم من مشروع التعاون الثالثي  املائّيةنظمة وثيقة مشروع حول تنمية تربية األحياء ويف إثيوبيا، وضعت امل -29
 يف اجملتمعات احمللية. املائّيةهولندا( هبدف تنمية سلسلة القيمة اخلاصة برتبية األحياء  -الصني -)منظمة األغذية والزراعة

( على حتديد ومعاجلة القيود الرئيسية 04TCP/MOZ/36ويف موزامبيق، يرّكز مشروع التعاون التقين للمنظمة ) -30
حياء رسات اجليدة يف جمال تربية األ، وال سيما توفري البذور وتطبيق املماإهنامبانيف تنمية إنتاج مسك البلطي يف مقاطعة 

قدراهتم من خالل بناء  املائّية. كذلك، دعمت املنظمة املزارعني األسريني على نطاق صغري يف جمال تربية األحياء املائّية
. ومشل ذلك النظر يف إمكانية توفري أعالف بديلة تصنع من املكونات احمللية املائّيةعلى صعيد إدارة العلف وتربية األحياء 

 ومنتجات املزرعة واختبارها كعلف لسمك البلطي.
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 الدول الجزرية الصغيرة النامية

يف الدول اجلزرية الصغرية النامية. ويف البحر الكارييب،  املائّيةالدعم لتنمية تربية األحياء  توفري املنظمة واصلت -31
 التدريب( TCP/SLC/3601 15/II/SLC/16مشلت األنشطة يف إطار مشروع "حنو ثورة زرقاء يف البحر الكارييب )الوثيقة 

قيمة. كما أن مشروع "التكيف مع تغري املناخ يف قطاع الفين وتنمية القدرات يف جمال االستزراع املائي لتطوير سالسل ال
 املائّيةيدعم تكّيف قطاع تربية األحياء  (SLC/202/SCF/ CC4FISH, GCP)مصايد األمساك شرق البحر الكارييب" 

 يف سبع دول جزرية صغرية نامية مع آثار تغرّي املناخ.

ا يف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف أفريقيا" أفريقيا، وفّر مشرع "اعتماد ممارسات زراعية كفؤة وذكية مناخي   ويف -32
)األربيان ومسك البلطي( يف الرأس األخضر،  املائّيةالدعم الفين لتنمية تربية األحياء  (GCP /RAF/506/MUL)الوثيقة 

 لتحسني وخباصة ،املائّيةاملنظمة للقيود الرئيسية يف تنمية قطاع تربية األحياء يف إطار مبادرة النمو األزرق. كذلك، تتطرق 
 البلطيمسك و  األربيان إنتاجيف جمال و  املائّيةطبيق املمارسات اجليدة يف قطاع تربية األحياء وت والعلف البذور

ومساعدة الشركاء يف التعّرف  املائّية( من أجل وضع اسرتاتيجية وطنية لرتبية األحياء UTF/CVI/047/CVI )الوثيقة
 احتياجات االستثمار، وتصميمها وحتديدها كجزء من خطة االستثمار الوطنية.  إىل

للكفاف يف اجلزر اخلارجية يف توفالو"  املائّيةأّما يف احمليط اهلادئ، فقد هدف املشروع بعنوان "جتربة تربية األحياء  -33
الفنية واالقتصادية على صعيد استدامة إنتاج السمك اللبين يف  ( إىل جتاوز الصعوباتTCP/TUV/3702/C2)الوثيقة 

عم اإلرشاد ا ودتوفر املواد متدني  يكون جمموعات اجلزر النائية حيث تكون التكاليف املرتبطة مبدخالت املزرعة عالية، و 
الكلفة، مبا يف ذلك: ختفيض  يف االقتصاد الرامية إىل  تعاون قوي ضمن اجملتمع احمللي لتجربة احللولا. ويتم النظر يفحمدود  

وقت الرتبية من خالل صيد األمساك احلية وتربية األمساك حبجم السوق، وجتربة األعالف لزيادة حمتوى الدهون وخفض 
تدريب يف املزرعة على التنفيذ ورصد النتائج. كما يتم النظر يف إمكانية توفري املساعدة الفنية الملوث اجليومسني، إضافة  إىل 

عم املؤشرات على وفرة السمك اللبين يف البحريات وسالمة هذه البحريات. ويتم استكشاف الفرص الستخدام السمك لد
 اللبين املكّيف بشكل طبيعي مع املياه العذبة من أجل استخدامه يف االستزراع املائي. 

 منطقة البحر األبيض المتوسط

 املائّية( تربية األحياء TCP/INT/3702ل األزرق )الوثيقة يف تركيا واجلزائر وتونس، يدعم مشروع مبادرة األم -34
ا تتضمن أنواع   املائّيةملصايد األمساك القائمة على تربية األحياء  تفقيساملستدامة. وهو يدعم بصورة خاصة إقامة منطقة 

 ا.هامة حملي  

 أوروبا وآسيا الوسطى

واستعادة اإلنتاج احمللي من مسك  تعزيز وتربية وحفظستان، أجرى مشروع تليفود بعنوان "يف طاجيك -35
ا من األنشطة املتصلة ببناء قدرات ( عدد  TFD-17/TAJ/002" )الوثيقة )الشبوط( الشائع" يف طاجيكستان "الكارب

األمساك من خالل عروض لتكنولوجيات تغذية األمساك وتوفري الظروف املالئمة لرتبية األمساك. واهلدف  صغار مستزرعي
وبالتايل زيادة توفر منتجات  املستزرعنيني املمارسات يف جمال تغذية األمساك لزيادة إنتاجية صغار حتسهو من املشروع 

 معقولة يف األسواق احمللية.بأسعار األمساك 
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مفقسة ألمساك الكارب وساعد صغار قامة إ GCP/KYR/012/FINويف مجهورية قرغيزستان، دعم املشروع  -36
 حمسنة. عن أعالف مسكية يف استخدام البيض املخّصب املستورد من الدامنارك، فضال   مسك الرتويت مستزرعي

 آسيا والمحيط الهادئ

عن قضايا أعالف األمساك  افني   اتقرير   الدويل والبنك والزراعة األغذية منظمة بني التعاوين الربنامج يوفر اهلند، يف -37
 ،املائّية األحياء تربية يف املهارات على الرتكيز من كجزء  البنغاسيوس،مسك البلطي ومسك  استزراعاملتصلة بدعم توسيع 

 .واإلرشاد التكنولوجيا ونقل القدرات، وتنمية

 ايف إندونيسيا، دعمت املنظمة مشروع   املائّيةلصغار مريب األحياء  احملي   املصنوعة األعالف توفر حتسني وهبدف -38
يف إندونيسيا  املائّيةضمن برنامج التعاون الفين بعنوان "دعم الكفاية الذاتية من األعالف احمللية لرتبية األحياء 

 باستخدام األعالف إدارة اسرتاتيجيات وعلى لألعالف احملسنة الرتكيبات على املشروع ويرّكز". 2019-2017 الفرتة يف
 .املواتية البيئة دعم مع حمليا ، متوفرة مكونات

 التعاون برنامج ضمن مشروع تنفيذ املنظمة دعمت ،املائّية األحياء لرتبية اجليدة البذور إمدادات حتسني وهبدف -39
" يف ميامنار. وعّزز املشروع القدرات إلنتاج بذور إنتاج بيض مسك البلطي وإدارة استزراعه يف ميامنار " حتسني بعنوان الفين

ا وعرض املمارسات اجليدة يف جمال إنتاج بيض لى ساللة مسك البلطي احملسنة وراثي  جيدة من مسك البلطي واحلصول ع
ا تصميم نظام فقاسة حبرية متعددة الوظائف من خالل تنفيذ مشروع منشأة مسك البلطي واستزراعه. ودعمت املنظمة أيض  

ا ضمن برنامج التعاون التقين ودعمت املنظمة مشروع   .2019-2018ضمن برنامج التعاون الفين يف سري النكا يف الفرتة 
. ويركز املشروع 2019-2017بعنوان "دعم بناء القدرات الوطنية الفنية لتنمية قطاع استزراع األربيان يف كمبوديا" يف الفرتة 

