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 األسماك مصايد لجنة

 الدورة الثالثة والثالثون

 2018 تموز/يوليو 13-9روما، 

 متابعة قرارات وتوصيات الدورة الثانية والثالثين للجنة مصايد األسماك،
 2016يوليو/تموز  15-11روما، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موجز
 

ا من القرارات والتوصيات إىل األمانة عددً  2016 يوليو/متوزوالثالثني يف  الثانيةأصدرت جلنة مصايد األمساك يف دورهتا 
ما يتعلق  بالتعاون مع األعضاء والوكاالت ذات الصلة، يف املتخذةاملعلومات هذه اإلجراءات  وثيقة وتوجز واألعضاء

الثانية يف اجلدول املرفق إىل رقم الفقرة يف تقرير الدورة  "الفقرة"يشري رقم و . املوجهة إىل األمانة الرئيسيةبالتوصيات 
 (COFI/2018/Inf.6) والثالثني للجنة مصايد األمساك
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 والثالثين للجنة مصايد األسماكالثانية اإلجراءات المتخذة لمتابعة قرارات وتوصيات الدورة 
 

 ي املتابعةعاليت تستداملسائل  الفقرة الرقم

 إلجراء المتخذا الحالة

 جارية استكملت
لم 
تبدأ 
 بعد

 

حالة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم والتقدم المحرز في تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد من جدول األعمال:  4البند 
 الرشيد والصكوك ذات الصلة

شـــــدد بعض األعضـــــاء على ضـــــرورة وضـــــع  12 1
دولية بشــــأن فواقد ما بعد  خطوط توجيهية

على مواصــــــــــــــلة  الصــــــــــــــيد ومت حث املنظمة
 .عملها يف هذا اجملال

X    يكون لتجرييب على اإلنرتنت الوقع امللتطوير املشروع األويل تنفيذ
رشادية املتعلقة بسياسة الفاقد واملهدر مستودًعا للمعلومات اإل

يلًيا من األمساك. وسيتطلب توسيع نطاق هذا املوقع دعًما متو 
خرين اآلصلحة املا ليشمل توثيق معلومات أصحاب مستدامً 

 .املهتمني خبفض الفاقد واملهدر من األمساك
طلبــــت من املنظمــــة مواصـــــــــــــــلــــة حتســـــــــــــــني  13 2

االستبيان اإللكرتوين ونظم املعلومات ذات 
 الصلة

X   - القائماملزيد من التحسينات على االستبيان اإللكرتوين  إجراء 
لرصد تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات 

تعديالت على األقسام احلالية الالصلة، مبا يف ذلك إدخال 
 .إىل االستبيان وإضافة أقسام جديدة

تنفيذ نسخة جديدة من االستبيان اإللكرتوين لرصد تنفيذ  -
(تنمية تربية األحياء املائية) ورفع تقرير عن نتائج هذا  9املادة 

 االستبيان إىل اللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية.
إطالق استبيان إلكرتوين مصمم خصيًصا لرصد تنفيذ املادة  -

(ممارسات ما بعد املصيد والتجارة) وذلك ملواءمة االستبيان  11
 يان الرئيسي للجنة مصايد األمساك.عن جتارة األمساك مع االستب

وافقــت اللجنــة على أنـه ميكن لألعضــــــــــــــــاء  14 3
اســـــــتخدام البيانات واملعلومات املقدمة من 
خالل االســــــــــــــتبيان املتعلق باملدونة، لغرض 
رفع التقارير عن مؤشــــــــــرات أهداف التنمية 
املســــــــتدامة وأهداف آيشــــــــي اليت ميكن من 
أجلها إضــــــــــافة أســــــــــئلة تكميلية، حســــــــــب 
الضـــــرورة. وعند اســـــتخدام البيانات لغرض 
التقييمات والتقارير املخصـــــصـــــة، ناشـــــدت 

يف اجلوانـــب املتعلقـــة  اللجنـــة املنظمـــة النظر
بالســـــــرية بالتشـــــــاور مع األعضـــــــاء املعنيني، 

  .حسب االقتضاء

X   -  إطالع أعضـــــــــــاء مكتب جلنة مصـــــــــــايد األمساك على منهجية
 6-14و 1-ب-14مؤشـــــــــــــــري أهــــداف التنميــــة املســـــــــــــــتــــدامــــة 

حلقة واملقرتحات ذات الصـــــــلة اخلاصـــــــة برتقية املراتب. وأجريت 
والتعلم  1-ب-14ب/-14 الســــــــــــــتكشــــــــــــــاف املؤشــــــــــــــرين عمل

 اإللكرتوين.
إضـــــــافة أســـــــئلة تكميلية إىل اســـــــتبيان مدونة الســـــــلوك بشـــــــأن  -

الصـــــيد الرشـــــيد لتيســـــري رفع التقارير يف املســـــتقبل عن مؤشـــــرات 
ي للتنوع البيولوجي. أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة وأهداف أيشـــــــــــــ

االســـــتبيان احلايل أداة  إطار وعالوة على ذلك، ُوضـــــعت ضـــــمن
كي جيري أوتومـاتيكيًـا لاملؤشـــــــــــــــرات  من أجـل صـــــــــــــــيــاغـةجتريبيــة 

بناًء على ردود  1-ب-14و 1-6-14احتسـاب نقاط املؤشـرين 
 اجمليبني.

طـلــبــــــــت الــلــجــنــــــــة إىل املــنــظــمــــــــة وضــــــــــــــــع  18 4
اســـــــــرتاتيجيات فعالة خاصـــــــــة بالتكيف مع 
تغري املنــــاخ والتخفيف من آثــــاره لقطــــاعي 

 .مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

X   -  الصادرة عن  530الفنية  الوثيقةجيري حتديث وتوسيع نطاق
آثار تغري املناخ يف مصايد األمساك وتربية األحياء  بشأناملنظمة 

 .املائية
 سينشر يف أبريل/نيسان تقرير عن "معاجلة مسألة مصايد -

 كتكملةاألمساك وتربية األحياء املائية يف خطط التكيف الوطنية"  
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معاجلة مسألة الزراعة والغابات ومصايد  بشأنلنشرة املنظمة 
األمساك يف خطط التكيف الوطنية (منظمة األغذية والزراعة 

2017( 
آثار تغري  بشأنتزويد األعضاء باملعرفة العلمية احملدثة  مواصلة -

وإجراءات التكيف والتخفيف اخلاصة  لضعفومناطق ااملناخ 
 .هبذا القطاع

املشاركة يف تنظيم ندوة دولية عن "آثار تغري املناخ على  -
 ."حميطات العامل

وضع تقرير عاملي عن األضرار واخلسائر النامجة عن الكوارث  -
الة عن احلاملناخية وغري املناخية على الزراعة، مبا يف ذلك دراسة 

 .وتربية األحياء املائيةمصايد األمساك 
دعم البلدان يف تبادل املعلومات عن جتارب التكيف  -

قليمية واملؤمتر اإلشاورات املوالتخفيف وحتديد األولويات عرب 
العاملي األول حول التكيف يف القطاع، باإلضافة إىل املساعدة 

 .امليدانيةشاريع املاملباشرة من خالل 
التجارب من لفهم والتعلم اجراء دراسات حالة لكسب إ -

قطاع تربية األحياء املائية هبدف  علىالقطرية يف جمال التأمني 
تأمني يف جمال تربية األحياء المساعدة البلدان على صياغة برامج 

 املائية.
رائط املخاطر اخلوضع خطوط توجيهية عاملية لتحسني رسم  -

 اء املائية.اإلنذار املبكر والتأهب يف جمال تربية األحي من أجل
مواصلة دعم دمج القطاع يف عمليات التخطيط الوطنية لتغري  -

ا، مثل خطط التكيف الوطنية واملسامهات املناخ األوسع نطاقً 
توجيهية بشأن الطوط اخل مت وضعا. وهلذه الغاية، احملددة وطنيً 

مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف خطط التكّيف  معاجلة
نتديات املاملشاركة يف  من خاللتوعية الت أنشطة الوطنية. ونُفذ

تغري املناخ، مثل املشاركة يف تنظيم "أيام احمليطات"  بشأندولية ال
أثناء مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 
املناخ، واملؤمتر الدويل املعين بتغري املناخ ومصايد األمساك الذي 

املنظمة مع املعرض الدويل للمأكوالت  نظمته بصورة مشرتكة
 ).CONXEMARالبحرية اجملمدة (

دمج تغّري املناخ يف عمليات التنمية األوسع  أيدت املنظمة -
تغيري بشأن الرتابط بني تغري للوضع نظرية  وهي بصدد ،نطاقًا
لمخاطر والفقر يف اجملتمعات الساحلية واملناطق ل والتعرضاملناخ 

اجلزرية الصغرية النامية وذلك لدعم البلدان الساحلية والدول 
ما يتعلق  يف خاصةاألعضاء يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، 

ملخاطر  األكثر عرضة الفقراءوالضعف لدى تعرض ال باحلد من
 .تغري املناخ والكوارث الطبيعية

أكد بعض األعضاء جمددا طلبهم تصحيح  19 5
األنواع يف األخطــــاء املتعلقــــة بتقييم بعض 

X   -  األخذ بنهج أكثر شفافية لكنه موضوعي لتصنيف حالة
األرصدة يف احلاالت اليت كانت تفتقر إىل تقييم رمسي هلا. ويف 
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تقرير حالة املوارد الســـــــمكية وتربية األحياء 
املـائيـة يف العـامل، يف حني طلـب أعضــــــــــــــــاء 
آخرون من املنظمة تفادي اســـتخدام فئات 
التقرير السابق املتعلقة حبالة األرصدة يف ما 

 .يتم تبادله من معلومات

بعض احلاالت، اتُّصل بالسلطات الوطنية املعنية لتأكيد التقييم 
ضافية. اإلتحليالت العلومات و/أو املالداخلي للمنظمة بتوفري 

 للمنظمةربت التقييمات الداخلية ، ولذا اعتلذلك ومل ترد أي ردود
 .صحيحة

إجراء مشاورة غري رمسية للخرباء ملناقشة التسميات املستخدمة  -
تقليل الداللة السلبية من أجل ا يف تصنيف حالة األرصدة. حاليً 

املتصورة لفئة "مصيد مستنفد كلًيا"، اسُتبدل هذا املصطلح 
ا انسجامً بـمصطلح "مصيد إىل أقصى حد مستدام" (وهو أكثر 

مع مفهوم "املصيد األقصى املستدام" الذي تستخدمه املنظمة يف 
  تصنيف األرصدة).

أبرزت اللجنة أمهية الســــــــالمة يف البحار يف  20 6
قطـــــاع مصـــــــــــــــــــايـــــد األمســـــاك وأعربـــــت عن 
ارتيـــــــاحهـــــــا للتعـــــــاون الوثيق بني املنظمـــــــة 
ومنظمـــة العمـــل الـــدوليـــة واملنظمـــة البحريـــة 

 .الدولية

X   -  استمرار التعاون الفّعال بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية. وقد وافقت منظمة 
األغذية والزراعة قبل أربعة أعوام على طلب املنظمة البحرية 

دراسية اللقات احلالدولية تقدمي املساعدة يف وضع وتنظيم 
. وعقدت 2012ب تاون لعام تنفيذ اتفاق كي بشأنقليمية اإل

حىت اآلن مثاين حلقات دراسية، مبا يف ذلك يف سان خوسيه، 
؛ ويف أبيدجان، كوت ديفوار، 2015كوستاريكا، أبريل/نيسان 
؛ ويف راروتونغا، جزر كوك، 2016ديسمرب/كانون األول 

؛ ويف كيب تاون، جنوب أفريقيا، 2017سبتمرب/أيلول 
 .2017أكتوبر/تشرين األول 

شاركت املنظمة يف الدورة الرابعة للجنة الفرعية للمنظمة  -
البحرية الدولية املعنية بتنفيذ صكوك املنظمة البحرية الدولية يف 

 29-25املقر الرئيسي للمنظمة البحرية الدولية يف الفرتة 
. ونظر االجتماع، الذي حضرته أيًضا 2017 أيلول/سبتمرب

توصيات الدورة الثالثة  منظمة العمل الدولية، بالتفصيل يف
جملموعة العمل املخصصة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة 
واملنظمة البحرية الدولية بشأن الصيد غري القانوين دون إبالغ 
ودون تنظيم واملسائل ذات الصلة، مبا يف ذلك تلك املتعلقة 

 بالسالمة والصحة يف البحر يف قطاع مصايد األمساك.
 حول احملدثةتدريبية اللدورة لالصيغة النهائية إعداد ووضع  -

االت الطوارئ يف مصايد األمساك وتربية األحياء حلاالستجابة 
يف سياق  البحارتحسني السالمة يف لددة احملشارة اإلاملائية مع 

 ما بعد الكارثة.
رحبــــــت اللجنــــــة بــــــالعرض الــــــذي قــــــدمتـــــه  21 7

الواليــات املتحــدة األمريكيــة لتمويــل حلقــة 
للخرباء خمصــــــصــــــة الســــــتعراض نتائج  عمل

حلقة العمل الدولية األخرية عن الصـــــــــــــــيد 
 .العرضي للثدييات البحرية

X   مارس/آذار  23-20يف الفرتة  الرئيسي أدارت املنظمة يف مقرها
حلقة عمل للخرباء بشأن وسائل وطرق احلّد من الوفيات  2018

 .يف الثدييات البحرية

القرارات والتوصــــيات الصــــادرة عن الدورة الخامســــة عشــــرة للجنة الفرعية المختصــــة بتجارة األســــماك التابعة من جدول األعمال:  5لبند ا
 2016فبراير/شباط  26-22للجنة مصايد األسماك، أكادير، المغرب، 
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أعربت اللجنة عن دعمها ألنشـــــــــــــــطة بناء  24 8
القدرات اليت تضـــــــــطلع هبا املنظمة بشـــــــــأن 

الصــــــيد والوصــــــول القضــــــايا املتعلقة مبا بعد 
إىل األســـواق، ال ســـيما بالنســـبة إىل صـــغار 
املنتجني والقائمني على التجهيز يف البلدان 

 .النامية

X   -  ات اخلسائر قدرات على كل من تقييم ديناميالأنشطة تنمية
 . وقدستدامة باستخدام �ج سلسلة القيمةامللول احلوتشكيل 

حمددة، مثل عمليات على أمناط إنتاج هذه األنشطة  بعضرّكز 
يف حني  ،الصيد بالشباك اخليشومية واملثلثة يف البلدان االستوائية

تسليط تعددة. وميكن اإلمداد املالبعض اآلخر سالسل مشل 
، ال سيما األغذية"مبادرة توفري "على الدعم املقدم من  الضوء

باإلضافة إىل  ،يف املساعدة احلالية املقدمة إىل اهلند ومصر
املشاطئة بلدان الخرى مثل األصيد الاملنظمة يف دول مساعدات 

 .وض �ر األمازونحل
(متكني النساء من  FMM/GLO/103/MULمشروع  -

) الزراعية-من سالسل القيمة الغذائية باملساواة األكرباالستفادة 
اليت كانت  2017-2016فرتة السنتني مشاريع د هو واحد من عد

 .تعزيز استقالهلا االقتصاديمن أجل مفيدة يف متكني املرأة 
تقدمي من خالل أنشطة بناء القدرات للبلدان األعضاء ة اصلمو  -

ومواصفات  السلوكالتوجيهية ومدونات اخلطوط الدعم يف تنفيذ 
الدستور الغذائي ملساعدة البلدان األعضاء على تلبية متطلبات 
السوق الرئيسية واالمتثال ملتطلبات الصحة والصحة النباتية 

سرياليون لكل من دعم ال تقدميمبا يف ذلك  ،متطلبات التتبعو 
 .وغامبيا وغانا ونيجرييا

تنفيذ معايري سالمة األغذية ونظم مراقبة األغذية يف قطاع دعم  -
إريرتيا اليت قدمت إىل الدولية  االحتياجاتلتلبية  األمساك مصايد

 .وفييت نام وأوكرانيا وبنغالديش وتايلند وغينيا االستوائية والفلبني
"دورة تدريبية  على غرار دعم تنظيم دورات ومؤمترات دولية -

متقدمة لتقييم سالمة منتجات املأكوالت البحرية"، بالتعاون مع 
للمأكوالت  واملؤمتر العاملي ،املعهد الزراعي املتوسطي يف زراغوزا

 .البحرية الذي يعقد كل عامني
ب وتنظيم -14مة حلقة عمل عن مؤشر هدف التنمية املستدا -

 .اإلنرتنتللتعلم اإللكرتوين على دورة تدريبية 
رحبـــت اللجنـــة بتزايـــد التعـــاون بني اللجنـــة  26 9

الفرعية املختصــــــــــــــة بتجارة األمساك واللجنة 
الفرعيـــة املختصـــــــــــــــــة برتبيـــة األحيـــاء املـــائيـــة 

 ودعت إىل مواصلة تعزيز هذا التعاون.

