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جلنة مصايد األمساك
الدورة الرابعة والثالثون
 5-1فرباير/شباط 2021

القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة العاشرة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية
التابعة للجنة مصايد األمساك ،تروندهامي ،النرويج 27-23 ،أغسطس/آب 2019
موجز


تقدم هذه الوثيقة نظرة عامة عن املواض يييع ال جرت مناقش ي ا يف الدورة العاش ييرة لل نة اليرعية املة ب يية ية
األحياء املائية ال ا عة لل نة مبايد األمساك ،وتشري إىل أهم ال وصيات البادرة عن ا .وتقدم الوثيقة يف املرفقات
معلومات تكميلية عن إعداد مش ي ي ي ييروع خطة عمل عاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ووض ي ي ي ييع رانمج
عاملي م كامل لل ية املس ي ي دامة لألحياء املائية ،وال حض ي ييري للملعر العاملي عن تر ية األحياء املائية لألليية.20+
وال قرير الكامل م اح كالوثيقة .COFI/2020/Inf.9

اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
إن اللجنة مدعوة إىل ما يلي:


املبادقة على تقرير الدورة العاشرة لل نة اليرعية املة بة ية األحياء املائية ال ا عة لل نة مبايد األمساك؛



تقدمي ال وجي ات يف ما ي علق عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال تر ية األحياء املائية ،وخاصي ي ي ي يية ال حضي ي ي ي ييري
للملعر العاملي حول تر ية األحياء املائية لألليية 20+والربانمج العاملي امل كامل لل ية املس ي ي دامة لألحياء املائية،
مبا يف ذلك إعداد مكون طويل األجل مبساعدة اجل ات املاحنة حول األمن البيولوجي يف تر ية األحياء املائية؛



علما إبجنازات تنييذ خطة عمل املنظمة شي ي ي ي ن املقاومة ملض ي ي ييادات امليكروابت للي ة  2020-2016يف
األخذ ً
تر ية األحياء املائية وتقدمي توجي ات حول خطة عمل املنظمة شي ي ي ي ي ي ي ن املقاومة ملض ي ي ي ي ي ييادات امليكروابت للي ة
2025-2021؛

وميكن االطالع على الواثئق على موقع املنظمة:

www.fao.org
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علما ابلعملية اجلارية لوض ي ي ييع
ال حيب نش ي ي يير تقرير حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل ،واألخذ ً
مشروع خطة عمل عاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة.

ميكن توجيه أي اس يسارات ش ن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد
مسلول أول يف جمال تر ية األحياء املائية
أمني الل نة اليرعية املة بة ية األحياء املائية
الربيد اإللك وينMatthias.Halwart@fao.org :
Matthias Halwart
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أول -مقدمة
ً
تلةص وثيقة العمل هذه قرارات وتوص ي يييات الدورة العاش ي ييرة لل نة اليرعية املة ب ي يية ية األحياء املائية ال ا عة
-1
لل نة مبي ي ييايد األمساك ،ال عقدت يف تروندهامي ،النرويج ،يف الي ة من  23إىل 27أغسي ي ييط /آب  .2019وقد حضي ي يير
الدورة  59من أعض يياء املنظمة وعض ييو من س ييب واحد ومراقبون من  4منظمات حكومية دولية و 7منظمات غري حكومية
دولييية السي ي ي ي ي ي ي عرا ج يدول أعمييال كييامييل لبنود م علقيية ييية األحييياء املييائييية .وال قرير الكييامييل للييدورة م يياح كييالوثيقيية
 .COFI/2020/Inf.9وعالوة على ذلك ،تقدم وثيقة العمل يف املرفقات معلومات تكميلية يف ما ي علق ابجملاالت ال قنية
حتديدا :إعداد مش ي ييروع خطة عمل عاملية للموارد
الرئيس ي ييية ال أوصي ي يت األمانة ابختاذ مزيد من اإلجراءات شي ي ي ا ،وهي ً
الوراثية املائية لألغذية والزراعة ،ووضي ي ييع رانمج عاملي م كامل لل ية املس ي ي ي دامة لألحياء املائية ،وال حضي ي ييري للملعر العاملي
حول تر ية األحياء املائية لألليية.20+
ألقى الس ي ي ي ي يييد  ،Roy Angelvikوزير الدولة لوزارة ال ارة والب ي ي ي ي ييناعة ومب ي ي ي ي ييايد األمساك يف النرويج ،الكلمة
-2
ال حيبية نيا ة عن مملكة النرويج.
وان ةبت الل نة اليرعية الدك ور ( Balaji Jujjavarapuاهلند) رئي ًسي ي ي ي ي ي يا لل نة الب ي ي ي ي ي ييياغة ،وان ةبت مج ورية
-3
األرجن ني ومج ورية نغالديش الش ي ي ي ي ي ييعبية ومج ورية الربازيل االحتادية ومج ورية الكامريون وكندا ومج ورية ش ي ي ي ي ي يييلي ومج ورية
فنلندا ومج ورية أملانيا االحتادية ومج ورية إندونيس ي ي يييا والوالدت امل حدة املكس ي ي يييكية ومملكة النرويج ومج ورية ريو ومج ورية
كورد ،ومج ورية جنوب أفريقيا أعضاء يف جلنة البياغة.

اثنيًا -النتائج الرئيسية للدورة

التقارير املرحلية عن تنفيذ أحكام مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد
املتصلة برتبية األحياء املائية واملصايد القائمة على استزراع األمساك
نوهت الل نة اليرعية يائدة أداة ال قييم الذايت ملدونة السلوك ش ن البيد الرشيد ال تدعم األعضاء يف وضع
-4
توجي ات سي ي ي ييياسي ي ي يياتية ل طوير تر ية األحياء املائية ،ورحبت ابلردود امل زايدة وابالجتاه امل زايد للدرجات املمنوحة .واق حت
الل نة اليرعية تعديالت ممكنة على أداة املسي ي ي ي لض ي ي ييمان عدم تكرار األسي ي ي ي لة واإلقرار ابألنواع املة لية من تر ية األحياء
املائية وإ راز القض ي ي ي يياد املس ي ي ي ي دة .ودعت الل نة اليرعية إىل تكثيف اجل ود وتعزيز ال زام األعض ي ي ي يياء نييذ أحكام مدونة
السلوك ش ن البيد الرشيد امل علقة ية األحياء املائية ،وخاصة تلك ال حتبل على درجات م دنية.

جهود شعبة مصايد األمساك يف تنفيذ توصيات الدورات السابقة للّجنة الفرعيّة
املختصة برتبية األحياء املائيّة التابعة للجنة مصايد األمساك

أثنت الل نة اليرعية على العمل املن ز خالل الي ة الياصي ييلة ني الدورتني وأشي ييادت مبا ذل ه املنظمة من ج ود
-5
يف االس ي ا ة ل وصيييات الدورات السييا قة .وطلبت الل نة اإلشييارة إىل ال وصيييات ا ددة الرامية إىل تيسييري رصييد ال قدم،
وطلبت معايرة وتقييم جناح أنشطة املنظمة.
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سي ي ييلطت الل نة اليرعية الضي ي ييوء على جماالت ددة ،مبا يف ذلك ج النظام اإليكولوجي يف تر ية األحياء املائية
-6
وال ةطيط املكيياين ل ييية األحييياء املييائييية والزراعيية اإليكولوجييية وال كيف مع تغري املنييا ووض ي ي ي ي ي ييع خطو توجي ييية لل ييية
املسي ي ي ي ي دامة لألحياء املائية ،ودعت املنظمة إىل املزيد من تطوير وتوس ي ي ي يييع األدوات ذات الب ي ي ي ييلة .واق حت الل نة اليرعية
جماالت إضافية للنظر في ا خالل الي ة املقبلة الياصلة ني الدورتني ،مبا يف ذلك ناء قدرات مجع البياانت.

حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل واملتابعة املمكنة
رحبت الل نة اليرعية إب اء ال قرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل (ال قرير) وأثنت على
-7
ج ود املنظمة يف هذا البييدد .وأوصييت املنظمة مبواصييلة العمل على لورة اسي اتي ية اتبيياالت لنشيير ال قرير ،وما تضييمنه
ض يا
من رسييائل ،على أوسييع نطا ممكن ،وإباتحة ال قارير القطرية وتبادهلا يف ما ني األعضيياء .وأوصييت الل نة اليرعية أي ً
أبن يقوم األعضاء إبعداد خطط إدارة وطنية للموارد الوراثية املائية واختاذ سلسلة من اإلجراءات ا ددة اس ا ة لل قرير.
ورحبت الل نة اليرعية مبش ي ييروع األهداا واملبادل واألولودت االس ي ي ي اتي ية املمكنة خلطة العمل العاملية ش ي ي ي ن
-8
املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة 1.وقدمي ي ي ييت مشي ي ي ييورة ش ن األولودت االس اتي ية ا ملة خلطة العمل العاملية ش ن
املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وأوص ييت ابملزيد من تطويرها .ويرد يف املرفق  1املةطط العام لألولودت االس ي ي اتي ية
قدما يف
خلطة العمل العاملية وأي ً
ض يا املش ييورة ا ددة ال أس ييدجا الل نة اليرعية .وأوص ييت الل نة اليرعية أن عض ييي املنظمة ً
تطوير عدة أنش ي ييطة؛ مبا يف ذلك وض ي ييع سي ي ي ل عاملي لألنواع املسي ي ي زرعة ونظام معلومات مرتبط ه؛ وتسي ي يريع تنمية املوارد
الوراثية املائية ل ية األحياء املائية جملموعة من األنواع ،مع ال كيز على اإلنس ي ي ي ي ييال االن قائي؛ وص ي ي ي ي ييون األنواع امل ددة ،مع
ال كيز على البييون يف نوك جينات؛ ووضييع خطو توجي ية مالئمة .وطلبت الل نة اليرعية مسيياعدة املنظمة على اختاذ
إجراءات للحب ييول على املوارد وتقاس ييم منافع ا وعقد اتياقات لنقل املواد ،يف حال طلب األعض يياء ذلك ،كما شي ي عت
األعض ي ي يياء واملنظمات اإلقليمية على العمل مع املنظمة على إعداد مناذج قا لة لل طبيق على املس ي ي ي ي و .العاملي .وش ي ي ييددت
أيضا على احلاجة إىل االس ثمار يف ناء القدرات ،مبا يف ذلك ال دريب يف جمال علم الوراثة ويف اإلنسال.
الل نة اليرعية ً

تقرير من أمانة اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك
أكدت الل نة اليرعية على أوجه ال آزر ني الل ن ني اليرعي ني ،مشرية على وجه ال حديد إىل أمهية عمل املنظمة
-9
يف ما ي علق ابلوصول إىل األسوا  ،ومسائل ما عد البيد ،واحلد من الياقد وامل در ،وت بع ياانت السو وال ارة ش ن
من ات مب ي ي ييايد األمساك ،وض ي ي ييمان اجلودة .ودعت الل نة اليرعية املنظمة إىل مواص ي ي ييلة ج ودها الرامية إىل معاجلة األثر
ا مل لوجود دقائق الس يكية يف من ات مبايد األمساك.

 1يرجى الرجوع إىل الوثيق يية  CGRFA-17/19/8.3اخلي ييارات امل يياح يية مل ييا ع يية ح ييال يية املوارد الوراثي يية امل ييائي يية لألغ ييذي يية والزراع يية يف الع ييامل امل يياح يية على
 http://www.fao.org/3/my596ar/my596ar.pdfوالوثيقيية  COFI:AQ/X/2019/2.1حيياليية املوارد الوراثييية املييائييية لألغييذييية والزراعيية وامل ييا عيية
املمكنة امل احة على .www.fao.org/3/na484ar/na484ar.pdf
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احليلولة دون خماطر األمراض احليوانية املائية يف تربية األحياء املائية وإدارة هذه املخاطر
من خالل مسار إدارة تدرجيي
 -10رحبت الل نة اليرعية عمل املنظمة ش ي ن مسييار اإلدارة ال درجيي ل حسييني األمن البيولوجي ل ية األحياء املائية
(مس ي ي ي ي ييار اإلدارة ال درجيي) ،وأ رزت كذلك أمهية حتس ي ي ي ي ييني األمن البيولوجي ل ية األحياء املائية يف خيض عبء األمرا
وحتس ييني الب ييحة على مسي ي و .املزرعة وعلى املسي ي و .الوط وال قليل إىل احلد األدىن من ان ش ييار األمرا على الب ييعيد
العاملي وحتقيق أهداا ج "صحة واحدة".
 -11طلبت الل نة اليرعية تشي ييكيل جمموعة عمل فنية ات عة للمنظمة لوضي ييع مسي ييار اإلدارة ال درجيي وما يرتبط ه من
أدوات وآليات ،من قبيل :احلوكمة ،ومراكز ال عاون ،وأدوات ال قييم ،والقوائم املرجعية للمراقبة ،وخطط عمل الس ي ي ي ي ي ييالمة
البيولوجية ،وحتليالت املةاطر ،والدراس ي ييات امل علقة ابمليكرو يوم و روتوكوالت إدارة امليكروابت ،واق ب ي يياددت الب ي ييحة يف
جمال تر ية األحياء املائية وأدوات ال هب للطوارل ،وال وجي ات ش ي ي ن الش ي يراكة ني القطاعني العام واخلا  .وابإلض ي ييافة
إىل ذلك ،طلبت الل نة اليرعية تعزيز ال عاون مع األج زة الدولية املعنية ،من مثل املنظمة العاملية لبييحة احليوان واالتياقية
الدولية لوقاية النبااتت واجملل الدويل الس ي كشيياا البحار ومنظمة منظومة اجلماعة االس ي شييارية للبحوث الزراعية الدولية
والبنك الدويل.
 -12وعقب اج ماع الل نة اليرعية ،أكدت جلنة الربانمج ال ا عة للمنظمة يف دورجا الس ي ي ي ي ي ييا عة والعشي ي ي ي ي ي يرين عد املائة
احلاجة إىل وضييع خطة عمل جديدة للمنظمة ش ي ن املقاومة ملضييادات امليكروابت ( ،)2025-2021ودعت جلنة الزراعة
وجلنة مبي ي ييايد األمساك إىل تقدمي توجي ات يف هذا البي ي ييدد يف دورتي ما املقبل ني 2.وتوفر الوثيقة COFI/2020/Inf.9.2
املزيد من ال ياص ي ي ي يييل عن عمل املنظمة امل علق نييذ خطة العمل ش ي ي ي ي ن املقاومة ملض ي ي ي ييادات امليكروابت يف تر ية األحياء
املائية ،كما ت ضمن اق اح خطة عمل املنظمة اجلديدة ش ن املقاومة ملضادات امليكروابت .2025-2021
 -13ونوهت الل نة اليرعية أبمهية وضع أداة تقييم الق باددت البحة يف تر ية األحياء املائية وال هب للطوارل ،مع
مراعاة مبادرات "العبء العاملي لألمرا احليوانية".
 -14وأوصت الل نة اليرعية أبن تقوم جلنة مبايد األمساك ابلنظر يف إعداد مكون طويل األجل عن األمن البيولوجي
ك زء من " رانمج منظمة األغذية والزراعة العاملي امل كامل لل ية املس ي ي ي دامة لألحياء املائية" (املرفق  ،)2وش ي ي ي عت على
االل زام عب ة املوارد من ج ات ماحنة م عددة هلذا الربانمج.

مسامهة تربية األحياء املائية يف إهناء اجلوع وأتمني اإلمدادات الغذائية
وتشجيع املمارسات الصحية والغذائية اجليدة
 -15نوهت الل نة اليرعية أبمهية مسامهة تر ية األحياء املائية يف ضمان األمن الغذائي وال غذية ،وسلطت الضوء على
احلاجة إىل اع ماد ج شامل وعمل مجاعي ملعاجلة مس لة القضاء على اجلوع املعقدة .وطلبت تقدمي الدعم إلدراج النساء

 2اليقرة  27من الوثيقة
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والشي ييباب يف السي ييياسي ييات ،وحتسي ييني ف م العالقات املعقدة ني ال غذية واليقر واملسي يياواة ني اجلنسي ييني ومسي ييائل الشي ييباب
وال ناف على املوارد الشحيحة وتغري املنا .
معا على رفع الوعي للمنافع البي ي ييحية للسي ي ييمك وتعزيز قبول املس ي ي ي لك ملن ات
 -16ودعت الل نة اليرعية إىل العمل ً
تر ية األحياء املائية ،وش ي ي ي ي عت األعض ي ي يياء على ال ويج ل ية األحياء املائية املراعية لل غذية يف عقد األمم امل حدة للعمل من
أجل ال غذية.

البتكارات يف جمال تربية األحياء املائية ورفع مستوى هذه البتكارات ونقل التكنولوجيا لزايدة الكفاءة
ومكافحة تدهور البيئة والتكيّف مع تغري املناخ

 -17دعت الل نة اليرعية إىل تقدمي مزيد من الدعم الي ش ن اال كارات يف تر ية األحياء املائية ورفع مس و .هذه
اال كارات ونقل ال كنولوجيا على أسييار شييرو طوعية م يق علي ا بييورة م بادلة لزددة الكياءة ومكافحة تدهور البي ة
وال كيف مع تغري املنا ودعم إدراج اال كار يف االس اتي يات الوطنية ل ية األحياء املائية.
 -18ونوهت الل نة اليرعية كون اال كار يف تر ية األحياء املائية ض ي ي ييروري لل نمية املس ي ي ي دامة هلذا القطاع ،واق حت
النش ي ي ي ي ي يير املن ظم لال كارات الناجحة على غرار نظم الزراعة املة لطة ني األرز واألمساك ،وتر ية األحياء املائية امل كاملة
امل عييددة األنواع الغييذائييية ،و ج النظييام اإليكولوجي ل ييية األحييياء املييائييية ،ونظم تر ييية األحييياء املييائييية القييائميية على إعييادة
ال دوير ،واملبييايد املع مدة على االس ي زراع ،وأعالا السييمك الطبيعية ،واس ي زراع الطحالب والطحالب اجمل رية ،ابإلضييافة
إىل اال كارات الرامية إىل حتس ي ي ي ي ي ييني احلوكمة واجلودة وال نويع واألداء البي ي واألمن البيولوجي وإمكانية ال بع .وش ي ي ي ي ي ييددت
الل نة اليرعية على أمهية تقييم املةاطر قبل رفع مس و .ال كنولوجيات املب كرة وتعميم ا.
 -19ونوهت الل نة اليرعية ابحلاجة إىل تقدمي الدعم املايل وقطع االل زامات لال كارات يف تر ية األحياء املائية ورفع
مس ي ي ي واها ونقل ال كنولوجيا على أسي ي ييار شي ي ييرو طوعية م يق علي ا بي ي ييورة م بادلة ،مشي ي ييرية إىل أمهية ال عاون الثنائي أو
امل عدد األطراا وال عاون ني لدان اجلنوب وال عاون الثالثي والشراكات ني القطاعني العام واخلا .

