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 مصايد األسماكلجنة 
 السادسة والعشرونالدورة 

 2005آذار / مارس11-7روما، ايطاليا،

 موجز لتقرير الدورة الخامسة للجنة االستشارية لبحوث مصايد األسماك
 2004 أآتوبر 15-12روما، 

 
 مقدمة

ة ا -1 دت اللجن ة     العق ية لجن ى توص اء عل ئت بن ي ُأنش ماك الت ايد األس وث مص ارية لبح ستش
ه            مصايد   ة والزراعة في دورت ة األغذي ا مجلس منظم ا العشرين، ووافق عليه األسماك في دورته

ة    د المائ ة بع رة         1993الرابع الل الفت ا، خ ي روم ة، ف ر المنظم ي مق ة ف ا الخامس  15-12، دورته
 .1 2004تشرين األول /أآتوبر

 
ا                  -2 ى أساس مع ام عل دير الع ل الم رفهم التخصصية   وتم اختيار األعضاء الثمانية للجنة من قب

في مجال بحوث تربية األحياء المائية ومصايد األسماك ولتشمل أآبر قدر ممكن من الموضوعات                
 .2وقد حضر أيضا مراقب خاص الدورة الخامسة. والتمثيل الجغرافي الواسع

ي     -3 ة ينصبُّ ف ى أن دور اللجن ارة إل در اإلش ل   ) أ(وتج امج عم ذ برن ياغة وتنفي ة ص دراس
ا صيانة    المنظمة وتقدي  م المشورة للمدير العام، فيما يتعلق بكل أوجه بحوث مصايد األسماك بما فيه

ادة          الل زي ن خ مكية م ة الس درة اإلنتاجي ادة الق ة، وزي ة والبحري مكية الداخلي وارد الس وإدارة الم
ى غذاء                    وارد السمكية إل ل الم الموارد البرية ومن خالل تربية األحياء المائية، تحسين وسائل تحوي

                                                      
تم نشر الدورة الخامسة للجنة االستشارية لبحوث مصايد األسماك تحت تقرير مصايد األسماك لمنظمة األغذية والزراعة   1

 28، 2004تشرين األول / أآتوبر15-12، تقرير الدورة الخامسة للجنة االستشارية لبحوث مصايد األسماك، روما 758رقم 
 .صفحة

، مجلس اإلدارة، المرآز األسترالي للبحوث الزراعية )الرئيس(وليامز . ج .الدآاترة م: يتألف األعضاء اآلخرون من  2
رئيس ) نائب الرئيس(آورانتنغ .  آوامي أ؛ مكتب تحالف حصاد المستقبل، بينانغ، ماليزيا،الدولية، والمسؤول التنفيذي

، أستاذ، مرآز الدراسات التنموية، )نائب الرئيس(آوريين . يما، غانا جت بالوآالة، قسم بحوث مصايد األسماك البحرية،
 البحرية، وآالة تنمية الحياة البرية والبحوث البيئية، آيراال، الهند؛ ثابت زهران عبد السالم، مدير، مرآز البحوث البيئية

-كة مراآز تربية األحياء المائية في آسيا؛ بيدرو بوينو، مدير عام، شب)مراقب خاص ( المتحدةأبو ظبي، اإلمارات العربية
هانيسون، أستاذ، مرآز العلوم االقتصادية لمصايد األسماك، مدرسة العلوم االقتصادية . ؛ رتايلندالمحيط الهادي، بانكوك، 

ك، ساندفيكين، النرويج؛ ميغيل بيتريري، أستاذ في مجال مصايد األسما-وإدارة األعمال النرويجية، هيليفيين، بيرجين
مصلحة علم البيئة في برنامج األمم المتحدة للعلم والبيئة، ريو آالرو، البرازيل؛ غوردون بيتورسدوتير، مدير، معهد 