X   -  حضر ممثل عن كل جلنة فرعية اجتماعات اللجنة الفرعية
قامت و عمل اللجنة الفرعية املعنية.  وثيقة بشأنالشقيقة وقدم 

األمانتان بعقد اجتماعات ختطيط منتظمة وتقومان بتنفيذ 
 ذات الصلة.شرتكة املنشطة األ

ــــــة التجــــــارة يف  29 10 ــــــة على أمهي أكــــــدت اللجن
اك ورحبت اخلدمات املتصـــلة مبصـــايد األمس

بالعمل الذي تقوم به املنظمة بشــــأن إجراء 
اســـــــــــــــتعراض لألدبيــــات املتــــاحــــة عن هــــذا 
املوضوع، مبا يف ذلك عن اخلدمات املتعلقة 

 .برتبية األحياء املائية

X    على حاضرة " خدمات مصايد األمساكيف تجارة "الكانت مسألة
جدول أعمال االجتماعني األخريين للجنة الفرعية املختصة 

آخر اجتماع يف كوريا، من طلب ناًء على بو تجارة األمساك. ب
لتحديد إطار ونطاق  آذار/مارس ُعقدت مشاورة للخرباء يف

شمل يعمل املنظمة يف جمال جتارة األمساك ل تعزيزواسرتاتيجية 
تدابري لتعزيز التجارة الدولية يف اخلدمات وصياغة الأفضل 

 .توصيات لتحسني مشاركة الدول الناميةال
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أشــــــــــــــــارت اللجنة إىل أمهية إدراج الظروف  30 11
االجتمـــــاعيـــــة وظروف العمـــــل يف جـــــدول 

 .أعمال اللجنة الفرعية

X   -  للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك اناقشت ، 2017يف عام
د األمساك يقضايا االستدامة االجتماعية يف سالسل قيمة مصا

ا منظمة حاليً ميكن للاللجنة، به ما أوصت وكبالتجارة.  تهاوصل
ضع وثيقة توجيهية تصدر عنها ملساعدة و فرص  أن تستكشف

اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة السمكية على تنفيذ املعايري 
القائمة ذات الصلة اليت تشمل السلوك والتدابري واإلجراءات 

 التجاري املسؤول وحقوق اإلنسان ومعايري العمل الدولية.
احلماية االجتماعية املوصى هبا ف وخطط والضعتقييم الفقر  -

 يف بلدان حمددة.
أبرزت اللجنة أمهية احلد من الفاقد واملهدر  31 12

من األغذية، ال سيما يف سلسلة القيمة ما 
بعد الصـــــــــــيد، ورحبت مبواصـــــــــــلة العمل يف 

 .هذا اجملال

X   -  سياقات حدوث الفاقد واملهدر العمل السابق زيادة فهم أثرى
للحد من الفاقد، ووجهت املساعدات يف األمساك تدخالت من 

يف  األمساك صغرية النطاقمصايد هذا اجملال بشكل أساسي إىل 
مجهورية الكونغو الدميقراطية بلدان البلدان النامية يف أفريقيا (مثل 

آسيا (مثل و  وغريها) وحوض �ر فولتا والكامريون وكوت ديفوار
 .ةإندونيسيا) وأمريكا الالتيني

للسلطات  األمساكالفاقد من تقييم  عنعمل تقدمي حلقة ال -
األمساك يف منطقة للفاقد من تقييم ، وإجراء املختصة يف أوكرانيا

 زوف وحبر أوديسا يف أوكرانيا يف إطار املشروعأحبر 
GCP/UKR/003/NOR. 

واالستفادة  سيالج السمكحلقات عمل عن إنتاج عقدت  -
 والفلبني وفييت نام يف إطار مشروع يف بنغالديش وتايلندمنه 

عزيز القدرات والسياسات وخطط العمل الوطنية بشأن ت" املنظمة
االستخدام احلكيم واحلذر ملضادات امليكروبات يف مصايد 

 ).FMM/RAS/298/MU" (األمساك
شـــــــــــــــــددت اللجنــة على أمهيــة القــدرة على  32 13

الصــمود على امتداد ســلســلة قيمة األغذية 
إىل القطاع  ال ســـــــــــــــيما بالنســـــــــــــــبةالبحرية، 

الصـــــــغري النطاق والدول الســـــــاحلية والدول 
 الصـــــــغرية النامية املعرضـــــــة للمخاطراجلزرية 

 .يف مواجهة الكوارث الطبيعية وتغري املناخ

X   - الة التجارة الفعّ  بشأنتنظيم ثالث حلقات عمل إقليمية  جيري
بلدان احمليط اهلادئ ومنطقة البحر للألمساك والتنمية املستدامة 

منطقة احمليط األطلسي واحمليط اهلندي والبحر وبلدان الكارييب 
ساعدة الدول مل ، وذلكاألبيض املتوسط وحبر الصني اجلنويب

 يف ما يتعلقالفجوة املعرفية  سدّ على اجلزرية الصغرية النامية 
اعدة تبادل املعلومات واملس من خاللقضايا جتارة األمساك ب

 .التقنية
يف الدورة احلادية  بالسكواتريا من األمساكتسمم الرض قضية ع -

عشرة للجنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية، مع 
خاطر للبلدان األعضاء. املالتأكيد على أمهية وضع خيارات إدارة 

منظمة األغذية والزراعة من علمية الشورة املطلبت اللجنة وقد 
مسوم السكواتريا ة الصحة العاملية إلجراء تقييم ملخاطر ومنظم

عن هذه السموم للكشف  القائمةالطرق التحليلية  واستعراض
 .اوحتديدها كميً 
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طلبت اللجنة من املنظمة مواصــــــــــلة تعاو�ا  34 14
مع اتفــاقيــة التجــارة الــدوليــة من أجــل دعم 

 تنفيذ متطلبات االتفاقية.

X   -  حضر ممثلني عن مؤمتر األطراف ، 2017و 2016يف عامي
تفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة لال

ستمر يوس املعنية باحليواناتواللجنة الدائمة واللجنة  باالنقراض
 ملنظمة وأمانةما بني ايشمل العمل التعاوين و . 2018يف عام ذلك 

مشورة لصانعي كلعلم  قائمة على االتقييمات وفري التاالتفاقية 
 .قائمة األنواعاإلدراج يف عملية بما يتعلق  القرار يف

وتنمية القدرات والعمليات واألدوات رفع درجة الوعي  -
التفاقية بشأن التجارة املساعدة األعضاء على تنفيذ متطلبات 

لألنواع  املهددة باالنقراضاحليوانات والنباتات الربية أنواع بالدولية 
 .(EP/INT/227/UEP CITES-FAO) القائمة املدرجة يف

أنواع ببشأن التجارة الدولية االتفاقية  معمستمر تعاون  -
 املكتب منطقةيف  املهددة باالنقراضاحليوانات والنباتات الربية 

هيئة مصايد أمساك غرب وسط الكارييب/اإلقليمي الفرعي للبحر 
حول التعاون وسيعاد بشأن أمساك القرش وحمار امللكة.  األطلسي

هيئة مصايد األمساك وتربية األحياء  ستريجون يف منطقةاالمسك 
 .املائية يف آسيا الوسطى والقوقاز

أوصــــى بعض األعضــــاء مرة أخرى بأن يتم  35 15
متويــــــــل عمــــــــل فريق اخلرباء من الربنــــــــامج 
العادي للمنظمة. وأعرب بعض األعضـــــــــاء 
أيضا عن دعمهم الستكشاف بدائل آللية 

املمكنـــة اخلـــاصــــــــــــــــــة بفريق اخلرباء التمويـــل 
االســـتشـــاريني لضـــمان مســـامهة منصـــفة يف 
الفريق من جـــــانـــــب جمموعـــــة متنوعـــــة من 

 .أعضاء املنظمة

 X  - أنواع بالتفاقية بشأن التجارة الدولية ا مع وفود بلدان التواصل
ان مع البلدو  املهددة باالنقراضاحليوانات والنباتات الربية 

املنظمة لتسليط الضوء على اآلثار املرتتبة على يف عضاء األ
حلصول على دعمهم املايل بغية اتكاليف إدارة فريق اخلرباء، 

يف منتصف و شاركني الجتماع فريق اخلرباء. املتزويد لودعمهم 
اجتماع طلبات رمسية جديدة لتمويل ، سيتم إرسال 2018عام 

  .2019عقد يف أوائل عام يسالذي فريق اخلرباء السادس 

شــــجع بعض األعضــــاء املنظمة على إجراء  36 16
اســـتعراضـــات شـــاملة عن اآلثار النامجة عن 
قوائم اتفاقية التجارة الدولية املتعلقة بصــون 
املوارد الســــــــــــمكية وإدارهتا وكذلك بشــــــــــــأن 
اجلوانـــــــب االقتصـــــــــــــــــــــاديـــــــة واالجتمـــــــاعيــــــة 
للجمــــــــاعــــــــات اإلقليميــــــــة. إال أن بعض 

مل يتم األعضاء اعرتضوا على ذلك ومن مث 
 .التوصل إىل توافق عام يف اآلراء

X   -  التفاقية بشأن بروح الزمالة مع اتعمل منظمة األغذية والزراعة
مبوجب املادة احليوانات والنباتات الربية أنواع بالتجارة الدولية 

اقية لإلدراج يف قوائم االتفحملاولة فهم التطبيق العملي  )ب(15
مصايد األمساك. وقد نتج عرب "املنظر البحري الكامل" ألنشطة 

، مبا يف ذلك اعًيامجُوضع علمي  مطبوعإصدار هذا التعاون عن 
وقبل مؤلفني من مثانية بلدان خمتلفة يف جنوب شرق آسيا، من 

 .Fish and Fisheriesهيجملة ذات تأثري كبري  للنشر يف

أعربــت اللجنــة عن دعمهــا لتعــاون املنظمــة  37 17
مع منظمــات وترتيبــات دوليــة أخرى، منهـا 
اتفــاقيــة التجــارة الــدوليــة وهيئــة الــدســـــــــــــــتور 
الغــذائي ومنظمــة التجــارة العــامليــة بشــــــــــــــــأن 
قضــايا التجارة بشــكل عام، وبشــأن قضــايا 
اإلعانات املقدمة لقطاع مصـــــــايد األمساك، 

 .على وجه اخلصوص

X   - جمال مراقبة اهلستامني وخطط أخذ العينات  عرض العمل يف
اخلاصة باهلستامني يف الدورة الثامنة والثمانني للجنة الدستور 

عن الصادرة  للتوصيات الغذائي املعنية بنظافة األغذية. واستجابة
حاالت  الستعراضإجراء دراسة بنظمة املفت لّ كُ   هذه الدورة،

، مسك السلمون أنواع املنسوبة إىليف العامل اهلستامني بالتسمم 
للسماح للجنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية بالبت يف 

ألمساك املرتبط ا يف جدولعدم إدراج هذه األنواع إدراج أو 
 .اهلستامنيبسمم التب
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إىل  بشأن ميثيل الزئبق يف األمساكتقدمي مشورة خمصصة  -
حيث  الغذائيالتابعة هليئة الدستور  جمموعة العمل اإللكرتونية

 .حلدود القصوىجتري مناقشة ا
باالشرتاك مع منظمة الصحة العاملية مواصلة تقدمي الدعم  -

لتقييم خماطر بكترييا الضَّمَّة يف املأكوالت البحرية هبدف دعم 
مراقبة الدولية للدستور الغذائي بشأن املواصفات البلدان يف تنفيذ 

 .ترييا يف املأكوالت البحريةهذه البك
وضع جدول جديد لعوامل النرتوجني لبعض املنتجات  -

مواصفة  ا منشمل البيانات اليت كانت جزءً اليت تالسمكية 
من ذلك  وغري CODEX STAN 166-1989 الدستور الغذائي

يف املطبوعات اليت  املتاحةاملعلومات اإلحصائية من البيانات 
 .راض النظراءخضعت الستع

تقنية  وثيقة ، بنشرالصحة العامليةباالشرتاك مع منظمة القيام،  -
على  بناءً " عوامل تكافؤ السمية للسموم البيولوجية البحرية"عن 

 .طلب من هيئة الدستور الغذائي
توجيهات ، بوضع "باالشرتاك مع منظمة الصحة العامليةالقيام،  -

ربامج إصحاح الرخويات جوانب املنطقة املتنامية ل تطويرلفنية 
ا مع مدونة الدستور الغذائي متاشيً  "الثنائية الصمامات

 .للممارسات املتعلقة باألمساك واملنتجات السمكية
خاصة دعم املنظمات الدولية األخرى، و على العمل مواصلة  -

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية و منظمة التجارة العاملية 
، يف جمال التجارة يف األمساك واملنتجات السمكية، )األونكتاد(

مت د األمساك. ويف هذا الصدد، يمصادعم مبا يف ذلك إعانات 
إىل أمانة منظمة التجارة األغذية والزراعة منظمة من موظف  إعارة

يتعلق باملفاوضات اجلارية  يف ما ةفنيالدخالت املالعاملية لتقدمي 
 مصايد األمساك.إىل بشأن اإلعانات املقدمة 

املشرتكة مع األحداث  جيري بصورة متواصلة تنفيذ جمموعة من -
الفرص من أجل مناقشة األونكتاد وبرنامج األمم املتحدة للبيئة 

األمساك واملنتجات السمكية يف املتعلقة بوالتحديات التجارية 
 .مظلة أهداف التنمية املستدامةوذلك حتت البلدان النامية، 

أبــدى العــديــد من األعضـــــــــــــــــاء قلقهم إزاء  38 18
األحــاديــة، مبــا يف التــدابري واالشـــــــــــــــرتاطــات 

ذلك املعايري اخلاصـــــــــــــــة والوطنية واإلقليمية 
وهو مــــا قــــد يتعــــارض مع القــــانون الــــدويل 
ويشــــكل حواجز فنية أمام التجارة تتعارض 

 .مع منظمة التجارة العاملية

 X  -  نظمة على وضع امل، تعمل ئتمان اليابايناالرعاية صندوق حتت
إلصدار منوذج لوضع خطط طوعية /اجليدة تللممارسا إرشادات

(بطاقات التوسيم اإليكولوجي). وهذا جزء من الشهادات 
إىل البلدان النامية لضمان أن مرجع اجلهود الرامية إىل تقدمي 

  ا مع القوانني واملعايري الدولية.تكون اخلطط املوضوعة أكثر توافقً 

 خطط توثيق المصيدمن جدول األعمال:  1-5لبند ا
أجازت اللجنة للمشــــــــــــــاورة التقنية ما يلي:  48 19

) اســـــتئناف دورهتا جمدداً يف أقرب وقت 1(
ممكن ومعــــاجلــــة الفقرتني العــــالقتني وإجيــــاد 

X   - املعلقتان الفقرتان وتناول التقنيةف املشاورة انئاست. 
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وضـــــــــــع اخلطوط التوجيهية و ) 2حل هلما؛ (
عرض اخلطوط و ) 3بصـــــــــــــــيغتهــا النهــائيــة؛ (

عــلــى الــــــــدورة األربــعــني ملــؤمتــر  الــتــوجــيــهـيــــــــة
املنظمــة الــذي من املقرر عقــده يف شـــــــــــــــهر 

بغية اعتمادها بصـــــــــــيغتها  2017يوليو/متوز 
 النهائية.

