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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 األسماك مصايد لجنة
 الدورة الثالثة والثالثون

 2018يوليو/تموز  13-9روما، 

 تهّم والية لجنة مصايد األسماك التطورات في المنتديات التي

 

 

 موجز
 

مصايد األمساك، داخل املنظمة  جلنة املنتديات األخرى اليت هتم واليةتطلع هذه الوثيقة اللجنة على التطورات يف  
 وخارجها على السواء. وتشمل الوثيقة القرارات والتوصيات الصادرة عن األجهزة الرئاسية األخرى يف املنظمة، 

ت الدولية خارج املنظمة من قبيل مؤمتر املنظمة واجمللس واملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية األخرى، فضال عن املنتديا
 غري تلك اليت تتناوهلا فعالّ وثائق أخرى أعدت هلذه الدورة.  
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 مؤتمر منظمة األغذية والزراعة -أوًال 

 ،2017 متوز/يوليو 8 إىل 3 من الفرتة خالل رومـــــا يف انعقـــــدت اليت األربعني دورتـــــه يف ،1املنظمـــــة مؤمتر أقر -1
 :يلي مبا اخلصوص وجه على وقام األمساك، مصايد للجنة والثالثني الثانية الدورة تقرير يف الواردة والتوصيات االستنتاجات

 
 ميكن إرشـــــــــــــادية ثيقةو  باعتبارها أمهيتها على وشـــــــــــــدد املصـــــــــــــيد توثيق خلطط الطوعية التوجيهية اخلطوط اعتمد )أ(

 الصلة؛ ذات األنشطة إىل بالنسبة كمرجع  استخدامها الدويل واجملتمع لألعضاء

 األمساك مبصـــــــــــايد املتعّلقة هتاوعمليا املتحدة األمم منتديات يف املنظمة تؤديه الذي الدور إزاء تقديره عن وأعرب )ب(
 لعمليات؛ا هذه يف أكرب ريادي بدور املنظمة الضطالع دعمه عن وأعرب املائية، األحياء وتربية

ب )ج(   القــانوين غري الصــــــــــــــيــد نعمل املينــاء دولـة تتخــذهـا اليت التــدابري بشـــــــــــــــأن االتفــاق يف األطراف عـدد بزيـادة ورحـّ
  لألطراف األّول ماعوباالجت ،2009 عام يف املنظمة عن الصـــــــادر عليه والقضـــــــاء وردعه تنظيم ودون إبالغ دون
 ؛2017 أيّار/مايو 31 إىل 29 من املمتدة الفرتة خالل النرويج أوسلو، يف انعقد الذي االتفاق يف

 وأمهية والتغذية، الغذائي مناأل حتقيق إىل بالنســـــــبة املائية األحياء وتربية األمساك مصـــــــايد دور أمهية على وشـــــــّدد )د(
  العمل واصــــــــــــلةمب ورّحب احلصــــــــــــاد بعد القيمة ســــــــــــلســــــــــــلة يف ســــــــــــيما ال األغذية، من واملهدر الفاقد من احلد
 اجملال؛ هذا يف

 األمن ســـياق يف حلجما الصـــغرية األمساك مصـــايد اســـتدامة لضـــمان الطوعية التوجيهية اخلطوط أمهية على وشـــدد )ه(
 اإلقليمية اتيجياتواالســــــرت  الســــــياســــــات يف هذه التوجيهية اخلطوط بدمج ورّحب الفقر، على والقضــــــاء الغذائي
 هبا؛ املرتبطة التنفيذ وأنشطة والوطنية

 األغذية من واملهدر قدالفا من واحلد الصـــيد معدات وتوســـيم املســـافنة مســـائل بشـــأن اجلاري بالعمل علماً  وأخذ )و(
 األمساك؛ مصايد لجنةل املقبلة الدورة خالل مستمر تركيز حمط ستكون املسائل هذه وبأن األمساك، مصايد يف

 املائية؛ األحياء بيةوتر  األمساك مصايد جمايل يف الفنية قدراهتا على املنظمة حتافظ أن أمهية على وشدد )ز(

 تنمية عرب املائية حياءاأل وتربية األمساك مصــــــــــــايد جمايل يف النامية البلدان دعم مواصــــــــــــلة على املنظمة وشــــــــــــّجع )ح(
 .القدرات

 ملصــايد دولية ســنة عن لإلعالن ئةاملا بعد واخلمســني اخلامســة دورته يف اجمللس أقرّه الذي االقرتاح يف املؤمتر ونظر )ط(
 .6/2017 القرار واعتمد 2022 عام يف املائية األحياء وتربية احلرفية األمساك

 ملكافحة عاملي يوم عن لإلعالن ئةاملا بعد واخلمسني اخلامسة دورته يف اجمللس أقرّه الذي االقرتاح يف املؤمتر ونظر )ي(
 .9/2017 القرار واعتمد حزيران،/يونيو 5 يف تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد
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 والزراعة األغذية منظمة مجلس -اثانيً 
 
  الفرتة خالل رومــــا يف انعقــــدت اليت املــــائــــة، بعــــد واخلمســــــــــــــني اخلــــامســـــــــــــــــة دورتــــه يف ،2املنظمــــة جملس أقر -2

 مصـايد للجنة والثالثني الثانية الدورة تقرير يف الواردة والتوصـيات االسـتنتاجات ،2016 األول كانون/ديسـمرب 9 إىل 5 من
 :يلي مبا اخلصوص وجه على وقام األمساك،