 العلمية ومستشار خاص أول، البرامجيسلندا؛ مايكل سيسنواين، مدير آدا، ريكيافيك، آيسلنبحوث مصايد األسماك، جامعة 
 اإلدارة الوطنية لمصايد األسماك البحرية، سيلفر سبرينغز، الواليات المتحدة، ،ة الوطنية لشؤون المحيطات والجواإلدار

ساتيا، رئيس المؤسسات الدولية واالتصال، مصلحة مصايد األسماك لمنظمة األغذية . الدآتور ب، ب: األمانة العامة
 .والزراعة
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ة ات الصيد المحلي ة مجتمع ة ديناميكي ة للسياسات بشري، ودراس ائج االقتصادية واالجتماعي  والنت
ام خاص لجوانب مصايد األسماك في                 –الحكومية في مجال مصايد األسماك         ولى اهتم  وسوف ي

ة     ) ب(التغييرات البيئية على استدامة مصايد األسماك؛       ولوقع  بحوث المحيطات    والعمل أيضا آهيئ
ام   باالتفاقرية للجنة الخاصة بأوجه مصايد األسماك المتعلقة بعلوم المحيطات      استشا دير الع  بين الم

ة              ) اليونسكو (واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقاف
 .علوم المحيطات المعتمد خالل الدورة الثانية للجنة الحكومية الدولية ل15وبموجب القرار رقم 

 
ى اآلن خمس دورات    -4 ماك حت ارية لبحوث مصايد األس ة االستش دت اللجن د عق ، 1997(وق

ر الرئيسي ) 2004، 2002، 2000، 1999 ي المق ا ف ا،  تمت آله ي روم ة ف ة والزراع ة األغذي  لمنظم
ا وأيضا عرض               . إيطاليا وأتاحت هذه الدورات لمصلحة مصايد األسماك عرض نطاق حجم عمله
ر                عمل تقلة تستطيع إعداد تقري ة مس ل هيئ تها من قب ة دراس ها المتعلق ببحوث مصايد األسماك بغي

 .للمدير العام، ومن خالله إبالغ مجتمع مصايد األسماك الدولي
 
ام بالمواضيع والقضايا                  -5 ى االهتم وحرصت اللجنة االستشارية لبحوث مصايد األسماك عل

دا             الرئيسية بشكل مستمر، أآانت فجوات حرج      ة بالسياسات وتستوجب مزي ة أو قضايا ناشئة متعلق
ة                          .من االهتمام  ة مصايد األسماك الطبيعي ارير عن حال ة في إعداد التق ك عمل اللجن ة ذل  ومن أمثل

ة مصايد                      ام الستراتيجية تحسين المعلومات عن حال واالتجاهات السائدة فيها مما أدى إلى قبول ع
ام    األسماك الطبيعية واالتجاهات السائد   ة ع ة فيها المعتمدة من قبل لجنة مصايد األسماك في المنظم

ملها        . 2003 ي ش اق الت غيرة النط ماك الص ايد األس ى مص ا عل رى ترآيزه ة األخ من األمثل وتتض
ة مصايد األسماك                        دورة الخامسة والعشرين للجن نة، في ال النقاش، للمرة األولى خالل عشرين س

، 3ة وتطبيق نهج النظم اإليكولوجية في إدارة مصايد األسماك          آبند قائم بذاته في جدول أعمال اللجن      
افع      ع المن ماك وتوزي ارة األس ى تج ة عل ات العولم ة    . 4وانعكاس ى تنمي ا عل ة أيض زت اللجن ورآ

ا           الل دورته رية خ درات البش ة الق أن تنمي تراتيجي بش ار اس ى إط ت عل رية ووافق درات البش الق
 ).COFI/2005/Inf. 11 نظرا (2004تشرين األول / الخامسة في أآتوبر

 
 النتائج الرئيسية للدورة الخامسة

 
ماك        -6 ايد األس ال مص ي مج ة ف ة والزراع ة األغذي ل منظم امج عم ة برن استعرضت اللجن