ة دور الالتوجيهية إىل اخلطوط قدمت ، 2017 يوليو/متوزيف  -
 ا.ؤمتر منظمة األغذية والزراعة واعتمدت رمسيً ملاألربعني 

على طالعهم إأبرز األعضــــــــــــــاء احلاجة إىل  49 20
االجتماع املقبل للمشــــــــــــــــاورة التقنية وعلى 
تلقي النســـــــــــــــخ املرتمجــــة من وثــــائق العمـــل 
جبميع اللغات الرمسية يف املنظمة قبل وقت 
كاٍف مبا يتيح ملمثلي البلدان إجراء ما يلزم 

  .من حتليل وحتضريات

X   -  وزعت يف وقت مبكر وثائق االجتماعات ذات الصلة على
ومن خالل بوابة أعضاء االنرتنت موقع املنظمة على شبكة 

 املنظمة.

مصايد األسماك،  المائية التابعة للجنة األحياءقرارات وتوصيات الدورة الثامنة للجنة الفرعية المختصة بتربية من جدول األعمال:  6لبند ا
 األولتشرين برازيليا، البرازيل، 5-9 أكتوبر/ 2015 

أعربت اللجنة أيضـــــــــاً عن احلاجة إىل إقامة  56 21
تعاون وثيق بني جمموعة العمل االسـتشـارية 

 .وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

X    استكملت املنظمة التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية
يف العامل بالتشاور الوثيق مع كّل من جمموعة العمل املعنية والزراعة 

باملوارد الوراثية املائية التابعة للجنة مصايد األمساك وجمموعة العمل 
 يئةهلوارد الوراثية املائية التابعة الفنية احلكومية الدولية املعنية بامل

 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.
بزيـــادة التعـــاون بني اللجنـــة رّحبـــت اللجنـــة  57 22

الفرعية املختصــــــــــــــة بتجارة األمساك واللجنة 
الفرعيـــة املختصـــــــــــــــــة برتبيـــة األحيـــاء املـــائيـــة 

 .ودعت إىل مواصلة توطيد هذا التعاون

X   )9البند  انظر( 

شــــــــــددت اللجنة على احلاجة إىل حتســــــــــني  59 23
كفـاءة إنتـاج تربيـة األحيـاء املائيـة، وطلبـت 

تنمية تربية األحياء  مســــــــــــــــاعدة املنظمة يف
املائية على حنو مســـــــــــــــتدام، ال ســـــــــــــــيما يف 

 الدول اجلزرية الصغرية النامية.

X   -  حظيت زيادة كفاءة إنتاج تربية األحياء املائية من خالل
استخدام األعالف والبذور على حنو أفضل وحتسني األمن 
البيولوجي بالدعم من خالل العديد من املشاريع ال سيما يف 

 يا وآسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب.أفريق
تضمن جدول أعمال الدورة التاسعة للجنة الفرعية املختصة  -

مصايد األمساك اجتماًعا خاًصا برتبية األحياء املائية التابعة للجنة 
عن تربية األحياء املائية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية: فرص 
 النمو األزرق للدول اجلزرية الصغرية النامية يف ظّل تغّري املناخ. 

وضعت املنظمة املبادرة األقاليمّية للدول اجلزرية الصغرية النامية  -
 حبيث تشكل آلية التنفيذ اخلاصة هبا دعًما لربنامج العمل العاملي.

لدعم  ّكلت مجعية ميكرونيزيا لرتبية األحياء املائية املستدامةشُ  -
 وفيما بينها.الدول اجلزرية الصغرية النامية  يفالتنسيق اإلقليمي 

صادقت اللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة  -
مصايد األمساك يف دورهتا التاسعة على "مبادرة النمو للجنة 

األزرق" وأعربت عن تقديرها لربناجمي العمل السابق واجلاري 
املدعومني من املنظمة بغية حتقيق التنمية املستدامة لرتبية األحياء 
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املائية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، ال سيما املشروع املعنون 
"حنو ثورة زرقاء يف بلدان البحر الكارييب" يف منطقة البحر 
الكارييب، ومجعية ميكرونيزيا لرتبية األحياء املائية املستدامة يف 
إقليم احمليط اهلادئ، ومشروع "اعتماد ممارسات زراعية كفؤة 

 وذكية مناخًيا يف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف أفريقيا."
شــــــــــددت اللجنة على احلاجة إىل حتســــــــــني  60 24

فرص عمل الشـــــــــــــــباب والنســـــــــــــــاء، وتنمية 
القــــدرات يف جمــــال تربيــــة األحيــــاء املــــائيـــة، 
 وإقامة شــــــبكات للمزارعني، والوصــــــول إىل
األســـــــــــــــواق، واألمن البيولوجي، ومعـــــاجلـــــة 
املخاطر املهنية وتلك املتعلقة بالســـــــــــــــالمة، 
وطلبــت املســـــــــــــــــاعــدة من املنظمــة يف هــذه 

 .اجملاالت

X   -  تعمل املنظمة على تطبيق مشروع إقليمي فرعي بعنوان
"تشجيع التنويع الزراعي للحد من الفقر ومكافحة سوء التغذية 

 أفريقيا الشرقية." وزيادة فرص العمل للشباب يف
بلدان يف أفريقيا  ةمن خالل مشروع إقليمي فرعي يف ستّ  -

الغربية، يهدف إىل "خلق فرص عمل للشباب يف جمال األعمال 
الزراعية من خالل نظم االستزراع املستدامة وسالسل القيمة 
اخلاصة بالكاسافا"، ترّوج املنظمة لنماذج من أجل العمل الالئق 

ب من خالل تيسري "الرعاية" يف كوت ديفوار واملستدام للشبا
وأنشطة السلسلة املتكاملة عموديًا يف غانا وتطوير أنشطة هيكلية 
يف غينيا بيساو وبوركينا فاسو وإطالق أنشطة ملباشرة املشاريع يف 
 ظّل بيئة مهنية جّيدة وديناميكية األسواق يف نيجرييا والسنغال. 

ة والزراعة يف خدمات اإلرشاد قّدمت أو سامهت منظمة األغذي -
(مثل املمارسات اجليدة لرتبية يف مواضيع خمتلفة أو تشارك فيها 

الروبيان، وممارسات تصنيع األعالف لرتبية األحياء املائية، 
وأمراض األمساك واألمن البيولوجي، وإدارة تربية األحياء املائية 
 كمشروع جتاري، وما إىل ذلك)، ومن خالل ُ�ج خمتلفة.

ويستهدف بعض التدخالت يف املقام األول املستزرعني 
األساسيني والعاملني يف جمال اإلرشاد، من خالل الدورات 
التدريبية وحلقات العمل واجلوالت الدراسية والزيارات امليدانية، 
وغري ذلك من األنشطة، يف حني تدعم تدخالت أخرى �ج 

املشاركة من خالل مدارس املزارعني احلقلية للتعليم القائم على 
أنشطة ميدانية طوال املوسم هتدف إىل تسهيل التجريب وحل 
املشاكل، مما يؤدي إىل التعّلم من خالل اخلربة املباشرة. وعقدت 
املنظمة سلسلة من حلقات العمل التدريبية حول "إدارة تربية 
األحياء املائية كمشروع جتاري"، بشكل أساسي يف أفريقيا، يف 

وطنية وإقليمية خمتلفة. وهتدف حلقات العمل هذه إطار مشاريع 
 .مهارات املستزرعني يف ختطيط األعمال واإلدارة املاليةإىل حتسني 

تولد منظمة األغذية والزراعة املعارف واخلربات وتعممها من  -
خالل الوثائق التقنية واخلطوط التوجيهية والكتيبات وصحائف 

املنظمة أدوات أو مناذج  وتطور الوقائع، واملطبوعات األخرى.
األحياء  للمساعدة يف حتسني األداء التقين واالقتصادي لرتبية

 .املائية
مت توفري املساعدة الفنية يف جمال األمن البيولوجي وصحة  -

احليوانات املائية خالل الفرتة الفاصلة بني الدورات بواسطة آليات 
 خمتلفة على شىت املستويات. 
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جمال األمن البيولوجي التوعية ونشر احلالة ومشلت املساعدة يف  -
الراهنة للمعارف ووضع خطط العمل الوطنية لداء خنر الكبد 
والبانكرياس احلاد؛ واملراقبة والتأهب حلاالت الطوارئ يف حال 
اإلصابة بفريوس النخر العضلي املعدي (أقاليمي)؛ ووضع 

ية واألطر اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية بشأن صحة احليوانات املائ
اخلاصة باألمن البيولوجي؛ والتحري عن األمراض يف حاالت 
الطوارئ وبناء القدرات يف جمال حتليل املخاطر بالنسبة إىل حركة 
احليوانات املائية وعلم األوبئة املائية واملراقبة النشطة والتأهب 

 حلاالت الطوارئ. 

ات يتألف مشروع جاٍر تنفيذه عن "تعزيز القدرات والسياس -
وخطط العمل الوطنية بشأن االستخدام احلذر واملسؤول 
ملضادات امليكروبات يف مصايد األمساك" من مكونني اثنني مها: 

) تربية األحياء املائية (البلدان املشاركة: الصني وماليزيا والفلبني 1(
) وسالمة منتجات األمساك وجودهتا (البلدان 2وفييت نام)؛ (

 فلبني وتايلند وفييت نام).املشاركة: بنغالديش وال
التمس العديد من األعضــــاء املســــاعدة من  63 25

املنظمة للحصـــــــــول على توجيهات بشـــــــــأن 
إنتــــاج أعالف مسكيــــة ذات نوعيــــة جيــــدة 

 .ومراعية للبيئة ومستدامة اقتصاديا

X    جرى توفري املساعدة الفنية يف جمال إنتاج األعالف والبذور
والرصد البيئي خالل الفرتة الفاصلة بني الدورات من خالل آليات 
خمتلفة على غرار املشاريع املنفذة يف إطار برنامج التعاون التقين 
واملشاريع/األنشطة املمولة من اجلهات املاحنة والتمويل العادي 

لزراعة واليت أسندت إليها األولوية مبوجب ملنظمة األغذية وا
للمنظمة بشأن استدامة الزراعة واحلراجة  2الربنامج االسرتاتيجي 

 ومصايد األمساك.
دعا العديد من األعضاء إىل تنفيذ اخلطوط  64 26

التوجيهية الفنية إلصــــدار الشــــهادات لرتبية 
األحياء املائية الصادرة عن املنظمة، وطلبوا 

نظمـــة لتنفيـــذ هـــذه اخلطوط مســـــــــــــــــاعـــدة امل
 .التوجيهية

X   - ة العامة باشرت املنظمة، بفضل الدعم املايل املقدم من املديري
مساك يف املفوضية األوروبية، يف إعداد لشؤون البحار ومصايد األ

سلسلة من أدّلة االمتثال إلصدار الشهادات لرتبية األحياء املائية 
فنية ومعارف حمددة تتوجه الصغرية النطاق بغرض توفري مساعدة 

خصيًصا لصغار مستزرعي األمساك عن كيفية االمتثال ملعايري 
إصدار الشهادات، وذلك استناًدا إىل املعايري املواضيعية الدنيا 
األربعة الواردة يف اخلطوط التوجيهية للمنظمة بشأن إصدار 

  الشهادات لرتبية األحياء املائية.

 من جدول األعمـال: مكافحـة الصيـد غيـر القانونــي دون إبـالغ ودون تنظيــم 7البند 
شـــــّجعت اللجنة األطراف يف االتفاق على  67 27

عقــد اجتمــاع اســـــــــــــــتهاليل يف أقرب وقــت 
ممكن ملعـــاجلـــة خمتلف النواحي اخلـــاصــــــــــــــــــة 
بتنفيــذ االتفــاق وإلنشــــــــــــــــاء جمموعــة العمــل 

منه  21املخصــصــة اليت نصــت عليها املادة 
ودعت املنظمة إىل حتديد جهات تنســـــــــــيق 
لــــرفــــع الــــتــــقــــــــاريــــر والــــتــــبــــــــادل اإللــــكــــرتوين 

 .للمعلومات

X    عقد االجتماع األول لألطراف يف االتفاق بشأن التدابري اليت
تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون 

مل تنظيم وردعه والقضاء عليه واالجتماع األول جملموعة الع
من االتفاق  21املخصصة اليت أنشأهتا األطراف مبوجب املادة 

إىل  29) يف أوسلو، النرويج، من 6(جمموعة العمل على اجلزء 
، على 2017يونيو/حزيران  2إىل  1ومن  2017مايو/أيار  31

 التوايل. ووافق اجتماع األطراف على إنشاء جمموعة عمل فنية

 .تبادل املعلوماتللتعامل مع األمور التقنية مثل 
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يف لندن، اململكة  سيعقد االجتماع األول جملموعة العمل الفنية -
. وسيعقد االجتماع 2018أبريل/نيسان  18إىل  16املتحدة، من 

يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية  6الثاين جملموعة العمل على اجلزء 
 والزراعة، روما، 

اع جلنة مصايد يف أعقاب اجتم 2018يوليو/متوز  6إىل  5من 
 .األمساك حسب طلب األطراف

تقوم املنظمة بتطوير موقع إلكرتوين على اإلنرتنت خاص  -
بالصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم لتنظيم مجيع 
املعلومات ذات الصلة مبكافحته، مبا يف ذلك جتديد موقع االتفاق 

ري القانوين بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غ
 دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

أشـــــــــــــــارت اللجنة إىل أّن كًال من األطراف  68 28
وغري األطراف يف االتفـــــــاق حبـــــــاجـــــــة إىل 
مساعدة لبناء قدراهتم. ودعت اللجنة هبذا 
الصـــــــــــــــدد إىل تقدمي الدعم لربنامج املنظمة 
العــاملي الشــــــــــــــــامــل لبنــاء القــدرات يف جمــال 

والصــــــــــــكوك الدولية ذات الصــــــــــــلة االتفاق 
ملكافحة الصـــــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ 
ودون تنظيم. وعرضــــــــــــــــــت مجهوريـــة كوريـــا 

 .تقدمي مسامهة مالية هلذا الربنامج

 X  -  االحتاد األورويب والسويد وكوريا والنرويج والواليات قدم كل من
درات متويًال لربنامج املنظمة العاملي لتنمية الق املتحدة األمريكية

ملساعدة الدول النامية والدول اجلزرية الصغرية النامية على تنفيذ 
االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري 
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء، ومشلت 

األطراف وغري األطراف يف هذا االتفاق. كما مت توفري  ةاملساعد
زيادة تطوير السجل العاملي، وهو بوابة لتنمية متويل خمصص لدعم 

ر تطوية قدرات األطراف يف االتفاق ستستضيفها املنظمة، وزياد
 ).PortLexقاعدة بيانات املنظمة بشأن تدابري دولة امليناء (

حلقات عمل تدريبية وطنية متنوعة للمكتب اإلقليمي الفرعي  -
 للبحر الكارييب.