حدث خاص عن ممارسات إدارية وخطوط توجيهية أفضل
للتنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية
 -20نوهت الل نة اليرعية قيمة وض ي ييع خطو توجي ية لل ية املسي ي ي دامة األحياء املائية س ي ييعيًا إىل مواص ي ييلة الن و
ابلسييياسييات الوطنية لقطاع تر ية األحياء املائية .وأشييارت إىل دعم ا القوي لعقد مشيياورات إقليمية ،وطلبت وضييع خارطة
ييال ،وحددت أن ال حس ي ي ي ييينات على احلوكمة الوطنية هي اهلدا األس ي ي ي يياس ي ي ي ييي ل لك اخلطو
طريق ومن ية أكثر تيب ي ي ي ي ً
ال وجي ية .وأوصت الل نة اليرعية أن تكون اخلطو ال وجي ية وثيقة قا لة لل عديل ختضع للمراجعة الدورية.
 -21واتيقت الل نة اليرعية مع الوحدات املواض ي ي ي ي يييعية املق حة للةطو ال وجي ية لل ية املسي ي ي ي ي ي دامة األحياء املائية،
مشرية إىل أن هذه اخلطو ال وجي ية ينبغي أن ت ماشى مع اآلليات ذات العالقة وتنسق مع اهلي ات ذات البلة ،مبا في ا
املنظمات اإلقليمية .وأكدت الل نة اليرعية على احلاجة إىل وض ي ي ي ي ي ييع خطو توجي ية تغطي مجيع جوانب تر ية األحياء
املائية وتكون قا لة لل طبيق على املزارع الكبرية والبغرية احل م على السواء ،مع أخذ اليوار اإلقليمية ابالع بار.
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انتخاب رئيس ونواب رئيس الدورة احلادية عشرة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية
 -22ان ةب الس ي ي ي يييد  Giovanni Fiore Amaralمن املكس ي ي ي يييك رئي ًسي ي ي ي يا للدورة احلادية العاش ي ي ي ييرة لل نة اليرعية.
وان ةبت تركيا انئبًا أول للرئي  .وان ةبت إندونيس ي يييا وجنوب أفريقيا وفي ي و ل يكا على ال وايل ملناص ي ييب النائب الثاين
والثالث والرا ع واخلام للرئي .

أية مسائل أخرى
 -23أطلعت الل نة اليرعية على ن ائج احلدث اجلانيب عن الدور احلاسي ييم للموارد الوراثية املائية يف تطوير تر ية األحياء
املائية وعلى اإلطال الرمسي ل قرير حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل .وختللت اجللس ي ي ي ي ي يية ثالثة عرو
قييدم ييا خرباء من املركز العيياملي لألمسيياك  WorldFishواملع ييد اهلنييدي للبحوث الزراعييية ال ييا ع للمك ييب الوط للموارد
الس ي ي ي ي ي ييمكية ومنظمة األغذية والزراعة .وتناولت العرو إمكانية حتس ي ي ي ي ي ييني إن اج األحياء املائية من خالل تطبيق رامج
ال حسني الوراثي وأمهية ال وصيف الوراثي للموارد الوراثية املائية.
 -24وأ لغت الل نة اليرعية حبب ي يييلة احلدث اجلانيب عن تر ية الطحالب البحرية – إمكاانت وحتددت ال طوير .وقدم
سي ي ي ة عرو خرباء من كوسي ي ي اريكا واليلبني وس ي ييانت لوس ي يييا وتنزانيا ومنظمة األغذية والزراعة والرا طة األس ي ييك لندية لعلم
البحار .وتضمنت العرو إعطاء نظرة عامة عن منو اإلن اج وقيمة قطاع تر ية الطحالب البحرية خالل السنوات اخلمسني
املاضية وال طورات وال حددت الرئيسية يف قطاع الطحالب البحرية على املس و .العاملي ،ابالس ناد إىل دراسات حالة من
أفريقيا وأورواب وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب وجنوب ش ي ي ي ي ي يير آس ي ي ي ي ي يييا .وأ دت الل نة اليرعية اه مام ا لقي املزيد من
املعلومات عن تر ية الطحالب البحرية خالل دوراجا املقبلة.
 -25وأوصييت الل نة اليرعية ابلقيام عمل يف الي ات الياصييلة ني الدورات على وضييع توجي ات إلجراءات ملموسيية
لل كيف مع آاثر تغري املنا على تر ية األحياء املائية وال ةييف من وط ة هذه اآلاثر .ونوهت أبن هذه املس ي ي ي ي لة موض ي ي ي ييع
قلق خا يف الدول اجلزرية البغرية النامية.
 -26وقدمت الل نة اليرعية مق حات ل حسييني كياءة عمل املنظمة يف الي ات الياصييلة ني الدورات وال سيييما تعزيز
ال نسيق ني عمل املنظمة واهلي ات اإلقليمية.
 -27ورحبت الل نة اليرعية مبق ح مج ورية البي ي ييني الشي ي ييعبية اس ي ي ي ضي ي ييافة امللعر العاملي حول تر ية األحياء املائية يف عام
ونظرا
( 2020املرفق  )3يف الي ة من  26إىل  30أك و ر/تش ي ي ي ي ي يرين األول  2020يف شي ي ي ي ي ييانغ اي وأ دت دعم ا هلذا املق حً .
جلائحة كوفيد ،19-و عد ال شاور الوثيق الذي أجرته منظمة األغذية والزراعة وشبكة مراكز تر ية األحياء املائية يف إقليم آسيا
وا يط اهلادل مع البلد املضيف ،حدد للملعر موعد جديد هو  27-22سب مرب/أيلول  ،2021يف شنغ اي ،البني.

موعد ومكان انعقاد الدورة احلادية عشرة
 -28رحبت الل نة اليرعية ابلدعوة الكرمية من املكس ي يييك السي ي ي ض ي ييافة أعمال الدورة احلادية عش ي ييرة .وس ي يييعلن موعد
ومكان انعقاد الدورة املقبلة خالل الدورة الرا عة والثالثني لل نة مبايد األمساك.
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جمددا عرض ي ا اس ي ض ييافة الدورة
ملخرا وأكدت في ا ً
 -29أطلعت الل نة اليرعية على رس ييالة وج ا تركيا إىل املنظمة ً
جمددا اه مام ا ابس ضافة دورة مقبلة من دورات الل نة اليرعية.
الثانية عشرة لل نة اليرعية .كما أكدت إندونيسيا ً

اعتماد التقرير
-30

اع مد تقرير الدورة العاشرة لل نة اليرعية يف  27أغسط /آب .2019
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املرفق 1

مل ّخص للهيكل العام واألولوايت السرتاتيجية احملتملة ملشروع خطة عمل عاملية للموارد الوراثية املائية
لألغذية والزراعة تشمل تعقيبات حمددة مقدمة من جلنة مصايد األمساك
واللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية
اهليكل العام
ميكن أن ت محور إجراءات امل ا عة امل علقة ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة حول املواض ي ي ي ي ي يييع الرئيس ي ي ي ي ي ييية أو جماالت
األولوية ال الية:





إنشاء نظم توصيف ورصد ومعلومات وطنية وعاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتقوي ا
اإلسراع يف تطوير املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة شكل مناسب من أجل تر ية األحياء املائية
تعزيز االس ةدام املس دام للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وصو ا
السياسات وامللسسات و ناء القدرات