تخدام          ى اس افة إل ة باإلض ماك الداخلي ايد األس ة ومص اء المائي ة األحي ى تربي زة عل ارة ومرآ تج

                                                      
رحبت لجنة . 1997 دورتها األولى في عام  الثمانية التي حددتها اللجنة خالل الحرجةآانت هذه واحدة من الفجوات  3

، بفرصة تطبيق نهج النظم اإليكولوجية في إدارة مصايد 2001مصايد األسماك، في دورتها الرابعة والعشرين في عام 
 وحقق 2001 تشرين األول/أآتوبرُعقد مؤتمر ريكيافيك في . األسماك في مؤتمر ريكيافيك المقرر بشأن الصيد الرشيد

وقد شجع مؤتمر القمة .  في النظم اإليكولوجية البحريةالن ريكيافيك بشأن الصيد الرشيدرز نتائجه باعتماد إعالمؤتمر أب
أما منظمة . 2010، تطبيق نهج النظم اإليكولوجية في إدارة مصايد األسماك بحلول العام 2002العالمي للتنمية المستدامة 

 .ية لتطبيق نهج النظم اإليكولوجية في إدارة مصايد األسماكاألغذية والزراعة فوضعت الخطوط التوجيهية الفن
 التجارة الدولية بالمنتجات السمكية وتأثيرها على األمن  األسماك الرشيدة واألمن الغذائي بشأن تجارةالدراسةتفحص    4

تولدة عن قطاع بصورة غير مباشرة، آمصدر لكسب العيش من خالل العمالة والعائدات الم) أ: (الغذائي من زاويتين
وترتكز نتائج الدراسة على تقييم على المستوى .  على شكل األسماك آأغذية،بصورة مباشرة و)ب(مصايد األسماك، 

وأهم نتيجة توصلت إليها الدراسة هي أن . حالة قطريةل دراسة إحدى عشرةالعالمي آما ترتكز على أدلة مستخرجة من 
وقد حذرت الدراسة من أن ممارسات إدارة .  على األمن الغذائي إيجابيَات تأثيرَاالتجارة الدولية بالمنتجات السمكية حقق

آما تسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى التجارة . الموارد المستدامة هي شرط أساسي لتحقيق التجارة الدولية المستدامة
 .ولية لألسماك ترضي آل عناصر المجتمعالحرة والشفافة وسياسات السوق للضمان بأن األرباح المجنية من التجارة الد
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ة         معنيتين  عملها ال  وقد فحصت نتائج مجموعتي   . األسماك بمصايد األسماك الصغيرة النطاق وتنمي
 . 2006-2005 للفترة ليالقدرات البشرية في مصايد األسماك ووضعت برنامج عمل مستقب

 
داولتها ل   -7 اق م ة نط عت اللجن ابق، وّس ي الس ا ف ا   يوآم ن خالله ن م ي يمك ة الت مل الطريق ش

 على المسائل    ترآيزًا خاصاً  ، مرآزةً للبحوث العلمية المساهمة في تطوير سياسات مصايد األسماك       
 :وفي هذا الصدد. المتعلقة بإدارة الموارد، واألمن الغذائي والحد من الفقر

 
يادي       -8 انوا ص ماك، أآ ايد األس اع مص ي قط ون ف ذين يعمل اس ال ى أن الن ة إل ارت اللجن أش

ارًا باألسماك أ                    اًال في قطاع األسماك أو تج اء مختصين     أسماك على النطاق الصغير أو عّم و علم
ه             ى نطاق بمصايد األسماك بحاجة إلى أن يبقوا على اتصال مع األحداث التي تجري في المجتمع عل

ى          . الواسع تدامة عل واستذآرت أن قادة العالم وافقوا منذ سنتين في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المس
ة         شادت اللجنة بالنهج االسترات   وأ. داف طموحة بشأن مصايد األسماك    أه ه منظم ذي دعت إلي يجي ال

