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 األسماك مصايد لجنة
 الثالثة والثالثونالدورة 

 2018 تموز/يوليو 13-9، روما

 العمليات العالمية واإلقليمية الخاصة بالمحيطات
 

 موجز

الرئيسـية املتصـلة حبوكمـة مصـايد األمسـاك وتربيـة األحيـاء  تُقـدِّم هـذه الوثيقـة حملـة عامـة عـن العمليـات العامليـة واإلقليميـة
ـــة والزراعـــة وبـــدعم منهـــا. وتتنـــاول الوثيقـــة بالوصـــف دور املنظمـــة  (املنظمـــة) املائيـــة الـــيت تُنفـــذ مبشـــاركة منظمـــة األغذي

بيـة األحيـاء باعتبارها صاحب الشأن الرئيسي وكيان األمم املتحدة املتخصص املعين مبعاجلة قضايا مصـايد األمسـاك وتر 
املائية. وبالنظر على وجه اخلصوص إىل العمليات العديدة اليت ُتشارك فيها املنظمـة يف هـذا الصـدد، تُلقـي هـذه الورقـة 

على أمهية حتقيق مستوى مالئم مـن التنسـيق بـني املنظمـات ذات الصـلة مـن أجـل بلـوغ املقاصـد اجلديـدة  أيًضاالضوء 
 . 2030لعام  اليت حددهتا خطة التنمية املستدامة

 اللجنة انبجاإلجراء المقترح اتخاذه من 

 إن اللجنة مدعوة إلى:

  إسداء املشورة بشأن األدوار والوظائف املالئمة اليت ميكن أن تضطلع هبا املنظمة لتعزيز حوكمة مصايد األمساك
تحـدة ومـع املنظمـات وتربية األحياء املائية، من خالل جهود مثل تعزيز الشراكات على نطاق منظومـة األمـم امل

 ذات الصلة؛

  تشجيع املنظمة على مواصلة أداء دورها يف تيسري احلوار وتبادل املعلومات بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني
 العمليات العاملية واإلقليمية الرئيسية بغرض تعزيز أوجه التآزر وجتنب االزدواجية؛املشاركني يف 

 األجهزة اإلقليمية ملصـايد األمساك/املنظمـات اإلقليميـة إلدارة مصـايد  الدور الذي تؤديه التوجيهات بشأنوفري ت
وإســداء املشــورة  وكــذلك، حســب االقتضــاء، يف تنميــة تربيــة األحيــاء املائيــة يف حوكمــة مصــايد األمســاك األمســاك
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 ؛مهالتعزيز ترسيخ دعائبشأن اإلجراءات والتدابري اليت ميكن اختاذها 

  النظــر يف تشــجيع أعضــائها علــى املســامهة يف صــندوق املســاعدة املنشــأ مبوجــب اجلــزء الســابع، مبــا يف ذلــك مــن
 خالل دعم مشاريع حمدَّدة يف إطار االختصاصات؛ 

 مناقشـات املنظمـة واملنظمـات اإلقليميـة إلدارة مصـايد األمسـاك ومشـاركتها يف خيـارات دور التوجيه بشأنوفري ت 
 ؛الوالية الوطنية خارج نطاقإطار التنوع البيولوجي يف املناطق الواقعة 

  ـــة املســـتدامة لعـــام ـــة املتصـــلة خبطـــة التنمي ـــة املســـتدامة وإســـداء  2030النظـــر يف العمليـــات اجلاري وأهـــداف التنمي
 املشورة بشأ�ا؛

  لكـوارث وبنــاء القـدرة علــى الصـمود، مــع اإلشـارة بصــفة خاصــة إىل اإلغاثـة مــن ا يفالتعليـق علــى عمـل املنظمــة
قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، وأي دعم ميكن للمنظمة تقدميه يف هذا الصدد مـن خـالل مواصـلة 

 تنمية القدرات؛يف ى صعيد السياسات و تطوير املساعدة عل

  يف الرؤية االسرتاتيجية التفاقية التنـوع البيولـوجي ملـا بعـد عـام إبالغ املنظمة باملستوى املنشود من إسهام األمانة
 ، وتقدمي التوجيه إىل مبادرة املنظمة بشأن منصة التنوع البيولوجي.2020
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 مقدمة -أوًال 

األمساك من عـدة صـكوك ملزمـة وطوعيـة عامليـة وإقليميـة  ومصايديتألف اإلطار القانوين الدويل حلوكمة احمليطات  -1
، اليت ُتشكِّل األساس القانوين الدويل حلماية 1وثنائية. وحجر الزاوية هلذه الصكوك هو اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

ر نقطـة االنطـالق ملعظـم الصـكوك املوارد احلّية وغـري احليّـة يف حميطـات العـامل. وُتشـكِّل اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـا
املتعلقــة مبصــايد األمســاك  الدوليــة امللزِّمــة والطوعيــة املتعلقــة مبصــايد األمســاك، إن مل يكــن مجيعهــا. وقطعــت الصــكوك الدوليــة

يف اإلجنــازات صــوب معاجلــة التحــديات البــارزة والناشــئة أمــام حوكمــة مصــايد األمســاك، وتــأثرت بــالتطور املســتمر  أشــواطًا
، وإعــالن ريــو، وســلط 21الــذي اعتمــد جــدول أعمــال القــرن  19922، وبــاألخص مــؤمتر قمــة األرض لعــام يــة العامليــةالبيئ

 ستدامة باعتبارها ركيزة حمورية.الضوء على التنمية امل

وتشمل بعض أحدث التطورات الرئيسية اهلامة من حيث عمـل املنظمـة يف معاجلـة قضـايا مصـايد األمسـاك وتربيـة  -2
مبوجــب  رز صــوب وضــع صــك جديــد ملــزم دولًيــا، والتقــدم احملــ2030األحيــاء املائيــة مــا يلــي: خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 

 .3الوالية الوطنية خارج نطاقالبيولوجي يف املناطق الواقعة التنوع  حفظاتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار من أجل 

وإضافة إىل العمليات العاملية املذكورة أعاله، مـن املهـم اإلشـارة إىل دور الُبعـد اإلقليمـي؛ وخباصـة اإلشـارة إىل أن  -3
عاجلــة الشــواغل املشــرتكة، إضــفاء الطــابع اإلقليمــي علــى حوكمــة مصــايد األمســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة قــد ُيشــكِّل فرصــة مل

مـــع عمـــوم التواصـــل  نطـــاقتـــآزرات ودمـــج األهـــداف العامليـــة للهيئـــات ذات الصـــلة يف األمـــم املتحـــدة، وتوســـيع  وتكـــوين
 األعمال العاملي ملصايد األمساك.جدول  اجلمهور بشأن

على املستوى اإلقليمي، ذلك أن العمليات املتصلة  املالئم يف معظم احلاالت تعاونًا ويتطلب العمل على النطاق -4
باســتغالل املــوارد احلّيــة الطبيعيــة يشــمل يف العــادة، علــى األقــل، عــدة بلــدان. ويف عــامل مــرتابط بشــكل متزايــد، تــزداد أمهيــة 

وليـة ملناقشـة القضـايا األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك، ال سيما املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمسـاك، يف احملافـل الد
 ة املشرتكة.املتصلة بإدارة مصايد األمساك واملوارد البحرية والداخلية احليّ 

إىل تقــدمي  أيًضــاوتتنـاول هــذه الورقــة بالوصــف مشــاركة املنظمــة وتعاو�ــا يف العمليــات العامليــة واإلقليميــة. وهتــدف  -5
مــة مصــايد األمســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة والقضــايا املتصــلة هبــا، حملــة عامــة عــن املبــادرات اجلاريــة ذات األمهيــة اخلاصــة حلوك

وُتشري إىل دور املنظمة لتنظر فيه اللجنة. وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الورقـة ال تشـمل العمليـات الـيت ُتشـارك فيهـا املنظمـة، 
 .COFI/2018/10و COFI/2018/7 COFI/2018/9و COFI/2018/6وإمنا تتناوهلا ورقات عمل أخرى: الوثائق 

  

                                                      
 .www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf: 1982اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام   1
 .1992مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية لعام   2
) 2201أبريل/نيســان  5املؤرخــة  /231/66A/RES(وثيقـة األمــم املتحـدة  "احمليطــات وقـانون البحــار" 66/231قـرار اجلمعيــة العامـة لألمــم املتحـدة رقــم   3

 .2011يونيو/حزيران  9املؤرخة  A/66/119 .والوثيقة 
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 م المتحدةالعالمي: العمليات المتعلقة بالجمعية العامة لألم المستوى -ثانًيا
 وُأطر العمل ذات الصلة

 الجزء السابع المنشأ بموجباتفاق األمم المتحدة لألرصدة السمكية وصندوق المساعدة  -ألف

اجلولـة الثالثــة عشـرة مـن املشـاورات غــري  2018مايو/أيـار  23و 22يف مقـر األمـم املتحـدة يف نيويــورك يـومي سـُتعقد  -6
ديســمرب/كانون األول  10تضــمنه اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار املؤرخــة تلــدول األطــراف يف اتفــاق تنفيــذ مــا الرمسيــة ل
بقـرار  لرتحـال. وعمـًال السـمكية الكثـرية ا من أحكام بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة 1982

، ركـزت اجلولــة الثالثـة عشــرة مـن املشــاورات 2017ديســمرب/كانون األول  5املعتمـد يف  72/72اجلمعيـة العامــة لألمـم املتحــدة 
وقدَّمت املنظمة إسهامات يف املوضـوع، ال سـيما بشـأن جتـارب “. التفاعل بني العلوم والسياسات”غري الرمسية على موضوع 

 مية إلدارة مصايد األمساك املسؤولة عن إدارة مصايد أمساك التونة و/أو مصايد أعماق البحار.املنظمات اإلقلي

مـن اتفـاق األمـم املتحـدة بشـأن األرصـدة وواصلت املنظمة تسيري صندوق املسـاعدة املنشـأ مبوجـب اجلـزء السـابع  -7
يف صـندوق  للمسامهةواستمرت املنظمتان يف توجيه نداءات . 58/14 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدةمبوجب السمكية 

، ولبنــان، ونيوزيلنــدا، والنــرويج، والواليــات املتحــدة األمريكيــة، ومجيــع الــدول يســلنداملســاعدة. وقــدَّمت حكومــات كنــدا، وآا
. ومــع ا أمريكًيــادوالرً  1 667 455األطــراف يف االتفــاق املــذكور، مســامهات ماليــة يف صــندوق املســاعدة مبــا جممــوع قيمتــه 

 حلني توافر مسامهات إضافية. 2016ذلك، ُعلِّق صندوق املساعدة منذ أكتوبر/تشرين األول 

 الوالية الوطنية حدودالتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج  حفظ -باء
 واستغالله على نحو مستدام

يل ُملــزم وضــع صــك دو  2015يونيــو/حزيران  19املــؤرخ  69/292قــرَّرت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف قرارهــا  -8
 خـارج نطـاقالتنـوع البيولـوجي البحـري يف املنـاطق الواقعـة  حفـظمبوجب اتفاقية األمـم املتحـدة لقـانون البحـار بشـأن  قانونًا

دة إنشـاء جلنـة حتضـريية، هلذه الغاية، قرَّرت اجلمعية العامة لألمم املتحـ على حنو مستدام. وحتقيًقا الوالية الوطنية واستغالله
صـك دويل ُملـزم عيـة العامـة بشـأن عناصـر مشـروع نـص إىل اجلمعقد مؤمتر حكومي دويل، لتقدمي توصـيات موضـوعية  قبل

 مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار. قانونًا

، ركــزت 69/292. وحســبما حــدَّد القــرار 2017و 2016 يوُعقــدت أربعــة اجتماعــات للجنــة التحضــريية يف عــام -9
 القائمـة علـىاملناقشات على ما يلي: املوارد الوراثية البحرية، مبا يف ذلك احلصول عليهـا وتقاسـم منافعهـا؛ وأدوات لـإلدارة 

املنــاطق، مبــا يف ذلــك املنــاطق البحريــة احملميــة؛ وعمليــات تقيــيم األثــر البيئــي، وبنــاء القــدرات ونقــل التكنولوجيــا. ونوقشــت 
 شاملة لعدة قطاعات.القضايا ال أيًضا

وبالنظر إىل اآلثار احملتملة هلذه العملية على قطـاع مصـايد األمسـاك، حضـرت املنظمـة مجيـع االجتماعـات األربعـة  -10
املتعلقـة مبصـايد األمسـاك وغريهـا مـن املعلومـات التقنيـة ذات الصـلة واإلرشــادات  التقنيـة للجنـة التحضـريية لتقـدمي املعلومـات

القضـــايا املواضـــيعية  عـــنعلومـــات تزويـــد املناقشـــات مب أيًضـــاوطلـــب مـــن املنظمـــة املتصـــلة بواليـــة املنظمـــة.  املتعلقـــة بالقضـــايا
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الوثيقــــــة  للجنــــــة التحضــــــريية يف دورهتــــــا الثانيــــــة احملــــــددة. وبنــــــاًء علــــــى طلــــــب جلنــــــة مصــــــايد األمســــــاك، أتاحــــــت املنظمــــــة
.1/Sup8/2016COFI/4. 