 
ب )أ(   األطراف غري الـدول وشــــــــــــــّجع التنفيـذ، حّيز املينـاء دولـة تتخـذهـا اليت التـدابري بشــــــــــــــأن االتفـاق بـدخول رحـّ

 االتفاق؛ هذا إىل االنضمام على

 خيص ما يف ســــــيما ال ملائيةا األحياء وتربية األمساك مصــــــايد جمايل يف للمنظمة الفنية القدرات أمهية على وشــــــدد )ب(
 الصلة؛ ذات والربامج واالسرتاتيجيات والتغذية الغذائي األمن

 الصـــيد، بعد ما لفرتة يمةالق ســـلســـلة يف ســـيما ال األغذية، من واملهدر الفاقد من احلد أمهية على الضـــوء وســـّلط )ج(
 اجملال؛ هذا يف العمل مبواصلة ورحب

 املهــددة الربيــة النبــاتــاتو  احليوانــات بــأنواع الــدوليــة التجــارة اتفــاقيــة مع التعــاون مواصــــــــــــــلــة املنظمــة إىل وطلــب )د(
 باالنقراض؛

 والتكنولوجيات املائية لوراثيةا باملوارد املعنية االســـــــتشـــــــارية العمل جمموعة عن الصـــــــادرة املقرتحة العمل خطة وأقرّ  )ه(
 الوراثية املوارد وهيئة لعملا جمموعة بني الوثيق التعاون ضــرورة على الضــوء مســّلطاً ) العمل جمموعة(- الصــلة ذات

 والزراعة؛ لألغذية

 تعزيز أجل من املساعدة قدميت املنظمة إىل وطلب املائية األحياء تربية إنتاج كفاءة  حتسني إىل احلاجة على وشدد )و(
 امية؛الن الصغرية اجلزرية الدول يف سيما ال املائية األحياء لرتبية املستدامة التنمية

  ذلــك يف مبــا املــائيــة، حيــاءاأل تربيــة جمــال يف القــدرات تنميــة أجــل من املنظمــة تقــّدمــه الــذي الــدعم بــأمهيــة وأقرّ  )ز(
  البيولوجي، ناألم وحتقيق األســــــواق إىل والوصــــــول املســــــتزرعني وشــــــبكات والنســــــاء الشــــــباب عمل صــــــعيد على

 بالسالمة؛ احملّدقة وتلك العمل جمال يف املخاطر مواجهة أجل من وكذلك

 املصيد؛ توثيق خلطط الطوعية التوجيهية اخلطوط على األخرية اللمسات وضع إىل ودعا )ح(

 مســتمر بشــكل وتطويره) مليالعا الســجلّ ( التموين وســفن املربّدة النقل وســفن الصــيد لســفن العاملي الســجلّ  وأيّد )ط(
 وملؤازرة تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصـــــــــــيد ملكافحة أداة باعتباره به يضـــــــــــطلع الذي اهلام بالدور وأقرّ 

 امليناء؛ دولة تتخذها اليت التدابري بشأن االتفاق تنفيذ

  املوارد لتعبئة آلّية بوصـــــــفه النطاق الصـــــــغرية األمساك ملصـــــــايد املســـــــاعدة لتقدمي الشـــــــامل الربنامج بوضـــــــع ورّحب )ي(
 التوجيهية للخطوط عاملي اســـــرتاتيجي إطار شـــــكل يف مكّملة آلّية إنشـــــاء ضـــــرورة على ووافق امليزانية، خارج من

                                                      
  REP/155CLالوثيقة   2



4 COFI/2018/Inf.29 

 

 مبصايد املعنيني املصلحة أصحاب مع بالتشاور وذلك احلجم، الصغرية األمساك مصايد استدامة لضمان الطوعية
 النطاق؛ الصغرية األمساك

 مصــــــايد إلدارة ارســــــاتاملم أفضــــــل عن التوجيهات توفري جمال يف املنظمة تقّدمه الذي الدعم أمهية على وشــــــدد )ك(
 قييمها؛وت الداخلية األمساك مصايد حالة لرصد فّعالة منهجية بوضع وأوصى الداخلية األمساك

 احلقوق؛ على لقائمةا املوجودة اإلدارة لنظم بيانات قاعدة بإنشاء وأوصى العاملي العمل بربنامج ورّحب )ل(

ب )م(   املنـــاخ تغّري و  املـــائيـــة األحيـــاء وتربيـــة األمســـاك مبصــــــــــــــــايـــد اخلـــاصــــــــــــــــة املنظمـــة اســــــــــــــرتاتيجيـــة مبشــــــــــــــروع ورحـــّ
 املناخ تغّري  وبتأثريات املناخ تغّري  إىل بالنســـــبة احمليطات تؤديه الذي املهم بالدور اإلقرار مع 2020 - 2017 للفرتة
 املائية؛ األحياء وتربية األمساك ومصايد احمليطات على

  إبالغ دون ينالقانو  غري الصــــــــــــــيد ملكافحة العاملي باليوم االحتفال" بشــــــــــــــأن القرار مشــــــــــــــروع على صــــــــــــــادقو  )ن(
 .العتماده؛ األربعني دورته يف املنظمة مؤمتر على سيعرض والذي حزيران،/يونيو 5 يف" تنظيم ودون