. وأّما يف ميامنار، فقد على بناء القدرات املتصلة بإنتاج بيض األربيان واإلدارة الصحية يف استزراع األربيان يف كمبوديا
يف ميامنار لتحديد مواقع هذه النظم حيث يتم ختزين  نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العامليةا مع تعاونت املنظمة أيض  

 18.األمساك يف حقول األرزّ 

اك الصغرية من خالل إقامة مالجئ لألمس ويف مجهورية الو الدميوقراطية الشعبية، دعمت املنظمة تنويع إنتاج األرزّ  -40
خالل املوسم اجلاف، مبا حيّسن التغذية لدى املنتجني  املائّيةلزيادة توفرها واحلصول على احليوانات والنباتات  يف حقول األرزّ 

 19.على نطاق صغري وجمتمعاهتم

 تكنولوجيا على قائمة حلول خالل من والتخطيط املوارد خرائط رسم عملية يف القدرات بناء املنظمة ودعمت -41
توسيع يف الفلبني من خالل مشروع منشأة يف إطار برنامج التعاون التقين و  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا على قائمة

بنغالديش وإندونيسيا والفلبني وممارسات تربية مسك البلطي املقاوم لتغرّي املناخ يف  األمساك يف حقول األرزّ  استزراعنطاق 
 .2019-2017روع إقليمي يف إطار برنامج التعاون التقين يف الفرتة وسري النكا وفييت نام من خالل مش

                                                      
18 /www.fao.org/giahs  
19, M. 2019. Promoting “aquatic diversification” of ricefield environments for Taylor, N., Halwart-Sirimanotham, C., Innes 

food and nutrition security in the Lao People’s Democratic Republic. FAO Aquaculture Newsletter, N°60, pp. 22. 

/.org/fishery/publications/fanwww.fao 

http://www.fao.org/giahs/
http://www.fao.org/fishery/publications/fan/
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 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 والبحر الالتينية أمريكا يف األمساك الستزراع كبديلالثنائية الصّمامات   املائّيةمناقشة أمهية تربية األحياء  مّتت -42
 يفيد أن ميكن ااقتصادي   اونشاط   لألغذية حمتمال   اإنتاج   بوصفه األخرية الفرتة يف املنظمة أحداث من سلسلة خالل الكارييب

 لبيض االصطناعي اإلنتاج حول افني   دليال   امؤخر   املنظمة نشرت وقد. الساحلية املائّية األحياء تربية جمال يف املنتجني صغار
 .السمك خللفة املبكر والنمو الصمامات ثنائيات بيض إنتاج تقنيات حول املنظمة مطبوعات جمموعة إىل يضيف مبا احملار،

يف األقفاص البحرية على شواطئ البحر الكارييب ملصلحة  املائّيةنيكاراغوا، دعمت املنظمة تنمية تربية األحياء  ويف -43
 من السكان األصليني على بناء وإدارة األقفاص اصياد   120للسكان األصليني. وقد مّت تدريب حوايل  تويمسكجمتمعات 

 من أجل تربية نوعني حمليني من األمساك، وجيري تكرار جتربة مواقع األقفاص وتوسيع نطاقها.

 اليوم وجيري. الريفية اجملتمعات يف املائّية األحياء تربية تنمية يف احلكومة مبساعدة املنظمة قامت كولومبيا،  ويف -44
األسواق  املائّيةزيادات مطردة يف اإلنتاج، وبعد أن دخلت منتجات تربية األحياء  حصول بعد التجريبية املشاريع تكرار

 ا.مزارع   240ا ازداد عددهم اليوم ليصل إىل أكثر من مزارع   60العرض حوايل  موضوع شاريعاملاحمللية واإلقليمية. وقد مشلت 

 على الصعيد العالمي

بني القطاعني العام واخلاص حول تربية األحياء البحرية يف البحر يف  قدعُ  اهام   اإقليمي   امؤمتر   املنظمة ترأست -45
 املستدامة التنمية لضمان اإلدارة جمال يف املمارسات وأفضل الفنية االبتكارات أمهية على الضوء ألقى 2018سنغافورة عام 

 املناقشات بدأت وقد. العملية ربالتجا وتبادل املعلومات تقاسم أمهية على الضوء تسليط متّ  كما.  الفرعي القطاع هلذا
 .الالتينية أمريكا يف مماثل حدث لتنظيم

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خالل اجتماع استشاري حول املشروع بعنوان  ااملنظمة أيض   وتعاونت -46
وأشكاله ومنتجاته  املائّية" إلعطاء حملة عامة عن قطاع تربية األحياء املائّية حياءاأل تربية يفة الطبيعية املشعّ  النويدات "نقل

وإنتاجه احلايل. وكانت هذه االستشارة هتدف إىل تقدمي املشورة على حنو مالئم لألمانة يف الوكالة الدولية بشأن تربية 
ومصايد األمساك )مبا يف ذلك  املائّيةاملشعة اليت تظهر بشكل طبيعي يف منتجات تربية األحياء  والنويدات، املائّيةاألحياء 

 النشاط يف املنتجات الغذائية النهائية. حماور تركيزاملدخالت مثل األعالف( وآثار ذلك على 

ماعية لرتبية األحياء شنغهاي، نّظمت املنظمة حلقة عمل دولية حول اآلثار االجت يف احمليط جامعة مع وبالشراكة -47
 با يتطلإلظهار كيف أن وضع النماذج احليوية االقتصادية قد يصبح ابتكار  فنية  وثيقةالزراعية املتكاملة. وُنشرت  املائّية

حتسني األداء الفين واالقتصادي يف ظل  على األمساك بصورة عامة( الكثري من املعرفة ملساعدة مريب أمساك البلطي )أو مريّب 
 20املناخ.تقلبات 

                                                      
20Cai, J.N., Leung, P.S., Luo, Y.J., Yuan, X.H. & Yuan, Y.M. 2018. Improving the performance of tilapia farming under  

climate variation: perspective from bioeconomic modelling. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 608. 

Rome, FAO 
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 املعيارية املشورة خالل من املائّية األحياء لرتبية املناطق تقسيم جمال يف القدرات لتنمية الدعم توفري املنظمة وتواصل -48
 على املباشرة الفنية املساعدة تدخالت خالل ومن واملعلومات واملعرفة السياسات يف منتجات توفري عرب الفين والتوجيه

 21.والقطري اإلقليمي املستويني

رتبية األحياء بالتعريف  لدعم INTEGRATEاملنظمة يف مشروع االحتاد األورويب املشرتك بني األقاليم  وشاركت -49
ا للبيئة، وخباصة زراعة األعشاب ضمن إنتاج أكثر احرتام   املائّيةمنتجات تربية األحياء  وتنويع ،املتعددة واملتكاملة املائّية

 22البحرية.

 المائّيةبما في ذلك صحة الحيوانات  األحيائياألمن 

النهج اإليكولوجي  إزاء اإليكولوجي للنظام هنج عبا باتّ  املناطق وإدارة املائّية األحياء لرتبية املناطق تقسيم ليشكّ  -50
ضمن القدرة االستيعابية  املائّيةللمساعدة يف ضمان أن تبقى العمليات املتصلة برتبية األحياء  اا مفيد  إطار   املائّيةلرتبية األحياء 

 يففقوانني تقسيم املناطق  23للنظام اإليكولوجي احمليط والوقاية من األمراض والتخفيف من النزاعات على استخدام املوارد.
على منطقة واحدة، مبا خيّفض خماطر األمراض ويساعد يف تضمن أاّل يرّكز منتجي السلمون بشكل مفرط  مثال   النرويج

 التخفيف من اآلثار البيئية.