ونظَّمـت املنظمـة عـدة فعاليـات جانبيــة وسـامهت فيهـا بغـرض تقـدمي معلومــات إضـافية إىل الوفـود واملشـاركني عــن  -11
بنـاء  تناولـتاملواضيع احملددة ذات الصلة مبناقشات اللجنة التحضريية. ومشل ذلك، يف مجلـة أمـور، تنظـيم فعاليـات جانبيـة 

 الوالية الوطنية.نطاق املناطق الواقعة خارج القدرات والنظام احلايل حلوكمة مصايد األمساك يف 

 24املــــؤرخ  72/2495لتوصــــيات اللجنــــة التحضــــريية، قــــرَّرت اجلمعيــــة العامــــة لألمــــم املتحــــدة يف قرارهــــا  ووفًقــــا -12
 17إىل  4يف الفـــرتة مـــن  تُعقـــد أوالهـــاأربـــع دورات  علـــى، عقـــد مـــؤمتر حكـــومي دويل جيتمـــع 2017ديســمرب/كانون األول 

 .2020يف عام  ة، والرابع2019يف عام  ةوالثالث ةالثاني وتعقد 2018ول سبتمرب/أيل

 األعمال الجارية بشأن أهداف التنمية المستدامة -جيم

تصــل هبــا مــن ، مبــا فيهــا أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عشــر ومــا ي2030ُمتثِّــل خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  -13
للتنميــة املســتدامة، وتعكــف البلــدان علــى تنفيــذها يف كافــة القطاعــات، مبــا فيهــا  جديــًدامقاصــد ومؤشــرات، إطــارًا عامليًــا 

حفــظ احمليطــات للتنميــة املســتدامة:  14مصــايد األمســاك. وأســفرت املــؤمترات الرفيعــة املســتوى الــيت تعــاجل مقاصــد اهلــدف 
عـن إطـالق دعـوات للعمـل، وعديـد مـن  دامةوالبحار واملوارد البحرية واسـتخدامها علـى حنـو مسـتدام لتحقيـق التنميـة املسـت

االلتزامـــات الطوعيـــة والتعهـــدات املاليـــة مـــن جانـــب احلكومـــات واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة والقطـــاع اخلـــاص ومنظمـــات 
يف نيويــورك،  2017الــذي عقــد يف عــام  6اجملتمــع املــدين واهليئــات األكادمييــة. ومشــل ذلــك مــؤمتر األمــم املتحــدة للمحيطــات

 املتحدة األمريكية وشيلي ومالطة.يف الواليات  7“حميطاتنا”ؤمترات السنوية اليت عقدت حتت اسم وكذلك امل

األنشطة املنفذة على املستوى اإلقليمي بدرجة كبرية أمهية وتوجيه أهـداف التنميـة املسـتدامة. ومـن  أيًضاوتعكس  -14
 8ذلك على سبيل املثال أن املؤمتر الدويل الرفيع املستوى املعين مببادرة النمو األزرق ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

للتنميـــة املســـتدامة (القضـــاء علـــى اجلـــوع)  2مهيـــة الكبـــرية للهـــدف األأكـــد كســـيكو ســـييت يف م 2017الـــذي عقـــد يف عـــام 
، أصدرت اهليئة العامـة 2017يف اجلهود الرامية إىل القضاء على اجلوع وحتقيق استدامة املوارد املائية. ويف عام  14واهلدف 

ق اســتدامة مصــايد ) مــن أجــل حتقيــ2020-2017اســرتاتيجية متوســطة األجــل ("ملصــايد أمســاك البحــر األبــيض املتوســط 
للتنميـــة املســـتدامة  5و 14تضـــمَّنت إشـــارات واضـــحة إىل اهلـــدفني  9"األمســـاك يف البحـــر األبـــيض املتوســـط والبحـــر األســـود

تغـــريُّ املنـــاخ) وقـــدَّمت إرشـــادات ( 13(النمـــو االقتصـــادي والعمـــل الالئـــق) واهلـــدف  8(املســـاواة بـــني اجلنســـني)، واهلـــدف 
 يمية حلوكمة مصايد األمساك.اإلقلاسرتاتيجية بشأن الُنهج 

                                                      
 إطــار اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار بشــأن حفــظ التنــوع يف ر مشــروع نــص صــك دويل ُملــزم قانونًــاعمــل منظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن عناصــ  4

 ).www.fao.org/3/a-mr024e.pdfالبيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على حنو مستدام (
5  249/72http://undocs.org/en/a/res/. 
6  https://oceanconference.un.org/commitments/. 
7  commitments-ocean-.org/our2017www.ourocean. 
8  /1070167events/en/c/-www.fao.org/mexico/noticias/detail. 
9  e.pdf7340i-/a3www.fao.org/. 
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يف تنظيمهـا املنظمـة ووكالـة  تشـرتكالـيت  2018لعام يف جزر احمليط اهلادئ وسوف تناقش حلقة عمل جتارة األمساك  -15
 ، وحكومــة نيوزيلنــدا،ئ، وأمانــة منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئادئ، ومجاعــة بلــدان احملــيط اهلــادمصــايد أمســاك منتــدى احملــيط اهلــ

. ئ) وأمهيتــه يف إقلــيم احملــيط اهلــادمــن أهــداف التنميــة املســتدامة (النمــو االقتصــادي ومصــايد األمســاك 14للهــدف  7املقصــد 
 للتنمية املستدامة. 14بعة للهدف يف وضع منهجيات لقياس املؤشرات املتصلة باملقاصد األر  أيًضاوُتساهم املنظمة 

 تحدة وشبكة األمم المتحدة للمحيطاتاألعمال ذات الصلة بالجمعية العامة لألمم الم -دال

القــــرارين الســــنويني الصــــادرين عنهــــا بشــــأن احمليطــــات وقــــانون تواصـــل اجلمعيــــة العامــــة لألمــــم املتحــــدة، يف إطــــار  -16
احمليطات ومصايد األمسـاك املسـتدامة، معاجلـة عـدة مسـائل متصـلة باحمليطـات. وتُنـاقش اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة هـذا 

الثامنـــة عشـــرة بشـــأن  أثنـــاء عمليـــة األمـــم املتحـــدة التشـــاورية غـــري الرمسيـــة "آثـــار تغـــريُّ املنـــاخ علـــى احمليطـــات"العـــام موضـــوع 
، يف العملية التحضريية لدورة هـذه السـنة عـن طريـق اإلبـالغ كدأهبا يف املاضياملنظمة،  احمليطات وقانون البحار. وسامهت 

عــن املبــادرات اهلادفــة إىل معاجلــة تغــريُّ املنــاخ والكــوارث املتصــلة باملنــاخ وآثارهــا علــى قطــاع مصــايد األمســاك وتربيــة األحيــاء 
وتواصل املنظمة مشاركتها يف شبكة األمـم املتحـدة للمحيطـات بالتعـاون مـع ُشـعبة شـؤون احمليطـات وقـانون البحـار املائية. 

 أيًضـــــايف األمــــم املتحـــــدة. ويف إطـــــار قــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة بشـــــأن مصــــايد األمســـــاك املســـــتدامة، أعلنــــت اجلمعيـــــة العامـــــة 
ـــا 5 وين دون إبـــالغ ودون تنظـــيم، كمـــا أعلنـــت الســـنة الـــيت ســـتبدأ يف ملكافحـــة الصـــيد غـــري القـــان يونيـــو/حزيران يوًمـــا دولًي
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  ودعتد وتربية األحياء املائية احلرفية، يسنة دولية ملصا 2022يناير/كانون الثاين  1

 إىل القيام بدور الوكالة الرائدة املسؤولة عنهما.

وأعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة خالل دورهتا الثانية والسبعني عن عقـد األمـم املتحـدة لعلـوم احمليطـات مـن  -17
. وعيَّنـت اجلمعيـة العامـة 2021يناير/كـانون الثـاين  1أجل التنمية املسـتدامة (العقـد) لفـرتة السـنوات العشـر الـيت سـتبدأ يف 

لقيام بدور الوكالة الرائدة ودعتها إىل إعـداد خارطـة الدولية املعنية بعلوم احمليطات للألمم املتحدة جلنة اليونيسكو احلكومية 
طريق وخطة تنفيذ بالتشاور مع الدول األعضاء والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، مبا فيها شبكة األمم املتحـدة 

ـــاءً  ـــة لعلـــوم  للمحيطـــات وســـائر اجلهـــات املعنيـــة األخـــرى. وســـوف تـــدعم املنظمـــة، بن علـــى دعـــوة اللجنـــة الدوليـــة احلكومي
) إلطـالق محلــة شـاملة تُفضــي إىل 2020-2018ثـالث ســنوات (تســتغرق احمليطـات، التصـميم املشــرتك للعقـد خــالل فـرتة 

 جل دعم إدارة احمليطات وخدماهتا.حتقيق إجنازات رئيسية يف علوم البحار من أ

من أهداف التنمية املسـتدامة: حفـظ احمليطـات  14وعقد مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى لدعم تنفيذ اهلدف  -18
حزيــران يونيــو/  9إىل  5امة، يف الفــرتة مــن والبحــار واملــوارد البحريــة واســتخدامها علــى حنــو مســتدام لتحقيــق التنميــة املســتد

تكرســه األمــم املتحــدة للمحيطــات. وشــارك يف املــؤمتر املي مــن نوعــه يف نيويــورك. وكــان هــذا املــؤمتر أول حــدث عــ 2017
الــدول األعضــاء وكيانــات األمــم املتحــدة واهليئــات األكادمييــة واملنظمــات غــري احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين والقطــاع 

يركـز علـى توصـيات ملموسـة  10 . واعتمد املؤمتر نـداًء للعمـلمن أهداف التنمية املستدامة 14اخلاص ملناقشة تنفيذ اهلدف 
 14التزام طوعي بشأن العمـل املسـتقبلي املتعلـق بتنفيـذ اهلـدف  1 300عن أكثر من  أيًضاوعملية املنحى. ومتخَّض املؤمتر 

 من أهداف التنمية املستدامة.