 ،"2022 عام يف احلرفية ئيةاملا األحياء وتربية األمساك ملصـــايد الدولية الســـنة" بشـــأن القرار مشـــروع على وصـــادق )س(
 .العتماده األربعني دورته يف املنظمة مؤمتر على سيعرض والذي

 
  الفرتة خالل رومـــــا يف انعقـــــدت اليت املـــــائـــــة بعـــــد واخلمســــــــــــــني الثـــــامنـــــة دورتـــــه يف ،3املنظمـــــة جملس وطلـــــب -3

 مصـــــايد هليئة األســـــاســـــي النظام على التعديالت مشـــــاريع حتيل أن األمانة من ،2017 األول كانون/ديســـــمرب 8 إىل 4 من
 مصــايد لتشــمل اهليئة والية نطاق بتوســيع يقضــي والذي الكارييب، والبحر الالتينية أمريكا يف املائية األحياء وتربية األمساك
 كانون/يناير يف عقدها املقرر املقبلة العادية دورهتا يف عليها وتوافق تســــــــــــتعرضــــــــــــها لكي اهليئة إىل احلرفية، البحرية األمساك

 .والقانونية الدستورية الشؤون جلنة اقرتحته ما حنو على بنما، يف 2018 الثاين
 

 اإلقليمية المؤتمرات -اثالثً 
 
  الفرتة خالل الســــــــــــــودان، مجهوريــة اخلرطوم، يف املنعقــدة الثالثني دورتــه يف ألفريقيــا، اإلقليمي املنظمــة مؤمتر قــام -4

 4:يلي مبا ،2018 شباط/فرباير 23 إىل 19 من
 

  فعــاليــة وأكثر أقوى وحن على البيولوجي التنوع مراعــاة ســــــــــــــبيــل يف والتنســــــــــــــيق التعــاون توطيــد إىل البلــدان دعــا )أ(
 لتزام بــالقيــام بــذلــك اال املنــاخ تغّري  ظــلّ  يف ذلــك يف مبــا األمســاك، ومصـــــــــــــــايــد والغــابــات الزراعــة قطــاعــات عرب

 ؛يف اإلعالن الوزاري

 قطاعات أهم لبعض احلالية العامة الســــياســــات يف االعتبار إيالء عدم إىل املدين اجملتمع منظمات إعالن وأشــــار )ب(
  كبري  جزء وهوية رزق مصـــــــــــــدر تشـــــــــــــكل اليت والغابات، والرعي األمساك مصـــــــــــــايد مثل االســـــــــــــرتاتيجية، اإلنتاج

 احلالية االســــــــــــــرتاتيجيات وتقويض كثرياً،  العيش ظروف عرقلة إىل يؤدي ذلك أن وإىل األفريقية، اجملتمعات من
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 مجلة ضمن وحث،. احمللي املستوى على الدخل مصادر تنويع إىل الرامية اجلهود وإعاقة الفقر، من باحلد اخلاصة
 األمساك ومصــــــــايد الزراعة قطاعات يف تؤثر اليت املوارد على االســــــــتحواذ لعمليات حد وضــــــــع على أخرى، أمور

 احمللية اجملتمعات مصاحل ومحاية الطبيعية للموارد ومستدامة عادلة إدارة حنو واالنتقال الرعاة، وجمتمعات والغابات
 .مناسبة تشريعية ولوائح أطر سنّ أو /و وضع خالل من

 
 انعقدت اليت والثالثني اخلامســــــــــــة دورته يف الكاريىب، البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا يقليماإل املنظمة مؤمتر وقام -5
 :5يلي مبا ،2018 آذار/مارس 8 إىل 5 من الفرتة خالل جامايكا، باي، مونتيغو يف
 

 واللحوم األمســاك كاســــــــــــــتهال خالل من ذلــك يف مبــا املغــذيــة، الغــذائيــة النظم بتعزيز املنظمــة تقوم بــأن أوصــــــــــــــى )أ(
 والتغذية؛ الغذائي األمن حتسني يف املسامهة أجل من الطازجة واملنتجات

  الســــــــــــــنة 2024 وعام ئيةاملا األحياء وتربية احلرفية األمساك ملصــــــــــــــايد الدولية الســــــــــــــنة 2022 عام بإعالن ورّحب )ب(
 لإلبليات؛ الدولية

 والصــغرية احلرفية األمساك دمصــاي ســيما ال املائية، األحياء وتربية األمساك مصــايد دور املنظمة تدعم بأن وأوصــى )ج(
 التغذية؛ وسوء واجلوع الفقر على القضاء يف املائية األحياء تربية ومنتجي النطاق

  املفضــــــــية األمساك دمصــــــــاي بإعانات يتصــــــــل ما يف املختصــــــــة األجهزة إىل التقين الدعم بتقدمي املنظمة وأوصــــــــى )د(
 م؛تنظي ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد يشمل مبا مفرطة، صيد وطاقة مفرط صيد إىل

 وردعه تنظيم ودون غإبال دون القانوين غري الصــــــيد ملنع متكاملة اســــــرتاتيجية وضــــــع املنظمة تدعم بأن وأوصــــــى )ه(
  الصــــــــيد ملنع امليناء ولةد تتخذها اليت التدابري بشــــــــأن االتفاق تنفيذ تشــــــــمل بوســــــــائل اإلقليم يف عليه والقضــــــــاء

 التكميلية؛ يةالدول الصكوك من ذلك وغري عليه والقضاء وردعه تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري

 املتصــــــــــــــلــة والعــامليــة يميــةواإلقل الوطنيــة واملبــادرات الربامج وإعــداد تعزيز يف احلكومــات بــدعم املنظمــة وأوصــــــــــــــى )و(
 وإدارة آثاره، من والتخفيف ملناخا تغريُّ  مع والتكيُّف الطبيعية؛ واملوارد البيولوجي للتنوع املســـــــــــتدام باالســـــــــــتخدام

 حتقيق أجل من تكاريةاب بيئية ســـياســـات ووضـــع األمساك؛ مصـــايد يشـــمل مبا الزراعي، القطاع يف الكوارث خماطر
 األسريني؛ للمزارعني االقتصادي االجتماعي اإلدماج

 معاجلة جهود عن فضًال  ا،وجتارهت وإنتاجها وصو�ا السمكية للمنتجات املستدامة اإلدارةبدعم  املنظمة وأوصى )ز(
 القطاع؛ يف املناخ لتغريُّ  السلبية اآلثار

األمساك وتربية  يئة مصـــــايده توصـــــيات وأقر. اإلقليمية للهيئات التقنية األمانات يف املنظمة دور جديد من وأكد )ح(
 ؛سط األطلسىهيئة مصايد أمساك غرب و و  ،األحياء املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 األمن انعدام معدالت فيها تبلغ اليت األقاليم لتحديد املنظمة من الدعم الوســطى ألمريكا الفرعي اإلقليم وطلب )ط(
 التغذوي، التثقيف تعزيز إىل املنظمة ودعا احلكومات، مع بالتنســـــــــيق ذلك وأســـــــــباب مســـــــــتوياهتا أعلى الغذائي
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 ومصـــــــــايد املائية األحياء تربية مبنتجات اخلصـــــــــوص وجه على االهتمام مع ومغذية، صـــــــــحية أغذية واســـــــــتهالك
 .األمساك

  املائية األحياء وتربية كاألمسا مصــــــــــــــايد مبســــــــــــــامهة االعرتاف املنظمة من اجلنوبية ألمريكا الفرعي اإلقليم وطلب )ي(
 .املسامهة تلك وإبراز الفقر، على والقضاء والتغذية الغذائي األمن يف

 
يا اإلقليمي املنظمة مؤمتر وقام -6  فيجي، نادي، يف عقدتان اليت والثالثني الرابعة دورته يف اهلادئ، واحمليط آلســــــــــــــ

 :6يلي مبا ،2018 نيسان/أبريل 13 إىل 9 من الفرتة خالل
 

  الصــــــيد منع إىل راميةال اإلجراءات من وغريها املســــــتدامة األمساك مصــــــايد بشــــــأن البلدان بدعم املنظمة أوصــــــى )أ(
 .تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري

 ونظم والتنويع؛ الزراعيــة اإلنتــاجيــة: األخرى احملــددة األولويــة ذات اجملــاالت يف البلــدان بــدعم املنظمــة وأوصــــــــــــــى )ب(
 وبنــاء املخــاطر من واحلــد جي؛البيولو  والتنوع اإليكولوجيــة النظم وخــدمــات العــامليــة؛ األمهيــة ذات الزراعي الرتاث
  والفتيات النســــــــــــاء ومتكني ؛واملياه للرتبة املســــــــــــتدامة واإلدارة والتكنولوجيات؛ واالبتكار الصــــــــــــمود؛ على القدرة

 واتفاقية عنها؛ إلبالغوا املســــتدامة التنمية أهداف ورصــــد اإلحصــــاءات؛ مجع على القدرات وتنمية األرياف؛ يف
 مصــــــــــــايد اســــــــــــتدامة قيقحت أجل من تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصــــــــــــيد ومكافحة امليناء دولة تدابري

 .األمساك

 :نيسان/أبريل 13و 12 يومي انعقد الذي اإلقليمي للمؤمتر الوزاري االجتماع وخالل )ج(

 وصــــــيادو ســــــريوناأل املزارعونو  الصــــــغرية احليازات أصــــــحاب يؤديها اليت األدوار بأمهية واملندوبون الوزراء أقرّ  -
 ربطهم أجل من قدراهتم تعزيزل اجلهود بذل إىل ودعوا والتغذية، الغذائي األمن حتقيق يف املسامهة يف األمساك
 .حديثة قيمة بسالسل فعالية أكثر بصورة

  املرأة تلعبه الذي اهلام وربالد االعرتاف زيادة ذلك يف مبا اجلنســـــني، بني املســـــاواة تعميم على التشـــــجيع ومت -
 املناطق يف احلياة بنوعية النهوض أنب واملندوبون الوزراء وأقرّ . املرأة متكني وزيادة األمساك، ومصايد الزراعة يف

 .أيًضا مهم أمر الزراعية األنشطة يف بالشباب لالحتفاظ الريفية

 صـــــــــــغري، نطاق على املزارعني ومصـــــــــــاحل حقوق احرتام إىل احلاجة على املدين اجملتمع منظمات ممثلة وشـــــــــــّددت )د(
ا، ميلكون ال والذين  والســــــــــكان والرعاة، رعوينيوال الزراعيني، والعاملني والصــــــــــيادين، الريفيات، والنســــــــــاء أرضــــــــــً

 .الزراعية التنمية جوانب مجيع يف والشباب واملستهلكني األصليني،
 
  الفرتة خالل روما، يف انعقدت اليت والثالثني، الرابعة دورته يف األدىن، للشــــــــــــــرق اإلقليمي املنظمة مؤمتر وطلب -7