ي تستطيع                األغذية والزراعة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، ثم استعرضت الطريقة الت
ة القطاع من        بها المنظمة مساعدة البلدان لتحقيق األهداف وإيجاد التوازن بين منافع وتكاليف عولم

 .خالل تطبيق نهج جديدة
 
درات البشرية في قطاع مصايد األسماك ه               نلى أن ت  وأآدت اللجنة االستشارية ع    -9 ة الق  يمي

يدة  ايد الرش ور إدارة المص ت . مح د   وأوص تراتيجي جدي ار اس ة بإط ة  ا(اللجن ر الوثيق نظ
COFI/2005/Inf. 11(،   ددة تويات متع ى مس ًا عل درات داخلي ة الق تم تنمي ث ت راد، ضمن – حي  األف

ًا          . اسع المنظمات، والقطاع وفي المجتمع على نطاقه الو       ًا وثيق رتبط اإلطار االستراتيجي ارتباط وي
 .لتنمية لأللفيةبنتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وأهداف ا

 
ى                  وأوصت -10 م عل درات البشرية يجب أن يعم  اللجنة بأن اإلطار االستراتيجي بشأن تنمية الق

ل اريع العم ع مش اس لوض اره األس ع باعتب اق واس ت الل. نط ا دع ار آم ق اإلط ى تطبي ة إل جن
ى عرضه                      ة وحّثت مصلحة مصايد األسماك عل داني للمنظم امج المي االستراتيجي في نطاق البرن
دى   ذا الموضوع ل ق به ا يتعل ة أوسع فيم ق توعي ة مصايد األسماك لخل ة للجن دورة الحالي خالل ال

 .أعضاء المنظمة والمجتمع الدولي وللتشجيع على استخدام اإلطار االستراتيجي
 

ة          -11 ة تربي ماك، وتنمي ارة األس اع تج هدها قط ي يش ية الت والت الرئيس ة التح ت اللجن وناقش
ال، لمصايد األسماك الصغيرة النطاق،                 اني من اإلهم ه يع ال، رغم أن دور الفّع ة وال األحياء المائي

دادات ومن المتوقع فيما يخص مصايد األسماك أن تتجاوز اإلم   . سواء في المياه الساحلية أو العذبة     
ري    نوات العش الل الس ب خ ة الطل ة      نالعالمي ول مالئم اد حل ة إليج ة عاجل اك حاج ذا هن ة، ل  التالي

 .ومستدامة لإلمدادات السمكية
 

تقبل،   -12 ي المس مكية ف دادات الس ي اإلم ة ف اء المائي ة األحي ة تربي ة تنمي رًا ألهمي  أوصتونظ
ة       اللجنة بأن تصدر المنظمة استعراضا مرجعيًا ومتوازنًا ل        ا تربي ا فيه ة بم قطاع تربية األحياء المائي

واقترحت أيضا أن المنظمة .  ودور تربية األحياء المائية في الحد من الفقر ،األحياء المائية التجارية  
تحتاج إلى القيام برصد، وفي بعض األحوال القيام ببحوث عن التأثيرات البيئية واالجتماعية لتربية             

ة  اء المائي ة موضوع      . األحي ة بدراس ة المنظم ة، أوصت اللجن اء المائي ة األحي ة تربي عيا لتنمي وس
ن سالالت   ر م ة أآث واع مالئم دجين لتطوير أن ا وفرص الت ة لتربيته اء المائي واع األحي انتخاب أن

 .المزارع
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ا واستعرضت الدراسات                    -13 ة تجاري ر السلع المتداول وأشارت اللجنة إلى أن األسماك هي أآث
ذائي             التي أجرت  ة بتجارة األسماك واألمن الغ ة والمتعلق ائج أن تجارة       . ها مؤخرا المنظم وبينت النت

ارة          ادة تج لبية لزي أثيرات الس ى الت وء عل لطت الض ا س ذائي ولكنه األمن الغ ر ب ماك ال تض األس
وارد    ى الم ة عل ات المائي را لضعف المنتج واردنظ راء   وأوصت.  إدارة الم لة إج ة بمواص  اللجن