، مثل مشروع بعنوان " تعزيز القدرات األحيائيعملت املنظمة مع عدد من املشاريع املتصلة باألمن  وقد -51
 " يد األمساكبشأن االستخدام احلذر واملسؤول ملضادات امليكروبات يف مصا والسياسات وخطط العمل الوطنية

(. وقد ُأجريت أنشطة عديدة يف إطار عمل املنظمة على مقاومة مضادات امليكروبات FMM/RAS/298/MUL)الوثيقة 
 املائّيةيف تربية األحياء  األحيائي)مبا يف ذلك األمن  24. ومّت تنظيم العديد من حلقات العمل اإلقليمية(2016-2020)

يف  املائّيةرت املنظمة التوجيهات على صعيد تنمية مكّون تربية األحياء نام(. للتوعية. ووفّ  فييتو  الفلبنيو  ماليزياو  )الصني
خطط العمل الوطنية يف البلدان حول مقاومة مضادات امليكروبات ضمن برنامج الصحة الواحدة، كما قّدمت توجيهات 

ان املتعلق مبقامة مبضادات امليكروبات. فنية بشأن خطوات تفصيلية يف تصميم استخدام مضادات امليكروبات واالستبي
كذلك، وفّرت املنظمة التوجيهات لنظم التفتيش من أجل إدراج مقاومة مضادات امليكروبات يف أخذ عينات منتجات 

لسمك؛ وإدارة نفايات منتجات السمك واستخدام سيالج السمك )لتقليص احلاجة إىل مضادات امليكروبات يف ا
واجلمهور العام )من  املائّيةمحالت اتصال توّجهت إىل املهنيني/املنتجني يف جمال تربية األحياء  العالج(. كما جرى تنظيم

خالل النشرات والندوات والزيارات إىل املزارع ووسائل التواصل االجتماعي(. وأّما على صعيد احلوكمة، فقد وفّر املشروع 
عمل الوطنية يف البلدان بشأن مقاومة مضادات امليكروبات. توجيهات أكثر صراحة  يف تنمية املكّون املائي يف خطط ال

باالستناد إىل خطوط توجيهية للمراقبة  تهاوانطلقت عملية مجع البيانات حول استخدام مضادات امليكروبات ومقاوم
 .األولّية

                                                      
21stakeholder perspectives on spatial planning ‐Manjarrez, J., Massa, F. & Fezzardi, D. (2019), Multi‐Corner, R. A., Aguilar

www.doi.org/10.1111/raq.12321processes for mariculture in the Mediterranean and Black Sea. Rev Aquacult.  
22 /imta.eu/project-integratewww. 
23infected zones, Reantaso, M. G. 2017. Biosecurity, zoning and compartments, -Huchzermeyer, K. D. A. & Bondad  

disease-free zones. In J. Aguilar-Manjarrez, D. Soto & R. Brummett. Aquaculture zoning, site selection and area 
management under the ecosystem approach to aquaculture. Full document, pp. 67–86. Report ACS113536. Rome, FAO, and 

i6992e.pdf-www.fao.org/3/aoup, Washington, DC. 395pp. World Bank Gr 
24 www.fao.org/fishery/nems/41001/ar; http://www.fao.org/fishery/nems/40956/en; www.fao.org/fishery/nems/40953/en 

https://doi.org/10.1111/raq.12321
http://integrate-imta.eu/project/
http://www.fao.org/3/a-i6992e.pdf
http://www.fao.org/fishery/nems/41001/ar
http://www.fao.org/fishery/nems/40956/en
http://www.fao.org/fishery/nems/40953/en
http://www.fao.org/fishery/nems/40953/en
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شارك فيه كّل من الربازيل والصني  الذي) TCP/INT/3501أن مشروعني مشرتكني بني األقاليم مها املشروع  كما -52
وغواتيماال  وإكوادورالذي شارك فيه كل من كولومبيا ) TCP/IN/3502وإكوادور وإندونيسيا واملكسيك وتايلند( واملشروع 

يان ( تطّرقا إىل مرضني هامني يف األربالنكاوهندوراس واهلند ومجهورية إيران اإلسالمية واملكسيك وبنما وبريو والفلبني وسري 
على التوايل. وقد عّزز هذان املشروعان  ،ض فريوس النخر العضلي املعدي ومتالزمة النخر الكبدي البنكرياسي احلادمها مر  

مشروع واحد أيضا  نظام التدقيق يف  لواستكما 25والقدرات على خفض خماطر األمراض وإدارهتا، األحيائياألمن  حوكمة
 26حاالت التأهب للطوارئ واالستجابة هلا.

  اجلاري فاملشروع. البحريات بلطي فريوس بشأن املخاطر من احلدّ /القدرات تعزيز املنظمة وواصلت -53
 يف البحريات بلطي يف الناشئ الفريوس يف املخاطر مناحلد /القدرات"تعزيز  بعنوان( GCP/RAF/510/MUL)الوثيقة 

 األول، الرئيسي نشاطه أجرى أفريقيا، مع للتضامن األمانة حساب من املمّول األفريقي، البلطي لسمك املائّية األحياء تربية
 2018ديسمرب/كانون األول  13إىل  4انعقدت يف  27أيام حول فريوس بلطي البحريات 10ملدة  مكثفة تدريبية دورة ووه

 ا مفصال  مندوبون من ستة بلدان مشاركة )أنغوال، ومصر، وغانا، وكينيا، ونيجرييا وأوغندا( تنفيذ  يف كيسومو، كينيا. وأعّد 
على الصعيد القطري خلطط عملهم الوطنية اخلاصة مبكافحة فريوس بلطي البحريات، مبا يف ذلك التشخيصات املقررة 

ت ونشر املعلومات، واملشاورات الوطنية والتأهب حلاالواملراقبة )مبا يف ذلك دراسات استقصائية ميدانية ونشطات خمربية(، 
املرتبطة بانتشار هذا  األحيائيّدد مدى خماطر األمن حُ  28مخاطر يف استنباط معرفة اخلرباءالطوارئ. كذلك، ُأجري تقييم لل

ا التدابري يف جمال األمن أيض   تّددالفريوس يف املناطق/البلدان اخلالية منه وانتشاره يف البلدان حيث توّطن املرض، وحُ 
 إلدارة هذه املخاطر. األحيائي

للجزر واألقاليم يف احمليط  املائّيةصل برتبية األحياء املتّ  األحيائياألمن  جمال يف املساعدة تقدمي املنظمة واصلوت -54
: TCP/PLW/3601/C1ا يف إطار برنامج التعاون التقين يف باالو )الوثيقة كملت مؤخرّ منشأة استُ  اهلادئ من خالل

: TCP/MIC/3603/C2يف باالو( ومشروع جاٍر لواليات ميكرونيزيا املوّحدة )الوثيقة  األحيائيتعزيز قدرات األمن 
ما  2017ه عام ذ(. وحّقق املشروع األول الذي جرى تنفياألحيائيواألمن  املائّيةاالسرتاتيجية الوطنية لصحة احليوانات 

ومشروع اللوائح املتصلة بإدارة التلوث  املائّيةاملائي للكائنات  األحيائيئح املتصلة باألمن إعداد مشروع اللوا (1يلي: )
. وترد مجيع األحيائيإعداد إطار لقاعدة بيانات األمن و( 3)لوطنية اليت ناقشت مشروع اللوائح؛ املشاورة او  (2)البيولوجي؛ 

ا العديد من قوائم التوصيات املنبثقة عن أنشطة مشاريع خمتلفة. أّما املشروع الثاين تضّمن أيض   29هذه العناصر يف تقرير
 .األحيائيواألمن  املائّيةفتمثلت نتيجته املتوقعة بوضع اسرتاتيجية وطنية بشأن صحة احليوانات 

املستدام واإلطار القانوين لإلنتاج الكفؤ و  األحيائيحتسني حوكمة األمن  -GCP/GLO/979/NOR واملشروع " -55
" املمّول من الوكالة النروجيية للتنمية الدولية يهدف إىل دعم البلدان يف التنمية املستدامة لصناعة املائّيةيف جمال تربية األحياء 