                                                      
10  https://oceanconference.un.org/callforaction. 
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جمموعــات وشــاركت املنظمــة بــدور نشــط للغايــة يف العمليــة التحضــريية الــيت أفضــت إىل عقــد املــؤمتر مــن خــالل  -19
العمل التحضريية غري الرمسية. وأعلنت املنظمة أثناء املؤمتر بعض االلتزامات الطوعية الرئيسية اليت تراوحت بني الدعم العـام 
للـــدول اجلزريـــة الصـــغرية الناميـــة واملســـاعدة التقنيـــة يف املســـائل املتصـــلة بالوصـــول إىل األســـواق واجلوانـــب املرتبطـــة بالتجـــارة، 

ايد األمســاك، وكــذلك بنــاء قــدرات الــدول يف جمــال منــع الصــيد غــري القــانوين دون إبــالغ ودون تنظــيم وتعزيــز حوكمــة مصــ
اليت تستند إىل مـدونتها بشـأن الصـيد الرشـيد  زرقوردعه والقضاء عليه، وسُتنفذ مجيعها من خالل مبادرة املنظمة للنمو األ

 و�ج النظام اإليكولوجي.

تـدخل يف صـميم عمـل املنظمـة يف  تصـلة مبصـايد األمسـاك، وهـي مجيًعـاات التالية املواتفق هذا املؤمتر على التحدي -20
 ملائية. وفيما يلي تلك التحديات:جمال مصايد األمساك وتربية األحياء ا

 الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ •
يف أعمـاق البحـار، وكـذلك والكثـرية الرتحـال  املنـاطق حتديات إدارة األرصدة السمكية املشرتكة واملتداخلـة •

 يف مياه السيادة الساحلية؛
حتسني حالـة مصـايد األمسـاك يف اجملتمعـات احملليـة السـاحلية يف البلـدان الناميـة، مبـا يشـمل الـدول اجلزريـة و  •

الصغرية النامية. وهذه املصايد هي يف معظمها مصايد أمساك صغرية النطاق، وُيشكِّل األشخاص املعنيون 
 العامل. يفصناعة صيد األمساك  من العاملني يفاملائة  يف 90أكثر من 

بيـــرت  الســـفري ســـعادةمـــع املبعـــوث اخلـــاص لألمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة املعـــين باحمليطـــات ( حالًيـــاوتعمـــل املنظمـــة  -21
فيجي) ومنظومـة األمـم املتحـدة علـى النطـاق األوسـع، يف وضـع اإلجـراءات املطلوبـة ملتابعـة االلتزامـات الـيت  ممثلتومسون، 

أُعلنــت أثنــاء املــؤمتر، مــن خــالل القيــام بــدور جهــة التنســيق املعنيــة عــن جمتمعــات العمــل بشــأن احمليطــات يف جمــال مصــايد 
 األمساك املستدامة.

 ألخرى المتعلقة بالمحيطاتية ااألحداث العالمية الرئيس -هاء

املتصــلة  القضــايايف مالطــة، وركــز علــى  2017أكتوبر/تشــرين األول  6إىل  5يف الفــرتة مــن  "حميطاتنــا"عقــد مــؤمتر  -22
باحمليطــات وتغــريُّ املنــاخ، والتلــوث البحــري، والصــيد املســتدام، والنمــو األزرق املســتدام، وحوكمــة احمليطــات، ومتكــني جيــل 

علـى  للتغلـبالبلدان والصناعة واجملتمع املـدين جهود على  الضوءمن  املؤمتر مزيًدام قيادة املسرية. وسلط جديد ُميسك بزما
يطـــات مـــوارد احمل حفـــظعلـــى عقـــد التزامـــات ملموســـة هتـــدف إىل  أيًضـــا. وحـــث املـــؤمتر املشـــاركني حاليًـــا املاثلـــةاملشـــاكل 

 واستخدامها على حنو مستدام.

شــى مــع امــن القطــاع اخلــاص، مبــا يتم 100التــزام مــن احلكومــات، و 200، منهــا االتزاًمــ 437ومتخَّــض املــؤمتر عــن  -23
ســتدامة. مــن أهــداف التنميــة امل 14أهــداف التنميــة املســتدامة واتفــاق بــاريس، والتوصــيات املطروحــة بشــأن تنفيــذ اهلــدف 

حة حمميـة إضـافية مبسـاحبريـة ء مناطق مليار يورو، وإنشا 7.2تعهدات مالية مبا جمموع قيمته وعالوة على ذلك، أُعلن عن 
 مليون كيلومرت مربع. 2.5تبلغ 

وأكدت املنظمة من جديـد أثنـاء املـؤمتر بعـض التزاماهتـا الرئيسـية الـيت قطعتهـا علـى نفسـها خـالل مـؤمتر احمليطـات  -24
هـات الفاعلـة يف األعضـاء واجليف نيويورك، وأعلنت بعض االلتزامات اإلضافية اهلادفة إىل توسيع نطـاق عملهـا مـع البلـدان 
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ة ومتكـني منظمـات مصـايد صغرية النطاق وسائر الشركاء من أجـل تعميـق الـوعي وتعزيـز القـدرات املؤسسـيمصايد األمساك 
صغرية النطاق، وتوليد املعرفة وتقامسها، ودعـم إصـالح السياسـات، وتقـدمي املسـاعدة التقنيـة مـن أجـل دعـم تنفيـذ األمساك 

الطوعية الصادرة عن املنظمة لضـمان اسـتدامة مصـايد األمسـاك صـغرية النطـاق يف سـياق األمـن الغـذائي  اخلطوط التوجيهية
 والقضاء على الفقر (اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق).

درة اجملتمعات الساحلية علـى وأعلنت املنظمة يف هذه املناسبة عن مشروع األمل األزرق الذي سريكز على بناء ق -25
الصـــمود مـــن خـــالل حتســـني القـــدرات التقنيـــة بـــني الوكـــاالت احلكوميـــة واجملتمعـــات احملليـــة كـــي تـــتمكَّن مـــن إدارة مواردهـــا 
السـاحلية إدارة مسـتدامة، خاصـة مصـايد األمسـاك الداخليـة، وبالتـايل حتسـني أمنهـا الغـذائي وفـرص كسـب عيشـها وقــدرهتا 

ستنضم إىل اجلهود اليت تـدعو إليهـا منظمـة أ�ا  أيًضاكات التغيري، مثل املناخ واهلجرة. وأعلنت املنظمة على االستجابة حملر 
 األمساك وتربية األحياء املائية.العمل الدولية من أجل معاجلة املسألة الشديدة األمهية املتعلقة بالعمل الالئق يف مصايد 

مـا  للنظـر يف "حميطاتنـا"بعـض االلتزامـات األخـرى الـيت أعلنـت أثنـاء مـؤمتر  سـتعراضاعلى  حالًياوتعكف املنظمة  -26
إذا كان يف الوسع تكوين عالقات تآزرية وتعاونية مع الكيانات األخرى (ال سيما القطاع اخلاص) هبدف دعم تنفيذ تلك 

 .وجهأكمل اللتزامات على ا

 ).2020وباالو ( )2019()، والنرويج 2018يف إندونيسيا ( "حميطاتنا"ملؤمتر  املقبلةومن املتوقع عقد الدورات  -27

 األمم المتحدة للبيئة -واو

باسـم األمـم املتحـدة للبيئـة)   حاليًـاتعمل املنظمة يف تعاون وثيق مع برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة (الـذي بـات يعـرف  -28
بـني االسـتخدام  بالتفـاعالتيف كثري من املسائل ذات االهتمام املشرتك، ال سيما املسائل املتعلقـة كشريك من األمم املتحدة 

 واحلماية البيئية، مبا يف ذلك العمل كشريك يف تنفيذ املشروعات املمولة من مرفق البيئة العاملية. فظحلاملستدام وا

أنشطة يف  أيًضا) تشمل نامج األمم املتحدة للبيئة سابًقا(بر ترتبط املنظمة مبذكرة تفاهم مع األمم املتحدة للبيئة و  -29
قاعـدة بيانــات التشـريعات الوطنيــة واالتفاقـات الدوليــة بشــأن ب االحتفــاظجمـال مصــايد األمسـاك وتربيــة األحيـاء املائيــة، مثـل 

ودراســة عــن الطريقــة الــيت تعــاجل هبــا األغذيــة والزراعــة واملــوارد الطبيعيــة املتجــددة، وقاعــدة البيانــات املتعلقــة بالقــانون البيئــي، 
 التشريعات التنوع البيولوجي، مبا يشمل معاجلته يف سياق مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

وترتبط األمم املتحدة للبيئة بعالقة شـراكة مـع الربنـامج املشـرتك للمحيطـات، وضـمن إطـاره، تقـوم املنظمـة بتنفيـذ  -30
التنــــوع البيولــــوجي للمــــوارد البحريــــة احلّيــــة يف أعمــــاق البحــــار والــــُنظم  حفــــظملصــــايد األمســــاك و اإلدارة املســــتدامة "مشــــروع 

ملركز العاملي لرصـد ، بالشراكة مع األمم املتحدة للبيئة وا"خارج نطاق الوالية الوطنيةاإليكولوجية البحرية يف املناطق الواقعة 
 حفظ الطبيعة.

الــذي  "محايــة النظــام اإليكولــوجي البحــري الكبــري لتيــار الكنــاري" مشــروعة األمــم املتحــدة للبيئــو ونفــذت املنظمــة  -31
مـــن معاجلـــة الشـــواغل العـــابرة للحـــدود ذات يهـــدف إىل متكـــني بلـــدان النظـــام اإليكولـــوجي البحـــري الكبـــري لتيـــار الكنـــاري 

ارات وبـــرامج اإلدارة. األولويـــة املتصـــلة برتاجـــع مصـــايد األمســـاك، وجـــودة امليـــاه، مـــن خـــالل إصـــالحات احلوكمـــة واالســـتثم
وتتعــاون املنظمــة يف النظــام اإليكولــوجي البحــري الكبــري ملنطقــة البحــر الكــارييب، والنظــام اإليكولــوجي البحــري الكبــري لتيــار 
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وسـائر وكـاالت األمـم املتحـدة لـدعم البلـدان الشـريكة يف تنفيـذ بـرامج عملهـا االسـرتاتيجية  للبيئـةغينيـا، مـع األمـم املتحـدة 
 يف جمال خربة كل منهما. مساعدات تقنيةاألمم املتحدة للبيئة من خالل هذا التعاون و يها. وتوفِّر املنظمة املتفق عل

منهـا يف  إسـهاًماالدقيقـة يف مصـايد األمسـاك وتربيـة األحيـاء املائيـة وقدَّمت املنظمة إسهامات تقنية بشأن اللدائن  -32
الـيت تسـتعرض آثـار  11دراسة شاملة أجرهتا األمم املتحدة للبيئة بشأن القمامة البحرية. وأفضى ذلك إىل نشر الورقة التقنية

اللــدائن الدقيقـــة علــى مـــوارد مصــايد األمســـاك وتربيــة األحيـــاء املائيــة، وتقـــرتح توصــيف املخـــاطر الــيت هُتـــدِّد ســالمة األغذيـــة 
 يات املطلوبة على صعيد السياسات.مساك، وُحتدِّد التوصاملستمدة من منتجات األ

 االتفاقيات والعمليات الدولية التي تركز على األنواع المهدَّدة باالنقراض -زاي
اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهدَّدة باالنقراض، ومعاهدة المحافظة على األنواع (

 )الطبيعة لحفظات الفطرية، وقائمة األنواع المهدَّدة باالنقراض الصادرة عن االتحاد الدولي المهاجرة من الحيوان

على الرغم من أن معدل انقراض األنواع يف احمليطات منخفض باملقارنة مـع احلـاالت املشـاهبة يف الـرب، تسـتجيب  -33
املهــدَّدة بــاالنقراض، ومعاهــدة احملافظــة علــى األنــواع املهــاجرة مــن  بــأنواع احليوانــات والنباتــات الربيــةاتفاقيــة التجــارة الدوليــة 

الصادرة عن االحتاد الدويل حلفـظ الطبيعـة، بصـورة متزايـدة حلـاالت  "نقراضقائمة األنواع املهدَّدة باال"احليوانات الفطرية، و
بشــأن  ت يف البدايــة قــوائم حمــدودة نســبًيااالســتنفاد املعــرتف هبــا يف امليــاه البحريــة وامليــاه العذبــة. وتضــمَّنت تلــك االتفاقيــا