 :يلي مبا القيام 7املنظمة من ،2018 أيار/مايو 11 إىل 7 من
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 واحدة صــــحة �ج مع اشــــًيامت اإلقليمي للتعاون برنامج لوضــــع أفريقيا ومشال األدىن الشــــرق إقليم يف البلدان دعم )أ(
  وحتســـــــــــــني) 2( للحـــدود؛ العـــابرة واألمراض اآلفـــات ملكـــافحـــة اإلقليميـــة اجلهود تنســــــــــــــيق) 1: (بغرض وذلـــك

  أفضـــــــل حنو على للحدود رةالعاب األمراض ملكافحة والســـــــمكية والنباتية احليوانية للصـــــــحة الوطنية اخلدمات أداء
 الريف؛ يف الفقراء على خطري بشكل تؤثر اليت تلك سيما ال املناسب، الوقت ويف

 التلوث درمصــ إىل وأشــار املناخ، تغري وتأثري التلوث بفعل األمساك نفوق مســألة معاجلة على األعضــاء ومســاعدة )ب(
 تنظيم؛ ودون إبالغ دون القانوين غري للصيد التصدي وأمهية

 
  الروســــــــــــــي، االحتــاد فورونيز، يف انعقــدت اليت والثالثني، احلــاديــة دورتــه يف ألوروبــا، اإلقليمي املنظمــة مؤمتر وقــام -8

 :8يلي مبا ،2018 أيار/مايو 18 إىل 16 من الفرتة خالل
 

 األراضــي حليازة ســؤولةامل احلوكمة بشــأن الطوعية التوجيهية اخلطوط تطبيق لدى األعضــاء دعم املنظمة من طلب )أ(
 .الوطين الغذائي األمن سياق يف والغابات األمساك ومصايد

 األوروبية االســــــــتشــــــــارية هيئةلل والعشــــــــرين التاســــــــعة الدورة مناقشــــــــات عن املنبثقة بالنتائج املتعلق التقرير ناقشو  )ب(
 املائية، األحياء وتربية الداخلية للمصايد

 وتربية الداخلية األمساك يدمصــا إدارة بشــأن والعشــرين التاســعة الدورة تقرير يف الواردة التوصــيات إىل وأشــار -
 أوروبا؛ يف العذبة املياه يف املائية األحياء

 للمصـــــايد األوروبية اريةاالســـــتشـــــ اهليئة للهيئة الدولية الندوة عن الصـــــادرة امللموســـــة التوصـــــيات على وأثىن -
 العذبة املياه يف املائية ألحياءا وتربية الداخلية األمساك مصــايد تكييف" بشــأن املائية األحياء وتربية الداخلية

 ؛"املناخ تغري مع

  فضـــــــــــــالً  املقبلــة اهتــادور  يف اإلقليم يف العمــل أولويــات وتنــاقش األوروبيــة الغــابــات هيئــة حتــدد أن وطلــب -
 ملقبلة؛ا دورهتا يف إليها ألوروبا اإلقليمي املؤمتر عناية لفت ينبغي اليت املسائل عن

 واملشــورة العلمية للبحوث ةاألوروبي البلدان بني هامة مشــرتكة منصــة باعتبارها اهليئة دور على الضــوء طوســلّ  -
 ذلك يف مبا العذبة، املياه يف املائية األحياء وتربية الداخلية األمساك مبصــــــايد اخلاصــــــة بالســــــياســــــات املتعلقة
 الرتفيهي؛ الصيد

 .الغاية هلذه قيًقاحت طوعية مسامهات تقدمي على األعضاء وشّجع الكافية املوارد إتاحة املنظمة وناشد -

  املائية األحياء وتربية األمساك مصــــــايد هليئة اخلامســــــة الدورة مناقشــــــات عن املنبثقة بالنتائج املتعلق التقرير وناقش )ج(
 :والقوقاز الوسطى آسيا يف

 جدول من مســتقلّ  بند ضــمن ألوروبا اإلقليمي املؤمتر من يتجزأ ال جزًءا اهليئة تقارير تصــبح أن على ووافق -
 األعمال؛
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 املائية األحياء وتربية مساكاأل مصـايد لتنمية العمل أولويات ويناقش ألوروبا اإلقليمي املؤمتر حيدد أن وطلب -
 املتحدة لألمم ملســــــــــــــتدامةا التنمية ألهداف العاملية األهداف حتقيق مع متاشــــــــــــــًيا للهيئة الفرعي اإلقليم يف

 شــــــــــــــهر يف الســـــــــــــــادســـــــــــــــة ادورهتــ يف اهليئــة فيهــا تنظر لكي والزراعــة، األغــذيــة ملنظمــة اإلقليميــة واملبــادرات
 تركيا؛ يف 2018 األول تشرين/أكتوبر

 نيتهم عن اإلعالن على يئةاهل يف املراقبة والبلدان ألوروبا اإلقليمي املؤمتر يف املعنيني األعضــــــــــــــاء وشــــــــــــــّجع -
 اهليئة؛ إىل االنضمام

 ودور والقوقاز الوســـطى ســـياآ يف املتبعة الغذائية األمناط يف األمساك اســـتهالك مســـتوى رفع أمهية إىل وأشـــار -
 .للموارد املستدام االستخدام وتشجيع املائية األحياء تربية تنمية يف اهليئة