وتعزيز ومتكني األطر القانونية والرتويج  األحيائياألمن  جمال من خالل حتسني النظم واملمارسات يف املائّيةتربية األحياء 
االجتماع الثاين  (1). وقد جرى تنظيم أربع حلقات عمل: املائّيةات الرشيدة واملسؤولة يف جمال تربية األحياء لممارسل

  املائّيةيف جمال تربية األحياء  األحيائيألصحاب املصلحة املتعددين حول مسار اإلدارة التدرجيي لتحسني األمن 
                                                      

25 y.org/publication/archivedetails.php?id=152&q=1www.asianfisheriessociet ؛ bt131e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

26 www.fao.org/3/ca2705en/CA2705EN.pdf  

27 www.fao.org/fishery/nems/41135/zh 
28www.fao.org/3/CA2864EN/ca2864en.pdf  
29 /www.fao.org/publications/card/en/c/CA1969EN 

http://www.asianfisheriessociety.org/publication/archivedetails.php?id=152&q=1؛
http://www.asianfisheriessociety.org/publication/archivedetails.php?id=152&q=1؛
http://www.fao.org/3/a-bt131e.pdf
http://www.fao.org/3/ca2705en/CA2705EN.pdf
http://www.fao.org/fishery/nems/41135/zh
http://www.fao.org/3/CA2864EN/ca2864en.pdf
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA1969EN/
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اجتماع جمموعة العمل الفنية املعنية مبسار اإلدارة التدرجيي و  (2)(؛ 2019يناير/كانون الثاين  31-29)باريس، فرنسا، 
 املائدة اتمناقشو  (3)(؛ 2019مارس/آذار  22-20)روما، إيطاليا، املائّيةلتحسني األمن احليوي يف جمال تربية األحياء 

راقبة لدى املنظمة اليت تتكون من استخدام قائمة امل)ب املائّيةملخاطر ألمراض احليوانات املستديرة حول املراقبة القائمة على ا
املستديرة حول اقتصاد  املائدة اتمناقشو  (4)(، 2019أبريل/نيسان  10-9نقطة لغري األخصائيني( )أوسلو، النرويج،  12

(. كما أن بعثة ميدانية إىل إندونيسيا جرت يف 2019أبريل/نيسان  11-10)أوسلو، النرويج،  املائّيةصحة احليوانات 
ر الذي يصيب األربيان. ومن املقرّ  Enterocytozoon hepatopenaeiوضعت تصميم مراقبة فريوس  2019مايو/أيار 

 .2019أن تبدأ التجارب يف يوليو/متوز 

يف أمريكا الالتينية:  املائّيةومّت تنظيم حلقة عمل فنية حول "استخدام مضادات امليكروبات يف تربية األحياء  -56
التحديدات وآفاق املستقبل" يف إطار املشروع اإلقليمي للمنظمة بعنوان "دعم عملية وضع خطط عمل وطنية حول مقاومة 

(. وقد ُصّمم هذه املشروع FMM/RLA/215/MULارييب )الوثيقة مضادات امليكروبات يف أمريكا الالتينية والبحر الك
مة مضادات و ملعاجلة الصعوبات اليت تواجهها البلدان اليت تكون يف املراحل األوىل من وضع خطط عملها الوطنية بشأن مقا

يكروبات يف ما خيّص امليكروبات يف قطاع األغذية. وعاجلت حلقة العمل مسألة البيئة، وخباصة املياه ومقاومة مضادات امل
، مبا يف ذلك قطاعات األربيان والسلمون ومسك البلطي. وكان اهلدف الرئيسي املائّيةمنو الصناعة اإلقليمية لرتبية األحياء 

من حلقة العمل توعية السلطات وأصحاب مصلحة آخرين على أمهية انتشار مقاومة مضادات امليكروبات من خالل بيئة 
 األغذية( واالّطالع على اإلجراءات اليت تتخذها )مثال   املائّية)أي املياه( ومدخالت تربية األحياء  املائّيةتربية األحياء 

احلكومة والصناعة على صعيد االحتواء واملكافحة وتدابري ممكنة يف جمال التخفيف من املخاطر. وحضرت تسعة بلدان 
 ا وإكوادور وهندوراس واملكسيك وبريو(.هذا احلدث )األرجنتني والربازيل وشيلي وكوستاريكا وكولومبي

 المائّيةحياء أللتنمية تربية ا المائّيةالموارد الوراثية 

 األساسية، املعايري إطار: املائّية الوراثية املوارد تنميةا توجيهية لصانعي السياسات حتت عنوان املنظمة خطوط   نشرت -57
موعة جم مع بالتشاور اإلطار هذا ُوضع وقد. املائّية الوراثية للموارد الفعالة اإلدارة تتيح املعايري من أساسية جمموعة توفّر وهي

والتكنولوجيات ذات الصلة التابعة للجنة مصايد األمساك )جمموعة العمل  املائّيةالعمل االستشارية املعنية باملوارد الوراثية 
 .إقليمية عمل حلقات خالل من منه والتحقق امليدان يف جتربته وجرتاالستشارية( 

(، تعمل املنظمة على وضع سجّل لألنواع GCP/GLO/970/GERخالل مشروع ممّول من أملانيا )الوثيقة  ومن -58
لمنظمة يف روما، إيطاليا يف الرئيسي لقّر املعقد حلقة عمل للخرباء يف  ا. ومن املقرر حالي  املائّيةمن املوارد الوراثية  املستزرعة

 .0192أغسطس/آب  1متوز إىل /يوليو 29

لألغذية والزراعة يف العامل وإجراءات املتابعة،  املائّيةعن التقرير عن حالة املوارد الوراثية  إضافية معلومات وترد -59
نظر الوثيقة أيف وثيقة عمل منفصلة ) املائّيةاملختصة برتبية األحياء  الفرعّية عن التوجيهات امللتمسة من اللجنة فضال  
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 المائّيةالمنظمة لألجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك وشبكات تربية األحياء دعم 

 تربية قطاع وتنمية األمساك ملصايد املستدامة اإلدارة لتوفري رئيسية بأمهية اإلقليمي البعد على املنظمة عمل سميتّ  -60
 اإلقليمية املنظمات تواصل السياق، هذا ويف. األمساك ملصايد اإلقليمية لألجهزة السريع عالتوسّ  أبرزه ما وهذا ،املائّية األحياء
 االستدامة إىل الدعوات إىل باالستجابة تطورها األمساك ملصايد اإلقليمية االستشارية واألجهزة األمساك مصايد إلدارة

 .أعضائها جانب من األقوى وااللتزام املستمدة الدروس ونتيجة واحلوكمة اإلدارة وحتسني

أن املنظمة شجعت ودعمت املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك واألجهزة االستشارية اإلقليمية  كما -61
ملصايد األمساك لعدة سنوات. وشاركت مباشرة يف إقامة بعض منها، فأضفت الطابع الرمسي على الفرص املوجودة لتبادل 

 األجهزة هذه استفادت وقد. مستدام حنو على املشرتكة املوارد إلدارة الالزمة العمليات نّفذت أو معنّي، إقليم ضمناخلربات 
 .العمليات جمال ويف واملايل القانوين، ودعمها أمانتها ومن الفنية املسائل يف املنظمة مشورة من

 ملصايد اإلقليمية األجهزة أمانات شبكة خالل من اإلقليمي التعاون بتعزيز ناشط حنو على ملتزمة واملنظمة -62
للمشاورة واحلوار اإلقليمي، مبا يتيح معاجلة القضايا ذات األولوية واالهتمام املشرتك  للرتويج ىاليت توفّر منتد 30األمساك

، وتيسري 31وتعزيز التعاون اجلاري وتبادل املعلومات؛ وتوفري املنتجات الفنية ومنتجات االتصال مثل إصدار جملة حمددة
ا حيث البيانات. وقد بدأت الشبكة عملها منذ عشرين عام  عن لمعلومات لخمصص ومصادر أخرى  إلكرتوينإنشاء موقع 