تأييدها الكامل للســـــــــــــــجّل أعلنت اللجنة  70 29
العاملي لســـــفن الصـــــيد وســـــفن النقل املربّدة 
وســــفن التموين (الســــجّل العاملي) ولتطويره 
بشــــــــكل مســــــــتمر وأقّرت بأنه قد يضــــــــطلع 
بدور هام باعتباره أداة ملكافحة الصيد غري 
القــــــانوين دون إبالغ ودون تنظيم وملؤازرة 
تنفيذ االتفاق بشــــــــــأن التدابري اليت تتخذها 

امليناء والصكوك الدولية األخرى ذات  دولة
 .الصلة

 X  -  أطلقت النسخة التشغيلية األوىل من السجل العاملي يف
. وباإلضافة إىل البلدان اليت شاركت يف 2017أبريل/نيسان 

املشروع التجرييب للسجل العاملي، قدمت العديد من البلدان 
طن  100ها األخرى بيانات عن أساطيلها اليت يبلغ إمجايل محولت

مرتًا أو أكثر. ودعت املنظمة إىل تعيني جهات اتصال  24أو 
 .وطنية للسجل العاملي

مت توفري متويل إضايف لتطوير السجل العاملي من قبل االحتاد 
) وضع 1: (األورويب والسويد على وجه اخلصوص من أجل
) أداء عملية 2خطوط توجيهية وقواعد لتنفيذ السجل العاملي؛ و(

سجل العاملي، مبا يف ذلك حتديد وتنفيذ معايري وآليات نظام ال
 .) إدارة وتنسيق برنامج السجل العاملي3تبادل البيانات؛ و(

أنشطة توعية للسجل العاملي يف املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر  -
 .2017حلقة عمل إقليمية يف عام -الكارييب

أثنت اللجنة على التقدم احملرز يف الســــجّل  71 30
العاملي، ال سيما إنشاء جمموعة العمل غري 
الرمسية الفنية واالستشارية املفتوحة العضوية 
املعنية بالســـــــــــــــجّل العاملي وما تقوم به من 
عمل، فضالً عن جمموعات العمل الرئيسية 

 X  -  يف دورهتا الثالثني، اليت عقدت يف املقر الرئيسي للمنظمة
 6ين إىل نوفمرب/تشرين الثا 27البحرية الدولية يف الفرتة من 

، اعتمدت مجعية املنظمة البحرية 2017ديسمرب/كانون األول 
). ويوسع هذا القرار نطاق A.1117[30]الدولية قرارًا جديًدا (

طة املنظمة البحرية الدولية بشأن رقم التطبيق غري اإللزامي خل
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املتخصـــــــــــــصـــــــــــــة واملشـــــــــــــروع الرائد، وحّثت 
هم مبا يف ذلك األعضاء على تعزيز مشاركت

إلتــاحــة البيــانــات من جــانــب األعضــــــــــــــــاء. 
وشــــــــّجع بعض األعضــــــــاء اســــــــتخدام نظام 
أرقام الســـــــفن الصـــــــادر عن املنظمة البحرية 

 .الدولية ألغراض السجل العاملي

، ليشمل سفن الصيد املبنية من هيكل غري تعريف السفينة
طن وما فوق ومجيع سفن  100فوالذي اليت تبلغ محولتها اإلمجالية 

طن  100الصيد اليت تعمل مبحركات وتقل محولتها اإلمجالية عن 
مرتًا وتكون خمّولة بالعمل خارج املياه  12ويزيد طوهلا الكلي عن 

 اخلاضعة للوالية الوطنية لدولة العلم.
عضًوا من أعضاء املنظمة واملنظمات  31شارك خرباء من  -

اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك واملنظمات غري احلكومية يف 
االجتماع الثالث جملموعة العمل املعنية بالسجل العاملي، الذي 

. ومن املقرر أن يعقد 2017عقد يف روما يف يونيو/حزيران 
يف  2018أبريل/نيسان  13-11االجتماع الرابع هلذه اجملموعة يف 

لندن، اململكة املتحدة، وسريكز االجتماع على مسائل تبادل 
 البيانات.

وسع يف السجل العاملي وتوفري األشاركة املشجعت املنظمة  -
البيانات مبا يف ذلك رقم املنظمة البحرية الدولية من خالل دعم 

 البلدان والتوعية.
إىل أعرب بعض األعضــــــــــــــــــاء عن احلـــاجـــة  72 31

التعاون مع املبادرات القائمة حالياً اخلاصــة 
بسجالت السفن، ال سيما تلك اليت نص 
عليها اتفاق األمم املتحدة بشــــــأن االمتثال 
وتلـــك املوجودة لـــدى املنظمـــات اإلقليميـــة 

 .إلدارة مصايد األمساك، جتنباً لالزدواجية

X   - ت من جيري وضع آليات لتبادل البيانات لتيسري تقدمي البيانا
الدول األعضاء إىل السجل العاملي من خالل املنظمات اإلقليمية 
إلدارة مصايد األمساك وغريها من النظم ذات الصلة القائمة 
بالفعل، وخاصة باستخدام آلية تلقائية لتبادل البيانات تستند إىل 

مركز األمم  املعايري واألشكال الدولية اليت وضعت يف إطار منتدى
 التجارة وأعمال التجارة اإللكرتونية. املتحدة لتيسري

هيئة  يف إطار املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب أعمال -
بشأن سجل السفن  مصايد أمساك غرب وسط األطلسي

 .اإلقليمي
شــــــــــــــدد بعض األعضــــــــــــــاء على احلاجة إىل  73 32

إجراء حتليـــــــل معّمق ملردوديـــــــة التكـــــــاليف 
ثابت والتوصــــــــــل إىل اتفاق بشــــــــــأن برنامج 

للتمويل قبل املضـــــــــــــي قدماً يف اســـــــــــــتخدام 
 .السجل العاملي يف األجل البعيد

 X   مت تأمني األموال الكافية ملراحل التطوير والتنفيذ املستمرة للسجل
العاملي لضمان النشر العام ودعم مشاركة البلدان النامية يف هذه 

لة (السفن ذات احلمو  1املرحلة األولية. ولدى بدء عمل املرحلة 
طن وما فوق)، سيتم إجراء دراسة جدوى لتقييم  100اإلمجالية 

 .3و 2أجنع السبل لالنتقال إىل املرحلتني 
أقّرت اللجنــــــــة اقرتاح إعالن يوم عــــــــاملي  74 33

ملكافحة الصـــــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ 
 .ودون تنظيم

X    مت اختاذ اإلجراءات الالزمة العتماد االقرتاح من قبل الدورة
. وقد اعتمد يف نيويورك يف 2017األربعني للمؤمتر يف يوليو/متوز 

قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  2017ديسمرب/ كانون األول  5
املستدامة، مبا يف ذلك املقرتحات إلعالن اك مصايد األمسعن 
يونيو/حزيران اليوم الدويل ملكافحة الصيد غري القانوين دون  5يوم 

 إبالغ ودون تنظيم.
سيجري االحتفال باليوم الدويل ملكافحة الصيد غري القانوين  -

 .2018يونيو/حزيران 5دون إبالغ ودون تنظيم يف 
رّحبــــت اللجنــــة بــــاإلمجــــال بعمــــل جمموعــــة  75 34

العمل املخصــــــــــــصــــــــــــة املشــــــــــــرتكة بني الفاو 
نظمة البحرية الدولية املعنية بالصــيد غري وامل

 X  -  نظرت الدورة الرابعة للجنة الفرعية التابعة للمنظمة البحرية
املعنية بتنفيذ صكوك املنظمة البحرية الدولية بالتفصيل يف الدولية 

توصيات الدورة الثالثة جملموعة العمل املخصصة املشرتكة بني 
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القانوين دون إبالغ ودون تنظيم والشـــــــؤون 
ذات الصــــــــــلة وأوصــــــــــت بضــــــــــرورة تكثيف 
اجتمــاعــاهتــا وبــأن تنضـــــــــــــــّم منظمــة العمــل 

 .الدولية رمسياً إىل جمموعة العمل هذه

منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية بشأن الصيد غري 
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بوترية 

 وعةعمل وما إذا كان ينبغي توسيع هذه اجملماجتماعات جمموعة ال
لتشمل منظمة العمل الدولية. وقد وافقت اللجنة الفرعية 
للمنظمة البحرية الدولية يف دورهتا الرابعة على التوصية بإدراج 
منظمة العمل الدولية يف جمموعة العمل املشرتكة وبفاصل زمين 

املرحلة، وترك مدته أربع سنوات بني اجتماعات اجملموعة يف هذه 
أمر النظر يف اآلراء اليت أُعرب عنها واحملبذة لفاصل زمين مدته 

 .وعةثالث سنوات لالجتماع القادم للمجم
أشـــــــــار بعض األعضـــــــــاء إىل أّن شـــــــــبكات  76 35

اجلرميـــة املنظمـــة العـــابرة للحـــدود غـــالبـــًا مـــا 
تكون مرتبطة أيضــــــــاً بالصــــــــيد غري القانوين 

أقروا بــأّن  دون إبالغ ودون تنظيم، لكنهم
واليــــــة كــــــل من املنظمــــــة ومكتــــــب األمم 
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية تكمالن 
وتؤازران بعضــهما البعض وأنه يتعني بالتايل 

 .تنسيق اجلهود وليس تكرارها

 X   ُحددت بشكل مشرتك اجملاالت احملتملة للتنسيق والتعاون اليت
املنظمتني. وتشمل تعكس والييت وجماالت اخلربة لكل من هاتني 

) تقييم احتياجات الدول النامية؛ 1هذه، حسب االقتضاء: (
) التعاون والتنسيق ملساعدة الدول النامية على وضع األساس 2و(

القانوين والقدرة على معاجلة اجلرائم املتعلقة بالصيد غري القانوين 
دون إبالغ ودون تنظيم، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة التقنية 

لقة ) تبادل املعرفة واملنهجيات واملمارسات املتع3يب؛ و(والتدر 
بإجراء تقييمات االحتياجات، وتوفري التدريب وبناء القدرات 
وتطوير وصيانة قواعد البيانات ونظم املعلومات ذات الصلة؛ 

 ) املشاركة يف أنشطة التوعية ذات الصلة.4و(
توقف بعض األعضـــاء عند حتديات حمددة  78 36

املصــايد الداخلية بفعل الصــيد  على صــعيد
غــري الــقــــــــانــوين دون إبــالغ ودون تــنــظــيــم 

 .وأشاروا إىل ضرورة إجياد حّل سريع هلا

X   -  تدعم املنظمة حالًيا، من خالل برنامج التعاون التقين، إدخال
نظام رصد السفن الذي يتوقع أن يساعد على رصد عمليات 

 الصيد يف حبرية مالوي.
التوجيهية التقنية بشأن املنهجيات واملؤشرات تتناول اخلطوط  -

لتقدير حجم الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وأثره 
 الذي وضعته املنظمة خصوصيات الصيد الداخلي.

أّيدت اللجنة وضــــــع خطوط توجيهية تقنية  79 37
للمنظمة بشـــــــــــــــأن منهجيات ومؤشـــــــــــــــرات 
تقـــدير حجم الصـــــــــــــــيـــد غري القـــانوين دون 

ودون تنظيم وتأثرياته. ودعت أيضـــــاً إبالغ 
إىل إتاحة تقديرات دورية موثوقة للصـــــــــــــــيد 
غري القـــانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مبـــا 

 .يف ذلك على املستوى اإلقليمي

X   -  سيقدم مشروع متطور للخطوط التوجيهية التقنية بشأن
املنهجيات واملؤشرات لتقدير حجم الصيد غري القانوين دون 

جلنة مصايد األمساك يف دورهتا  ذلك على وأثرتنظيم  إبالغ ودون
 .الثالثة والثالثني

 تود جمموعة عمل هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسي -

املعنية بالصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم اختبار هذه 
 .2017اخلطوط التوجيهية يف عام 

البند 8 من جدول األعمـال: دور مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في تحقيق األمن الغذائي ومتابعة المؤتمر الدولي الثاني المعني 
 بالتغذية: اآلثار المتصلة بالتغذية بالنسبة إلى مصايد األسماك وتربية األحياء المائية بما في ذلك الفاقد والمهدر من األغذية

أقّرت اللجنـــــة بـــــاإلمجـــــاع جمـــــاالت العمـــــل  83 38
الرئيســـــــــــــــيــة اليت مت حتــديــدهــا ملتــابعــة املؤمتر 
الـــــدويل الثـــــاين املعين بـــــالتغـــــذيـــــة يف قطـــــاع 

 .مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

X    روما بشأن يشمل ذلك متابعة منظمة األغذية والزراعة إلعالن
 التغذية مبوجب إطار العمل.

أوصـــــت اللجنة بوضـــــع ســـــياســـــات وبرامج  84 39
ميدانية تســــــــــــــمح للبلدان باالســــــــــــــتثمار يف 

X   -  دعم البلدان األعضاء يف وضع سياسات واسرتاتيجيات إلدراج
منتجات األمساك يف قوائم طعام برامج الوجبات املدرسية. 
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تنمية ســــــــــلســــــــــلة القيمة اخلاصــــــــــة باألمساك 
ــــــة مع الرتكيز على  ــــــاء املــــــائي ــــــة األحي وتربي
التغذية، وإيالء انتباه خاص لدور املشـــاريع 

 .الصغرية واملتوسطة احلجم

ونّظمت منتديات يف األرجنتني وأوروغواي والربازيل وبنما 
 وكولومبيا.

نخفضة املمساك األتطوير منتجات  من أجلساعدة املتقدمي  -
 املدرسية يف أوغندا وغانا وغواتيماال.غذية للوجبات املالتكلفة و 

تقين بني التعاون اليف اآلونة األخرية، متت املوافقة على برنامج  -
يف  األمساكوضع سياسات واسرتاتيجيات إلدراج  بشأناألقاليم 

الوجبات املدرسية يف أنغوال وبريو وهندوراس. وسيبدأ تنفيذ هذا 
 .2018ام املشروع خالل األشهر الثالثة األوىل من ع

شـــــــــــــــّجعـــت اللجنـــة، بغرض تعزيز اإلنتـــاج  87 40
الغــــــذائي املراعي للتغــــــذيــــــة، التعــــــاون بني 
إدارات املنظمة، وبني الوكاالت اليت توجد 
مقــــارهــــا يف رومــــا وبني اجلهــــات الفــــاعلــــة 
ـــــك  ـــــة، مبـــــا يف ذل احلكوميـــــة وغري احلكومي

 .واجملتمع املدين القطاع اخلاص

X    توطيد الشراكات عرب إدارات املنظمة وبني الوكاالت اليت توجد
مقارها يف روما وبني اجلهات الفاعلة من الدول ومن غري الدول 
(مبا يف ذلك القطاع اخلاص واجملتمع املدين) لتحسني اإلنتاج 
الغذائي املراعي للتغذية، مع الرتكيز على اعتماد سياسات جلعل 

تعزيز من خالل ية أكثر مراعاة للتغذية إنتاج األمساك ونظم األغذ
اآلثار التغذوية للسياسات ورصد هذه اآلثار وتشجيع إنتاج أنواع 

على خفض الفاقد واملهدر  مع التأكيداألمساك املغذية واحمللية 
 من األغذية.

ســّلمت اللجنة باملنافع الناشــئة عن التعاون  88 41
الوثيق بني جلنــة مصـــــــــــــــــايــد األمســاك وجلنــة 
األمن الغـــذائي العـــاملي هبـــدف مواصـــــــــــــــلـــة 
الرتكيز على األمن الغـــــذائي والتغـــــذيـــــة يف 
جمايل مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية 

 .وتعزيزه إىل أقصى حدٍ 

X   -  مع أمانات  بشــــــكل وثيقتعاونت أمانة جلنة مصــــــايد األمساك
جلنة الغابات وجلنة الزراعة وجلنة مشــــكالت الســــلع، مبا يف ذلك 

اجلانيب املشـــــــــرتك خالل الدورة الثامنة واخلمســـــــــني  احلدثيم تنظ
، وتســـــــــعى 2017بعد املائة للمجلس يف ديســـــــــمرب/كانون األول 

األمـــانـــة إىل إقـــامـــة عالقـــة ممـــاثلـــة مع أمـــانـــة جلنـــة األمن الغـــذائي 
 العاملي.

خالل الدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي يف  -
انيب لتسليط الضوء على الروابط بني اجل دثاحل، نُّظم 2017عام 

أهداف التنمية املستدامة ومصايد األمساك الصغرية النطاق، وعلى 
 وجه التحديد الوفاء بااللتزامات وإعمال احلق يف الغذاء الكايف.