، 2013هــذه األنــواع. غــري أنــه منــذ عــام بنطــاق عمليــات إدارة  األنــواع املائيــة املســتغلة جتاريًــا وذلــك يف جانــب منــه اعرتافًــا
إىل عشـــرين مـــن تلـــك  نقراضأشـــارت األطـــراف يف اتفاقيـــة التجـــارة الدوليـــة بـــأنواع احليوانـــات والنباتـــات الربيـــة املهـــدِّدة بـــاال

 ، وهــو مــا يــدل علــى زيــادةنوًعــا 28األنــواع، بينمــا تضــمَّنت معاهــدة احملافظــة علــى األنــواع املهــاجرة مــن احليــوات الفطريــة 
ا. وتصـدر بعــض هــذه القــوائم مصــحوبة جتاريًــعــداد قـوائم األنــواع املائيــة املســتغلة إلاسـتعداد األطــراف يف هــاتني االتفــاقيتني 

 صايد األمساك التجارية واحلرفية.التحول يف املمارسات املتبعة يف مجيع مببأحكام ملزمة تُنظِّم التجارة وتطالب 

للمـوارد املائيـة   "االسـتخدام املسـتدام"بأمهيـة  نقراضبـاال ةاألنواع املهـدَّدبـالدوليـة وتعرتف املنظمة واتفاقيـة التجـارة  -34
لتيسري  2006بشكل متزايد يف إطار مذكرة تفاهم موقَّعة يف عام  ، وتعمالن مًعاالرؤية االسرتاتيجية لكل منهماكجزء من 

دة البلــدان األعضــاء عنــدما تُقــدَّم اقرتاحــات بشــأن دي املنظمــة املشــورة مــن أجــل مســاعجــارة القانونيــة واملســتدامة. وُتســالت
تعـــديل مرفقـــات االتفاقيـــة إىل األطـــراف للنظـــر فيهـــا، وتـــدعم البلـــدان واألجهـــزة اإلقليميـــة ملصـــايد األمســـاك وســـائر الشـــركاء 

التـدابري املعنيني يف تنفيذ األحكام اليت يقتضيها إصدار تلك القوائم. ويشمل عمـل املنظمـة يف هـذا الصـدد جتميـع وعـرض 
)، وتقــدمي الــدعم مــن أجــل تنميــة 12املنفــذة يف قطــاع مصــايد األمســاك (انظــر قاعــدة بيانــات التــدابري املتعلقــة بأمســاك القــرش

القدرات. ويعرتف ذلك حباجة البلدان إىل االرتقاء باحلوكمة؛ وتكييـف الـُنهج مـع صـيادي األمسـاك واألرصـدة، واألسـواق، 
 اك املستدامة واحمليطات املنتجة.الثقافية كي ُحتقق القيمة البشرية والبيئية اليت تقدمها مصايد األمس - ةوالعناصر االجتماعي

                                                      
11  Hill, J.J-, P.C.H.; MendozaLusher, A.L.; Hollman .2017 .Microplastics in fisheries and aquaculture: status of knowledge 

on their occurrence and implications for aquatic organisms and food safety  :اللـدائن الدقيقـة يف مصـايد األمسـاك وتربيـة األحيـاء املائيـة)
. رومـا، إيطاليـا. 615وآثارها على الكائنات املائية وسالمة األغذية). مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. الورقة الفنيـة رقـم  حالة املعرفة بشأن حدوثها

www.fao.org/3/a-i7677e.pdf 
12  measures/en/-of-sharks/database-www.fao.org/ipoa. 
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واألطـراف  نقراضوسوف تواصل املنظمة العمل يف تعاون مع أمانة اتفاقية التجارة الدولية يف األنـواع املهـدَّدة بـاال -35
لنشـــاط مصـــايد األمســـاك. وُيســـاعد فهـــم  "املشـــهد البحـــري"كامـــل نطـــاق فيهـــا لفهـــم التطبيـــق العملـــي لقـــوائم االتفاقيـــة يف  

النجاحات والتحديات يف تطبيـق أحكـام االتفاقيـة واآلثـار املرتتبـة عـن تنفيـذها، املنظمـة علـى تزويـد البلـدان مبعلومـات عـن 
 تنفيذ االتفاقية.إليه، هبدف حتسني  ةحيثما تشتد احلاج فظأفضل املمارسات، وتوجيه االستثمار يف اإلدارة واحل

 اتفاقية التنوع البيولوجي -حاء

اكتسب تعميم التنوع البيولوجي ومراعاة التنـوع البيولـوجي يف مصـايد األمسـاك (وتربيـة األحيـاء املائيـة) أمهيـة كبـرية  -36
الطبيعيـة املتجـددة  . ويتجسَّد األثر األوسـع ملصـايد األمسـاك علـى املـوارد1992منذ اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجي يف عام 

بينما ُحتدِّد مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد و�ج النظام اإليكولوجي يف  ،والبيئة يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار
التنـوع البيولــوجي مـن أجـل تنميـة مصـايد األمســاك  حفـظأخـرى ميكـن أن تُعـزز  اك وتربيـة األحيـاء املائيـة ُ�ًجــامصـايد األمسـ

علــى وضــع اخلطــوط  2018األحيــاء املائيــة وإدارهتــا علــى حنــو مســتدام. وســاعدت مطبوعــة أصــدرهتا املنظمــة يف عــام وتربيـة 
 13.التنوع البيولوجي حفظالعريضة لنهج قطاع مصايد األمساك يف 

يم تعمـ"حتـت عنـوان  2016عـام  اف يف اتفاقية التنوع البيولـوجي الـذي عقـد يفألطر املؤمتر الثالث عشر لخالل و  -37
يت عــززت هبــا مصــايد ، متكَّنــت املنظمــة وشــركاؤها مــن إظهــار الطريقــة الــ"مراعــاة التنــوع البيولــوجي مــن أجــل حتقيــق الرفــاه

األنــواع  حفــظ، مــع الرتكيــز بصــفة خاصــة علــى وحفظهــامراعــاة التنــوع البيولــوجي يف إدارة مصــايد األمســاك  ااألمســاك عموًمــ
الطريقة الـيت طـوَّرت هبـا األجهـزة اإلقليميـة ملصـايد األمساك/املنظمـات اإلقليميـة  أيًضاظمة املن. وبيَّنت اهلشةاملهدَّدة واملوائل 

إلدارة مصايد األمساك، والسلطات الوطنية املعنية بإدارة مصايد األمساك، صكوكها اإلدارية التأسيسـية أو االستعاضـة عنهـا 
. الــيت يتطلــب احلفــاظ عليهــا اهتماًمــا خاًصــال بصــكوك تأسيســية جديــدة، ودمــج قواعــد أكثــر فعاليــة إلدارة األنــواع واملوائــ

وعزَّزت الوثيقة اخلتاميـة، وهـي إعـالن كـانكون بشـأن تعمـيم حفـظ التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه املسـتدام مـن أجـل حتقيـق 
ه الرفاهية، وكذلك إطالق منصة تعميم التنوع البيولوجي، دور املنظمة يف دمج إجراءات حفظ التنوع البيولوجي واستخدام

 مصايد األمساك. اتوإدارته على حنو مستدام يف قطاع

عـن التوقعـات اجملتمعيـة العامليـة  2010آيتشـي يف عـام  أهدافويُعربِّ اعتماد األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي  -38
املنجــزات  مــن أهــداف آيتشــي سلســلة شــاملة مــن 6إذ ُحيــدِّد اهلــدف بشــأن حفــظ التنــوع البيولــوجي يف اإلدارة القطاعيــة، 

من أهداف التنمية املستدامة  14. وُحتدِّد هذه العملية الدولية واهلدف 2020يف قطاع مصايد األمساك حبلول عام  املتوخاة
ــر قيــاس اإلجــراءات الــيت تتخــذها الــدول يف تعمــيم مراعــاة  مســؤولية مصــايد األمســاك عــن البصــمة الكاملــة ألنشــطتها، وتُيسِّ

إىل مواصــلة العمــل مــع أمانــة االتفاقيــة يف  ااملنظمــة مــؤخرً طــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي التنــوع البيولــوجي. ودعــت األ
وقـام تعـاون ، 6حتسني املشورة بشأن قائمة املؤشرات والطرق املتاحـة لـدعم اإلبـالغ عـن عمليـات البلـدان املتعلقـة باهلـدف 

 مــن 6صــيد الرشــيد كــي يُعــربِّ عــن متطلبــات اهلــدف تكييــف اســتبيان مدونــة الســلوك بشــأن البينهمــا يف إحــدى احلــاالت ل
 أهداف آيتشي مبزيد من الفعالية.

                                                      
13  Mainstreaming Biodiversity in Fisheries) 2018Friedman, K.J. Garcia, S., and Rice, J. (  تعميم مراعاة التنوع البيولوجي يف مصايد)

 األمساك). السياسة البحرية. حتت الطبع.
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 حالة الموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة في العالم -طاء

من األمهية احلامسة السـتمرار منـو تربيـة األحيـاء املائيـة واسـتدامتها اسـتخدام املـوارد الوراثيـة املائيـة لألغذيـة والزراعـة  -39
دارتـه علـى حنـو أفضـل التنوع الوراثي املـائي القـائم وإ حفظحاجة ملحة إىل  أيًضاها بشكل مستدام. وهناك حفظوإدارهتا و 

يف عـدد مـن األنشــطة  حالًيــاته يف األمــن الغـذائي والتغذيـة وُســبل كسـب العـيش. وُتشــارك املنظمـة وأعضـاؤها لتعزيـز مسـامه
حتقيـق توصـيات جلنـة مصـايد األمسـاك، وتوصـيات هيئـة  لألغذيـة والزراعـة يفاملائيـة  ُتسـاعد علـى تعزيـز املـوارد الوراثيـةساليت 

الصـيغة املنقحـة  تقـدمي ومـن بـني هـذه األنشـطةاملوارد الوراثية لألغذيـة والزراعـة (اهليئـة)، واألهـداف االسـرتاتيجية للمنظمـة. 
ورة جلنة مصـايد األمسـاك بعـد عمليـة إعـداد ومراجعـة شـاملة من حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل على د

ُقدِّمت فيها إسهامات من األعضاء واملراقبني يف اللجنة الفرعية املعنية برتبيـة األحيـاء املائيـة التابعـة للجنـة مصـايد األمسـاك، 
الصـلة التابعـة للجنـة مصـايد األمسـاك،  وخرباء جمموعة العمل االستشـارية املعنيـة بـاملوارد الوراثيـة املائيـة والتكنولوجيـات ذات

حتسني ألغذية والزراعة التابعة للهيئة هبدف وجمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصصة املعنية باملوارد الوراثية املائية ل
العمــل االستشــارية  ، بالتشــاور الوثيــق مــع جمموعــةأيًضــاحالــة املعلومــات املتعلقــة بــاملوارد الوراثيــة املائيــة. ووضــعت املنظمــة 

ها حفظللمتطلبات الدنيا إلدارة املوارد الوراثية املائية و  ا شامًال إطارً "املعنية باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات ذات الصلة 
مـن خـالل مجلـة أمـور، تـدعم املنظمـة عـدة بلـدان  ،اعم سـخي مـن حكومـة أملانيـا. وأخـريً بـد "واستخدامها بشكل مسـتدام

 مشاريع التعاون التقين اليت تشمل عناصر متصلة بالتنمية املستدامة للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة. منها

 المفاوضات بخصوص اإلعانات المقدَّمة إلى مصايد األسماك في منظمة التجارة العالمية -ياء

بُذلت حماوالت جديدة يف جمال إعانات مصايد األمساك إلحياء عملية املفاوضات يف منظمة التجارة العاملية من  -40
الوزاري احلـادي عشـر. وباإلضـافة إىل ذلـك، تتضـمن أهـداف منظمة التجارة العاملية أجل حتقيق نتائج إجيابية خالل مؤمتر 

) يُعزز ضرورة قيام البلـدان 6-14( حمدًدا ا، مقصدً 2015كومات يف عام التنمية املستدامة اليت اعتمدها رؤساء الدول واحل
نظمــة التجــارة العامليــة يف معاجلــة املســائل التقنيــة املتصــلة بالنقــاش الــدائر مل ودعًمــامبعاجلــة مســألة إعانــات مصــايد األمســاك. 