 
 األخرى الفنية اللجان -رابًعا

 
 العالمي الغذائي األمن لجنة -ألف

 
  الفرتة خالل رومــــــا يف انعقــــــدت اليت واألربعني الثــــــالثــــــة دورهتــــــا يف العــــــاملي، الغــــــذائي مناأل جلنــــــة قــــــامــــــت -9

 :9يلي مبا ،2016 األول تشرين/أكتوبر 21 إىل 17 من
 
 ومصـــايد األراضـــي حليازة ســـؤولةامل احلوكمة بشـــأن الطوعية التوجيهية اخلطوط مع يتماشـــى مبا احليازة حقوق أمن تعزيز )أ(

 ونّوهت) ب( النزاع؛ حاالت عمجي يف ذلك يف مبا اللجنة، عن الصـــادرة الوطين الغذائي األمن ســـياق يف والغابات األمساك
 اخلطوط وتطبيق اســــــتخدام يف اجليدة واملمارســــــات التجاُرب" املعنونة CFS 2016/43/8 الوثيقة يف املقدمة العامة باللمحة

 الوطين الغذائي األمن ياقســــــ يف والغابات األمساك ومصــــــايد األراضــــــي حليازة املســــــؤولة احلوكمة بشــــــأن الطوعية التوجيهية
 اخلطوط" نةاملعنو  CFS 2016/43/INF/17 Rev.1 وبالوثيقة" األســـاســـية والعناصـــر املوَجز -) الطوعية التوجيهية اخلطوط(

 الوثيقة يف لجنةال نظرتو ) ج( ".املواضــــيعي العاملي احلدث - األراضــــي حليازة املســــؤولة احلوكمة بشــــأن الطوعية التوجيهية
CFS 2016/43/4 والوثيقة " باألســواق الصــغرية احليازات أصــحاب ربط - قرار مشــروع" املعنونةCFS 2016/43/5 املعنونة 

 رئيســة ،)فنلندا( Anna Gebremedhin الســيدة عرضــتهما كما"  توصــيات - باألســواق الصــغرية احليازات أصــحاب ربط"
 :الصغرية احليازات بأصحاب املعنية العضوية املفتوحة العمل جمموعة

  الصــــــــــــــغرية يازاتاحل بأصــــــــــــــحـاب املعنيـة العضــــــــــــــوية املفتوحة العمـل جمموعة به قامت ملا تقـديرها عن أعربت )أ(
 باألسواق؛ الصغرية احليازات أصحاب ربط سبيل يف أنشطة من) العمل جمموعة(

 اإلشـــارة مع" ياتتوصـــ - باألســـواق الصـــغرية احليازات أصـــحاب ربط" املعنونة CFS 2016/43/5 الوثيقة وأقّرت )ب(
 ملزِمة؛ وغري طوعية التوصيات هذه أنّ  إىل
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 والوطنية احمللية تاملستويا على التأسيسية دوائرهم ضمن التوصيات نشر على املصلحة أصحاب مجيع وشّجعت )ج(
 املتعلقة والربامج ياســــاتوالســــ االســــرتاتيجيات صــــياغة لدى تطبيقها ودعم اســــتخدامها وعلى والعاملية واإلقليمية

 باألسواق؛ الصغرية احليازات أصحاب بربط

 لتوصــــياتا هذه اســــتخدام من املســــتخلصــــة والدروس التجارب توثيق على املصــــلحة أصــــحاب مجيع وشــــّجعت )د(
 ختصــــــــيص العاملي الغذائي ناألم جلنة عن واملنبثقة بالرصــــــــد املعنية العضــــــــوية املفتوحة العمل جمموعة إىل وطلبت
 بغرض وذلك ارد،املو  توافر شـــــــرط للجنة، العامة اجللســـــــات من الحقة جلســـــــة خالل األوضـــــــاع لتقييم اجتماع
 تخدامها؛واس كفاءهتا  وتقييم جمدية تزال ال التوصيات تلك كانت  إذا ما ومعرفة الدروس تشاطر

  ملكتســــــــــــبةا للتجارب اخلرائط رســــــــــــم خالل من املتابعة عملية تيســــــــــــري إىل املصــــــــــــلحة أصــــــــــــحاب مجيع ودعت )هـ(
ية اجملاالت بعض يف  مجع منهجيات تاجملاال تلك ومن عنها، املعلومات تبادل وتشــــــــــــــجيع وتقييمها الرئيســــــــــــــ

 العامة؛ املشرتيات وبرامج األغذية وسالمة البيانات

 والصـــــندوق العاملي األغذية وبرنامج والزراعة األغذية ملنظمة الرئاســـــية األجهزة إىل التوصـــــيات هذه إحالة وقررت )و(
 للمنظمــة العــامــة الالئحــة من 33 املــادة من 17 الفقرة بــأحكــام عمالً  فيهــا، تنظر لكي الزراعيــة للتنميــة الــدويل
 إصالح وثيقة من 22 للفقرة طبقاً و  العاملي الغذائي األمن للجنة الداخلية الالئحة من العاشرة املادة من 1 والفقرة
 اللجنة؛

ـــة إىل تطلـــب أن وقررت )ز(   النظر جتمـــاعي،واال االقتصــــــــــــــــادي اجمللس خالل من املتحـــدة، لألمم العـــامـــة اجلمعي
 املتحدة األمم تووكاال منظمات مجيع على واســـع نطاق على نشـــرها على واحلرص وإقرارها التوصـــيات هذه يف