أّيدت اللجنة وضـــــــــــع خطوط توجيهية فنية  89 42
للمنظمة تتناول أســـباب الفاقد واملهدر من 

معاجلتهما، كما أحاطت األغذية وســــــــــــــبل 
علمــــــــًا بعرض النرويج الرامي إىل تقــــــــدمي 

 .مسامهات مالية هلذا الغرض

X   )أعاله) 1البند  انظر 

أقّرت اللجنة بالدور اهلام الذي تضـــطلع به  90 43
املنظمـة يف جمـال تنســـــــــــــــيق قواعـد البيـانات 
ـــــــة التغـــــــذويـــــــة  ـــــــالرتكيب املوجودة واملتعّلقـــــــة ب
لألمساك واملنتجات الســـــــــــمكية، ويف ســـــــــــّد 
النقص يف املعلومات واحلاجة إىل البحوث 
اليت تتنــاول مســـــــــــــــــامهــة األمســاك واألغــذيــة 

 .البحرية يف حتسني التغذية

X   يسري احلوار بني قطاعي التغذية ومصايد األمساك وتربية األحياء ت
 أمهية األمساك يف األمن الغذائي والتغذية. إلثباتاملائية 

ؤشرات يف قطاع املتعددة حالًيا، وضع املبيانات التدعم مصادر  -
املوازنات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك 

اليت تستخدم لرصد التطورات و ية والزراعة نظمة األغذمل الغذائية
والتغريات يف  اإلمداداتفر األمساك احمللية واستخدام ايف جممل تو 

 األنواع املستهلكة.
بيانات تركيبة األغذية لألمساك والقشريات التوفر قاعدة  -

املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة/الشبكة الدولية لنظم 
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صورة كاملة عن اخلصائص التغذوية لـ البيانات اخلاصة باألغذية 
 لالفادةا ، وهي تستخدم حاليً والقشرياتنوًعا من األمساك  78

 الوطين.يف الربنامج يف وضع جداول تكوين األغذية 
ببناء تقوم منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــــــــــــحة العاملية  -

حتســـــــني من أجل  أداة بيانات اســـــــتهالك األغذية الفردي العاملي
إعداد السياسات والربامج الزراعية والغذائية وجعلها أكثر مراعاة 

 للتغذية.
تواصل منظمة األغذية والزراعة تطوير مؤشرات أداء تربية  -

األحياء املائية يف العامل جبمع البيانات من مصادر عديدة وتسهيل 
 إمكانية احلصول على متغريات أداء قطاع تربية األحياء املائية.

ما أقّرت اللجنة بالفرص اليت يتيحها كل ك 91 44
من عقـــد األمم املتحـــدة للعمـــل من أجـــل 

 2030التغذية وخطة التنمية املستدامة لعام 
من أجـــــل تعزيز الرتكيز على التغـــــذيـــــة يف 
إطار تطوير مصـــايد األمساك وتربية األحياء 

  .املائية

X    أدى التعـــــاون املتزايـــــد بني الزمالء العـــــاملني يف جمـــــال التغـــــذيـــــة
ومصـــــــــايد األمساك، الذي جتري رعايته يف إطار االســـــــــرتاتيجيات 
الوطنيــة لألمن الغــذائي والتغــذيــة اليت تضـــــــــــــــعهــا منظمــة األغــذيـة 
والزراعة، إىل اتباع ُ�ج تكميلية يف تصميم ورصد وتقييم الربامج 

ل تصـــــــــــــــميم والتقـاط اآلثـار التغـذوية املراعيـة للتغـذيـة. ومن خال
ملشــــــــاريع مصــــــــايد األمساك، يتحقق املزيد من االلتزامات مبوجب 

 عامخطة  وال ســــيماعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية 
2030. 

 ضمان استدامة مصايد األسماك الصغيرة النطاق من جدول األعمـال: 9البند 
اضـــــطلعت به أثنت اللجنة على املنظمة ملا  94 45

من أنشـــــــــــــــطــة يف ســـــــــــــــبيــل تنفيــذ اخلطوط 
التوجيهية الطوعية وشــــــّجعت على املضــــــي 
قدماً يف هذه األنشــــــطة بالتعاون الوثيق مع 

 مجيع املعنيني من أصحاب املصلحة.

X   -  نـُّفذ على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية مزيد من
ك الصغرية األنشطة يف برنامج املنظمة اإلطاري ملصايد األمسا

 النطاق، مبا يف ذلك:
تنظيم فعاليات التوعية واإلعالم (على سبيل املثال مؤمتر األمم  -

) وإنتاج 2017املتحدة للمحيطات الذي عقد يف نيويورك عام 
املنتجات املعرفية العاملية (على سبيل املثال دليل بشأن مصايد 

 )؛نسنياليت تراعي املساواة بني اجلاألمساك الصغرية النطاق 
املشاركة مع املنظمات اإلقليمية (مثًال، حلقة العمل املعنية  -

حبقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني يف جمال مصايد األمساك 
الصغرية النطاق مع مركز تنمية مصايد األمساك يف جنوب شرق 

 آسيا)؛
تعزيز املؤسسات وأصحاب املصلحة يف العمليات الوطنية  -

وع لوضع خطة عمل وطنية لتنفيذ اخلطوط (مثًال، إطالق مشر 
 التوجيهية ملصايد األمساك الصغرية النطاق يف تنزانيا).

من اخلطوط التوجيهية  9وضع دليل عملي لتنفيذ الفصل  -
 ملصايد األمساك الصغرية النطاق.

التمســــــــــــت اللجنة توجيهات بالنســــــــــــبة إىل  95 46
التوســـــيم اإليكولوجي والنفاذ إىل األســـــواق 
وتوزيع املنافع والقدرة التنافســـــــية يف ســـــــياق 

 تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية.

X   -  نّظمت حلقة العمل اإلقليمية بشأن التجارة الدولية يف األمساك
 2017واألسواق واحلوكمة يف شنغهاي يف ديسمرب/كانون األول 

وقدمت حلقة العمل إحاطة بشأن السياسات العامة للبلدان 
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صدرة الرئيسية يف آسيا بشأن القضايا املتعلقة بتجارة املنتجة وامل
 .األمساك والوصول إىل األسواق

من اخلطوط  7وضع مذكرة مفاهيمية للوثيقة التقنية عن الفصل  -
التوجيهية ملصايد األمساك الصغرية النطاق. ونّظمت يف أربعة 

 8و 7بلدان أفريقية حلقات عمل وطنية تركز على الفصلني 
 ووضعت األدلة ذات الصلة.

 .18و 13البندين  انظر -
رّحبــــت اللجنــــة بشــــــــــــــــــدة بــــإدراج اخلطوط  97 47

التوجيهية الطوعية ضـــــــــــمن الســـــــــــياســـــــــــات 
 واالســـــــــــــــرتاتيجيــــــــات اإلقليميــــــــة والوطنيــــــــة 
وما يتصـــــــل هبا من أنشـــــــطة تنفيذ، مبا فيها 
تلك اليت ال تقتصـــــــــــر على قطاع مصـــــــــــايد 

 على األمساك فحســــب، وشــــّجعت املنظمة
مواصـــــــــــــــلة جهود التعميم هذه مبا يف ذلك 
ــــــة للمنظمــــــة  ــــــب اإلقليمي إشـــــــــــــــراك املكــــــات

 واملنظمات اإلقليمية.

X   :تتضمن األمثلة ما يلي 
ُوضع مشروع قانون بشأن مصايد األمساك الصغرية النطاق يف  -

 .إطار مشروع يف كوستاريكا
هيئة مصايد األمساك الداخلية يف أمريكا الالتينية  أدرجت -

جلسة لتنفيذ اخلطوط  COPESCAALوالبحر الكارييب 
 .التوجيهية ملصايد األمساك الصغرية النطاق يف األنشطة املستقبلية

باخلطوط التوجيهية  Oak Foundationاسرتشدت مؤسسة  -
ملصايد األمساك الصغرية النطاق يف وضع اسرتاتيجية جديدة هلذه 

 املصايد.
ركز االجتماع السنوي للمنتدى النروجيي لتنمية التعاون يف جمال  -

على مصايد  مصايد األمساك وتربية األحياء املائية والبيئة املائية
 .األمساك الصغرية النطاق

ي لتمويل التنمية الذي عقدته رّكز املنتدى السنو - 
(مؤسسة   Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)جمموعة

لإلعمار) على احمليطات للمرة األوىل وأدرجت اخلطوط تمان االئ
 .االستنتاجاتالتوجيهية ملصايد األمساك الصغرية النطاق يف 

اقرتحــت اللجنــة إدراج مصـــــــــــــــــايــد األمســاك  98 48
رة النمو األزرق الصـــــــــــــــغرية النطــاق يف مبــاد

واخلطط االســـــــــــــــرتاتيجيــة األخرى للمنظمــة 
 .باعتبارها مكوناً أساسياً من مكوناهتا

 X  -  إحدى الركائز الثالث ملبادرة النمو األزرق هي "اجملتمعات
مصايد األمساك الصغرية  احمللية الزرقاء"، اليت تشمل جمتمعات

النمو األزرق  النطاق. وقد نوقش البعد اإلنساين/اجملتمعي ملبادرة
يف  اخلطوط التوجيهية ملصايد األمساك الصغرية النطاق يف سياق

 KFWالذي عقدته جمموعة  املنتدى السنوي لتمويل التنمية
اإلقليمية "النمو  لإلعمار) ويف حلقة العملتمان (مؤسسة االئ

 .األزرق" اليت عقدت يف كابو فريدي
49 99 

100 
رّحبـــت اللجنـــة بـــإعـــداد برنـــامج شــــــــــــــــــامـــل 
ـــــــاخلطوط التوجيهيـــــــة  للمنظمـــــــة اخلـــــــاص ب
الطوعيـــة واتفقـــت على احلـــاجـــة إىل وجود 
آلية مكّملة على شـــــــكل إطار اســـــــرتاتيجي 
عــاملي خــاص بــاخلطوط التوجيهيــة الطوعيــة 
يُعد مبشاركة كاملة وفاعلة من األقاليم كافة 
وبالتشـــاور مع مجيع أصـــحاب املصـــلحة يف 

 الصغرية النطاق.املصايد 

 X  - املقرتح إلطار االسرتاتيجي العامليمت تقدمي املسودة صفر ل 
إىل مكتب  للخطوط التوجيهية ملصايد األمساك الصغرية النطاق

جلنة مصايد األمساك، وهي توفر املزيد من التوضيح لغرض ودور 
 وهيكل هذا اإلطار.

اتصلت جمموعة العمل املعنية مبصايد األمساك التابعة للجنة  -
التخطيط الدولية للسيادة الغذائية املشرتكة بني املنظمات غري 

باملنظمة لدعم عقد االجتماع  احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين
األول للمجموعة االستشارية ذات الصلة والبلدان املقرتحة اليت 

موعة خمصصة كـ "أصدقاء اخلطوط ميكن أن تكون مبثابة جم



COFI/2018/Inf.5 18 

 

عة التوجيهية ملصايد األمساك الصغرية النطاق". وتقوم املنظمة مبتاب
 هذا األمر.

أنشأ املكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى/هيئة مصايد  -
األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى والقوقاز جمموعة 

 نطاق لدعم التنفيذ.عمل معنية مبصايد األمساك الصغرية ال
أكدت اللجنة على ضـــرورة تأمني مزيد من  101 50

التمويل ورّحبت بربنامج املنظمة الشــــــــــــــامل 
اخلــــــــاص بــــــــاخلطوط التوجيهيــــــــة الطوعيــــــــة 
باعتباره آلية لتعبئة املوارد من خارج امليزانية 
وشــّجعت اللجنة األعضــاء على االنضــمام 
إىل النرويج يف دعمها للمشـــــــــــاريع املندرجة 

 إطار هذا الربنامج. يف

 X   مت تأمني التمويل اإلضــــــــــــايف من النرويج. وميكن احلصــــــــــــول على
، بدعم Oak Foundation متويل تكميلي من خالل مؤســــــســــــة

مباشـــــــــــــــر من جامعة ديوك واملركز العاملي لألمساك ملشـــــــــــــــروعهما 
 ."2املشرتك مشروع "احلصاد الدفني 

أثنت اللجنة على التزام بعض األعضــــــــــــــــاء  102 51
إزاء دعم العمليــات اإلقليميــة والتعــاون بني 
املنظمة والصـــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية 

 ومنظمات اجملتمع املدين.

 X  -  املشاركة يف احلفل اخلتامي للمنحة املقدمة من الصندوق الدويل
للتنمية الزراعية جملموعة العمل املعنية مبصايد األمساك التابعة للجنة 

وُدعمت اجملموعة لتنظيم وحضور أنشطة توعية التخطيط الدولية 
 .وطنية وإقليمية

جيري مناقشة تطوير مشرتك للمنتجات مع الصندوق الدويل  -
للتنمية الزراعية يف سياق مصايد األمساك الصغرية النطاق املراعية 
للمساواة بني اجلنسني ومتكني السكان األصليني وإقامة التآزرات 

  .احملتملة يف تنزانيا
دعا بعض األعضاء املنظمة إىل دعم تنفيذ  104 52

اخلطوط التوجيهية الطوعية مبا يف ذلك من 
 .وتنمية القدرات خالل التوعية

X   -  نُّظم عدد كبري من 40باإلضافة إىل األحداث يف البند ،
 فعاليات التوعية وتنمية القدرات، مبا يف ذلك:

للهيئة العامة ُدعم االجتماع األول جملموعة العمل التابعة  -
بشأن مصايد األمساك  ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط

 ؛باإلضافة إىل أنشطة املتابعة ذات الصلةاحلرفية والرتفيهية 
نـُّفذت تنمية القدرات للشعوب األصلية يف أمريكا الوسطى  -

 مساك الصغرية النطاق؛بشأن اخلطوط التوجيهية ملصايد األ
ُنشر شريط فيديو بالصور املتحركة عن املصايد الصغرية النطاق  -

 والتحديات والفرص املتعلقة هبا؛
إصدار مذكرة إعالمية عن العالقة بني حوكمة مصايد األمساك  -

يف سياق عمال املطرد للحق يف غذاء كاف اإلالصغرية النطاق و 
 أهداف التنمية املستدامة.

املكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى/هيئة مصايد  أنشأ -
األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى والقوقاز جمموعة 

 العمل املعنية مبصايد األمساك الصغرية النطاق لدعم التنفيذ.
اقرتحــــت اللجنــــة كــــذلــــك البحــــث يف دور  106 53

اإلطـــــــار االســـــــــــــــرتاتيجي العـــــــاملي اخلـــــــاص 
التوجيهية الطوعية من أجل رصد باخلطوط 

التقـــدم احملرز بـــاجتـــاه حتقيق الغـــايـــات ذات 

X   - إلطار تلقى مكتب جلنة مصايد األمساك املسودة صفر ل
ملي للخطوط التوجيهية ملصايد األمساك الصغرية االسرتاتيجي العا

املقرتح والذي يشمل من بني وظائفه دعم رصد اخلطوط  النطاق
 التوجيهية ملصايد األمساك الصغرية النطاق.
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الصـــلة من أهداف التنمية املســـتدامة مبوازاة 
اإلقرار بأّن البلدان هي املســـــــــــــؤولة عن رفع 

 التقارير عن أهداف التنمية املستدامة.

شارك أعضاء املنظمات العاملية ملصايد األمساك الصغرية النطاق  -
-14يف حلقة عمل أوىل بشأن مؤشر هدف التنمية املستدامة 

اليت سلطت الضوء على احلاجة إىل رصد تشاركي يف سياق  1ب/
 أهداف التنمية املستدامة.