إىل أمانـة فريــق املنظمـة بصـايد غـراض املألاالتصـال أحـد كبــار مسـؤويل  دبحـول مفاوضـات إعانـات مصـايد األمسـاك، انتُـ
 .2017التفاوض املعين بالقواعد يف الفرتة من يوليو/متوز حىت ديسمرب/كانون األول 

ويف ديسمرب/كانون األول، قرَّر مؤمتر منظمة التجارة العامليـة الـوزاري احلـادي عشـر مواصـلة املفاوضـات مـن أجـل  -41
. وال يـزال حتقيـق نتـائج موضـوعية يف عـام 2019اعتماد املبادئ النهائية املتفق عليها يف املؤمتر املقبل الـذي سـيعقد يف عـام 

حلظر بعض إعانات مصـايد  اعتماد صك دويل ملزم قانونًايتم أن نظمة كبرية بامل. ومما له صلة  ا رئيسًياُيشكل حتديً  2019
 اك الطبيعية البحرية يف العامل.األمساك، مع مراعاة تأثريها على إدارة مصايد األمس

وأثبت منوذج التعاون احلـايل بـني منظمـة التجـارة العامليـة ومنظمـة األغذيـة والزراعـة أن ازدواجيـة اجلهـود واحلـد مـن  -42
بــاالقرتان مــع حتقيــق املســتوى األمثــل الســتخدام املــوارد البشــرية واملاليــة.  تالفيــهء اإلبــالغ إىل اإلدارات الوطنيــة ميكــن عــب

يف جمــال مصــايد األمســاك، مبــا يشــمل التنميــة  الضــروريةوباإلضــافة إىل ذلــك، ميكــن للمنظمــة تــوفري املــوارد التقنيــة واملعرفــة 
 ري.املطلوبة للقدرات على الصعيد القط
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، وتــوفري املعلومــات األساســية معرفيــة متواصــلةبنــاء منصــة ة تطــوير نظــام التعــاون املــذكور، وإىل إىل مواصــل وســعًيا -43
واحملايــدة لــدعم أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة أثنــاء عمليــة التفــاوض، ميكــن للمنظمــة، بالشــراكة مــع أمانــة منظمــة التجــارة 

 حملددة يف فرتة السنتني احلالية.اية التقنية مإلعالالعاملية، تنظيم سلسلة من اجللسات ا

 اتفاق باريس المعتمد بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ: -كاف
 لحظة تغيير تاريخية

ملـؤمتر الـدورة الثانيـة والعشـرين الزخم بشأن احمليطات خالل السنتني الفائتتني يف سـاحة تغـريُّ املنـاخ. وخـالل ازداد  -44
يف اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـريُّ املنـاخ، نُظـِّم يـوم العمـل مـن أجـل احمليطـات للمـرة األوىل كجـزء مـن  األطراف

ة الربنــامج الرمســي التفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــريُّ املنــاخ بنــاًء علــى طلــب مــن حكومــة املغــرب. وأكــدت الــدور 
شـراكة مسـار احمليطـات لــدعم  أيًضــاالثالثـة والعشـرون ملـؤمتر األطـراف هــذا الطلـب حتـت قيـادة حكومــة فيجـي الـيت أطلقـت 

ـــل  جهـــود اإلعـــالن بشـــأن  لـــيت بـــذلتها حكومـــة فيجـــياهـــود اجلإدراج احمليطـــات يف املفاوضـــات الرمسيـــة بشـــأن املنـــاخ. وُتكمِّ
ت الذي جيـري التوقيـع عليـه مـن جانـب عـدد متزايـد مـن البلـدان“ احمليطات” هـذه الزيـادة يف الرتكيـز علـى احمليطـات . وغـريَّ

الفاعلة املعنية وكذلك املواضيع اليت تناقش يف األحداث املتصلة باحمليطـات يف سـاحة املنـاخ.  العناصربدرجة كبرية مستوى 
خـذة يف كـل عـرض إجـراءات ملموسـة ومبـادرات مت إىلمن إذكـاء الـوعي والـدعوة  تدرجيًيا عنيةاجلهات الشريكة امل وانتقلت

مـن  مـن احلـل، سـواء جـزًءاميكن أن تشكل احمليطات والُنظم املائية  للربهنة على أنأحناء العامل ملعاجلة تغريُّ املناخ يف حماولة 
 حيث التكيُّف أو من حيث التخفيف من اآلثار.

قــدمت معلومــات عــن  إذيف املفاوضــات،  اعــل يف هــذه املســاعي، وكانــت شــريًكا بــارزًاوشــاركت املنظمــة بــدور ف -45
 .COFI/2018/10يف الوثيقة  رات واملشروعات املبيَّنة تفصيًال املباد

 اإلدارة القائمة على المناطق -الم

ــلة حبريــة منــاطق  إىل إنشــاء رًامــؤخبقــوة املنظمــات املعنيــة باحلفــاظ علــى البيئــة  دعــت -46 حمميــة باعتبارهــا اآلليــة املفضَّ
عم اســتعادة املــوارد الســمكية واحلفــاظ عليهــا. وتالحــظ املنظمــة التــاريخ الطويــل احلافــل حلفــظ التنــوع البيولــوجي وكــأداة لــد

باستخدام اإلدارة املكانية ملصايد األمساك، ولكنها تسلط الضوء على ضرورة قيام املديرين بـالنظر يف كامـل جمموعـة أدوات 
د تقـدمي هـذه احلجـج، تُعـزز املنظمـة احللـول الـيت ميكـن باإلضافة إىل استخدام املناطق البحريـة احملميـة. وعنـ ،اإلدارة واحلفظ

دة توزيــع الصــيد احملميــة وتراعــي يف الوقــت نفســه املســائل املتصــلة بإعــاالبحريــة أن حتقــق منــافع تتجــاوز حــدود ُ�ــج املنــاطق 
 املفرطة. والطاقة

إىل األخذ بنهج قائم على احلدود يُعربِّ عن اإلدارة الشاملة للموارد البحرية، وضـرورة  الدعوةومتسك املنظمة براية  -47
ضـــمان األمـــن الغـــذائي وُســـبل كســـب العـــيش املســـتدامة للمجتمعـــات احملليـــة. ومثَّلـــت املنظمـــة صـــيادي األمســـاك ومصـــايد 

لــك املــؤمتر الــدويل الرابــع بشــأن املنــاطق البحريــة األمســاك يف األحــداث واملبــادرات املتصــلة باملنــاطق البحريــة احملميــة، مبــا يف ذ
احملمية، ومؤمتر األمم املتحدة للمحيطات. وتواصل املنظمة استكشاف آثار املناطق البحرية احملمية على جمتمعـات الصـيد، 

ألمســاك املنــاطق البحريــة احملميــة: التفــاعالت مــع ُســبل العــيش املعتمــدة علــى مصــايد ابعنــوان  2017ونشــرت ورقــة يف عــام 
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إســداء املشــورة مــن خـالل  وتعاونـت املنظمــة منـذ عهــد أقـرب مــع األطــراف يف اتفاقيـة التنــوع البيولـوجي 14.واألمـن الغــذائي
بشأن املؤشرات والطرق املتاحة لإلبالغ عن أهـداف آيتشـي ومراعـاة متطلبـات أهـداف آيتشـي يف اسـتبيان مدونـة السـلوك 

 بشأن الصيد الرشيد.

اعدة علــى للمســ 2018يف فرباير/شــباط  املنــاطق البحريــة احملميــة بشــأنيف حلقــة عمــل للخــرباء وشــاركت املنظمــة  -48
مـــن أهـــداف  11املطلوبـــة لتحقيــق اهلـــدف  "عالـــة األخـــرى القائمــة علـــى املنـــاطقالفاحلفـــظ تــدابري "حتديــد معـــايري ملصـــطلح 

، لتـدابري احلفــظ الفعالـة األخـرى القائمـة علـى املنــاطقآيتشـي يف املنـاطق البحريـة والسـاحلية. وحاملــا توضـع الصـيغة النهائيـة 
ستواصل املنظمة تعاو�ا مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأطرافها لدعم أعضاء املنظمـة يف حتديـد وتصـنيف تلـك التـدابري 

 من أهداف آيتشي. 11مراعاة اهلدف من أجل 

 اإلقليمية لمصايد األسماكالمستوى اإلقليمي: المسائل المتصلة باألجهزة  -ثالثًا
 ومنظمات إدارة مصايد األسماك 

 حوكمة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية من منظور إقليمي -ألف

، والتكامــــل االقتصــــادي اإلقليميــــة الفرعيــــةو اإلقليميــــة  أمهيــــة األبعــــاد 2030تؤكــــد خطــــة التنميــــة املســــتدامة لعــــام  -49
اإلقليمــــي، والــــرتابط يف التنميــــة املســــتدامة. وميثــــل املســــتوى اإلقليمــــي أنســــب مســــتوى لوضــــع إطــــار تعــــاوين يضــــم الــــُنظم 

سـتفيد بصــورة كـي تومحايتهـا بكفـاءة وكــذلك يف الوقـت نفسـه لتــوفري فـرص للـدول املشــاركة   هــافظحلاإليكولوجيـة بأكملهـا 
 رها تلك الُنظم.اخلدمات اليت توفمستدامة من 

وللمنظمات اإلقليمية إلدارة مصـايد األمسـاك والرتتيبـات اإلقليميـة إلدارة مصـايد األمسـاك تـاريخ حافـل، ذلـك أن  -50
طبيعــة املــوارد املائيــة البحريــة والداخليــة احليّــة تــدفع بــاإلدارة الســليمة حنــو االتفاقــات العــابرة للحــدود. وكانــت أول منظمــة 

. 1923الـيت أنشـئت يف عـام  ئلبوت يف احملـيط اهلـادمورد مسكي حبري، هي اهليئة الدولية لسمك اهلد إقليمية إلدارة مصاي
. وعـالوة علـى منظمات إقليمية إلدارة مصايد األمسـاك نصفها تقريًبا 15ملصايد األمساك اإقليميً  جهازًا 50وحدَّدت املنظمة 

ذلك، يوجد لدى أقل من نصف األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك سلطات تنظيمية، ولذلك ال يرقى كثري منهـا إىل مركـز 
 املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك. 

ـا بــارزًا -51 ا حموريًـ امــا أكــده  يف السياســة الدوليــة إلدارة مصــايد األمســاك، وهــو وُيشــكِّل الُبعــد اإلقليمــي معلًمــ  أيًضــ
التوســع الســـريع يف جمموعـــة األجهـــزة اإلقليميـــة ملصـــايد األمســاك واملنظمـــات اإلقليميـــة إلدارة مصـــايد األمســـاك. ويف هـــذا 

 يتزايــد دورهــاالــيت  16الصــدد، ُتشــارك املنظمــة بــدور نشــط يف تعزيــز شــبكة أمانــات األجهــزة اإلقليميــة ملصــايد األمســاك
 اسم يف هذه العملية.احلرئيسي ال

                                                      
14  ). Marine protected areas: Interactions with fishery 2017Westlund, Lena, A. Charles, S. M. Garcia, and J. Sanders (

livelihoods and food security  (املنـاطق البحريـة احملميـة: التفـاعالت مـع ُسـبل العـيش القائمـة علـى مصـايد األمسـاك واألمـن الغـذائي). الورقـة الفنيـة
 . 603الصادرة عن املنظمة رقم 

15  www.fao.org/fishery/rfb/en. 
16  www.fao.org/fishery/rsn/en. 
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وحتققـــت مســـتويات خمتلفـــة مـــن التطـــور والنضـــج يف خمتلـــف األجهـــزة اإلقليميـــة ملصـــايد األمســـاك وبـــرامج البحـــار  -52
جـرت للتوصـيات الـيت  ة الستعراضات لتقييم أدائهـا وفًقـااإلقليمية. وختضع األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك بصورة متزايد

 صياغتها يف احملافل الدولية.