قد ترغب هي ة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهلي ة) ،يف كل جمال من جماالت األولوية هذه ،يف ص ي ي ي ي ي ييياغة إجراءات ددة
ميكن أن توافق احلكومات على تنييذها على املسي ي ي ودت الوطنية و/أو اإلقليمية و/أو الدولية ل حقيق األهداا .وسي ي ي سي ي ي ند
هذه اإلجراءات إىل الن ائج واالح ياجات وال حددت الرئيس ي ي ي ي ي ييية ال حتديدها يف ال قرير عن حالة املوارد الوراثية املائيية
لألغذية والزراعة يف العامل .وترد قائمة ابألولودت االس ي ي ي ي ي ي اتي ية امللق ة إلجراءات امل ا عة ال ميكن أن تنظر اهلي ة في ا يف
دورجا القادمة ،وف ًقا جملاالت األولوية املذكورة أعاله ،يف ما يلي.
األولوايت السرتاتيجية احملتملة
تس ند األولودت االس اتي ية ا ملة ال الية إلجراءات امل ا عة وال ترد ضمن جماالت األولوية املق حة ،إىل االح ياجات
وال حددت ال حتديدها يف ال قرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل.
جمال األولوية  :1إنشا ا ا ا ا اااء ند توصا ا ا ا اايف ورصا ا ا ا ا ااد ومعلومااات وطنيااة وعااامليااة للموارد الوراثيااة املااائيااة لألغااذيااة
والزراعة وتقويتها
األولوية االسي اتي ية  :1-1تعزيز االسي ةدام املوحد عامليًا للمبيطلحات وال سيميات وال وصيييات اخلاصية ابملوارد الوراثية
املائية لألغذية والزراعة.
األولوية االسي ي ي ي اتي ية  :2-1حتس ي ي ييني وتوحيد إجراءات رفع ال قارير وتوس ي ي يييع نطا نظم املعلومات القائمة املسي ي ي ي ندة إىل
األنواع من أجل تغطية املوارد الوراثية املائية غري املبلغ عن ا ،مبا في ا أنواع الزينة والكائنات الدقيقة.
األولوييية االسي ي ي ي ي ي ي اتي ييية  :3-1تطوير نظم املعلومييات الوطنييية واإلقليمييية والعيياملييية املوح يدة وتعزيزهييا وإضي ي ي ي ي ي يييياء الطييا ع
ال اري/امللسسايت علي ا من أجل مجع البياانت ش ن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة على مس و .أدىن من األنواع
(أي األنواع املس زرعة واملةزوانت) وال حقق من ا ورصدها ورفع ال قارير ش ا.
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أيدت الل نة اليرعية احلاجة إىل توصييف فعال لألنواع املسي زرعة واألنواع الربية على ٍّ
حد سيواء ،مبا يف ذلك تلك ال لغري
االس ةدام الغذائي .وأثنت الل نة اليرعية على عمل املنظمة على الس ل العاملي لألنواع املس زرعة ووضع نظام معلومات
ذي ص ي ييلة عن تر ية املوارد الوراثية املائية ،وأوص ي ييت أبن عض ي ييي املنظمة قدمًا يف إعداد سي ي ي ل منوذجي جترييب .وشي ي ي عت
الل نة اليرعية األعضي ي يياء واملنظمات اإلقليمية على العمل مع املنظمة على إعداد اس ي ي ي اتي يات وطنية وإقليمية ل وصي ي يييف
ورصد وتطوير املوارد الوراثية املائية واس ةدام ا اس ةدامًا مس دامًا ،مبا يف ذلك إجراء دراسات حالة.
جمال األولوية  :2اإلسراع يف تطوير املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة بشكل مناسب من أجل تربية األحياء املائية
األولوية االسي ي اتي ية  : 1-2ال وعية وال وص ييل إىل ف م أفض ييل خلب ييائص ال كنولوجيات الوراثية ودورها واملةاطر امل تبة
عن ييا ول طبيق ييا على املوارد الوراثييية املييائييية لألغييذييية والزراعيية ،مبييا يف ذلييك تكنولوجيييات ال ييية االن قييائييية ال قليييدييية
وال كنولوجيات الناش ة.
األولوية االس ي ي ي ي اتي ية  :2-2زددة اع ماد رامج ال ية االن قائية الطويلة األجل واملدارة طريقة جيدة ابع بارها تكنولوجيا
حتسني وراثي أساسية لكافة أنواع تر ية األحياء املائية الرئيسية.
األولوية االس ي ي ي اتي ية  :3-2وضي ي ييع اس ي ي ي اتي يات و رامج وطنية ل طوير األنواع والسي ي ييالالت غية إطال كامل إمكاانت
املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة .وينبغي أن حتقق اسي ي ي ي اتي يات ك ذه توازًان مناس ي ي ييبًا ني تطوير تر ية األنواع اجلديدة
(ا لية وغري ا لية) وتطوير أنواع مس زرعة لألنواع املوجودة ال ت م تر ي ا.
األولوية االسي ي ي ي ي ي ي اتي ية  : 4-2إجراء ال دريب املناس ي ي ي ي ي ييب و ناء القدرات يف جمال ال حس ي ي ي ي ي ييني الوراثي ،وال س ي ي ي ي ي يييما علم
الوراثة الكمية.

أيدت الل نة اليرعية شي ييدة اجملال  2من اجملاالت ذات األولوية يف خطة العمل العاملية ل س ي يريع تطوير املوارد الوراثية املائية
ل ية األحياء املائية يف ما خص جمموعة من األنواع ،مع ال كيز على اإلنسييال االن قائي .وينبغي أن يركز ال حسييني الوراثي
على جمموعة من السمات مبا يف ذلك النمو ومقاومة األمرا ومقاومة اإلج اد.
جمال األولوية  :3تعزيز الستخدام املستدام للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وصوهنا
األولوية االسي ي ي اتي ية  : 1-3وض ي ييع س ي ييياس ي ييات مسي ي ي ندة إىل املةاطر وضي ي يوا ط على إدخال املوارد الوراثية املائية لألغذية
والزراعة وعلى نقل ا ،وتطبيق نظم الرصي ي ييد لي م اآلاثر امل تبة عن األنواع غري ا لية واحلد من عواقب ا السي ي ييلبية على املوارد
الوراثية املائية املس زرعة وأقارهبا الربية على السواء.
األولوية االس ي ي ي ي ي ي اتي ية  :2-3حتديد األقارب الربية للموارد الوراثية املائية األكثر عرضي ي ي ي ي يية للةطر غية احلر على إدارجا
طريقة مس دامة وعلى تنييذ إجراءات البون املالئمة عند الضرورة.
األولوية االسي ي ي ي اتي ية  :3-3رص ي ي ييد وترقب اآلاثر الراهنة واملسي ي ي ي قبلية امل تبة عن ال غريات البي ية على املوارد الوراثية املائية
مثال من خالل صي ييون املوارد امل ددة وتطوير األنواع املس ي ي زرعة امل كيية مع تغري
لألغذية والزراعة واالس ي ي ا ة وف ًقا لذلكً ،
املنا ل ية األحياء املائية.
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األولوية االسي اتي ية  :4-3تعزيز البييون يف املواقع الطبيعية ،مبا يف ذلك محاية املوائل وإنشيياء مناطق مائية مية ،وصيييه
ال د ري الرئيسي حلماية األقارب الربية امل ددة للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة.
األولوية االسي ي ي ي اتي ية  :5-3حتديد األقارب الربية امل ددة للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ال ت س ي ي ييم أبمهية حامسة
ل طوير تر ية األحياء املائية ومبايد األمساك الربية وإعطاء األولوية لبو ا يف املواقع الطبيعية.
األولوية االسي ي ي اتي ية  :6-3دمج ص ي ييون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ش ي ييكل فعال يف عملية تطوير خطط إدارة
مبايد األمساك ،وال سيما ابلنسبة إىل األنواع امل ددة.
األولوية االسي ي ي ي ي ي ي اتي ية  : 7-3ينبغي النظر يف إنش ي ي ي ي ي يياء مناطق مائية مية عند تطوير عملية ص ي ي ي ي ي ييون املوارد الوراثية املائية
األساسية لألغذية والزراعة يف املواقع الطبيعية.
األولوية االس اتي ية  :8-3حتديد املوارد الوراثية املائية امل ددة وامل مة ال ت م ع ابألولوية وصي ا مرشحة للبون اليعال
خارج املواقع الطبيعية.
األولوية االس ي اتي ية  :9-3تطوير اخلطو ال وجي ية وأفضييل املمارسييات وال ويج هلا من أجل صييون املوارد الوراثية املائية
يف اجلسم احلي ويف األان يب خارج املواقع الطبيعية.
األولوية االس ي اتي ية  :10-3رصييد اس ي ةدام وتبادل املوارد الوراثية املائية ألغرا
الغذائية وحتديد املةاطر واالح ياجات ذات البلة.