 العاشـــــرة املادة من 4 الفقرةو  للمنظمة العامة الالئحة من 33 املادة من 15 الفقرة أحكام مع يتماشـــــى مبا املعنية،
 جنة؛الل إصالح وثيقة من 21 والفقرة العاملي الغذائي األمن للجنة الداخلية الالئحة من

 . تغذيةوال الغذائي لألمن العاملي االسرتاتيجي اإلطار يف التوصيات هذه تضمني على ووافقت )ح(
 

  الفرتة خالل رومــــــا يف انعقــــــدت اليت واألربعني الرابعــــــة دورهتــــــا يف العــــــاملي، الغــــــذائي األمن جلنــــــة وقــــــامــــــت -10
 :10يلي مبا ،2017 األول تشرين/أكتوبر 13 إىل 9 من
 

 التنمية بشـــــــأن ســـــــتوىامل الرفيع الســـــــياســـــــي املتحدة األمم منتدى عن الصـــــــادر الوزاري باإلعالن علًما أحاطت )أ(
  املســــــــــــتدامة الغذائية نظمال تؤديه أن ميكن الذي احملوري الدور على التأكيد أعاد الذي ،2017 لعام املســــــــــــتدامة

 توجد اليت والوكاالت ةاللجن هلا ترّوج رئيســــية رســــائل إىل إشــــارات يتضــــّمن والذي واجلوع، الفقر اســــتئصــــال يف
 ســــــبل واســــــتدامة ؤولة،املســــــ واالســــــتثمارات األراضــــــي، حيازة حوكمة بينها من عدة جماالت يف روما، يف مقارها
 املرأة كنيومت البيولوجي، التنوّعو  آثاره، من والتخفيف معه التكّيف وتدابري املناخ وتغّري  واحلضــــــــرية، الريفية العيش

 مساعدة إىل حتتاج اليت احمللية تواجملتمعا ضعًفا، األكثر بالبلدان اخلاصة احلاجات وتلبية اجلنسني، بني واملساواة
 والرعاة األســـــريني ارعنيواملز  األصـــــلية والشـــــعوب النســـــاء خاصـــــة املنتجني، صـــــغار إنتاجية وزيادة طارئة إنســـــانية
 والصيادين؛ والرعاة األسريني، واملزارعني األصليني، والسكان األمساك؛ وصيادي

                                                      
  Report 44/2017CFSالوثيقة   10



10 COFI/2018/Inf.29 

 

 االســــتثمارات وأحجام عأنوا  مجيع على األغذية ونظم الزراعة يف املســــؤولة االســــتثمارات مبادئ بتطبيق وأوصــــت )ب(
 .والتغذية غذائيال األمن لتعزيز احليوانية والثروة والغابات األمساك مصايد ذلك يف مبا الزراعية،

 
 والقانونية الدستورية الشؤون لجنة -باء

 
  الفرتة خالل روما يف انعقدت اليت املائة بعد اخلامســــــــــــــة دورهتا يف والقانونية، الدســــــــــــــتورية الشــــــــــــــؤون جلنة أقّرت -11
 األســــاســــي النظام على تعديالت إدخال يقرتح الذي اجمللس قرار مشــــروع 201711، األول تشــــرين/أكتوبر 25 إىل 23 من

 للهيئة الرمسي االســـم تغيري تقتضـــي الكارييب، والبحر الالتينية أمريكا يف املائية األحياء وتربية الداخلية األمساك مصـــايد هليئة
 دورته يف عليها املوافقة أجل من اجمللس إىل إحالتها على واتفقت البحرية األمساك مصـــــايد لتشـــــمل واليتها نطاق وتوســـــيع

 .املائة بعد واخلمسني الثامنة
 

 آذار/مارس 14 إىل 12 من الفرتة خالل روما يف انعقدت اليت املائة بعد الســـادســـة دورهتا ىف ،12اللجنة وأشـــارت -12
 دورهتا يف قامت، الكارييب والبحر الالتينية أمريكا يف املائية األحياء وتربية الداخلية األمساك مصــــــــــــــايد هيئة أن إىل ،2018
 باستعراض ،2018 الثاين كانون/يناير 24 إىل 22 من الفرتة خالل بنما بنما، مدينة يف انعقدت اليت عشرة اخلامسة العادية

 البحرية، احلرفية األمساك مصايد لتشمل اهليئة والية توسيع هبدف باإلمجاع عليها واملوافقة األساسي النظام على التعديالت
 اجمللس إىل إحالته على ووافقت املنقح األســاســي النظام وأقرت املائة، بعد واخلمســني الثامنة دورته يف اجمللس طلبه حســبما

 .عليه للموافقة املائة بعد واخلمسني التاسعة دورته يف
 

 الغابات لجنة -جيم
 

 متوز/يوليو 22 إىل 18 من الفرتة خالل روما يف انعقدت اليت والعشــــــــــــــرين الثالثة دورهتا يف الغابات، جلنة قامت -13
 :13يلي مبا ،2016

 
 توفر واليت املستدامة األمساك يدومصا واحلراجة للزراعة موّحدة رؤية أجل من املرتابطة اخلمسة املبادئ بلورة أيّدت )أ(