وينبغي إجراء مزيد من استعراضات األداء والفعاليـة لألجهـزة اإلقليميـة ملصـايد األمسـاك وبـرامج البحـار اإلقليميـة،  -53
وتتطلــب الظــروف الــيت مة وتقييمــه علــى املســتوى اإلقليمــي، وأثــر السياســات. املســتداوكــذلك رصــد تنفيــذ أهــداف التنميــة 

 .دعًما مالًيا أيًضامن األطراف يف هذه الصكوك اإلقليمية، وتتطلب ُمتكِّن من جناح هذا التعاون إرادة سياسية قوية 

الدعم المقدَّم من المنظمة إلنشاء أو تعزيز أجهزة إقليمية جديدة لمصايد األسماك/منظمات  -باء
 إقليمية جديدة إلدارة مصايد األسماك واألنشطة ذات الصلة

اطق اجلغرافيـــة عـــن طريـــق املســـاعدة علـــى إنشـــاء أجهـــزة إقليميـــة تُعـــزز املنظمـــة التعـــاون اإلقليمـــي يف كثـــري مـــن املنـــ -54
ما يلي أبـرز املالمـح الـيت  وتقدمي املساعدة التقنية إىل األجهزة القائمة بالفعل. ويف هذا الصدد، يفجديدة ملصايد األمساك 

 جرى اإلبالغ عنها:

 عدنمنظمة تربية األحياء املائية ومصايد األمساك يف البحر األمحر وخليج 

عقدت املشاورة اإلقليمية إلنشاء منظمة تربيـة األحيـاء املائيـة ومصـايد األمسـاك يف البحـر األمحـر وخلـيج عـدن يف  -55
 .2016ديسمرب/كانون األول  1نوفمرب/تشرين الثاين إىل  29القاهرة (مصر) يف الفرتة من 

مبســاعدة تقنيـة مــن املنظمــة، إىل  ،ة، والسـودان)ودعـت جمموعــة التنسـيق املعيَّنــة (مصـر، واململكــة العربيـة الســعودي -56
 بــاللغتني العربيـة واإلنكليزيــة صـياغة املسـودة األوىل التفــاق إنشـاء هـذه املنظمــة اإلقليميـة. وأتيحــت املسـودة األوىل لالتفـاق

 .ئيةومن املقرر أن جتتمع جمموعة التنسيق لتنقيح االتفاق ووضعه يف صيغته النها .للبلدان الساحلية املعنية

 هيئة مصايد أمساك غرب ووسط األطلسي

تقـوم هيئــة مصـايد أمســاك غـرب ووســط األطلسـي بــدور نشـط للغايــة، خاصـة مــن خـالل أفرقتهــا العاملـة الســبعة.  -57
مـا يتصـل بإحصـاءات  مليـون دوالر أمريكـي علـى تلبيـة احتياجـات األعضـاء يف 17وُتساعد حافظة مشاريع مبا يربـو علـى 

 القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. علوم واإلدارة والصيد غريمصايد األمساك وال

) 2016(يونيــو/حزيران  ةوقــرَّر أعضــاء هيئــة مصــايد أمســاك غــرب ووســط األطلســي خــالل الــدورة السادســة عشــر  -58
إدارة مصـايد اهليئة. وتواصـل أمانـة اهليئـة، بـدعم مـن  إطالق عملية إلنشاء منظمة إقليمية إلدارة مصايد األمساك يف منطقة

تـوفري املعلومـات عـن هـذه العمليـة وتوضـيح التسـاؤالت  ،األمساك وتربية األحياء املائية ومكتب الشؤون القانونية يف املنظمة
 ات التحضريية الداعمة ذات الصلة.املوارد الالزمة لتنظيم االجتماع أيًضااليت يطرحها األعضاء والشركاء؛ وحشدت اهليئة 

 نوب غرب احمليط اهلنديهيئة مصايد أمساك ج

طلــب فريــق العمــل املعــين بالتعــاون يف مصــايد أمســـاك التونــة خــربة استشــارية لتقيــيم اآلثــار القانونيــة والسياســـاتية  -59
واملؤسســية واآلثـــار املرتتبـــة علـــى امليزانيـــة نتيجـــة لصـــياغة اتفـــاق للتعـــاون والتنســـيق اإلقليميـــني يف مصـــايد األمســـاك واعتمـــاده 
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(أ) منظمـة مسـتقلة حتـدَّد  مـا يلـي: دول جنوب غرب احملـيط اهلنـدي. ويـرتبط اخليـاران اجلـاري تقييمهمـا بإنشـاءوتنفيذه يف 
ا ملشـــروع االتفـــاق املقـــرتح بشـــأن التعـــاون والتنســـيق بـــني الـــدول الســـاحلية يف جنـــوب غـــرب احملـــيط اهلنـــدي يف مصـــايد وفًقـــ

 الرابعة عشرة من دستور املنظمة. لمادةخاضع ل جهازاألمساك ذات االهتمام املشرتك، و(ب) إنشاء 

 جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا

تنــاول األعضـــاء خــالل الـــدورة الســابعة عشـــرة للجنــة مصـــايد األمســاك الداخليـــة وتربيــة األحيـــاء املائيــة يف أفريقيـــا  -60
الضرورية ملعاجلة القضايا اليت حتد من فعالية اللجنة، وناقشوا وسائل تنمية )، اإلجراءات 2017(باجنول، غامبيا، مايو/أيار 

 تربيــة األحيــاء املائيــة يف أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــربى. وقــررت الــدورة ضــرورة تنقــيح قواعــد وإجــراءات معيَّنــة يف النظــام
ـــطًا ك؛ ومشــل ذلـــك إمكانيــة إصـــدار إعالنـــات ملصــايد األمســـا األساســي وتعـــديلها كــي تصـــبح جهــازًا إقليمًيـــا معاصــرًا ومبسَّ

عــــن  تعــــدد األطــــراف التـــابع للجنــــة فضــــًال مكتوبـــة بشــــأن بنــــود اللجنـــة، واســــتعراض املركــــز القــــانوين يف حســـاب األمانــــة امل
 العضوية/احلضور، ملعاجلة مشكلة النصاب القانوين.

 ستشــكلبرتبيــة األحيـاء املائيــة يف اإلقلـيم، إىل تعزيــز التعـاون بــني البلـدان وحتســني نشـر املعلومــات املتعلقـة  وسـعًيا -61
املكتـب األفريقـي املشـرتك املعـين مبـوارد الثـروة احليوانيـة، باالسـتناد إىل الـدعم  مـن جـزًءاشبكة تربية األحياء املائيـة يف أفريقيـا 

 املتواصل املقدَّم من املنظمة.

 (حبر قزوين) رصدة املشرتكة لتلك املواردوإدارة األ وترشيد استخدامها املوارد البيولوجية املائية حفظ هيئة

يف دورهتــا الثانيـــة والثالثــني مـــن أجــل تـــوفري الــدعم يف مجلـــة اســتجابة للــدعوة املوجَّهـــة مــن جلنـــة مصــايد األمســـاك  -62
التعـــاون العلمـــي والتقـــين مـــن أجـــل اإلدارة املســـؤولة "، قـــدَّمت املنظمـــة مســـودة اقـــرتاح مشـــروع 17منــاطق تشـــمل حبـــر قـــزوين

هليئـة حفـظ ، خـالل الـدورة االفتتاحيـة األوىل "مرحلة صـياغة املشـروع والتحضـري لـه -ملصايد األمساك يف منطقة حبر قزوين 
إىل  21(بـاكو، أذربيجـان، يف الفـرتة مـن املوارد البيولوجيـة املائيـة وترشـيد اسـتخدامها وإدارة األرصـدة املشـرتكة لتلـك املـوارد 

إطــار للتعــاون التقــين بــني الــدول املطلــة علــى حبــر وتعزيــز إنشــاء . ويهــدف هــذا االقــرتاح إلى)2017نوفمرب/تشــرين الثــاين  23
 شــرتك لإلقلــيم. وأخــذت اهليئــة علًمــاللصــاحل امل حتقيًقــا املائيــةقــزوين لضــمان اســتدامة مــوارد مصــايد األمســاك وتربيــة األحيــاء 

 .2018مبسودة االقرتاح وقررت تقدمي رد رمسي إىل املنظمة يف عام 

 هيئة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

مســـاعدة عمليـــات تنميـــة مصـــايد األمســـاك وتربيـــة مـــن خـــالل  ة الـــدعم إىل خطـــة عمـــل اهليئـــة ســـواءً تُقـــدِّم املنظمـــ -63
أو على املستوى الـوطين عـن طريـق مسـاعدة البلـدان األعضـاء يف  لفرعياإلقليمي او األحياء املائية على املستويني اإلقليمي 

 مقاصد أهداف التنمية املستدامة. ، مثلل لاللتزامات املتفق عليها دولًياجهودها الرامية إىل االمتثا

وُعــزِّزت القــدرات املؤسســية للبلــدان األعضــاء مــن خــالل تنفيــذ مشــروع يف إطــار برنــامج التعــاون التقــين ملكافحــة  -64
ــن الصــيد غــري القــانوين دون إبــالغ ودون تنظــيم وردعــه وال املــوارد احملــدودة  وو ذاألمســاك  مســتزرعو أيًضــاقضــاء عليــه. وحسَّ

                                                      
بالـدعوات إىل تـوفري الـدعم يف كـل مـن البحــر  االلجنـة ذكَّـرت جمـددً "ثالثـني للجنـة مصـايد األمسـاك أن مـن تقريـر الـدورة الثانيـة وال 141جـاء يف الفقـرة   17

 ."غرب ووسط األطلسيأمساك األمحر وخليج عدن، وحبر قزوين، ومنطقيت جلنة مصايد أمساك شرق ووسط األطلسي وهيئة مصايد 
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 ابتكلفة منخفضة لرتبية األحياء املائية يف البلدان األعضاء وبالتـايل زيـادة اسـتدامته راهتم على صنع أعالف متاحة حملًياقد
جيات وسياسات وطنية لتنمية مصايد األمساك وتربيـة األحيـاء املائيـة خـالل فـرتة السـنتني االقتصادية. وُدعمت عدة اسرتاتي

إدراج األمســـــاك يف بـــــرامج التغذيـــــة املدرســـــية وربطهـــــا  تشــــملهـــــي و  .الســــابقة يف غواتيمـــــاال واملكســـــيك ونيكـــــاراغوا وبـــــريو
النطــاق يف اُألطــر  ةمســاك صــغري باملشــرتيات العامــة؛ وكــذلك دمــج اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة لضــمان اســتدامة مصــايد األ

 القانونية وأُطر السياسات الوطنية.

بنـاًء علـى طلـب  الالتينيـة والبحـر الكـارييب إصـالحً وبدأت هيئة مصـايد األمسـاك وتربيـة األحيـاء املائيـة يف أمريكـا ا -65
مـع الصـيد  حاليًـالـيت تتعامـل أعضائها إلدراج مصـايد األمسـاك البحريـة صـغرية النطـاق يف جمـال اختصـاص اهليئـة وواليتهـا (ا

وتربيــة األحيــاء املائيــة علــى املســتوى القــاري). وُقــدِّم االســم اجلديــد املقــرتح والنظــام األساســي إىل جملــس املنظمــة للموافقــة 
 رة العادية اخلامسة عشرة للهيئة.الدو  يف عا باإلمجا معليهما بعد املوافقة عليه

 ئاهلادهيئة مصايد األمساك يف غرب ووسط احمليط 

االتفاقيــات العامليــة واإلقليميــة ملصــايد  مشــروع ُتشــارك املنظمــة وُتســاهم (بالشــراكة مــع األمــم املتحــدة للبيئــة) يف -66
 GEF UNDP OFMP(مشروع  ئالصغرية النامية يف احمليط اهلادأمساك احمليطات والصكوك ذات الصلة يف الدول اجلزرية 

2(. 