غري غذائية ،مثل أنواع الزينة ،واألمساك

ركزت الل نة اليرعية على صون األنواع امل ددة واحلاجة إىل وجود نوك جينات لدعم عملية البون.
جمال األولوية  :4السياسات واملؤسسات وبناء القدرات
األولوية االس اتي ية  :1-4دعم األعضاء يف تطوير ورصد وإنياذ السياسات واإلدارة السليمة ال تويل االع بار الواجب
للمسائل امللثرة على صون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واس ةدام ا وتطويرها طريقة مس دامة ،وال ت م مواءم ا
ني القطاعات احلكومية.
األولوية االس ي ي ي اتي ية  :2-4وض ي ي ييع اس ي ي ي اتي يات وطنية لب ي ي ييون املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف املواقع الطبيعية
وخارج ا والس ةدام ا طريقة مس دامة.
األولوية االسي ي ي اتي ية  :3-4دعم ال واص ي ييل الوط واإلقليمي ا سي ي ين شي ي ي ن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتوعية
أصحاب املبلحة ،من املس لكني إىل واضعي السياسات ،أبمهية هذه املوارد.
األولوية االسي ي اتي ية  :4-4تعزيز ال وص ييل إىل ف م أفض ييل لألدوار ال يلدي ا أص ييحاب املب ييلحة املعنيون ابملوارد الوراثية
ا ملائية لألغذية والزراعة ،مبا يف ذلك اجمل معات األصي ي ييلية والنسي ي يياء ،ولدورهم يف صي ي ييون هذه املوارد واس ي ي ي ةدام ا وتطويرها
طريقة مس دامة.
األولوية االس ي ي اتي ية  :5-4دعم عمليات اس ي ي عرا ال ش ي يريعات الوطنية ال تنظم املوارد الوراثية املائية غري ا لية ،مبا يف
ذلك اس ي ةدام هذه املوارد وتبادهلا طريقة مسييلولة ابالس ي ناد إىل تقييمات املةاطر املناسييبة واحلبييول على املوارد وتقاسييم
املنافع ا ددة خلبائص املوارد الوراثية املائية.
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األولوية االس ي ي ي اتي ية  :6-4تعزيز توعية األعضي ي يياء ابلدور الذي ميكن أن تلديه االتياقات والبي ي ييكوك الدولية يف صي ي ييون
املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة واس ةدام ا وتطويرها طريقة مس دامة ،وحتسني تنييذ هذه االتياقات والبكوك من
أجل حتقيق أثر إجيايب.
األولوية االس اتي ية  :7-4إقامة أو تعزيز امللسسات الوطنية ،مبا يف ذلك ج ات ال نسيق الوطنية ،ل ةطيط ال دا ري اخلاصة
ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتنييذها من أجل تنمية قطاع تر ية األحياء املائية ومبايد األمساك.
األولوية االس ي ي ي ي ي اتي ية  :8-4إقامة أو تعزيز امللس ي ي ي ي يس ي ي ي ييات الوطنية ال عليمية والبحثية املعنية ابملوارد الوراثية املائية لألغذية
والزراعة وتعزيز ال عاون ني القطاعات يف جمال صون هذه املوارد واس ةدام ا وتطويرها طريقة مس دامة.
األولوية االس اتي ية  :9-4تعزيز القدرة البشرية الوطنية على توصيف املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وجردها ورصد
اجتاهاجا واملةاطر املرتبطة هبا من أجل ص ييو ا واس ي ي ةدام ا ب ييورة مس ي ي دامة وتطويرها ،مبا يف ذلك تقييم ا االق ب ييادي
وتوصيي ا وحتسين ا الوراثي.
األولوية االس ي ي ي اتي ية  :10-4تش ي ي ي يع وضي ي ييع أنشي ي ييطة للشي ي ييبكات ودعم تطوير وتعزيز الر ط الشي ي ييبكي الدويل وتشي ي يياطر
املعلومات ش ن املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة.
األولوية االس ي ي ي ي ي اتي ية  :11-4تعزيز اجل ود الرامية إىل تعب ة املوارد ،مبا يف ذلك املالية من ا ،لب ي ي ي ي ييون املوارد الوراثية املائية
لألغذية والزراعة واس ةدام ا وتطويرها طريقة مس دامة.

تقدمت الل نة اليرعية عدد من ال وصييات شي ن أولودت اسي اتي ية يف إطار اجملال  4من اجملاالت ذات األولوية ،مبا يف
ذلك الطلب إىل املنظمة وض ي ي ييع خطو توجي ية للبلدان شي ي ي ي ن إقامة الش ي ي ييبكات الدولية واإلقليمية والوطنية وإقامة نوك
جينات واإلدارة الوراثية ل حسني األرصدة وإدارة وحتسني الرصيد البيا .
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املرفق 2

الربانمج العاملي املتكامل للرتبية املستدامة لألحياء املائية
مذكرة مفاهيمية
معلومات أساسية
عثل تر ية األحياء املائية  46يف املائة من إمجايل إن اج األمساك و 53يف املائة من إن اج األغذية املائية .ورغم تباطل معدل
ينود .ويف عام  ،2018س ي ل هذا
منو إن اج تر ية األحياء املائية يف العقود األخرية ،إال أنه ال يزال يس ي ل  5.3يف املائة سي ً
جديدا لغ  114.5ماليني طن ( قيمة  234مليار دوالر أمريكي) ،مبا يف ذلك  82.1مليون طن من
رقما قياس يييًا ً
اإلن اج ً
األمساك و 32.4ماليني طن من النبااتت املائية .وكان هناك إن اج إض ي ي ي ي ي ييايف لغ  26ألف طن من املن ات غري الغذائية.
ويشي ييكل إقليم آسي يييا أكرب من ج لألحياء املائية ،حيث اس ي ي ثر يف عام  2018نحو  88.7يف املائة من اإلن اج العاملي من
األمساك املةببة لألغذية .وأييت اجلزء األكرب من اإلن اج عامليًا ( 62.5يف املائة) من تر ية األحياء املائية يف مياه داخلية.
3
(منظمة األغذية والزراعة.)2020 ،
ينود.
وتشييري ال قديرات إىل أن اإلن اج العاملي اإلمجايل من األمساك سيييسي مر يف ال وسييع مبعدل منو قدره واحد يف املائة سي ً
ومن امل وقع أن ي حقق منو اإلن اج هذا كله تقريبًا عن طريق تر ية األحياء املائية ،إذ ي وقع أن يبي ييل إن اج األغذية املائية
املسي ي ي ي ي زرعة إىل  109ماليني طن حبلول عام  ،2030أي زددة قدرها  37يف املائة عن مسي ي ي ي ي ودت عام ( 2016منظمة
األغذية والزراعة3.)2020 ،
داما ،وميكن للمنظمة أن تقوم دور هام يف دعم
ومن الضي ي ي ي ي ييروري أن يكون منو تر ية األحياء املائية املس ي ي ي ي ي ي مر هذا مس ي ي ي ي ي ي ً
أعض ييائ ا ملواص ييلة تطوير قطاعات تر ية األحياء املائية لدي م .وس ييي طلب حتقيق أهداا ال نمية املس ي دامة النظر يف ال نمية
املس ي دامة يف قطاعات الزراعة والغاابت ومبييايد األمساك وعربها طريقة م كاملة ،مع مراعاة أوجه ال آزر واملقايضييات عرب
القطاعات وعرب أ عاد االسي ي ي ي ي دامة .ولذا ي طلب النمو املسي ي ي ي ي دام ل ية األحياء املائية ناء ج مرن وتوس ي ي ي يييع مسي ي ي ي ي ودت
جدا
حاليا عرب القطاعات ومبا يعك تنوع نظم تر ية األحياء املائية ومراحل تطور تنمية القطاع امل باينة ً
ال كامل القائمة ً
عرب األقاليم .وابالس ي ي ي ي ش ي ي يياد ل نة مب ي ي ييايد األمساك 4،توفر اإلطار لذلك الرؤية املش ي ي ي ي كة لألغذية والزراعة املس ي ي ي ي دام ني
ومبادئ ا اخلمس يية وهي )1( :حتس ييني كياءة اسي ي ةدام املوارد؛ ( )2وص ييون ومحاية وتعزيز النظم اإليكولوجية الطبيعية؛ ()3
ومحاية وحتسني سبل املعيشة الرييية واإلنباا والرفاه االج ماعي؛ ( )4وتعزيز قدرة النار واجمل معات والنظم اإليكولوجية
على البمود وال كيف؛ ( )5وتش يع احلوكمة الرشيدة واليعالة عرب األنظمة الطبيعية والبشرية.
الغر من هذا املرفق هو تقدمي خطو عريض ي ي ي ي يية لربانمج عاملي ت بناه منظمة األغذية والزراعة لدعم أعض ي ي ي ي ييائ ا يف تطوير
ال ية املسي ي ي دامة لألحياء املائية .ويقب ي ييد هبذا الربانمج أن يكون اسي ي ي ا ة جملموعة من الطلبات املقدمة من جلنة مب ي ييايد
األمساك ومن جلن ا املة بة ية األحياء املائية على النحو املبني يف وثيقة العمل.

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9229en 3
 4اليقرة  ،36الب ي ي ي ي ي ي يييحة  5يف منظمة األغذية والزراعة.2019 .