وارد في التجارة               البحوث بشأن   ة إدارة الم راز أهمي ان        .  تجارة األسماك إلب ك، آ ى ذل باإلضافة إل
ى   ة إل دان النامي ول البل الدخ ر       مج رورة أن تنظ ة ض ت اللجن ذا اقترح ة، ل ية حيوي ارة قض  التج

 .الدراسات األخرى بشأن التجارة في تأثيرات الحواجز التجارية على التدفقات التجارية واألسعار
 

عرضت اللجنة جدول أعمال مكثف للدراسات عن مصايد األسماك الصغيرة النطاق                 واست -14
ا     . التي أجرتها المنظمة وأيدت النهج الجديد الذي تروج له المنظمة           أن  وأعربت اللجنة عن ارتياحه

ة          نظم اإليكولوجي ج ال ق نه الل تطبي ن خ ا م ا حالي تم إدارته اق ت غيرة النط ماك الص ايد األس مص
دالً  ة ب اعي  والتنموي ز القط ن الترآي م       .  م ة لفه بًال مختلف تح س ول ف ذا التح ى أن ه ارت إل د أش وق

ة                        نظم اإليكولوجي ق ال رامج سبل المعيشة وتطبي ي تحدث في القطاع، آب رات الت المجاالت والتغيي
دير مصايد األسماك                  . إلدارة مصايد األسماك    تدامة لتق دة ومس رامج جدي ة بوضع ب ونصحت اللجن

ع                 و. الصغيرة النطاق  اج مصايد األسماك الصغيرة النطاق وتوزي يجدر أن تهتم هذه التقديرات بإنت
 .المنافع

 
ة       -15 ات الحال ة أن دراس اق، رأت اللجن غيرة النط ماك الص ايد األس اع مص وع قط رًا لتن ونظ

ى   ى التوصل إل اعد عل د تس ماك الصغيرة النطاق ق ارة لمصايد األس ة أعمالمخت رات ق قيم للتغيي
ففي دراسة الحالة، ستكون مسائل الحقوق والعمل . امل مثل العولمة والمناخ والتقانة  الناتجة عن عو  

ة  اعي موضوعات محوري ماك   . الجم ايد األس األخص مص ماك وب ايد األس ى أن مص ارة إل وباإلش
خطرًا ولها عواقب اجتماعية بعيدة األثر، حّثت اللجنة المنظمة          غيرة النطاق ال تزال أشد المهن     الص

 . البحارفيالدولي على زيادة االهتمام بقضايا السالمة والمجتمع 
 

 :باإلضافة إلى ذلك، فإن اللجنة -16
تقبل   • ل مس امج عم ى برن ت عل ددت يوافق ية  االختصاصات وح ايا رئيس ع قض أن أرب :  بش

رامج            ة، ب التجارة بالمنتجات المائية، مصايد األسماك الصغيرة النطاق، تربية األحياء المائي
ى     . لمستدامة والتقلبات البيئية  سبل المعيشة ا   وقد شجعت اللجنة مصلحة مصايد األسماك عل

 تسهيل تنفيذ هذه الدراسات؛
 مصايد   2.3 الرئيسي     فيما يتعلق بالبرنامج   2011-2006اختتمت بأن األنشطة المقررة للفترة       •

ين                       ه ال يوجد أي تعارض ب ا وأن ا في تقريره األسماك شملت بعض النشاطات المشار إليه
 .نشطة المقررة وتلك التي قامت بها اللجنة خالل الدورةاأل

 
ه شخصيًا بأعضاء                       -17 دآتور جاك ضيوف لترحيب ام ال دير الع ا للم أعربت اللجنة عن امتنانه

م ه معه ة وتفاعل ة حول . اللجن داء مالحظات إيجابي ام األعضاء من خالل إب دير الع د شجع الم وق
 .ايد األسماكأهمية أعمال اللجنة االستشارية لبحوث مص
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