 ئمجاعة احمليط اهلاد

ر اإلقليمـي لمـؤمتالـدورة الرابعـة والثالثـني ل مذكرة تفاهم مع املنظمة خـاللعلى  ئ مؤخرًاهلادعت مجاعة احمليط اوقّ  -67
يف تعــاون وثيــق مــع مجاعــة  ئ. وعمــل املكتــب اإلقليمــي الفرعــي جلــزر احملــيط اهلــاديف نــادي، فيجــي ئآلســيا واحملــيط اهلــاد

ملواءمــة الــدعم القطــري وإلنشــاء برنــامج تعــاوين وتكــاملي ملصــايد األمســاك الســاحلية. وباإلضــافة إىل ذلــك،  ئاحملــيط اهلــاد
ألمسـاك يف والبحـر الكـارييب بالتعـاون مـع اآلليـة اإلقليميـة ملصـايد ا ئالتبادل بني أقاليم احملـيط اهلـاديف  حالًياُتشارك املنظمة 

 منطقة البحر الكارييب.

 األمساك يف جنوب شرق احمليط األطلسي واتفاق مصايد األمساك يف جنوب احمليط اهلنديهيئة مصايد 

مسـاك يف جنـوب احملـيط األتعمل املنظمة مع هيئة مصايد أمساك جنوب شـرق احملـيط األطلسـي واتفـاق مصـايد  -68
ـــة يف أعمـــاق "اهلنـــدي لتنفيـــذ مشـــروع  اإلدارة املســـتدامة ملصـــايد األمســـاك وصـــون التنـــوع البيولـــوجي للمـــوارد البحريـــة احلّي

بتمويــل مــن مرفــق البيئــة العامليــة.  "الواليــة الوطنيــةنطــاق البحــار والــُنظم اإليكولوجيــة البحريــة يف املنــاطق الواقعــة خــارج 
وحتســني حفــظ التنــوع وارد البحريــة يف أعمــاق البحــار املشــروع إىل حتقيــق الكفــاءة واالســتدامة يف اســتخدام املــويهــدف 

من خالل التطبيق املنهجي لنهج قائم على النظام اإليكولوجي  خارج نطاق الوالية الوطنيةالبيولوجي يف املناطق الواقعة 
اقعـة علـى أعمـاق البحـار مـع مراعـاة اآلثـار الو ) حتسـني ممارسـات اإلدارة املسـتدامة ملصـايد أمسـاك 1يلـي: ( من أجـل مـا

) حتســـني محايـــة الـــُنظم اإليكولوجيـــة البحريـــة اهلشـــة وتعزيـــز حفـــظ وإدارة مكونـــات 2الـــُنظم اإليكولوجيـــة ذات الصـــلة، (
) اختبـار أدوات التخطـيط القـائم علـى املنـاطق للـُنظم اإليكولوجيـة يف 3املناطق ذات األمهية اإليكولوجية والبيولوجيـة، (

 أعماق البحار.
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 شرق وسط األطلسيجلنة مصايد أمساك 

تُقدِّم املنظمة، من خالل مكتبهـا اإلقليمـي يف أفريقيـا وإدارة مصـايد األمسـاك وتربيـة األحيـاء املائيـة، الـدعم التقـين  -69
املتفق عليهـا حسـب مـا هـو حمـدَّد يف خطـة العمـل املعتمـدة يف دورهتـا احلاديـة من أجل تنفيذ األنشطة  اللجنةواإلداري إىل 

، مبا يشمل إعداد دراسة تتناول خيـارات عمـل اللجنـة يف املسـتقبل والـيت مـن 2016والعشرين اليت عقدت يف أبريل/نيسان 
 2018جتماعـات نظاميــة يف عــامي لمسـامهة يف تنظــيم اة ل. ومت تــوفري دعـم مــن خـارج امليزانيــ2018املقـرر إجراؤهــا يف عـام 

 القاعيـة ولتنفيذ األنشطة األخرى ذات الصلة. وواصلت اهليئة إسداء املشورة العلمية بانتظام بشـأن مـوارد األمسـاك 2019و
 اختصاصها. نطاق تدخل يفالسطحية املشرتكة اليت و 

 التعاون اإلقليمي الجاري مع كيانات األمم المتحدة األخرى -جيم

ملنظمـة تعاو�ـا مـع منظمـات األمـم املتحــدة ووكاالهتـا األخـرى يف املسـائل ذات االهتمـام املشـرتك هبــدف تواصـل ا -70
 حتسني التنسيق اإلقليمي بني الوكاالت ولتكوين تآزرات فعالة على الصعيدين اإلقليمي والعاملي.

ملواءمـة جهــود أصــحاب املصــلحة  اصــة للجهـود املنســقة إقليمًيــوتتـيح الشــراكات علــى مسـتوى أحــواض البحــار فر  -71
املتعلقـة بإنتـاج وحوكمـة مصـايد األمسـاك وتربيـة األحيـاء املائيـة، مبـا يشـمل سـالمة الـُنظم  2030الرئيسيني لتنفيذ خطة عـام 

 اجملتمـــع الـــدويل بأمهيـــة هـــذا التعـــاونيـــزداد اعـــرتاف اإليكولوجيـــة واحمليطـــات وارتباطهـــا بـــاألمن الغـــذائي واحلـــد مـــن الفقـــر. و 
 ليمي املشرتك بني القطاعات.اإلق

وُتســـتخدم مـــذكرات التفـــاهم، والرتتيبـــات اجلماعيـــة الرمسيـــة، والقـــرارات الـــيت تشـــرتك يف اختاذهـــا األجهـــزة الرئاســـية،  -72
ة، لتنظيم التعاون واتساق السياسات بني القطاعات. ومن املستصوب، بـل ومـن وصكوك السياسات واالسرتاتيجيات املشرتك

 متبادل واليات املنظمات الشريكة.املنظمات اإلقليمية واضحة بشأن والية كل منها وأن حترتم بشكل املهم، أن تكون 

ـــة مـــن أجـــل وضـــع أُطـــر للتعـــاون بـــني األجهـــزة اإلقليميـــة ملصـــايد األمســـاك  -73 وتتعـــاون املنظمـــة واألمـــم املتحـــدة للبيئ
يئــة مصــايد أمســاك جنــوب غــرب احملــيط اهلنــدي واتفاقيــة ه نّ إيف خمتلــف األقــاليم. و  بحــارلاوالشــراكات اإلقليميــة مــن أجــل 

اهليئــة اإلقليميــة ملصــايد نــريويب حلمايــة البيئــة البحريــة والســاحلية يف منطقــة جنــوب غــرب احملــيط اهلنــدي وإدارهتــا وتنميتهــا، و 
 علـى مـذكرات تفـاهم توقيـعالء مـن بصدد االنتهـاهي حالًيا واملنظمة اإلقليمية حلماية البيئة البحرية يف حبر العرب،  األمساك

بغرض توفري إطار للتعاون بني املنظمات اإلقليمية هبدف زيادة اخلدمات املقدَّمـة مـن هـذه املنظمـات إىل أعضـائها وحتقيـق 
التكامل بينها، وجتنب ازدواجية األنشطة من أجل �وض كل منها بواليته بفعالية، واالعرتاف بالرؤية املشرتكة حلفظ الُنظم 

 ية والساحلية ومواردها وإدارهتا على حنو مستدام يف األقاليم املعنية.اإليكولوجية البحر 

وتواصل جلنة مصايد أمساك شرق وسط األطلسي التماس التعاون مع املنظمات اإلقليمية العاملة داخـل منطقتهـا  -74
طلسـي للشـبكات املشـرتكة األ. وتتـاح املشـورة العلميـة املقدَّمـة مـن جلنـة مصـايد أمسـاك شـرق وسـط القريبة منهـااجلغرافية أو 

بـني القطاعــات، مثـل مشــروع النظـام البيئــي البحــري الكبـري لتيــار الكنـاري، الــذي متثــل فيـه جمموعــات العمـل التابعــة للجنــة 
األمــم وبرنــامج أداة لتــوفري املعلومــات عــن حالــة املــوارد ومصــايد األمســاك. ويُنفــذ هــذا املشــروع بصــورة مشــرتكة بــني املنظمــة 

ســائل البيئيــة مــا يتصــل بامل بيئــة باعتبــاره اتفاقيــة أبيــدجان لتنفيــذ األنشــطة بالنيابــة عــن برنــامج األمــم املتحــدة يفاملتحــدة لل
حلضـــور االجتماعــات النظاميــة للجنــة بصــفة مراقــب وكــذلك حلضـــور  أبيــدجاناتفاقيــة  أيًضــاوالتنــوع البيولــوجي. وُدعيــت 
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سـبيل املثـال مصـايد أمسـاك أعمـاق البحـار والـُنظم اإليكولوجيـة  حلقات العمـل واالجتماعـات املخصصـة الـيت تتنـاول علـى
 البحرية اهلشة.

يف إطـار  2016الذي انطلـق يف عـام ويف حالة هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسي، يستمر التعاون الرمسي  -75
 منطقــة البحــر الكــارييب ومنظمــة مــع اآلليــة اإلقليميــة ملصــايد األمســاك يف "آليــة التنســيق املؤقتــة ملصــايد األمســاك املســتدامة"

املشـورة العلميـة املقدَّمـة مـن جمموعـات العمـل راجـع تُ مسـاك وتربيـة األحيـاء املائيـة. و أمريكا الوسطى املعنية بقطاع مصـايد األ
مـع  مرًاإلقلـيم. وال يـزال التعـاون مسـتاملشرتكة املعنية باألنواع ومصايد األمساك وتعتمد وتُنفـذ علـى حنـو فعـال يف كـل أحنـاء ا

وإدارة  والـرايمـا يتصـل بأمسـاك القـرش  أمانة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتـات الربيـة املهـدَّدة بـاالنقراض يف
 .وحفظهاأمساك ملكة الكارييب 

املســـتدامة للـــُنظم اإلدارة "يف آليـــة التنســـيق املؤقتـــة مـــن أجـــل  افة إىل ذلـــك، أصـــبحت املنظمـــة طرفًـــا رمسًيـــاوباإلضــ -76
 "اإليكولوجية البحرية الكبرية يف منطقة البحر الكارييب والرصيف الربازيلي الشمايل واستخدامها على حنو مستدام ومحايتهـا

هــذه اآلليـة جلنــة اليونســكو احلكوميـة الدوليــة لعلــوم احمليطـات، واألمــم املتحــدة . وتشــمل 2017الـيت وضــعت يف يوليو/متـوز 
منظمة أمريكا الوسطى و وحدهتا املعنية بالتنسيق اإلقليمي يف منطقة البحر الكارييب وأمانة اتفاقية كارتاخينا، للبيئة ممثلة يف 

املعنية بقطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، وهيئة أمريكا الوسطى للبيئة والتنمية، وأمانة اجملموعـة الكاريبيـة، واآلليـة 
هيئـة مصـايد أمسـاك غـرب وسـط نظمـة دول شـرق الكـارييب، و منطقـة البحـر الكـارييب، وهيئـة ماإلقليمية ملصـايد األمسـاك يف 

 ./املنظمةاألطلسي

ـــادرة  -77 وعلـــى الصـــعيد العـــاملي، ُتشـــارك املنظمـــة بـــدور نشـــط يف التعـــاون مـــع اتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي يف إطـــار مب
ميـة واألجهـزة اإلقليميـة ملصـايد األمسـاك بشـأن تسـريع التقـدم احمليطات املستدامة واحلوار العاملي مـع منظمـات البحـار اإلقلي

 .18"نتــائج ســول"إىل مــا يُعــرف باســم  2016الــيت أفضــت يف عــام بــالتنوع البيولــوجي،  ةحنــو حتقيــق أهــداف آيتشــي املتعلقــ
التنوع البيولوجي جهود . ونسقت املنظمة واتفاقية 2018وعقد االجتماع الثاين ملبادرة احمليطات املستدامة يف أبريل/نيسان 

مـن األجهـزة اإلقليميـة ملصـايد األمسـاك والشـراكات اإلقليميـة مـن أجـل الرتبــة.  شـاركة املتوازنـة واملمثلـة متثـيًال سـليًماتيسـري امل
نتـائج "وُحدِّدت الُسبل والوسائل املمكنة لتطبيق  "2وثيقة سول اخلتامية + "ووضعت يف االجتماع تفاصيل ما أُطلق عليه 

ارات يف الواقــــــع العملــــــي ومواصــــــلة تعزيــــــز التعــــــاون بــــــني القطاعــــــات علــــــى النطــــــاق اإلقليمــــــي، مبــــــا يشــــــمل احلــــــو  "ســــــول
 اإلقليمية/مبادرات الشراكة.