تقرير الدورة الثالثة والثالثني لل نة مب ي ي ي ي ييايد األمساك ،روما 13-9 ،يوليو /عوز .2018
مبايد األمساك وتر ية األحياء املائية يف املنظمة ،تقرير رقم  1249روما .ال خيص .CC BY-NC-SA 3.0 IGO
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أهداف الربانمج
ي دا الربانمج العاملي امل كامل لل ية املس ي ي ي ي دامة لألحياء املائية إىل تعظيم مس ي ي ي ييامهة ال ية املس ي ي ي ي دامة لألحياء املائية يف
حتقيق أهداا ال نمية املس دامة من خالل:
()1
()2
()3

عكني ج مرَّكز ومنسي ي ي ي ي يق وم كامل لدعم وتلبية اح ياجات األعض ي ي ي ي يياء يف ما ي علق طوير ال ية املسي ي ي ي ي ي دامة
لألحياء املائية؛
أتسي ج تعاوين وم سق على حنو كامل عرب املنظمة ومع شركائ ا االس اتي يني جتاه معاجلة القضاد العاملية
واإلقليمية والناش ة؛
الس ي ي ييعي إىل مش ي ي يياركة كبرية من ماحنني م عددين ودعم العمل املنس ي ي يق على األولودت االس ي ي ي اتي ية ال جيري
حتديدها.

القوى الدافعة الرئيسية للربانمج
س ي ييي ري وض ي ييع الربانمج العاملي امل كامل لل ية املس ي ي دامة لألحياء املائية ملعاجلة القض ي يياد املش ي ي كة مثل ال ياعالت البي ية
وتطوير النظم وسي ي ييالسي ي ييل القيمة إىل جانب قضي ي يياد انش ي ي ي ة مثل ال ةييف من آاثر تغري املنا وال كيف معه واالس ي ي ي ا ة
خاصا
دعما ً
ل ي ي ي ي ي ي يكوفيد .19-و ينما سيكون الربانمج عاملي الطا ع ،سي ري ال كيز على جمموعة من البلدان ال ت طلب ً
منوا والدول اجلزرية البييغرية النامية إضييافة إىل املناطق ال تكون في ا عادة تر ية األحياء املائية غري
على غرار البلدان األقل ً
م طورة ابلقدر الكايف وإن كانت علك طاقات كرب .لذلك .كما س ي يريكز الربانمج على تعظيم مسي ييامهة تر ية األحياء املائية
ضي ي يا لقو .دافعة م عددة من ا :اسي ي ي اتي ية املنظمة
يف حتقيق أهداا ال نمية املسي ي ي دامة وملشي ي يراجا ،لكنه س ي يييسي ي ي يب أي ً
يدا يد") ،وتوص ي ي ي ي يييات وتوجي ات جلنة مب ي ي ي ي ييايد األمساك والل نة اليرعية املة ب ي ي ي ي يية ية
وأولودجا (مثل مبادرة "العمل ً
األحياء املائية ،وطلبات األعض ي ي ي ي ي يياء والطلبات املوج ة إىل املنظمة عن طريق افل أخر .كمثل اتياقية ال نوع البيولوجي
واتياقية األمم امل حدة اإلطارية ش ن تغري املنا .
واس ي ا ة هلذه القو .الدافعة وملطالب األعضيياء ،سيييكون الربانمج م س ي ًقا مع مدونة السييلوك ش ي ن البيييد الرشيييد ،كما
س ي ييي م تطويره من خالل الن ائج وال وص ي يييات الرئيس ي ييية ال س ي ييي مةض عن ا امللعر العاملي حول تر ية األحياء املائية الذي
س عقده منظمة األغذية والزراعة/شبكة مراكز تر ية األحياء املائية يف إقليم آسيا وا يط اهلادل (من خالل إعالن شنغ اي
املةطط له) وامللعرات العاملية األخر .ذات الب ييلة .وس يييكون الربانمج رانجمًا م كي ًيا يسي ي يب لالح ياجات واألولودت
ومب ي ييادر ال مويل امل غرية ،وس ي ييي ري رص ي ييد تركيزه وتقدمه وحتديثه ابن ظام يف دورات جلنة مب ي ييايد األمساك وجلن ا اليرعية
املة بة ية األحياء املائية.
هيكل الربانمج
سي ي ي يييكون تركيز الربانمج وال حدي الذي سي ي ي ييي بي ي ي ييد .له م مثلني يف تطوير رانمج ع د تغطي ه من آليات الدعم الي إىل
الدعم الس ي ييياس ي ييايت عرب عدد من املواض ي يييع ودجم ا يعالية ل طوير ال ية املس ي ي دامة لألحياء املائية على حنو أكثر مشولية مما
ت يحه الن ج احلالية.
وسي ي ي ييي طلع الربامج إىل تطبيق اال كار ال كنولوجي على حنو مناسي ي ي ييب ،مبا يف ذلك ال كنولوجيا الرقمية/الذكية وتكنولوجيا
املعلومات واالتبيياالت يف تبييميم عناصيير الربانمج إلجياد حلول فعالة تشييمل :أفضييل ممارسييات تطوير نظم تر ية األحياء
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املائية؛ األمن البيولوجي وإدارة الب ي ي ييحة؛ املوارد الوراثية املائية وإمدادات البذور؛ واألعالا وإدارة األعالا؛ وحوكمة تر ية
األحياء املائية ،ووض ييع الس ييياس ييات وال ةطيط املكاين؛ وال نمية االق ب ييادية واالس ي ي ثمار؛ وتعزيز س ييالس ييل القيمة .وميكن
تكييف هذه العناصر وتعديل ا لد .تطوير الربانمج.
وس شمل القضاد العا رة للقطاعات ،ال تطبق عرب الربانمج ،االس ا ة حلاالت الطوارل ،مبا يف ذلك ال عايف من جائحة
كوفيد19-؛ وال ياعالت البي ية مبا يف ذلك اآلاثر البي ية (اإلجيا ية والس ي ي ي ي ي ييلبية)؛ وال ةييف من آاثر تغري املنا وال كيف
معه؛ وتعميم ال نوع البيولوجي؛ والقض ي ي ي ي ي يياد االج ماعية مبا يف ذلك ال ب ي ي ي ي ي ييور العام ل ية األحياء املائية والوعي العام هلا،
والقضيياد اجلنسييانية؛ والعمل الالئق وحقو العمال؛ و ناء القدرات ،مبا يف ذلك تقوية املوارد البش يرية والقدرات امللس يسييية
ونقل ال كنولوجيا وال عليم وال دريب واإلرشاد.
وتس ي ي ةدم الن ائج يف البداية أولودت عمل املنظمة ال حددجا الل نة اليرعية املة بي يية ية األحياء املائية ال ا عة لل نة
مبي ي ي ي ي ييايد األمساك يف دورجا الثامنة 5مع تكييف املواضي ي ي ي ي يييع والقضي ي ي ي ي يياد العا رة للقطاعات حبيث تعك األولودت الراهنة
واألنشي ييطة اجلارية مع األعضي يياء .كما س ي ي طور أنشي ييطة الربانمج ل عك األولودت املس ي ي قبلية وتغري القو .الدافعة ومد.
تعب ة املوارد.
كامال واس ي ي ي اتي يًا مع توجيه تعب ة املوارد إىل تطوير األنش ي ييطة املواض ي يييعية واألنش ي ييطة العا رة
دعما م ً
وس ي يييش ي ييمل الربانمج ً
للمواضيع ،مبا يف ذلك:






الشراكة وإقامة الشبكات (ضمن املنظمة ومع الشركاء)
حتديد األولودت اجلغرافية ( مثل الدول اجلزرية الب ي ييغرية النامية ،وأفريقيا ،والبلدان ذات األولوية ملبادرة العمل
يدا يد)
ً
مجع البييياانت وموارد اإلدارة (مثييل قيياعييدة البييياانت اإلحبي ي ي ي ي ي ييائييية عن مبي ي ي ي ي ي ييايييد األمسيياك وتر ييية األحييياء املييائييية
 ،FishstatJوملشرات أداء تر ية األحياء املائية يف العامل  ،WAPIوقاعدة ياانت إدخال األنواع املائية )DIAS
مبادرات تعب ة املوارد
وسييائط االتبيياالت (مثل املوقع اإللك وين ،ونشييرة املنظمة اإلخبارية حول تر ية األحياء املائية ،والندوات على
اإلن نت ،ووسائل ال واصل االج ماعي ،وامللعرات العقدية)

 5اليقرة  ،38الب يييحة  4يف تقرير الدورة الثامنة لل نة اليرعية املة ب يية ية األحياء املائية ،رازيليا ،الربازيل 9-5 ،أك و ر/تش يرين األول ( .2015م اح
على)http://www.fao.org/3/a-i5191t.pdf :
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التطوير والتطبيق
سي يييكون الربانمج العاملي امل كامل لل ية املس ي ي دامة لألحياء املائية رانجمًا حيًا يس ي ي يب لالح ياجات واألولودت امل غرية،
يرمي إىل معاجلة القضاد والطلبات الناش ة ،مثل االس ا ة ل حوالت النظام الغذائي وجائحة كوفيد.19-
وسيس ةدم الربانمج يعالية قدرات املنظمة الكاملة (مبا يف ذلك شعبة الشراكات وال عاون مع األمم امل حدة ،وشعبة تعب ة
املوارد والشيراكات مع القطاع اخلا  ،وشييعبة ال عاون ني لدان اجلنوب وال عاون الثالثي) وشييركائ ا االسي اتي يني ،مبا يف
ذلك الش ي ي ي ي ييركاء القطريون والشي ي ي ي ي يراكات ني القطاعني العام واخلا  ،ل عب ة املوارد الكافية ل لبية اح ياجات القطاع ل طوير
ال ية املس دامة لألحياء املائية.
وسيوضع الربانمج موضع ال طبيق ويوجه املق حات وال عاون عرب شعبة مبايد األمساك يف املنظمة.
ويش ع األعضاء والشركاء على تقدمي املالحظات واملساعدة على أتمني ال مويل لدعم الربانمج.
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املرفق