ع أكثر ا يتمتّ ا وشريك  عضو   50ا أكثر من ، وهي تضّم حالي  لتابعة للمنظمة وغري التابعة هلاعقدت االجتماع األول لألجهزة ا
 .املائّيةمن ثلثهم بوالية يف جمال تربية األحياء 

إىل  انظر   األمساك، ملصايد اإلقليمية األجهزة من العديد إىل بالنسبة أمهية يزداد اقطاع   املائّية األحياء تربية وتصبح -63
أمهيتها بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية على الصعيد اإلقليمي، وتوليد الدخل والعمل والتجارة. ويف بعض احلاالت، 

هيئة مصايد األمساك  ،التفاقية وقت إنشاء اجلهاز املعين )مثال  ومل تكن مدرجة يف ا امؤخر   املائّيةُأضيفت والية تربية األحياء 
جلنة مصايد أمساك شرق وسط األطلسي(، و  يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب املائّيةالصغرية النطاق واحلرفية وتربية األحياء 

 .التأسيسي صّكها يف ملحوظ غري أنه رغم املائّية األحياء تربية جمال يف األجهزة بعض وتعمل

األجهزة  أماناتا عضو يف شبكة هي أيض   اليتو عدد األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك اليت أنشأهتا املنظمة،  ويبلغ -64
، وال سيما: هيئة مصايد املائّيةسبعة منها بوالية يف جمال تربية األحياء  عتمتّ ي اجهاز   عشر أحد األمساك، ملصايداإلقليمية 

يف آسيا الوسطى والقوقاز، وجلنة مصايد األمساك  املائّيةهيئة مصايد األمساك وتربية األحياء و  أمساك آسيا واحمليط اهلادئ،
يف أمريكا  املائّيةالنطاق واحلرفية وتربية األحياء  هيئة مصايد األمساك الصغريةو  ،يف أفريقيا املائّيةالداخلية وتربية األحياء 
، واهليئة العامة ملصايد املائّيةاللجنة االستشارية األوروبية ملصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء و  ،الالتينية والبحر الكارييب

ملصايد األمساك. وتتعاون هذه األجهزة  اهليئة اإلقليميةو واهليئة العامة ملصايد األمساك يف البحر األبيض املتوسط  ك،األمسا
مجعية ميكرونيزيا يف أفريقيا، و  املائّيةة األحياء من حول العامل مبا يف ذلك شبكة تربي املائّيةمع شبكات إقليمية لرتبية األحياء 

وشبكة مراكز تربية األحياء  يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ، املائّيةشبكة مراكز تربية األحياء املستدامة، و  ةاملائيّ ية األحياء لرتب
 يف األمريكيتني. املائّيةيف وسط شرق أوروبا، وشبكة تربية األحياء  املائّية

                                                      
30 /www.fao.org/fishery/rsn 
31 www.fao.org/3/ca3925en/CA3925EN.pdf 

http://www.fao.org/fishery/rsn/
http://www.fao.org/3/ca3925en/CA3925EN.pdf
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ر الذي وفرته املنظمة من خالل شبكة أمانات األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك، فهي توفّ  الدعم إىل وإضافة   -65
يف سياق املشاريع واملبادرات، بالتعاون مع األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك ومع شبكات إقليمية  الدعم الفين والسياسايت

 ، كما يف ما يلي:املائّيةلرتبية األحياء 

  املائّيةيهدف املشروع بعنوان "ختطيط وتنمية االستثمار يف األعمال التجاري يف جمال تربية األحياء " 
من  املستدامة املائّيةمجعية ميكرونيزيا لرتبية األحياء ادة القدرات الفنية يف ( إىل زيTCP/SAP/3603)الوثيقة 

. املائّيةيف جمال تربية األحياء  التجارية تعزيز هنج األعمال عرب املائّيةخالل زيادة وإدامة إنتاجية قطاع تربية األحياء 
 املائّيةية يف جمال تربية األحياء وسوف يتحقق ذلك من خالل وضع اسرتاتيجيات وطنية لتنمية األعمال التجار 

جه إىل وضع اسرتاتيجية إقليمية لتنمية األعمال التجارية يف جمال تربية األحياء لكّل بلد، األمر الذي سوف يتّ 
. ويف هناية املشروع، سوف تُعرض االسرتاتيجية اإلقليمية خالل منتدى إقليمي للحصول على الدعم من املائّية

 ملني.ماحنني ومستثمرين حمت

  يف آسيا الوسطى والقوقاز املائّيةهيئة مصايد األمساك وتربية األحياء ويهدف مشروع 
بشأن تنمية املعنية األمساك والسلطات  مستزرعي( إىل حتسني القدرات الفنية لدى TCP/SEC/3701 )املشروع

جان، ومجهورية كازاخستان، أعالف األمساك يف آسيا الوسطى. والبلدان املستفيدة من املشروع هي مجهورية أذربي
ومجهورية قرغيزستان، ومجهورية طاجيكستان وأوزبكستان. وتتمثل املبادرة اإلقليمية واجملال ذات األولوية بتمكني 

 أصحاب احليازات الصغرية واملزارع األسرية لتحسني سبل العيش يف األرياف واحلد من الفقر.

  هيئة مصايد األمساك الصغرية النطاق واحلرفية وتربية ، انعقدت الدورة اخلامسة عشرة 2018ويف يناير/كانون الثاين
 عن مراقبني يف اهليئة، فضال   اعضو   ابلد   14يف بنما. وقد حضرها  يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب املائّيةاألحياء 

ومركز معلومات السوق واخلدمات  املائّيةاء منظمة أمريكا الوسطى املعنية بقطاع مصايد األمساك وتربية األحيمن 
لألمهية املتزايدة ملصايد األمساك  اونظر  . االستشارية اخلاصة باملنتجات السمكية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

ة يف إنتاج األغذية، واألمن الغذائي والتغذوي، ويف التخفيف من وطأة الفقر، أوصت اهليئ ائّيةاملوتربية األحياء 
بسلسلة من اإلجراءات اإلقليمية ورتبت أولوياهتا وهي ترتاوح بني مكافحة الصيد غري املشروع، ودعم تنمية تربية 

 على نطاق صغري وتعزيز بيئة التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب. املائّيةاألحياء 

  األعضاء، عملت إدارة مصايد بني املائّية األحياءوبالنسبة إىل تنمية القدرات يف جمال مجع اإلحصاءات عن تربية 
ا ملعايري مثبتة األمساك مع الدول األعضاء ومع األجهزة اإلقليمية لتحديث املعايري واملنهجيات اإلحصائية وفق  

ا، مبا يف ذلك اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك، ومنظمة مصايد األمساك يف حبرية فكتوريا وعدد من البلدان دولي  
 الشريكة.الفردية واملنظمات 

  يفيف أفريقيا، نُظّم اجتماع  املائّيةويف إطار عملية إضفاء الطابع الرمسي على شبكة تربية األحياء 
يف مكتب البلدان األفريقية للموارد احليوانية التابع لالحتاد األفريقي يف نريويب، كينيا. وكان  2018أغسطس/آب 

أحرزته أمانة الشبكة يف عملية دمج الشبكة ضمن مكتب اهلدف الرئيسي من االجتماع استعراض التقدم الذي 
البلدان األفريقية للموارد احليوانية التابع لالحتاد األفريقي. ووضع االجتماع قائمة  من اخليارات واإلجراءات ذات 

ة يف أفريقيا، األمانة احلالي املائّيةاألولوية ليضطلع هبا أصحاب املصلحة ذات الصلة )شبكة تربية األحياء 
للشبكة/منظمة األغذية والزراعة ومكتب البلدان األفريقية للموارد احليوانية التابع لالحتاد األفريقي( من أجل تيسري 
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إضفاء الطابع املؤسسي على أمانة الشبكة يف مكتب البلدان األفريقية للموارد احليوانية التابع لالحتاد األفريقي. 
ن وكينيا ونيجرييا والسنغال وجنوب أفريقيا لإلشراف على تنفيذ خطة وبالتايل، تشكل فريق مهام ضّم الكامريو 

العمل. وطلب االجتماع من املنظمة واملكتب دعم تنفيذ خطة عمل انتقالية ملدة سنتني مبا يف ذلك تيسري فريق 
 املهام املختار ملتابعة األنشطة الرئيسية احملددة.