 

 التحديات والعمليات العالمية األخرى -ارابعً 

 بناء القدرة على الصمود لمصايد األسماك وُسبل كسب العيش القائمة على تربية األحياء المائية -ألف

ات املناخيـة تـأثريً  -78 وتربيـة األحيـاء املائيـة. وكشـف علـى القطاعـات الفرعيـة ملصـايد األمسـاك  كبـريًا  اتؤثر الكوارث والتغـريُّ
ــا 53مــن تقييمــات االحتياجــات يف مرحلــة مــا بعــد الكــوارث يف  تقييًمــا 74اســتعراض تنــاول  خــالل الفــرتة مــن عــام  بلــًدا نامًي

                                                      
18  en.pdf-outcome-01-2016-/official/soiom01-2016-www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom. 
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يف املائــة مــن مجيــع األضــرار  23األمســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة) تســتوعب  (مبــا فيهــا مصــايدأن الزراعــة  2016إىل عــام  2006
 ).2018واخلسائر النامجة عن الكوارث الطبيعية اليت ترتاوح بني متوسطة وواسعة النطاق (منظمة األغذية والزراعة، 

قدرة على الصمود يف وقت تتعرض فيـه أربعـة وباإلضافة إىل ذلك، يزداد الطلب على املساعدة اإلنسانية وبناء ال -79
نيجرييــا) خلطــر اجملاعــة. وميثــل النــزاع وانعــدام األمــن العوامــل احملرِّكــة شــرق بلــدان (جنــوب الســودان والصــومال والــيمن ومشــال 

مليــون نســمة مــن األشــخاص الــذين يعــانون انعــدام األمــن  74، حيــث حيتــاج بلــًدا 18الرئيســية النعــدام األمــن الغــذائي يف 
يف تشريد  أيًضا). ويتسبب النزاع 2018الغذائي إىل مساعدات عاجلة (املكتب اإلقليمي ألفريقيا/برنامج األغذية العاملي، 

مــن خــالل  واســع النطــاق (داخلــي وعــرب احلــدود) ويفــرض أعبــاء علــى اجملتمعــات احملليــة املضــيفة، وذلــك علــى ســبيل املثــال
 التنافس على املوارد الطبيعية والوصول إىل اخلدمات األساسية.

ويركـز العمـل اإلنسـاين الـذي تضـطلع بـه املنظمـة علـى بنـاء القـدرة علـى الصـمود وإنقـاذ ُسـبل كسـب العـيش. وتقــيم  -80
سـتدامة والقـادرة علـى الصـمود، التدخالت صالت بني احلد من خماطر الكوارث واالستجابة للكوارث وتغريُّ املنـاخ والتنميـة امل

 حتقيق أهداف التنمية املستدامة. من أجل تسريع تنفيذ اتفاق باريس وإطار سنداي للحد من خماطر الكوارث من أجل

وتُعـــزز أعمـــال املنظمـــة يف جمـــال بنـــاء القـــدرة علـــى الصـــمود أربعـــة ركـــائز رئيســـية لفهـــم وإدارة املخـــاطر واألخطـــار  -81
وهذه الركائز هي: التعزيز املؤسسي وحوكمة املخاطر واألزمات، ونُظم املعلومات واإلنذار املبكـر،  .طاقاملناخية الواسعة الن

 وتدابري الوقاية واحلد من اهلشاشة، واالستعداد للكوارث واألزمات واالستجابة هلا.

تقييمـات اخلسـائر واألضـرار و  تقـديرات األضـرار واخلسـائربـني  )(بعـد الكـوارث الـربطوباإلضافة إىل ذلك، يتعـنيَّ  - 82
، مـن أجـل تعزيــز 19مـن اتفــاق بـاريس 8للمـادة  بطـة بتـأثريات تغـريُّ املنــاخ وفًقـايف آليـة وارسـو املعنيـة باخلسـائر واألضــرار املرت

 التقارب والتآزر بني اجلهات الفاعلة املعنية بالكوارث واملناخ.

 القائمة على الحقوقالحيازة والُنهج حقوق زيادة األدلة والمعرفة بشأن  -باء

احليــازة والــُنهج حقــوق وجلنــة مصــايد األمســاك بأمهيــة األشــكال املالئمــة مــن العــاملي تعــرتف جلنــة األمــن الغــذائي  -83
القائمــة علــى احلقــوق مبــا يتفــق مــع اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن احلوكمــة املســؤولة حليــازة األراضــي ومصــايد األمســاك 

 امة مصايد األمساك صغرية النطاق.لوطين، واخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدوالغابات يف سياق األمن الغذائي ا

احليــازة والــُنهج القائمــة علــى احلقــوق علــى تــوفري منــرب حمايــد للنهــوض حقــوق وينصــب عمــل املنظمــة يف جمــال  -84
املؤسســـي واملســاعدة لوضــع ُنظـــم باملعرفــة املتعلقــة باملســألة املعقـــدة للــُنهج القائمــة علــى احلقـــوق وتــوفري املعرفــة والــدعم 

بشـأن حقـوق  2015مـؤمتر "مالئمة إلدارة مصايد األمسـاك باالسـتناد إىل احلقـوق. وانطالقـاً مـن ذلـك ويف إطـار متابعـة 
، ُتشـارك املنظمـة يف تنظـيم املـؤمتر "احليازة وصيد األمساك: منتدى عاملي عن الُنهج القائمة على احلقوق ملصايد األمساك

: حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة حبلــول عــام 2018حقــوق احليــازة وحقــوق املســتخدمني يف مصــايد األمســاك "العــاملي 
من أجل حتسني الوصول إىل املعلومات املتعلقـة مبوضـوع  أيًضاوتعمل املنظمة  20.)2018(حقوق املستخدمني  "2030

                                                      
19  https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf. 
ؤمتر يف يوســو جبمهوريــة  ، وســوف يعقــد املـ2018ٌتشـارك وزارة احمليطــات ومصـايد األمســاك يف مجهوريــة كوريـا يف تنظــيم مــؤمتر حقـوق املســتخدمني لعـام   20

 .www.fao.org/about/meetings/user-rights. انظر: 2018سبتمرب/أيلول  14إىل  10كوريا يف الفرتة من 
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عـن ُنظـم اإلدارة احلاليــة القائمـة علـى احلقــوق  الـُنهج القائمـة علـى احلقــوق عـن طريـق تطــوير مسـتودع ميكـن البحـث فيــه 
 العمل العاملي.كجزء من برنامج 

املشــاركة العامليــة واحملليــة، والــتعلم، وتقاســم اخلــربات بــني احلكومــات الوطنيــة  يســاعد اجلمــع بــنيومــن املتوقــع أن  -85
، واملنظمـــات اإلقليميـــة إلدارة مصـــايد واحملليـــة، واملنظمـــات الدوليـــة، مبـــا فيهـــا كيانـــات األمـــم املتحـــدة األخـــرى ذات الصـــلة

األمســـاك، واألجهـــزة اإلقليميـــة ملصـــايد األمســـاك، وصـــيادي األمســـاك، والعـــاملني يف الصـــيد، وجمتمعـــات الصـــيد، ومنظمـــات 
واألوســـاط األكادمييـــة، وغريهـــا، علـــى دعـــم تنفيـــذ وتعمـــيم اخلطـــوط التوجيهيـــة ملـــدين، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة، اجملتمـــع ا
بشــأن احلوكمــة املســؤولة حليــازة األراضــي ومصــايد األمســاك والغابــات يف ســياق األمــن الغــذائي الــوطين، واخلطــوط الطوعيــة 

لتحقيـق أهـداف  أقرهتـا جلنـة مصـايد األمسـاك دعًمـا التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطـاق الـيت
 التنمية املستدامة.

 استنتاجات -خامًسا

ـــة تضـــطلع ا -86 ـــة الســـالفة الـــذكر املتصـــلة مبصـــايد األمســـاك وتربي ملنظمـــة بـــدور رئيســـي يف العمليـــات العامليـــة واإلقليمي
 األحياء املائية باعتبارها كيان األمم املتحدة املتخصص يف هذه املواضيع.

ـــز التعـــاون بـــني املنظمـــات الـــيت تتعامـــل مـــع إدارة مصـــايد األمســـاك واســـتدامتها، مثـــل  -87 منظمـــة األغذيـــة ويلـــزم تعزي
علــى املســائل الشــاملة املتعلقــة بالســالمة البيئيــة، مثــل األمــم املتحــدة للبيئــة واتفاقيــة  اعــة، واملنظمــات الــيت تركــز حتديــًداوالزر 

التنوع البيولوجي، وذلك عـن طريـق زيـادة التعـاون مـع اجلهـات املعنيـة بتنظـيم التجـارة، مثـل منظمـة التجـارة العامليـة. وميكـن 
يف اســتدامة مصــايد األمســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة، إذ ميكــن أن جيمــع بــني  االثالثــي املســتوى أن حيــدث تغيــريً  ونهلــذا التعــا

 ."تسيري األمور على النحو املعتاد"العناصر الالزمة إلحداث حتول حقيقي عن 

وميكـن ملنظمـات احلمايــة البيئيـة، مثـل بــرامج البحـار اإلقليميــة أو وزارات البيئـة الوطنيـة، أن تركــز بعـض تــدخالت  -88
البيئـــة املائيـــة علـــى هـــذه اجملـــاالت الـــيت ميكـــن أن يكـــون هلـــا أكـــرب األثـــر يف احلفـــاظ علـــى تـــوازن الـــُنظم اإليكولوجيـــة املائيـــة 

فإن التعاون لـيس  ومن هناصصة من مصايد األمساك ومنظمات التجارة. وإنتاجيتها واحلصول على معلومات قطاعية متخ
عمليــات جــدول أعمــال تهــا مبــا يتفــق مــع شــرية وماليــة ضــرورية ال بــد مــن تعبئجمــرد خيــار، بــل هــو ضــرورة مطلقــة، ووســيلة ب

 .2030وعمليات خطة التنمية املستدامة لعام  2020عام اتفاقية التنوع البيولوجي ملا بعد 

من التنسيق بني مجيع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ذات الصـلة وأصـحاب  طلب هذه العمليات مستوى كافًياوتت -89
  وحتقيقها. 2030احملددة يف خطة عام املقاصد  جناح تنفيذاملصلحة من أجل 

املنظمـة، مبـا يف  ومجيع هذه العمليات مكونات ذات صلة، إن مل تكن جوهرية، لرؤية النمو األزرق اليت تـروج هلـا -90
الـدول  داخـل منـاطقذلك اإلجراءات اليت تتخـذها املنظمـة مـع أجهـزة وكيانـات إقليميـة معيَّنـة تتعامـل مـع مصـايد األمسـاك 

 اجلزرية الصغرية النامية.