 نتائج المؤتمر العالمي عن مصايد األسماك الداخلية ومتابعته من جدول األعمـال: 1-9البند 
أخــذت اللجنــة علمــا بــاخلطوات العشـــــــــــــــر  110 54

ملصـــــايد األمساك الداخلية الرشـــــيدة وطلبت 
 خطة لتطبيقها. إىل املنظمة وضع

X   :تنفيذ إجراءات املتابعة احملددة بناًء على اخلطوات العشر 

التقدير الصحيح ملصايد األمساك الداخلية: حتديث نشرة  -
، حالة مصايد C942منظمة األغذية والزراعة عن مصايد األمساك 

األمساك الداخلية يف العامل (مبا يف ذلك التقييم االقتصادي والتنوع 
 البيولوجي والعمالة).

مسامهات مصايد األمساك الداخلية يف حتديث دراسة احملاصيل  -
 الدفينة العاملية.

طلبت اللجنة إىل املنظمة إعطاء توجيهاهتا  113 55
بشــــــــأن أفضــــــــل املمارســــــــات يف جمال إدارة 
 املصــــــــــــــــــــــايــــــــد الــــــــداخـــــلـــــيــــــــة، خــــــــاصــــــــــــــــــــــة 

 يف سياق أطر التخطيط األوسع نطاقاً.

X   -  الستخدام �ج النظام اإليكولوجي ملصايد األمساك تطوير أداة
 يف إطار ختطيط الري وإدارته.

خطة تكّيف لنهج النظام األيكولوجي يف مصايد األمساك  -
سيتم إعدادها يف الفرتة  -لالستخدام يف سياق املصايد الداخلية 

2018/2019. 

وضع خطوط توجيهية لتقييم حالة الطوارئ يف املصايد  -
 الداخلية.

استعراض حلول اإلدارة لتحسني أو ختفيف املشاكل املتعلقة  -
 .بتوصيل املياه وتدفقها يف مصايد األمساك

تطوير أداة للتقييم السريع حلاالت الطوارئ يف مصايد األمساك  -
لتوفري التوجيه للموظفني امليدانيني ومسؤويل مصايد األمساك بشأن 

األمساك الداخلية يف طرق وأدوات إجراء عمليات تقييم مصايد 
سياق حاالت الطوارئ الطبيعية/التكنولوجية وطويلة 

 األجل/املعقدة.
توقفت اللجنة عند الصعوبات اليت تعرتض  114 56

قياس إنتاج املصـــــايد الداخلية قياســـــاً دقيقاً 
وأوصـــت بوضـــع منهجية فعالة لرصـــد حالة 
املصــــــــــــــــايد الداخلية وتقييمها حبيث ميكن 
االســـــــــــتناد إليها عند حتديد قيمتها واإلقرار 
بأمهيتها على النحو املناسب ودعم إدارهتا. 

نهجيـة التقييم وطلبـت إىل املنظمـة إعـداد م
املــذكورة مع مراعــاة االعتبــارات األوســـــــــــــــع 
نطـاقـاً اخلـاصــــــــــــــــة بـالنظـام اإليكولوجي اليت 

 تؤثر على املصايد الداخلية.

X   -  حتسني التقييم: وضع منوذج مسح الستهالك األسر املعيشية
لتقدير إنتاج املصايد الداخلية للحاالت اليت يُفتقر فيها إىل 

 البيانات.
 من أحواض املصايد الداخلية. 40م لـ إجراء تقيي -
 االستعراض الشامل لتأثري تغري املناخ على املصايد الداخلية. -
يرغب املكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى/هيئة مصايد  -

األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى والقوقاز يف 
 املشاركة يف اختبار طريقة التقييم.
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اللجنة كذلك بإجراء تقييم كمي أوصـــــــــــت  115 57
إقليمي من خالل دراســــــــــــــــــــــات جتريبيــــــــة 
وحلقـــات عمـــل إذا أمكن ذلـــك. واتفقــت 
على أّن هذا من شأنه أن يساهم أيضاً يف 
رصــــــــــــــــد التقدم احملرز باجتاه حتقيق أهداف 
التنمية املســــــــــتدامة وغايات آيشــــــــــي للتنوع 

 .البيولوجي

X   - ل اجملاالت من املمكن اآلن إجراء تقييم كمي من خال
اإلحصائية الرئيسية يف املنظمة، ولكن ليس من قبل جمموعات 

 البلدان مثل آسيا وأوروبا.
يتطلب التقييم اإلقليمي حسب مساحة األرض تقييًما لكل  -

بلد على حدة، وال ميكن القيام به إال من خالل مزيد من التطوير 
ب أيًضا ملنهجيات التقييم ويتطلب ذلك جهًدا هائًال، وقد يتطل

موافقة جلنة مصايد األمساك على تقييم األرصدة السمكية لكافة 
 البلدان.

جرى القيام ببعض األعمال التعاونية مع العلماء املشهورين  -
عاملًيا لتطوير أساليب ميكن استخدامها ملصايد األمساك اليت تفتقر 

 . للتطبيق العامليومع ذلك ، ما زال الطريق طويًال إىل البيانات. 
طلبت اللجنة إدراج موضـــــــــــــــوع املصـــــــــــــــايد  116 58

الــــــداخليــــــة يف الــــــدورات الالحقــــــة للجنــــــة 
 .مصايد األمساك

X    من  2-8جيب معاجلة مصايد األمساك الداخلية يف إطار البند
جدول أعمال الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك يف 

غرية سياق معلومات خط األساس وتقييم مسامهة املصايد الص
 النطاق يف املياه الداخلية والبحرية.

 ومتابعتها: منتدى عالمي عن الُنهج القائمة على الحقوق في قطاع 2015نتائج حقوق الحيازة والصيد لعام  من جدول األعمـال: 2-9البند 
 مصايد األسماك

رّحبت اللجنة بربنامج العمل العاملي مؤكدة  119 59
املناسب وينبغي هلا أّن املنظمة هي املنتدى 

أن تكون منرباً حمايداً لتحسني املعارف عن 
 .النهج القائمة على احلقوق

X    إعداد برنامج عمل عاملي مؤقت حتت عنوان "تطوير املعرفة حول
الُنهج القائمة على احليازة واحلقوق يف مصايد األمساك" عرب 
التشاور املتكرر واالجتماعات املتكررة مع أصحاب املصلحة 

لربنامج  log frameجرى فيها شحذ األذهان حول إطار منطقي 
اطر املعلومات حول العمل العاملي: رفع مستوى الوعي وتش

 برنامج العمل العاملي مع جمموعات احليازة يف املنظمة.
شـــــــــددت اللجنة على دور املنظمة اهلام يف  121 60

توفري املعارف والدعم املؤســســي واملســاعدة 
 لــــــــــــــوضــــــــــــــــــــــــــــع نــــــــــــــظــــــــــــــم قــــــــــــــائــــــــــــــمــــــــــــــة 

 .على احلقوق إلدارة مصايد األمساك

X    املعرفة واملعلومات تطوير مناذج االستبيان ودراسات احلالة لتطوير
بشأن دراسات احلالة العاملية اليت ستعرض أثناء املؤمتر العاملي 

 - 2018لعام مساك حليازة وحقوق املستخدمني يف مصايد األ
 .2030حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 

 5أوصـــــــــــي بتغيري عنوان اجملال املواضـــــــــــيعي  122 61
ق ليصـــبح "حقوق مصـــايد األمساك يف ســـيا

 ."املوارد العابرة للحدود

X   .انعكس يف اإلطار املنطقي املؤقت لربنامج العمل العاملي 

أوصـــــــــى األعضـــــــــاء بإنشـــــــــاء قاعدة بيانات  123 62
لنظم اإلدارة القائمة على احلقوق املوجودة 

 .حالياً 

 X   وضع استبيان ودراسات حالة إلنشاء مستودع يتضمن املعلومات
اإلدارة القائمة على احلقوق يف مجيع أحناء العامل، املتعلقة بأنظمة 

 مما يؤدي يف النهاية إىل قاعدة البيانات.
اقرتح بعض األعضـــــــــــــــــــاء أن يكون هنــــاك  125 63

تكـــــــامـــــــل وترابط بني اخلطوط التوجيهيـــــــة 
ملصـــــايد األمساك الصـــــغرية احلجم واخلطوط 

 .التوجيهية الطوعية وبرنامج العمل العاملي

 X   اإلطار برنامج العمل العاملي مستقل لكنه يربط بني مواد
االسرتاتيجي العاملي للخطوط التوجيهية ملصايد األمساك الصغرية 

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة و  النطاق
األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي 

 وارد مصايد األمساك على أرض الواقع.واإلدارة املستدامة مل الوطين

 السنة الدولية لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفيةمن جدول األعمـال:  3-9البند 
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أقّرت اللجنة اقرتاح إعالن الســـــــــــــــنة الدولية  126 64
ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية 
 مع مراعاة سـياسـات املنظمة القائمة بشـأن
اإلعالن عن الســـــــــــــــنوات الدوليـة وإحيـائها 
واعرتفـت يف الوقـت عينـه بـأّن هـذا االقرتاح 
حبــاجــة إىل مزيــد من الــدرس من قبــل مجيع 

 األجهزة الرئاسية للمنظمة.

X   العتماد االقرتاح من قبل الدورة  الضروريةاإلجراءات  اختذت
 5. واعُتمد يف 2017األربعني ملؤمتر املنظمة يف يوليو 

قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  2017ديسمرب/كانون األول 
، مبا يف ذلك مقرتحات إعالن اكمصايد األمسبشأن استدامة 

السنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية يف بداية 
 .2022الثاين  كانونيناير/ 1
 

 من جدول األعمال: العمليات العالمية واإلقليمية 10البند 

 المسائل المتعلقة باألمم المتحدةمن جدول األعمال:  1-10البند 
أبرزت اللجنــــــة أمهيــــــة العمليــــــات اجلــــــاريـــــة  134 65

ألهداف التنمية  2030املتصـــــــــلة خبطة عام 
املســـــــــــــــتــــدامــــة وأخــــذت علمــــًا مبؤمتر األمم 

من  14املتحدة املقبل لدعم تنفيذ اهلدف 
أهداف التنمية املســـــــــتدامة الذي من املقرر 
عقده يف فيجي خالل شــــــهر يونيو/حزيران 

. وشـــــــــــــــّجعـــت اللجنـــة املنظمـــة على 2017
مواصــــــــلة تقدمي الدعم للعملية التحضــــــــريية 
هلذا املؤمتر وأيضــــاً دعم األعضــــاء يف إعداد 
التقارير الوطنية عن الغايات ذات الصـــــــــــــلة 

 .من أهداف التنمية املستدامة

X   -  القيام، باالشرتاك مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
جمموعة من  يم(األونكتاد) وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، بتنظ

من تقييم التحديات  الفعاليات املشرتكة لتمكني البلدان النامية
ب من أهداف -14و 6-14والفرص املرتبطة بتحقيق املقصدين 

 .التنمية املستدامة
املسامهة يف العملية التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة املعين  -

باحمليطات، وُقّدم الدعم كذلك لألعضاء يف إعداد التقارير 
 .الوطنية بشأن مقاصد التنمية املستدامة ذات الصلة

طلبــــت اللجنــــة أن تســـــــــــــــــــاهم املنظمــــة يف  135 66
االســتعراض املقبل الذي ســيجري يف األمم 

  املـــــــــتـــــــــخـــــــــذة املـــــــــتـــــــــحـــــــــدة لـــــــــإلجـــــــــراءات
من جــــانــــب الــــدول واملنظمــــات اإلقليميــــة 
إلدارة مصــــــــايد األمساك واألجهزة اإلقليمية 
 ملصـــــــــــــايد األمساك ملعاجلة تأثريات الصـــــــــــــيد 
يف قـــــاع البحـــــار على النظم اإليكولوجيـــــة 
البحرية اهلّشة وذلك إلعطاء معلومات عن 

 .التقدم احملرز هبذا الصدد

X   - ال املنظمة وتقدمي املسامهة بنص يف استعراض ألعم
 التعليقات واملدخالت الكّلية.

املسامهة يف حلقة العمل ملناقشة تنفيذ الفقرتني ذات الصلة  -
بشأن مصايد األمساك املستدامة،  66/68و 64/72بالقرارين 

على النظم اإليكولوجية البحرية  الصيد عند القاعوالتصدي آلثار 
أعماق البحار على اهلشة وعلى استدامة األرصدة السمكية يف 

)، 2016أغسطس/آب  2-1املدى الطويل (مقر األمم املتحدة، 
 .باإلضافة إىل استضافة احلدث اجلانيب ملصايد أعماق البحار

رحبت اللجنة بنتائج اجتماع اخلرباء املشرتك  136 67
من غايات آيشــي ومبا صــدر  6بشــأن الغاية 

عنه من توصيات ودعت اللجنة املنظمة إىل 
توطيـــد أواصـــــــــــــــر التعـــاون مع اتفـــاقيـــة التنوع 
البيولوجي وأوصــــــــــــــــــــت بــــــأن تتيح املنظمــــــة 
املؤشـــرات املناســـبة لرصـــد التقدم احملرز باجتاه 

 حتقيق غايات آيشي ذات الصلة.

X   -  التعاون مع فريق خرباء مصايد األمساك التابع لالحتاد الدويل
حلفظ الطبيعة وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي لكتابة وإدراج عدد 
من األسئلة يف استبيان مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد هبدف 
حمدد هو املساعدة على رفع التقارير عن اعتبارات التنوع 

 6املطلوب يف اهلدف  النحومساك على البيولوجي يف مصايد األ
 من أهداف أيشي.

التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي كمساهم رئيسي يف  -
 "نتائج سيول".

والقيام  2016املشاركة بفعالية يف املؤمتر العاملي األول يف عام  -
انعقاد جمموعة العمل غري الرمسية يف يونيو/حزيران  أثناءبدور نشط 

 . 2018للتحضري ملؤمتر مبادرة احمليطات املستدامة لعام  2017
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املستوى اإلقليمي يف منطقة هيئة  على التعاون املستمر -
 مصايد أمساك غرب وسط األطلسي.

أبــدى بعض األعضـــــــــــــــــاء قلقــه إزاء عمليــة  138 68
إعداد القائمة احلمراء لالحتاد الدويل حلفظ 

هذا  الطبيعة. واقُرتح أن تتعاون املنظمة مع
ــــــإدراج األنواع يف  االحتــــــاد يف مــــــا يتعلق ب
مصـــــــــــــايد األمساك ضـــــــــــــمن القائمة احلمراء 

 .لالحتاد

X   -  4-14عقدت جمموعة العمل الفنية املخصصة املعنية باهلدف 
-من أهداف التنمية املستدامة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة

 االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة اجتماًعا مع االحتاد الدويل واتفاقية
التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة 
باالنقراض لبناء فهم متبادل للتكامل بني مؤشر منظمة األغذية 

ألرصدة السمكية ضمن مستويات مستدامة والزراعة "نسبة ا
واملعايري  بيولوجًيا" والقائمة احلمراء ومؤشر القائمة احلمراء املفصل

اليت تستخدمها جمموعة من الوكاالت الدولية لتحديد حالة 
األنواع. وقد نتج عن هذا االجتماع واملتابعة لنتائجه مشروع وثيقة 

جتماع القادم جملموعة علمية، ستوضع الصيغة النهائية هلا يف اال
العمل الفنية املخصصة املعنية املزمع عقده يف �اية مايو/أيار 

. وستوضح هذه املطبوعة العمليات واملعايري املستخدمة 2018
مبا يف ذلك تلك اليت يعتمدها االحتاد  -لتحديد حالة األنواع 

 .الدويل حلفظ الطبيعة (القائمة احلمراء ومؤشر القائمة احلمراء)

 المسائل المتعلقة باألجهزة اإلقليمية لمصايد األسماكمن جدول األعمال:  2-10البند 
ســــــــّلط العديد من األعضــــــــاء الضــــــــوء على  139 69

الدور األســــــــــــــــاســـــــــــــــي الذي تضـــــــــــــــطلع به 
املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك/ 
األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك، وأشاروا 

األجهزة اإلقليمية إىل توســـيع نطاق شـــبكة 
ملصـــــــايد األمساك. ودعا األعضـــــــاء كالً من 
املنظمة واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصـــايد 
األمساك/ األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك 

اليت حققتهــــا هــــذه  إىل نشـــــــــــــــر اإلجنــــازات
األجهزة مع اإلقرار بوجود حتديات ال تزال 

 .قائمة
 

X   -  اإلقليمية واستضافة دعم شبكة أمانات هيئات املصايد
. وسيعقد 2016االجتماع السادس للشبكة يف يوليو/متوز 

 .2018االجتماع السابع يف يوليو/متوز 
 نشر وتوزيع تقارير شبكة أمانات هيئات املصايد اإلقليمية -

 ونشرهتا اإلخبارية بانتظام.
جيري إعداد الوثيقة التقنية "نظرة حتليلية عامة على أنشطة  -

 يئات اإلقليمية واملنظمات اإلدارية ملصايد األمساك".وتطورات اهل

ذّكرت اللجنـــة جمـــددًا بـــالـــدعوات إىل توفري  141 70
الــــــدعم يف كــــــل من البحر األمحر وخليج 
عدن، وحبر قزوين، ومنطقيت جلنة مصــــــــــايد 
أمساك شرق وسط األطلسي وهيئة مصايد 

 أمساك غرب وسط األطلسي.