3

لأللفية20+

املؤمتر العاملي حول تربية األحياء املائية
تربية األحياء املائية من أجل األغذية والتنمية املستدامة
 27-22سبتمرب/أيلول  ،2021شنغهاي ،الصني
نشرة متهيدية توضيحية
مقدمة
يشييكل إطعام سييكان العامل ،الذين ي وقع أن يبييل عددهم إىل  9مليارات نسييمة حبلول عام  2050واسييطة أغذية مغذية،
يائال يياج إىل ائرا م ييات املاليني من املزارعني وجم زي األغييذييية وال ييار والبيياحثني واخلرباء الينيني والقييادة يف
يدد هي ً
حتي ً
دورا رئيس ي ي يييًا يف تلبية هذه امل طلبات
خم لف أحناء العامل .وميكن لألمساك وغريها من من ات تر ية األحياء املائية أن تلدي ً
جدا لنظام غذائي
الغذائية ،كما ويف تلبية اح ياجات األمن الغذائي لليقراء يف الوقت ذاته .والغذاء هبذه املن ات م م ً
ٍّ
مغذ وصييحي وم وازن وي على املغذدت الدقيقة األسيياسييية ،وخاصيية لألم ات واألطيال .غري أن زددة اإلن اج وحدها
اج من تر ية األحياء املائية س ي ييليم وآمن ،مع اختاذ تدا ري حازمة على ص ي ييعيد
ض ي يا حاجة إىل ض ي ييمان إن ٍّ
ال تكيي ،ف ناك أي ً
ض ي يا ض ي يمان القدرة على
األمن البيولوجي لض ي ييمان من ج جيد النوعية وآمن ومقبول اج ماعيًا ،ولي ذلك فحس ي ييب ل أي ً
ر ط اإلن اج ابألسي ي ي يوا اإلقليمية والعاملية من خالل تطوير س ي ي ييالس ي ي ييل القيمة .وال يزال من امل م معاجلة القض ي ي يياد اإلمنائية
الرئيس ييية يف هذا القطاع ودعم فر األعمال ال ارية وفر العمل ،مبا يف ذلك للش ييباب والنس يياء ،لض ييمان منو مسي ي دام
طويل األجل لقطاع إن اج األغذية هذا وأتمني فر العمل وس ي ييبل العيش احلالية واملس ي ي ي قبلية .وهذه ال دا ري ت طلب كل ا
بي ي يا لذلك .ويف الوقت احلايل ،يعمل يف تر ية األحياء املائية ما ال يقل عن
رامج تدريبية وتنمية للقدرات مب ي ييممة خب ي ييي ً
 20مليون عامل يف اإلن اج وحده ،ابإلض ييافة إىل ماليني الو ائف الناش ي ي ة على ام داد س ييالس ييل القيمة (املعاجلة وال ارة
وعموما ،ميكن ملسي ي ي ييامهة تر ية األحياء املائية يف حتويل النظام الغذائي أن تكون كبرية .ولكن ،ل حقيق
والسي ي ي ييياحة البي ية).
ً
أقبي ي ي ي ييى مسي ي ي ي ييامهات القطاع يف حتقيق الغادت ا ددة يف إطار أهداا ال نمية املس ي ي ي ي ي دامة ،ال د من إجراءات منس ي ي ي ي يقة
وم سارعة.
وإدرا ًكا للدور احلاس ي ييم ل ية األحياء املائية (الب ي ييغرية النطا والواس ي ييعة النطا على حد س ي يواء) يف س ي ييد الي وة امل وقعة ني
العر والطلب على األمساك يف العامل ،واحلاجة إىل تبادل املعلومات واخلربات ،وأمهية وجود رؤية مشي ي ي ي ي كة وتقدير مشي ي ي ي ي ك
لكييية حتقيق النمو املس ي ي ي دام هلذا القطاع الغذائي ،تقوم املنظمة ،ناء على طلب أعضي ي ييائ ا ،نظيم امللعر العاملي حول تر ية
األحياء املائية لألليية 20+ابل عاون مع شييبكة مراكز تر ية األحياء املائية يف إقليم آسيييا وا يط اهلادل ووزارة الزراعة والشييلون
الرييية يف مج ورية الب ييني الش ييعبية .وكان من املقرر أن يعقد هذا امللعر يف أك و ر/تشي يرين األول  ،2020لكنه أتجل س ييبب
جائحة كوفيد 19-ومن املقرر اآلن عقده يف الي ة من  22إىل  27سي ي ي ييب مرب/أيلول  2021يف شي ي ي يينغ اي ،البي ي ي ييني .وال تزال
كامال مبكافحة اجلوع واليقر و بحة وسالمة مجيع املشاركني يف امللعر العاملي املزمع عقده.
املنظمة وشركاؤها مل زمني ال ز ًاما ً
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معلومات أساسية
ن ي ة ال طور السريع ،وإن يكن غري م كافئ ،يف تر ية األحياء املائية يف العقود األخرية ،هناك حاجة إىل اس عرا القطاع
ل حقيق ف م أفض ي ي ي ي ييل للثغرات وال حددت ال عكن معاجل ا من خالل توجيه وتعزيز احلوكمة واالس ي ي ي ي ي ي ثمار وال كنولوجيا
واال كار والش ي يراكة وال عليم واإل داع وتقاس ييم املعرفة .ويف س يييا ال ب ييدي لل حددت العاملية مثل آاثر تغري املنا وخماطر
معا ،س ي ييي طلب األمر أن
فقدان ال نوع البيولوجي واحلاجة إىل ض ي ييمان اجلدو .االق ب ي ييادية واإلنب ي يياا االج ماعي يف آن ً
يبذل أص ييحاب املب ييلحة مجيع م ج ًدا منسي ي ًقا وعامليًا ل عزيز مس ييامهة ال ية املسي ي دامة لألحياء املائية يف الغذاء وال غذية،
كميا ويف خيض اليقر وحتقيق النمو االق بي ي ي ي ي ي ييادي وزددة امليزان ال ياري مبيا يعود ابلييائيدة على النيار وكوكيب األر .
والواقع أن ال حددت أكرب من أن تواج ا أي وكالة مبيردها ،وس ي ي ي ي طلب ال عاون يف ما ني الش ي ي ي ييركاء مجيع م لبناء أوجه
عضا.
آتزر من خالل نقا القوة ال ي م عون هبا وال يكمل عض ا ً

أهداف املؤمتر
يف إطار املوض ييوع الش ييامل عن "تر ية األحياء املائية من أجل الغذاء وال نمية املسي ي دامة" ،ي دا امللعر إىل مجع أص ييحاب
املبلحة من احلكومات والقطاع اخلا واملزارعني واألوسا األكادميية واجمل مع املدين ل حديد آليات احلوكمة واال كارات
ال كنولوجية وفر االس ي ي ثمار يف جماالت ال عاون ال س ي ي دفع طوير ال ية املس ي ي دامة لألحياء املائية .وسي يييسي ييلط الناتج
الرئيسي ييي للملعر ،إعالن شي يينغ اي ،الضي ييوء على املبادل واملسي ييارات االس ي ي اتي ية ل عظيم الدور الذي سي يييلديه قطاع تر ية
األحياء املائية يف حتقيق أهداا ال نمية املس دامة.
وعلى وجه ال حديد ،سيقوم امللعر العاملي حول تر ية األحياء املائية مبا يلي:
()1
()2
()3
()4

اس عرا الوضع واالجتاهات والقضاد الناش ة يف تطوير تر ية األحياء املائية؛
وتقييم ال قدم ا رز يف تطوير تر ية األحياء املائية يف ضييوء االسي اتي يات والسييياسييات ال سييبق أن أوصييي هبا
على املس ويني اإلقليمي والعاملي؛
وحتديد االح ياجات والير وال حددت يف تر ية األحياء املائية ومسامهاجا يف ال نمية املس دامة؛
ييية األحييياء املييائييية كقطيياع إن يياج غييذائي
و نيياء توافق يف اآلراء حول األولودت واإلجراءات الالزميية للن و
مس دام قادر على املنافسة عامليًا.

وس كون املةرجات الرئيسية للملعر هي:




إعالن شنغ اي – ل سليط الضوء على املبادل واملسارات االس اتي ية ل عظيم مسامهة ال ية املس دامة لألحياء
املائية يف حتقيق أهداا ال نمية املس دامة؛
عمليات اسي ي ي عرا إقليمية ل ية األحياء املائية وتوليف عاملي – يوفر معلومات عن حالة القطاع واجتاهاته والقض ي يياد
الناش ة؛
وقائع امللعر – سي ري توليف املعلومات واملناقشات من ٍّ
كل من اجللسات املواضيعية.