  ومركز التعاون الدويل للبحوث الزراعية من أجل التنمية،  يف آسيا املائّيةوبالشراكة مع شبكة مراكز تربية األحياء
واإليكولوجيا الزراعية خالل اجتماع  املائّيةخاصة حول التكامل بني الزراعة وتربية األحياء  جلسة   عقدت املنظمة

، ووفّر املائّيةحياء ، األمر الذي شّجع هنج النظام اإليكولوجي لرتبية األاملائّيةاجلمعية العاملية لرتبية األحياء 
يف  املائّيةشبكة مراكز تربية األحياء ا اإليكولوجيا الزراعية. ودعمت املنظمة أيض   يف جمالمدخالت لعمل املنظمة 

 ابلداهنيف  املائّيةامة لرتبية األحياء الربنامج لدعم التنمية املستد يف بناء القدرات التنظيمية ويف تنفيذ أنشطة آسيا
عمت املنظمة وسامهت يف االجتماعني التاسع والعشرين والثالثني جمللس اإلدارة اللذين انعقدا . كذلك، داألعضاء

مارس/آذار  28إىل  26ويف غوانغزو، الصني يف  2018يونيو/حزيران  28إىل  26على التوايل يف مايل، مالديف يف 
لشبكة، ودعمت العملية االنتخابية . وشاركت املنظمة يف جلنة البحث اليت أنشأها املدير العام اجلديد ل2019

النهائية. ودعمت املنظمة الشبكة يف التنظيم املشرتك للمشاورة اإلقليمية حول مقاومة مضادات امليكروبات 
 7إىل  3يف آسيا واحمليط اهلادئ ودراسات احلالة ذات الصلة اليت انعقدت يف  املائّيةاملرتبطة برتبية األحياء 

 يف بانكوك. 2018أيلول سبتمرب/
  ّمت املنظمة الدعم هليئة مصايد األمساك يف آسيا واحمليط اهلادئ يف تنظيم املنتدى االستشاري اإلقليمي السابع وقد

 13إىل  11، والدورة اخلامسة والثالثني يف سيبو، الفلبني يف 2018مايو/أيار  9إىل  7يف سيبو، الفلبني يف 
مارس/آذار  7إىل  5ني للجنة التنفيذية للهيئة يف تشيانغ ماي، تايلند يف والدورة السادسة والسبع 2019مايو/أيار 

. كذلك، قامت املنظمة بدعم اهليئة يف تنظيم حلقة عمل استشارية إقليمية حول بناء قطاع مصايد األمساك 2019
إىل  14بانكوك، تايلند يف  على مقاومة تغري املناخ يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ، اقادر  يكون  املائّيةوتربية األحياء 

 .2017نوفمرب/تشرين الثاين  16

 لس ل املشاركة يف االجتماع األخري جملا من خالة مصايد األمساك يف جنوب شرق آسيمركز تنمي ودعمت املنظمة
 إدارته واجتماع اللجنة التوجيهية للربامج ودعمت عملية وضع برناجمه.

 ةالمائيّ األحياء تحسين تصورات المستهلك إزاء تربية 

 املائّية األحياء لرتبية املتكاملة"التنمية  وبعنوان األورويب االحتاد من املمّول 2020املنظمة يف مشروع أفق  تشارك -66
من املشروع زيادة التنافس اإلمجايل واالستدامة يف قطاع استزراع األمساك البحرية،  واهلدف 32".املتوسط األبيض البحر يف

من خالل سلسلة القيمة بكاملها. وتشمل مسامهة املنظمة يف أنشطة املشروع اجلوانب املتصلة بتحسني أداء األعمال 
ركاء يف املشروع، جيري العمل على التعّرف . وبالتعاون مع الشاملائّيةووضع خطط تسويق اسرتاتيجية ملنتجات تربية األحياء 

ر على الكميات املباعة وعلى إىل مصادر املعلومات النامجة عن ردود الفعل اإلجيابية أو السلبية من جهة الطلب، ممّا قد يؤثّ 
 "دور حول عمل حلقة بتنظيم 2018 ياراملشروع، قامت املنظمة يف مايو/أ ضمن اجلاري العمل ولدعم. السوق أسعار

                                                      
32 h2020.eu-www.medaid 
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مجعت بني خمتلف أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك ممثلني عن اإلعالم  33"ةاملائيّ  األحياء تربية وأسواق اإلعالم وسائل
حول "الصورة اليت ينقلها اإلعالم عن تربية األحياء  اتقرير   ااملتخصص من منطقة البحر األبيض املتوسط. وتعّد املنظمة أيض  

 ".املائّية

ا مع اهليئة يف البحر األبيض املتوسط، تشارك املنظمة أيض   املائّيةاألحياء  لرتبية املتكاملة التنمية مشروع إطار ويف -67
العامة ملصايد األمساك يف البحر األبيض املتوسط وتعّد مواد تروجيية تتوجه إىل اجلمهور بصورة عامة واملستهلكني حول 

ا ملبادئ النمو األزرق. ، وفق  ائّيةاملفع املرتبطة مبنتجات تربية األحياء املستدامة واملنا املائّيةالعوامل اخلارجية يف تربية األحياء 
وإضافة  إىل ذلك، تسعى اهليئة ضمن املشروع ذاته إىل حتديد العوامل اهلامة اليت تؤثر على املقبولية االجتماعية لرتبية األحياء 

قة عمل أوىل بعنوان "أمهية املقبولية االجتماعية من خالل استبيان إلكرتوين وحلقات العمل اإلقليمية. ُعقدت حل املائّية
 AQUAا" يف مونبوليه )فرنسا( يف يف البحر األبيض املتوسط: الدروس املستمدة والسبيل قدم   املائّيةلتنمية تربية األحياء 

ا الوعي العام إزاء تربية ، وناقشت أيض  املائّيةواستكشفت املعرفة احلالية بشأن املقبولية االجتماعية لرتبية األحياء  2018.34
للتعرف إىل األحكام  2019ومنتجاهتا. وُعقدت حلقة عمل أخرى يف موناستري )تونس( يف أبريل/نيسان  املائّيةاألحياء 

يف البحر األبيض املتوسط  املائّيةاالجتماعي لرتبية األحياء  القبولالرئيسية إلعداد اخلطوط التوجيهية من أجل حتسني 
صحاب املصلحة ذات السياسات وغريهم من أ وسوف هتدف اخلطوط التوجيهية إىل مساعدة صانعيوالبحر األسود. 

واملسامهة يف حتسني تصّور  املائّيةالصلة يف تنفيذ املمارسات اجليدة من أجل إطالق العنان إلمكانية تنمية تربية األحياء 
 .املائّيةاجلمهور لرتبية األحياء 

 مجاالت أخرى

 المائّيةرق للمنظمة وتربية األحياء مبادرة النمو األز 

 وكفؤ مستدام حنو على املائّية األحياء تربية قطاع وتنمية إدارة املنظمة أطلقتها اليت األزرق النمو مبادرة صدرتأ -68
 يرمي والذي للمنظمة األزرق لألمل التقين التعاون برنامج: ذلك يف مبا املنتديات، من جمموعة ويف البلدان من العديد يف
 وتونس؛ واجلزائر تركيا يف والبحرية، املائّية األحياء تربية بشأن ذلك يف مبا القطاعات، متعددة استثمار خطط وضع إىل

 حول واحلوار مدغشقر؛ يف املائّية األحياء برتبية اخلاصة األولويات ذلك يف مبا األزرق لالقتصاد وطنية اسرتاتيجية وضع
 الساحلية؛ املائّية األحياء لرتبية حمددة مستهدفة تدخالت على خاصة بصورة الرتكيز مع بنغالديش يف األزرق االقتصاد