X   -  صفر التفاق إنشاء املنظمة اإلقليمية إعداد ومناقشة املسودة
إلدارة مصايد األمساك يف البحر األمحر وخليج عدن مع البلدان 

 املعنية.
إعداد ومناقشة خمطط مشروع لتعزيز التعاون اإلقليمي لبحوث  -

وإدارة مصايد األمساك يف منطقة حبر قزوين مع مجيع البلدان 
 املشاطئة.

هيئة مصايد األمساك وتربية األحياء تقدمي الدعم التقين ألعضاء  -
املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب الستعراض وتنقيح 

 اتفاقية اهليئة.
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تقوم هيئة مصايد األمساك وتربية األحياء يف آسيا الوسطى  -
والقوقاز/املكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى بزيادة العمل 

املكتب اإلقليمي الفرعي  على حبر قزوين، يف حني تقوم أمانة
للبحر الكارييب/هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسي بتعبئة 

 املوارد إلنشاء منظمة إقليمية إلدارة مصايد األمساك يف املنطقة.

 المسائل المتعلقة بتغير المناخ والمسائل البيئية األخرىمن جدول األعمال:  3-10البند 
رّحبت اللجنة باســـرتاتيجية املنظمة املقرتحة  144 71

اخلــاصــــــــــــــــة بتغّري املنــاخ وخطــة العمــل ذات 
الصــلة إىل جانب مشــروع اســرتاتيجية الفاو 
ملصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية وتغّري 

. وأقرت اللجنــة 2020–2017املنــاخ للفرتة 
بأمهية الدور الذي تضـــــــــــــــطلع به احمليطات 

اخ وتأثريات تغري املناخ بالنســـبة إىل تغري املن
على احمليطــات ومصـــــــــــــــــايــد األمســاك وتربيــة 
األحيــاء املــائيــة. وطلبــت اللجنــة أن تعطي 
املنظمة توجيهات مبا يشـــــــمل خارطة طريق 
مفصـــــــــــــــلة أكثر وخطوطاً توجيهية فنية عن 
تـــدابري اإلدارة التكيفيـــة من أجـــل مواجهـــة 
تـــأثريات تغري املنـــاخ على موارد مصـــــــــــــــــايــد 

 األمساك.

X   )أعاله) 4البند  انظر 

أيـــّدت اللجنـــة تعريف الفـــاو ملفهوم القـــدرة  146 72
على الصـــــمود مع اإلشـــــارة بشـــــكل خاص 
 إىل تــــــــــــغــــــــــــّري املــــــــــــنــــــــــــاخ، وأعــــــــــــربــــــــــــت 
عن تقـديرهـا للعمـل الـذي تقوم بـه املنظمة 
يف ما خيص القدرة على الصــــــــــــمود ودعتها 
إىل مواصـــــــــــــــلــة دعم برامج تنميــة القــدرات 

على الصـــــــــــــــمود  الراميـــــة إىل تعزيز القـــــدرة
 .واإلغاثة يف حاالت الكوارث

X    مواصلة تقدمي الدعم للبلدان واجملتمعات احمللية املعتمدة على
األمساك من خالل تطوير منتجات املعرفة و/أو مواد بناء القدرات 
يف جماالت التأمني على تربية األحياء املائية، والتكنولوجيا املكانية 

ن البيولوجي لألمساك، والسالمة يف إلدارة خماطر الكوارث، واألم
 .البحار، وتقييمات ما بعد الكوارث، وأزمات سلسلة األغذية

أبــدت اللجنــة قلقهــا إزاء تفــاقم مشـــــــــــــــكلــة  147 73
 .القمامة البحرية واجلزيئات البالستيكية

X   -  لفريق  عةاملعنية بدقائق اللدائن التاب 40دعم جمموعة العمل
اليت  البحريةاخلرباء املشرتك املعين باجلوانب العلمية حلماية البيئة 

تقريرًا عن مستقبل وتأثريات دقائق اللدائن  2017أصدرت يف عام 
 يف البيئة البحرية.

أجري، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، استعراض عن  -
ومت  املائيةاألحياء آثار دقائق اللدائن على مصايد األمساك وتربية 

 .2017يف عام  615االنتهاء منه مع نشر الوثيقة الفنية رقم 
جيري إعداد موجز عن السياسات للجنة مصايد األمساك إلجياز  -

 اآلثارالرسائل املستخلصة املوجهة إىل صانعي السياسات حول 
على النظم اإليكولوجية والتأثريات على سالمة األغذية، ويتوقع 

 .2018أن ينشر يف مايو/ أيار 
أيـــّدت اللجنـــة املشـــــــــــــــــاورة التقنيـــة املقرتحــة  148 74

ملواصــلة إعداد خطوط توجيهية بشــأن متييز 
X    إجراء مشاورة فنية بشأن وسم معدات الصيد يف املقر الرئيسي

لفنية على . وقد وافقت املشاورة ا2018فرباير/شباط  9-5يف 
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معدات الصـــــــيد. وشـــــــّجع األعضـــــــاء الفاو 
على القيام مبشــــاريع جتريبية لتجنب الصــــيد 

باســـــــــــــتخدام معدات الصـــــــــــــيد غري املتعمد 
املهجورة أو املفقودة أو املســـــــــــــــتغىن عنهـــــا 
بشكل آخر وحول متييز معدات الصيد يف 
البلـــدان النـــاميـــة من أجـــل تيســـــــــــــــري تنفيـــذ 

 .اخلطوط التوجيهية هذه

جمموعة من مشاريع اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن وسم 
معدات الصيد وأرسلتها إىل جلنة مصايد األمساك للنظر فيها 

 ا يف دورهتا الثالثة والثالثني.رهوإقرا

من جدول األعمال: برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة في مجالي مصايد األسماك وتربية األحياء المائية ضمن اإلطار االستراتيجي  11البند 
 للمنظمة

أكــدت اللجنــة جمــدداً دعمهــا ملبــادرة النمو  151 75
األزرق ومســــــــــــــــارات العمــل األربعــة املنبثقـة 
عنها باعتبارها وســـــــــــــــيلة كفيلة برتكيز عمل 

ظمة على مصايد األمساك وتربية األحياء املن
املائية دعماً لألمن الغذائي والتغذية واحلد 
من الفقر واإلدارة املســــــــتدامة للموارد املائية 
احلية وتعزيز الصـــــــــــمود يف ســـــــــــياق أهداف 

 التنمية املستدامة.

X    20اخنرط برنامج عمل مبادرة النمو األزرق يف دعم أكثر من 
بلًدا يف أعمال خمتلفة ملبادرة النمو األزرق بدًءا من دعم تطوير 
سياسات االقتصاد األزرق إىل الدعم الفعلي لنظم إنتاج تربية 
األحياء املائية املبتكرة اليت تعاجل األمن الغذائي والتغذية والفقر 
وإدارة املوارد باإلضافة إىل فرص العمل الالئق واحلصول على 

 املبتكرة.التكنولوجيات 

أقّرت اللجنـة جمـاالت العمـل ذات األولوية  152 76
وشـــــــــــددت على أمهية  2017-2016للفرتة 

عمل املنظمة يف التصــــــــــــــدي للصــــــــــــــيد غري 
القـــــانوين دون إبالغ ودون تنظيم وتنفيـــــذ 
االتفاق بشــــــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة 
امليناء ملنع الصــــــــيد غري القانوين دون إبالغ 

والقضـــــــــاء عليه، وتعزيز  ودون تنظيم وردعه
الشـــــــــــــــبكات اإلقليمية لرتبية األحياء املائية 
وتشــــجيع تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية 
لضـــمان اســـتدامة مصـــايد األمساك الصـــغرية 
احلجم، ومســاندة األعضــاء من أجل تنمية 
املصــــــايد الداخلية، فضــــــالً عن اســــــرتاتيجية 

 املنظمة اخلاصة بتغري املناخ.

X   -  االجتماع األول ألطراف االتفاق بشأن التدابري اليت ُعقد
مايو/أيار  31إىل  29يف أوسلو، النرويج، من  تتخذها دولة امليناء

2017. 
ُعقد االجتماع األول جملموعة العمل املخصصة لالتفاق بشأن  -

التدابري اليت تتخذها دولة امليناء (جمموعة العمل املنشأة مبوجب 
 .2017يونيو/حزيران  2إىل  1لنرويج، من ) يف أوسلو، ا6اجلزء 

بلًدا من خالل برامج التعاون التقين مساعدة تقنية  37تلقى  -
 لتنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء.

على الربنامج  2016مت املصادقة يف ديسمرب/كانون األول  -
الشامل لتنمية القدرات العاملية لدعم تنفيذ االتفاق بشأن التدابري 
اليت تتخذها دولة امليناء والصكوك الدولية التكميلية واآلليات 
اإلقليمية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. 

بلًدا يف إطار هذا الربنامج على  40وسوف يتم دعم ما يصل إىل 
 12دى مخس سنوات والذي حصل حىت اآلن على أكثر من م

 مليون دوالر من اجلهات املاحنة.
يف ما يتعلق مبوضوع الفاقد واملهدر من األمساك، يرجى  -

، الذي 2االطالع على التقرير املرحلي ذي الصلة حتت البند 
 يتناول املوضوع نفسه.

ى وضع ، علئتمان اليابايناالبرعاية صندوق تعمل املنظمة  -
إرشادات /منوذج املمارسات اجليدة لوضع خطط طوعية إلصدار 
الشهادات (بطاقات التوسيم اإليكولوجي). وهذا جزء من 
اجلهود الرامية إىل تقدمي املرجع إىل البلدان النامية لضمان أن 
 تكون اخلطط املوضوعة أكثر توافًقا مع القوانني واملعايري الدولية.
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قليمية بشأن التجارة الدولية يف األمساك نّظمت حلقة العمل اإل -
 2018واألسواق واحلوكمة يف شنغهاي يف ديسمرب/كانون األول 

وقدمت حلقة العمل للبلدان املنتجة واملصدرة الرئيسية يف آسيا 
إحاطة بشأن السياسات عن القضايا املتعلقة بتجارة األمساك 

 والوصول إىل األسواق.
تنظيم ثالث حلقات عمل إقليمية علق باملت 13أيًضا البند  انظر -

بلدان احمليط لألمساك والتنمية املستدامة يف االة التجارة الفعّ  عن
الدول اجلزرية الصغرية النامية يف و اهلادئ ومنطقة البحر الكارييب 

منطقة احمليط األطلسي واحمليط اهلندي والبحر األبيض املتوسط 
 .وحبر الصني اجلنويب

من اخلطوط  7مية للوثيقة الفنية عن الفصل وضع مذكرة مفاهي -
التوجيهية ملصايد األمساك الصغرية النطاق. ونّظمت يف أربعة 

 8و 7بلدان أفريقية حلقات عمل وطنية تركز على الفصلني 
 واألدلة ذات الصلة.

اختذت خطوات لتطوير الدورة التدريبية بشأن �ج النظام  -
املصممة خصيًصا ملصايد اإليكولوجي يف جمال مصايد األمساك و 

األمساك الداخلية. وسوف تتضمن هذه الدورة دراسات احلالة 
اليت تتناول بيئات وسياقات املصايد الداخلية املختلفة يف آسيا 

 وأفريقيا وأمريكا اجلنوبية وآسيا الوسطى أوًال.
ُأحرز تقدم كبري يف املسامهة يف تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة بشأن  -

وحتقيق النتائج الثالثة. وقد جرى توفري املعرفة واخلربة  تغري املناخ
الفنية من خالل جتميع ونشر املنشورات التقنية وإتاحتها 
للجمهور. وسامهت مشاركة املنظمة القوية يف املنتديات الدولية 
املعنية بتغري املناخ يف زيادة أمهية مصايد األمساك وتربية األحياء 

ادة الوعي آلثار تغري املناخ على القطاع ات وزيثاملائية يف املباح
وكذلك على احللول احملتملة. وأخريًا، مت إجناز العمل الذي تقوم 
به املنظمة بشأن تغري املناخ من خالل الربنامج امليداين للتكيف 
مع تغري املناخ الذي يوفر املساعدة املباشرة للبلدان ومجع البيانات 

دعم التمويل من خارج امليزانية. العلمية لزيادة قاعدة املعارف ب
من هذا  6وترد تفاصيل عن األعمال املنجزة يف إطار البند 

 اجلدول.
شـــــــددت اللجنة على األمهية احلامسة لعمل  153 77

املنظمة من أجل مجع اإلحصــــــــــــــــاءات عن 
مصـــــــــــــــــايـــد األمســـاك وتربيـــة األحيـــاء املـــائيــة 
وحتليلها ونشــــــــــــــرها وأبدت اهتمامها يف أن 

توجيهات بشـــــــــــــــأن رصـــــــــــــــد  تعطي املنظمة
املصيد ورفع تقارير عنه لالستناد إليها عند 

 صنع القرارات القائمة على قرائن.