ومن امل وقع أن يوفر إعالن شنغ اي خارطة طريق لزددة تيسري تطوير تر ية األحياء املائية من خالل تعاون معزز و ناء ني
جماان
مجيع أص ييحاب املب ييلحة املعنيني ما س ي يييس ي ير تنييذ اإلجراءات املوص ييى هبا .وس ي ي كون خمرجات امللعر مجيع ا م احة ً
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لالطالع علي ا ،ينما سي ي عر املةرجات الرئيس ييية ملزيد من ال باحث يف املنظمة يف جلنة مب ييايد األمساك والل نة اليرعية
املة بة ية األحياء املائية.

املؤمترات العاملية السابقة حول تربية األحياء املائية
س ي ي يييكون امللعر العاملي حول تر ية األحياء املائية هذا امللعر الرا ع يف س ي ي ييلس ي ي ييلة من امللعرات املوج ة حنو ال نمية ال أثرت
على تطوير تر ية األحياء املائية يف العامل:
()1

()2

()3

وضي ييع ملعر منظمة األغذية والزراعة ال ق عن تر ية األحياء املائية (كيوتو ،الياابن )1976 ،اس ي ي اتي ية كيوتو
ل نمية تر ية األحياء املائية 6،ويسير حتول تر ية األحياء املائية من نشييا اق بييادي تقليدي إىل نشييا اق بييادي
قائم على العلم ،وعزز ال عاون الي يف ما ني البلدان النامية ل وسيع تطوير تر ية األحياء املائية.
اع مد ملعر منظمة األغذية والزراعة/ش ييبكة مراكز تر ية األحياء املائية يف إقليم آس يييا وا يط اهلادل حول تر ية
األحياء املائية يف األليية الثالثة ،ابنكوك ،اتيلند (ابنكوك ،اتيالند 7)2000 ،إعالن ابنكوك واالسي ي ي ي ي ي ي اتي ية
ل نمية تر ية األحياء املائية ما عد عام  8،2000الذي تضي ي ييمن  17عنبي ي ي ًيرا اس ي ي ي اتي يًا تعاا دور تر ية األحياء
املائية يف ختييف حدة اليقر وتعزيز األمن الغذائي واحلياظ على س ي ي ي ي ي ييالمة واسي ي ي ي ي ي ي دامة املوارد الطبيعية والبي ة.
واق حت االس اتي ية تدا ري إلدماج تر ية األحياء املائية يف رامج ال نمية يف القطاعني العام واخلا .
اع مد ملعر منظمة األغذية والزراعة/ش ييبكة مراكز تر ية األحياء املائية يف إقليم آس يييا وا يط اهلادل حول تر ية
األحي يياء امل ييائي يية لألليي يية( 10+فوكي ييت ،اتيالن ييد 9)2010 ،توافق آراء وكي ييت :إع ييادة أتكي ييد االل زام إبعالن
ابنكوك 10،الذي أقر ابس ي مرار قيمة ومالءمة االس ي اتي ية وحدد س ييبعة عناص يير ت طلب املزيد من ال م ني غية
تعزيز النمو املس دام للقطاع.

ترتيبات التنفيذ
تشي ي ي ي ي ك يف تنظيم امللعر منظمة األغذية والزراعة وش ي ي ي ييبكة مراكز تر ية األحياء املائية يف إقليم آس ي ي ي يييا وا يط اهلادل ووزارة
الزراعة والشي ييلون الرييية يف البي ييني ،وتنس ي يق األمانة تنييذ امللعر ككل وتعد مواد االتبي يياالت وتقدم الدعم املك يب لل ان
املنظمة للملعر.
س يييقوم ابس ي ض ييافة امللعر مك ب مب ييايد األمساك (وزارة الزراعة والش ييلون الرييية يف الب ييني) وهي ة الزراعة والش ييلون الرييية
لبلدية شيينغ اي وجامعة شيينغ اي للمحيطات .ويشييارك يف االس ي ضييافة األكادميية البييينية لعلوم مبييايد األمساك ،ومجعية
املبييايد البييينية ،ومجعية مبييايد األمساك البييينية ،ومجعية مبييايد األمساك البييينية يف اخلارج ،وال حالف البييي ل يز
وتسويق املن ات املائية ،ومجعية ال مني امل بادل ملبايد األمساك ،ومجعية صناعة الطحالب البينية.
مكان انعقاد امللعر :سيعلن عن املكان ا دد يف شنغ اي قريبًا.

www.fao.org/3/AC863E/AC863E00.htm 6
http://www.fao.org/3/Y2815A/Y2815A00.htm 7
www.fao.org/3/a-ad351e.pdf 8
www.fao.org/3/i2734e/i2734e.pdf 9
www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/aquaculture/aq2010/Phuket_Consensus_13-12-2010.pdf 10
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الربانمج
قبال .وس عر هذه املواضيع
حددت جلنة الربانمج الدولية للملعر تسعة مواضيع مواضيعية م بلة هبذا القطاع راهنًا ومس ً
وتناقش طوال اجللسات املواضيعية للملعر.
أما عناوين العمل يف اجللسات املواضيعية ال سع ف ي:
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

نظم تر ية األحياء املائية
اال كار يف تر ية األحياء املائية واحللول الينية
حتويل تر ية األحياء املائية ل حقيق أهداا ال نمية املس دامة
أعالا األحياء املائية وتغذي ا
اإلدارة املس دامة للموارد الوراثية املائية وحتسين ا وإمدادات البذور
األمن البيولوجي وإدارة صحة احليواانت املائية
سياسات وختطيط تر ية األحياء املائية وحوكمة القطاع
األ عاد االج ماعية واإلنسانية ل ية األحياء املائية
سالسل القيمة ملن ات تر ية األحياء املائية ووصوهلا إىل األسوا

وسي ي عر جلس يية ملب ييقات البحوث الناشي ي ة ذات الب ييلة ابجملاالت املواض يييعية وسي ي ي اليرص يية للمب دئني يف هذا احلقل
لل ياعل مع احلضييور .وس ي دخل امللبييقات ال يقدم ا الشييباب تلقائيًا يف مسييا قة ملبييقات .وسيييحبييل اليائزون على
فرصيية تقدمي "عر قبييري" يف اجللسيية العامة وس ييدعون إىل إعداد مقالة موجزة جمللة تر ية األحياء املائية ومبييايد األمساك
(.)http://www.aquacultfish.com/
وتقوم املنظمة إبعداد توليية عاملية عن حالة تر ية األحياء املائية يف العامل لعام  ،2020سي ي ي قدم يف اليوم األول عد االف اح
الرمسي والكلمات الرئيسييية .وس ي قدم س ي ة اس ي عراضييات إقليمية يف جلسييات عامة .وس ي سييلط اضيرات يقدم ا اضييرون
مدعوون وفعالية جانبية واحدة أو أكثر الضوء على املواضيع الرئيسية والقضاد الناش ة .وس ضمن العرو الينية يف إطار
اجللس ي ييات املواض ي يييعية ندوة نقا ني جمموعة من اخلرباء تغطي اح ياجات وفر وحتددت تر ية األحياء املائية .وسي ي ي اح
أخريا ،س قوم الل نة ا لية املنظمة
اليرصة للمندو ني ل قدمي مدخالت ش ن الرسائل وال وصيات الرئيسية لكل موضوع .و ً
نظيم رحلة ميدانية اخ يارية لزدرة مرافق تر ية األحياء املائية يف  26سب مرب/أيلول.
وال تزال الير م احة للمسامهني والراعني ،وامل مون مدعوون لالتبال ابملنظمني.
برانمج إشاري
ال اريخ
األر عاء 22 ،سب مرب/أيلول
اخلمي  23 ،سب مرب/أيلول

النشا
الوصول وال س يل
االف اح الرمسي
الكلمات الرئيسية والعرو يف اجللسة العامة
ال وليف العاملي واالس عراضات اإلقليمية
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مساءً :حيل االس قبال
اضرات املدعوين
اجلمعة 24 ،سب مرب/أيلول
عرو مواضيعية وندوات نقا م وازية
االس ن اجات وال وصيات البادرة عن الير املواضيعية
من جوائز مسا قة ملبق الطالب*
السبت 25 ،سب مرب/أيلول
تقدمي إعالن شنغ اي
االخ ام الرمسي
زدرة ميدانية إىل مرفق ل ية األحياء املائية (نشا اخ ياري ولقاء كلية)
األحد 26 ،سب مرب/أيلول
املغادرة
االثنني 27 ،سب مرب/أيلول
* س نظم خالل امللعر جلسة ملبقات.

التسجيل
حضور امللعر جماين وسيعلن عن إجراءات ال س يل قريبًا على موقع امللعر.

التصال

الربيد اإللك وين:
املوقعwww.aquaculture2020.org :
GCA@fao.org