 صغري نطاق على املائّية األحياء تربية حول جانيب حدث ذلك يف مبا نريويب، يف املستدام األزرق االقتصاد حول كينيا  ومؤمتر
 .هبا املرتبطة القيمة وسالسل

املنظمة هيكلة املبادرة اإلقليمية للنمو األزرق يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، وباتت اليوم إحدى املبادرات  وأعادت -69
اإلقليمية اخلمسة للمنظمة يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ. ويغطي اإلطار الرباجمي اجلديد هلذه املبادرة مخسة جماالت عمل 

، واستدامة مصايد األمساك الطبيعية وصون النظم املائّيةاملستدام لرتبية األحياء  موللنّ تعزيز البيئة املواتية  (1)رئيسية: 
دعم حتسني الكفاءة والنمو املستدام لرتبية و  (2)اإليكولوجية للمياه البحرية والداخلية والتنوع البيولوجي املائي يف آسيا؛ 

ملستدامة ومحاية التنوع البيولوجي املائي وخدمات النظام تشجيع مصايد األمساك الطبيعية او  (3)؛ يف آسيا املائّيةاألحياء 
                                                      

33 /aquaculturemarkets-massmedia-h2020.eu/index.php/workshop-www.medaid 

34 /development-aquaculture-mediterranean-acceptability-social-h2020.eu/index.php/importance-www.medaid  
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زيادة قدرة مريّب و  (5)؛ ومصايد األمساك املائّيةدعم التنمية الشاملة والعادلة لسالسل قيمة تربية األحياء و( 4)اإليكولوجي؛ 
اعية االقتصادية. ويشمل تنفيذ ف مع آثار تغرّي املناخ والتعامل مع املخاطر الطبيعية واالجتموصيادي األمساك على التكيّ 

 .بذلك املبادرة اإلقليمية للنمو األزرق كامل األعضاء يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ، حيث توجد اإلمكانية ويوجد اهتمام

 تغير المناخ

للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره يف قطاع تربية األحياء  والتحديات الفرص على العمل املنظمة واصلت -70
الفنية للمنظمة بعنوان "آثار تغري  ثيقةهبا يف الو  املوصى. وقد ُأجري استعراض شامل آلثار تغري املناخ واالستجابات املائّية

ف والتخفيف من اآلثار، حيث رات التكيّ : توليف للمعرفة احلالية، وخياائّيةاملاملناخ على مصايد األمساك وتربية األحياء 
: العوامل الدافعة، واآلثار املائّية: آثار تغري املناخ على تربية األحياء 20: الفصل املائّيةُخصصت ثالثة فصول لرتبية األحياء 

 وتربية ناخامل تغريّ : 22: اهلشاشة وخيارات التكيف؛ الفصل املائّية: تغرّي املناخ وتربية األحياء 21والسياسات؛ الفصل 
 األمساك ومصايد املائّية األحياء لرتبية خمّصصة أخرى عديدة وفصول والزراعة؛ األمساك مصايد مع التفاعالت: املائّية األحياء
 35.السواء على الطبيعية

ا دليل جديد يصف تطبيق التكنولوجيا املكانية لتحسني إدارة خماطر الكوارث يف قطاع تربية األحياء أيض   وُنشر -71
وتتطلب إدارة خماطر الكوارث أنشطة مرتابطة لضمان الوقاية، والتأهب )مبا  36.باملناخ تصلةامل رخاطامل و يتناول، وهاملائّية

يف ذلك اإلنذار املبكر(، واالستعداد والنهوض يف جمموعة واسعة من الكوارث الطبيعية، والتكنولوجية واملعقدة اليت ميكن 
 اخلطوات العمليات: جزأين. ويُنّظم هذا الدليل يف املائّيةيش يف قطاع تربية األحياء أن تؤثر على العمليات وسبل الع

 من خمتارة قطرية حالة ودراسات املائّية األحياء تربية قطاع يف الكوارث خماطر إدارة يف املكانية التكنولوجيا الستخدام
 .وإندونيسيا الكارييب، والبحر املكسيك وخليج بنغالديش،

يف شرق البحر الكارييب هبدف  يف حاالت الطوارئ املائّيةستجابة مصايد األمساك وتربية األحياء ابة جتر  وجرت -72
. املائّيةتعزيز القدرات الوطنية للتأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ اليت تؤثر على قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء 

ة حلاالت الطوارئ يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء توجيهات املنظمة بشأن االستجاب إىلويستند برنامج التدريب 
حول تقييم األضرار واالحتياجات يف  املائّيةواخلطوط التوجيهية للمنظمة لقطاع مصايد األمساك وتربية األحياء  املائّية

لك اليت تستجيب ل هذه الوثائق التوجيهية اجملموعة الشاملة األوىل من أفضل املمارسات لدعم تحاالت الطوارئ. وتشكّ 
 37على امتداد سلسلة القيمة. املائّيةإىل حاالت الطوارئ يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء 

ا يتطلب الكثري من فنية إلبراز كيف أن وضع النماذج احليوية االقتصادية قد يصبح ابتكار  وثيقة وقد ُنشرت  -73
هم الفين واالقتصادي يف ظل تقلبات األمساك عامة ( يف حتسني أدائ مستزرعيمسك البلطي )أو  مستزرعيرف ملساعدة ااملع

                                                      
35Poulain, F., eds. 2018. Impacts of Smith, S. & -Barange, M., Bahri, T., Beveridge, M.C.M., Cochrane, K.L., Funge

climatechange on fisheries and aquaculture: synthesis of current knowledge, adaptation and mitigation options. FAO 

www.fao.org/3/I9705EN/i9705en.pdfFisheries and Aquaculture Technical Paper No. 627. Rome, FAO. 628 pp.  
36Manjarrez, J., Wickliffe, L.C. & Dean, A., eds. 2018. Guidance on spatial technologies for disaster risk -Aguilar 

2240en.pdfwww.fao.org/3/CA2240EN/camanagement in aquaculture. Full document. Rome, FAO. 312 pp.  
37 /story/en-arpitas-emergencies-aquaculture-and-fisheries-on-trainers-of-blog/training-growth-www.fao.org/blogs/blue  

http://www.fao.org/3/I9705EN/i9705en.pdf
http://www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/training-of-trainers-on-fisheries-and-aquaculture-emergencies-arpitas-story/en/


20  COFI:AQ/X/2019/2 

 

لبحوث اومؤسسة  املركز العاملي لألمساكاالهتمام والتعاون من جانب شركاء خمتلفني مثل  ثيقةواستقطبت هذه الو  38املناخ.
 ونظم البحوث الزراعية يف الصني للقشريات. يةالزراعية الربازيل

 المائّيةواالقتصادية لتربية األحياء  ثار االجتماعيةتحسين اآل
 لبناء أنشطة أُقيمت وقد. املائّية األحياء لرتبية واالقتصادية االجتماعية ثاراآل حتسني على العمل املنظمة تواصل -74

 اتآليّ  خالل من الدورات بني الفاصلة الفرتة خالل التجارية لألعمال اهنج   ابوصفه املائّية األحياء تربية جمال يف القدرات
 التضامن أجل من األمانة وحساب احلكومي التعاوين والربنامج التقين التعاون برنامج إطار يف املنفذة املشاريع مثل خمتلفة،

 .املنظمة يف العادي والتمويل أفريقيا مع

 7وهي مبادرة أطلقتها إدارة مصايد األمساك باالستناد إىل البند  ،العامل يف املائّيةتربية األحياء  أداء مؤشرات أّما -75
: األمهية والقضايا والتحديات" يف الدورة السادسة املائّيةمن جدول األعمال بعنوان "تقييم ورصد أداء قطاع تربية األحياء 

تتضمن  ،2019( فقد بدأت تأيت مثارها. وحىت فرباير/شباط 2012)كيب تاون،  املائّيةاملختصة برتبية األحياء  الفرعّيةللجنة 
ا ومشروعني ألداتني ا رمسي  البيانات اليت مّت نشرمه أداتني لتحليل (1)املعلومات ومنتجات املعرفة املتصلة هبذه املؤشرات 