X   -  جيري تناول جهود املنظمة بشأن رصد املصيد واإلبالغ عنه يف
. 2018قسم من حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية لعام 

مستوى املنظمة، وكجزء من إطار ضمان اجلودة اإلحصائية على 
إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية حالًيا على حتسني  تعمل

قدرهتا على اجلمع/ التحليل/ النشر. وقد عرضت مسألة حتسني 
رصد املصيد/اإلبالغ عنه يف جمموعة العمل املعنية بتنسيق 
اإلحصاءات اخلاصة مبصايد األمساك (اجتماع ما بني الدورات 

)، وال يزال هناك عدد قليل من إجراءات 2017ران يف يونيو/حزي
املتابعة: املعيار العاملي جملموعة العمل املعنية بتنسيق اإلحصاءات 
اخلاصة مبصايد األمساك ملواءمة املراجع لتيسري اإلبالغ اإللكرتوين 

 وتبادل البيانات.
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لرتشيد اإلبالغ من املستوى الوطين  املمارساتوثيقة عن أفضل  -
 إىل املستويني اإلقليمي والعاملي؛ واستعراض قاعدة البيانات

Statlant  ملدى مالءمتها إلدراج مستويات تصنيف لبيانات
مصايد األمساك الصغرية النطاق، الرتفيهية،  إضافية ممكنة (مثل

 البحار). أعايل

التوجيهية جلمع جيري وضع أطر جلمع البيانات واخلطوط  -
، بيانات السجالت يف أجهزة املنظمة اإلقليمية ملصايد األمساك

هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسي، وهيئة  مبا يف ذلك
مصايد أمساك جنوب غرب احمليط اهلندي، كما تعمل املنظمة 

 Google Earthو Global Fishing Watchبشراكات مع 
Engine ى اإلنرتنت ومطبوعة مع تطوير خدمات البيانات عل

نظام اآليل لتحديد العن رصد البصمة وجهود الصيد القائم على 
اهلوية. وتقوم املنظمة بتطوير إطار برجميات قابل للتوسع 
الستخدامه يف البلدان اليت تطلب إحصاءات ونظم معلومات 

، وهو  SmartFormsإدارية متكاملة عن مصايد األمساك، وتطوير
جلمع البيانات. كما جيري كجزء من نظام  إطار برجميات متحرك
إحراز التقدم ليشمل املصيد يف تقارير حالة  رصد املوارد السمكية

األرصدة وكذلك إدراج النسخة اجلديدة من أطلس التونة العاملي 
الذي تعده منظمة األغذية والزراعة بالشراكة مع املنظمات 

 لرصد مصايد األمساك. اإلقليمية

ة يف عدد من البلدان يف بناء القدرات لتحسني املنظمة منخرط -
 .مجع البيانات وحتليلها واإلبالغ عنها

شـــــــــــــــّجعت اللجنة املنظمة على العمل مع  155 78
منظمــــــات دوليــــــة أخرى ومع غريهــــــا من 
األجهزة اإلقليميـــــــة ملصـــــــــــــــــــــايـــــــد األمســـــــاك 
واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك 

اإلجيابية اليت تقدمها للتوعية على املســــامهة 
مصـــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف 

 .سبيل التنمية املستدامة

X    واصلت املنظمة دعم هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسي
يف عملية اإلصالح حنو التحول إىل منظمة إقليمية إلدارة مصايد 

، نظمت 2018–2016لغرب وسط األطلسي. ويف الفرتة  األمساك
أمانة منظمة األغذية والزراعة/هيئة مصايد أمساك غرب وسط 

جمموعات عمل (مشرتكة) من  8األطلسي اجتماعات إقليمية لـ 
جمموعة عمل (ملكة احملار، وجممعات البيض، ومصايد  11أصل 

، وأمساك القرش، وأدوات الكركند املشوكاألمساك الرتفيهية، و 
صاءات، والصيد غري القانوين جتميع األمساك، والبيانات واإلح

حلقات عمل تقنية إقليمية. وشارك  9دون إبالغ ودون تنظيم) و
عضًوا  30من أصحاب املصلحة من  500يف األنشطة أكثر من 

عضًوا يف هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسي.  34من أصل 
وحصلت أنشطة هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسي على 

مشروًعا ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية مولتها  54دعم من 
مليون دوالر.  18املنظمة واجلهات املاحنة بقيمة إمجالية قدرها 

والتعاون يف آلية التنسيق املؤقتة للمصايد املستدامة مستمر وناجح 
يف منطقة البحر  األمساكللغاية بني اآللية اإلقليمية ملصايد 

ا الوسطى املعنية بقطاع مصايد األمساك الكارييب ومنظمة أمريك
وتربية األحياء املائية وأمانيت منظمة األغذية والزراعة/هيئة مصايد 

 .أمساك غرب وسط األطلسي
نقحت اهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية  -

، 2017األحياء املائية يف دورهتا التاسعة والعشرين، سبتمرب/أيلول 
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السرتاتيجية لتتوافق بشكل أفضل مع أهداف منظمة أهدافها ا
حدد  وقداألغذية والزراعة وخطة األمم املتحدة للتنمية. 

االجتماع الرابع للجنة االستشارية الفنية هليئة مصايد األمساك 
وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى والقوقاز، نوفمرب/تشرين 

ة للتنمية املستدامة ، أنشطة اهليئة ذات األولوي2017الثاين 
للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى لفرتة 

 السنتني املقبلة.
شــــــــــددت اللجنة على قيمة املهارات الفنية  156 79

اليت تتمتع هبــا املنظمــة يف جمــايل مصــــــــــــــــايـد 
األمساك وتربية األحياء املائية وأكدت على 

ا بقدر أمهية احملافظة على القدرات وتعزيزه
أكرب وأعلنـــت أ�ـــا بـــانتظـــار نتـــائج التقييم 

 .املستقل للقدرات الفنية للمنظمة

X    ُعرض التقرير عن التقييم املستقل لقدرات املنظمة الفنية (الوثيقة
C 2017/26 وبناءً على 2017) على مؤمتر املنظمة يف يوليو/متوز .

ف+) ئف هذا التقرير، خفُّضت الوظائف الفنية (أي وظا
 3املخصصة إلدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية بنسبة 

 .وظيفة 73إىل  75يف املائة من 

طلــب العــديـد من األعضــــــــــــــــاء من املنظمـة  157 80
التشـــــــــــديد بالقدر نفســـــــــــه على األنشـــــــــــطة 
 امليــــــــدانيــــــــة يف فرتة الســـــــــــــــنتني احلــــــــاليــــــــة، 
مبا يف ذلك أنشـــــــــــــــطة العرض امليداين وبناء 

استدامة مصايد األمساك  القدرات يف سبيل
وتربية األحياء املائية، فضـــــــــــــــًال عن عملها 
املعيــــاري الــــذي كــــان حمور فرتة الســـــــــــــــنتني 

2014-2015. 

X    بلغ إمجايل اإلنفاق الكلي للمنظمة 2015-2014يف الفرتة املالية ،
مليون دوالر،  93يف جمال مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

يف املائة من خالل املشاريع  54مليون دوالر أو  50مبا يف ذلك 
احلالية، وافق مؤمتر املنظمة  1919-2018امليدانية. ولفرتة السنتني 

مليون دوالر،  98قدره  على إمجايل شامل لربنامج العمل وامليزانية
يف املائة من خالل  58مليون دوالر أو  57يفرتض أن يكون منها 
ثل زيادة سواء من حيث القيمة املطلقة أم املشاريع امليدانية، مما مي

 من حيث القيمة املتناسبة.

 األسماك اقتراح مقدم من جمهورية كوريا إلنشاء جامعة عالمية لمنظمة األغذية والزراعة لمصايدمن جدول األعمال:  12البند 
شـــــــــــــــّجعـــت اللجنـــة مجهوريـــة كوريـــا وأمـــانــة  160 81

للتوصـــــــــل املنظمة على التعاون والعمل معاً 
إىل اتفاق بشأن خارطة طريق لنهج متدرّج 
والســـــــــــــــتكماهلا اســـــــــــــــتناداً إىل تقييم نتائج 
برنــــامج الشـــــــــــــــراكــــة التجرييب من جــــانــــب 

 .األجهزة الرئاسية املختصة يف املنظمة

 X   يف أعقاب هذه التوصـــــــــــــية اليت تلقتها جلنة مصـــــــــــــايد األمساك يف
نظمة مشــــــــــــــروع دورهتا الثانية والثالثني، أعدت حكومة كوريا وامل

اتفاقية شــراكة، اســتناًدا إىل الوصــف املفصــل وامليزانية، للمشــروع 
التجرييب الختبار جدوى ومالءمة إنشـــــــاء جامعة عاملية ملصـــــــايد 
األمساك حتت رعاية منظمة األغذية والزراعة. ويف غضــــون ذلك، 
ويف حني أن القضـــــــــــــــايا املتعلقة بامتيازات وحصـــــــــــــــانات موظفي 

 ،كوريــا قــد أعــاقــت العمليــة منــذ ذلــك احلني  املنظمــة العــاملني يف
فقد شــــــــــــرعت حكومة كوريا يف إنشــــــــــــاء جامعة عاملية ملصــــــــــــايد 

 من جانب واحد. األمساك
 برنامج العمل المتعدد السنوات للجنةمن جدول األعمال:  13البند 

وافقــــــت اللجنــــــة على التقرير املرحلي عن  161 82
برنــــامج العمــــل املتعــــدد الســـــــــــــــنوات للفرتة 

وبرنــــــــامج العمــــــــل املتعــــــــدد  2014-2017
 .2019-2016السنوات للفرتة 

 
 
 

X    أُعد التقرير املرحلي اخلاص بربنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة
-2018وبرنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  2016-2019
 .COFI/2018/12يف الوثيقة  2021

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس للدورة الثالثة والثالثين للجنة مصايد األسماكمن جدول األعمال:  14البند 
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 Williamانتخبــــــــت اللجنــــــــة الســـــــــــــــيــــــــد  162 83

Gibbons-Fly  الــــــــواليــــــــات املــــــــتــــــــحــــــــدة)
  André Louaاألمريكية) رئيســــــــاً والســــــــيد

(مجهوريـــــة غينيـــــا) نـــــائبـــــًا أول للرئيس. ومت 
انتخـــاب كًال من مجهوريــة مصـــــــــــــــر العربيــة 
ومجهورية كوريا وباالو وبريو وإســـــــــــــــبانيا يف 

 منصب نواب الرئيس.

X    قام رئيس الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك، بدعم
 اجتماعات ملكتب الدورة الثالثة والثالثني 9 من األمانة بتنظيم

 اجتماعات غري رمسية ألعضاء اللجنة. 3للجنة و

 من جدول األعمال: المسائل األخرى 15البند 

 التطورات في المنتديات التي تهّم والية لجنة مصايد األسماك: لإلحاطةمن جدول األعمال:  1-15البند 
اقرتحــت اجلمهوريــة الــدومينيكيــة نيــابــة عن  163 84

بقطـــاع منظمـــة أمريكـــا الوســـــــــــــــطى املعنيـــة 
مصايد األمساك وتربية األحياء املائية توطيد 
أوجـــه التـــآزر والتعـــاون بني خمتلف األجهزة 
على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، 
مبـــا يف ذلـــك األجهزة اإلقليميـــة ملصـــــــــــــــــايــد 
األمساك واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد 

 األمساك.

X    ســـــــــــــــيجري معاجلة عمليات احمليطات العاملية واإلقليمية، مبا يف
ذلك األجهزة اإلقليمية ملصــــــــــــــــايد األمساك واملنظمات اإلقليمية 

من جدول األعمال  3-8إلدارة مصـــايد األمساك، يف إطار البند 
 .خالل الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك

 من جدول األعمال: أية مسائل أخرى 2- 15البند 
85 164

165 
تقدمت الواليات املتحدة األمريكية باقرتاح 
يقضـــــــــــي بأن تعمل املنظمة على مســـــــــــأليت 
نقل الشـــــــــــــــحنات من ســـــــــــــــفينة إىل أخرى 
والصـــــــــــــــيـــد غري القـــانوين دون إبالغ ودون 

) اســـــتعراض األنظمة 1تنظيم مبا يشـــــمل: (
 احلالية واملمارســـــــــــــات الراهنة بالنســـــــــــــبة إىل
عمليـــات نقـــل الشـــــــــــــــحنـــات يف البحر من 
ســـــــــــــــفينـــة إىل أخرى  والبحـــث يف حتـــديـــد 
أنشطة نقل الشحنات يف البحر من سفينة 
إىل أخرى، إن وجــــدت، اليت جيوز القيــــام 

) إعطاء توجيهات بشـــــــــــــــأن آليات 2هبا؛ (
رقابة حمددة جتيز عمليات نقل الشــــــــحنات 
من ســـــــــــــــفينة إىل أخرى وتكون خاضـــــــــــــــعة 

) اســـــــــــــــتعراض إجراءات 3ألنظمة حمددة؛ (
إصدار إجازات وإشعارات نقل الشحنات 
من ســــفينة إىل أخرى وشــــروط رفع التقارير 
والشفافية وغريها من أدوات مستخدمة يف 
عملييت الرصـــــــــــــد واملراقبة املســـــــــــــتقلتني على 
النقل من سفينة إىل أخرى. أخذت اللجنة 
علمـــًا بـــاقرتاح الواليـــات املتحـــدة األمريكيــة 

إضـــــــــافية بشـــــــــأن آليات  وقدمت اقرتاحات
الرقابة واســــتخدام الســــجل العاملي والتعاون 

X   -  حلقة عمل  2018فرباير/شباط  23إىل  21عقدت يف روما من
للخرباء بشأن الشحن العابر. وقد استعرض اخلرباء مشروع 
الدراسة العاملية بشأن الشحن العابر أعدهتا منظمة األغذية 

الذي أطلق يف عام  العامليوالزراعة وهي تتضمن نتائج املسح 
2017. 

العاملي اجلديد للنقل العابر القائم على  املســـــــحتنفيذ وإطالق  -
ســـهيل مجع املعلومات من أصـــحاب املصـــلحة شـــبكة اإلنرتنت لت

حول الدور التشــــــــــــغيلي لعمليات النقل العابر يف عامل املصــــــــــــايد 
 الطبيعية.
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مع املنظمـــات اإلقليميـــة إلدارة مصــــــــــــــــــايـــد 
األمساك وشـــــــــــّجعت املنظمة على مباشـــــــــــرة 
العمل يف جمال نقل الشــــحنات من ســــفينة 

 إىل أخرى.

دعـت املكســـــــــــــــيـك األعضــــــــــــــــاء واألطراف  166 86
املهتمة األخرى إىل االنضمام إىل االجتماع 
 الــــــــثــــــــالــــــــث عشــــــــــــــــــــــر ملــــــــؤمتــــــــر األطــــــــراف 
يف اتفــاقيــة التنوع البيولوجي الــذي ُعقــد يف 

إىل  4مدينة كانكون يف املكســـــــــــــــيك (من 
) مع 2016ديســـــــــــــــمرب/كـــــانون األول  17

التأكيد على أّن هذا االجتماع سوف يركز 
أيضـــاً على مراعاة مســـائل التنوع البيولوجي 

 األحياء املائية. يف مصايد األمساك وتربية

X   فـــــــاقيـــــــة التنوع البيولوجي، مؤمتر أطراف اتمـــــــة حضـــــــــــــــرت املنظ
 6وباإلضــافة إىل تقدمي مداخالت حول عناصــر متعلقة باهلدفني 

 أنشطة جانبية. 6من أهداف أيشي، شاركت يف  11و

 


	- القيام، بالاشتراك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بتنظيم مجموعة من الفعاليات المشتركة لتمكين البلدان النامية من تقييم التحديات والفرص المرتبطة بتحقيق المقصدين 14-6 و14-ب من أهداف التنمية المستدامة.
	- المساهمة في العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيطات، وقُدّم الدعم كذلك للأعضاء في إعداد التقارير الوطنية بشأن مقاصد التنمية المستدامة ذات الصلة.
	- التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي كمساهم رئيسي في "نتائج سيول".
	- التعاون المستمر على المستوى الإقليمي في منطقة هيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسي.
	- عقدت مجموعة العمل الفنية المخصصة المعنية بالهدف 14-4 من أهداف التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة-الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة اجتماعًا مع الاتحاد الدولي واتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض لبناء فهم متبادل للتكامل بين مؤشر منظمة الأغذية والزراعة "نسبة الأرصدة السمكية ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا" والقائمة الحمراء ومؤشر القائمة الحمراء المفصل والمعايير التي تستخدمها مجموعة من الوكالات الدولية لتحديد حالة الأنواع. وقد نتج عن هذا الاجتماع والمتابعة لنتائجه مشروع وثيقة علمية، ستوضع الصيغة النهائية لها في الاجتماع القادم لمجموعة العمل الفنية المخصصة المعنية المزمع عقده في نهاية مايو/أيار 2018. وستوضح هذه المطبوعة العمليات والمعايير المستخدمة لتحديد حالة الأنواع - بما في ذلك تلك التي يعتمدها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (القائمة الحمراء ومؤشر القائمة الحمراء).
	- تقوم هيئة مصايد الأسماك وتربية الأحياء في آسيا الوسطى والقوقاز/المكتب الإقليمي الفرعي لآسيا الوسطى بزيادة العمل على بحر قزوين، في حين تقوم أمانة المكتب الإقليمي الفرعي للبحر الكاريبي/هيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسي بتعبئة الموارد لإنشاء منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك في المنطقة.