األجل القصري للفجوات  ا يففنية )مبا يف ذلك بصورة خاصة توقع   وثائقسبعة و  (2)متاحتني ألغراض االستخدام التجرييب؛ 
 ثيقةوو والعامل بأكمله،  اإقليم   40بلد/إقليم، أي ما يقارب  200على صعيد العرض والطلب على األمساك يف حوايل 

 ؛احمللي اإلمجايلومصايد األمساك يف الناتج  املائّيةمنهجية أخرى حول فهم وقياس مسامهة قطاع تربية األحياء 
نات عن ملخصات للسياسات )مبا يف ذلك تقييم واحد للقطاع مت إعداده لدعم برنامج التعاون التقين يف مخس عيّ و  (3)

املعهد ؛ 2018أذربيجان(. وقد مّت نشر منتجات هذه املبادرة والرتويج هلا خالل أحداث دولية كربى )جلنة مصايد األمساك 
( على الصعيد القطري )الصني(. أّما الشركاء AQUA 2018؛ 2018 الدويل القتصاديات مصايد األمساك والتجارة هبا

، مركز األمساك العاملياملهتمون بالتدريب و/أو التعاون مع هذه املبادرة فيضمون الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، و 
ث يف تربية األحياء واألكادميية الصينية لعلوم مصايد األمساك، وهيئة مصايد األمساك )غانا( واملركز الوطين لتنمية البحو 

 والتدريب )كينيا(. املائّية

 10 منيف باجنول، مجهورية غامبيا،  جتاري كعمل  املائّية األحياء برتبية القيام حولحلقتا عمل إقليميتان  وُعقدت -76
كذلك، ُعقدت   2018.40يونيو/حزيران  29إىل  25من كار، مجهورية السنغال ا ، ويف د39 2018مرب/أيلول سبت 14 إىل

يار مايو/أ 11إىل  7بيساو يف  -غينيا يف بيساو، مجهورية كعمل جتاري  املائّيةتربية األحياء حلقتان تدريبيتان وطنيتان حول 

                                                      
38 Cai, J.N., Leung, P.S., Luo, Y.J., Yuan, X.H. & Yuan, Y.M. 2018. Improving the performance of tilapia farming 

underclimate variation: perspective from bioeconomic modelling. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 608. 

www.fao.org/3/i8442en/I8442EN.pdfRome, FAO.  

 غامبيا، وغانا ونيجرييامشاركون من  39
 السنغال وتوغو بوركينا فاسو، كوت ديفوار، غينيا بيساو، مايل، النيجر،  مشاركون من 40

http://www.fao.org/3/i8442en/I8442EN.pdf
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. ونشرت املنظمة دليلني رئيسيني للتدريب 2018ل/نيسان أبري 26إىل  23يف  ويف زنزبار، مجهورية تنزانيا املتحدة 2018
 4142التجارية. املائّيةكأعمال جتارية يعاجلان األبعاد الفنية واالقتصادية لرتبية األحياء   املائّيةربية األحياء العملي حول ممارسة ت

لتدريب العملي حول حتسني ممارسات اإلدارة وممارسة األعمال التجارية للمجتمعات اوقد انطلق اإلعداد لدليل  -77
 .املائّيةأنواع أخرى من األحياء  املعنية بزراعة األعشاب البحرية، مبا يف ذلك دجمها مع

الشباب واستخدام الشراكات بني القطاعني العام واخلاص اخلاصة بربامج الحول كذلك، ُعقد اجتماع استشاري  -78
والدواجن، يف أديس أبابا، مجهورية إثيوبيا الفدرالية  املائّيةوالزراعة التعاقدية لتشجيع عمل الشباب يف قطاعي تربية األحياء 

زراعة التعاقدية والشراكات فنية للمنظمة حول ال ثيقةوُنشرت و  2017.43نوفمرب/تشرين الثاين  30إىل  27الدميوقراطية، يف 
 -لعرض الدروس املستمدة من أربعة بلدان يف أفريقيا الشرقية 44املائّيةبني القطاعني العام واخلاص يف قطاع تربية األحياء 

" تشجيع التنويع الزراعي للحد من الفقر ومكافحة سوء ضمن إطار املشروع بعنوان  -بوروندي، وكينيا، ورواندا وأوغندا
وتوثيقها. وتلقى  املائّيةحتديد الشراكات يف قطاع تربية األحياء  ". ومتّ زيادة فرص العمل للشباب يف أفريقيا الشرقيةالتغذية و 

كل من معاهد البحوث يف األمساك، وممثلي جمتمعات صيادي األمساك والشباب التدريب على الشراكات بني القطاعني 
 واق، وإنتاج منتجات جديدة.واخلاص وكيف ميكن أن حتسن سالسل اإلمداد واألس

ي يغطّ  45األداء االجتماعي واالقتصادي الستزراع مسك البلطي يف أفريقياا عن ونشرت إدارة مصايد األمساك تقرير   -79
ع هذا وكينيا ونيجرييا وأوغندا(. وُوزّ غانا مجهورية مصر العربية و مخسة بلدان رئيسية الستزراع مسك البلطي يف اإلقليم )

التقرير واعُترب وثيقة  رئيسية لفهم استزراع مسك البلطي يف أفريقيا. واجلهود جارية إلعداد تقرير مماثل يف أقاليم أخرى )مثل 
 46أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(.

 التوجيهات المطلوبة

 مدعوة للقيام مبا يلي: الفرعّيةإن اللجنة  -80

  يف  املائّيةاستعراض وثائق املعلومات واملعلومات األساسية املتعلقة جبهود إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء
 التابعة للجنة مصايد األمساك؛ املائّيةاملختصة برتبية األحياء  الفرعّيةجنة املنظمة لتنفيذ توصيات الدورات السابقة للّ 

                                                      
41scale farmers. Practical training manual. Module 1: ‐and medium ‐mallFAO. 2017. Doing aquaculture as a business for s 

The technical dimension of commercial aquaculture, by Ana Menezes, Nathanael Hishamunda, Leonard Lovshin and 

Elisabetta Martone. Addis Ababa, Ethiopia; Rome, Italy. Available at:  

i7461e.pdf-www.fao.org/3/a 
42and  -Practical training manual on commercial aquaculture for small. Hishamunda, N., Martone, E. & Menezes, A. 2017 

medium-scale farmers. Module 2: The economic dimension of commercial aquaculture. Addis Ababa; Rome, FAO. 26 pp. 

i7798e.pdf-www.fao.org/3/aAvailable at:  

يئة احلكومية الدولية حضر االجتماع مندوبون من بوروندي، وجيبويت، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، والصومال، وجنوب السودان وأوغندا، فضال  عن اهل 43
 املعنية بالتنمية واملكتب األفريقي للموارد احليوانية التابع لالحتاد األفريقي.

44private partnerships in aquaculture. Lessons –Contract farming and public. Murekezi, P., Menezes, A. & Ridler, N. 2018 

FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 623. Rome, Italy. Available at:  learned from East African countries.

www.fao.org/3/CA0134EN/ca0134en.pdf 
45 i7258e.pdf-www.fao.org/3/a 
46, edited by J. Cai, K.K. Quagrainie and N. lapia farming in AfricaSocial and economic performance of tiFAO. 2017. 

i7258e.pdf-www.fao.org/3/aHishamunda. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1130. Rome, Italy. Available at:  

http://www.fao.org/3/a-i7258e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7258e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7461e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7798e.pdf
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  سداء املشورة، حسب االقتضاء، لتعزيز التوصيات وحتديد أولوياهتا يف فرتة النظر يف التقدم واإلجنازات احملرزة وإو
 ما بني الدورات القادمة؛

  ما ة يفالطلب إىل األعضاء واجلهات املاحنة املهتمة توفري املوارد املالية و/أو البشرية لتنفيذ اجملاالت ذات األولويّ و 
 .اهام   الفرعّية، حبسب ما تعتربه اللجنة املائّيةيتعلق برتبية األحياء 