 وجلنة الزراعة جلنة من كل  يف أيضــــاً  املواضــــيع هذه مبناقشــــة ورّحبت باالســــتدامة، اخلاصــــة الســــياســــات بشــــأن للحوار إطاراً 
 :يلي ما يف أخرى، أمور لةمج ضمن النظر، إىل األعضاء ودعت وتكامًال، اتساقاً  أكثر ملقاربة للرتويج األمساك مصايد

 الرامية اجلهود تضـــافر بشـــأن الصـــلة ذات األخرى والقطاعات األمساك ومصـــايد الزراعة قطاعات مع احلوار تعزيز )أ(
  القضــــــــــاء إىل اهلادفة ءاتاإلجرا ســــــــــيما ال املســــــــــتدامة، التنمية أهداف حتقيق إىل يؤدي حتّويل تغيري إحداث إىل

 املنتدى توصـــــــــــيات مع اشـــــــــــىيتم مبا مســـــــــــتدام حنو على وإدارهتا الطبيعية املوارد حفظ مبوازاة واجلوع الفقر على
 املستدامة؛ بالتنمية املعين املستوى الرفيع السياسي
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 الزراعة قطاعات يف ســــتدامةاال لتشــــجيع �جاً  بوصــــفها املنظمة أعدهتا اليت املرتابطة اخلمســــة املبادئ واســــتخدام )ب(
 امتداد وعلى القطاعات شـــــىت يف االســـــتدامة أبعاد خمتلف بني توازن حتقيق من انطالقاً  وذلك األمساك، ومصـــــايد واحلراجة
 القيمة؛ سالسل

 لتعزيز املنظمة أعدهتا اليت املرتابطة اخلمســـــــــــة املبادئ اســـــــــــتخدام يف البلدان إىل الدعم تقدمي املنظمة إىل طلبتو  )ب(
 احلوكمة جمال يف القدراتب االرتقاء أجل من األمساك ومصايد واحلراجة بالزراعة اخلاصة السياسات بشأن احلوار

 املستدامة؛ التنمية وأهداف 2030 عام خطة لصاحل فعالة مشرتكة مسامهات تقدمي أجل من

 والغابات البيئة قطاعات مثل القطاعات خمتلف بني املعلومات وتبادل احلوار تيســــري مواصــــلة املنظمة إىل وطلبت )ج(
 تعزيز هبدف والدولية، اإلقليميةو  الوطنية املســـــتويات على احليوانية، الثروة ذلك يف مبا والزراعة، األمساك ومصـــــايد

 االزدواجية؛ وتفادي التآزر أوجه

 واجملاالت احلراجة بني لالتكام من مزيد لتحقيق تعاو�ا مواصــــــــــــــلة إىل املنظمة يف األخرى الفنية اللجان ودعت )د(
 .األمساك ومصايد الزراعة ذلك يف مبا الصلة، ذات

 
 الزراعة لجنة -دال

 
 أيلول/سبتمرب 30 إىل 26 من الفرتة خالل روما يف انعقدت اليت والعشرين اخلامسة دورهتا يف الزراعة، جلنة قامت -14

 :14يلي مبا ،2016
 

 ضـــرورة على وشـــّددت مةاملســـتدا التنمية أهداف حتقيق أجل من الزراعة به تضـــطلع الذي الرئيســـي بالدور أقّرت )أ(
 االجتماعيالبعد و  القتصـــــاديا البعد: وهي لالســـــتدامة، الثالثة األبعاد بني توازناً  حتقق اليت اإلجراءات تشـــــجيع

 األمساك؛ ايدومص واحلراجة الزراعة قطاعات ضمن أكرب حنو على مندرجة تكون واليت البيئي،البعد و 

 اخلاصــــة تيباتوالرت  الســــياســــات بشــــأن للحوار كأســــاس  املنظمة وضــــعتها اليت اخلمســــة العناصــــر على وصــــادقت )ب(
 القطاعات وعرب مجيعها ةاملســـــتدام التنمية أهداف عرب املســـــتدامة التنمية مســـــارات لتحديد والضـــــرورية باحلوكمة

 هبا؛ املتصلة القيمة سالسل امتداد وعلى

  اآلخرين املصـــــــــــــلحة بوأصـــــــــــــحا روما يف مقارها توجد اليت والوكاالت املنظمة يف األخرى الفنية اللجان ودعت )ج(
  أقوى األمساك صـــــــــــايدوم واحلراجة الزراعة مســـــــــــامهة تكون لكي والتنســـــــــــيق التعاون توطيد يف قدماً  املضـــــــــــي إىل

 ؛2030 عام خطة يف فعالية وأكثر

 العناية إيالء مع البلدان راتقد وبناء الالزمة واملعلومات البيانات توفري يف أكرب بدور املنظمة اضـــــــــطالع وأيّدت )د(
 .2030 عام خطة تنفيذ لدى اإلقليمية احملددة واألولويات واالتفاقات للتحديات الواجبة
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12 COFI/2018/Inf.29 

 

 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة -هاء
 

 مجع حتســــــــــــــني أن على عشــــــــــــــرة، احلادية العادية دورهتا يف ،)اهليئة( والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة وافقت -15
 املائية املوارد حالة تقرير إعداد وأدرجت عالية، أولوية ذو شــــــــــــــأن هو وتقامسها املائية الوراثية باملوارد املتعلقة املعلومات

 عشــــــــرة ثالثةال العاديتني دورتيها يف اهليئة، ونظرت. الســــــــنوات املتعدد عملها برنامج يف) التقرير( العامل يف والزراعة لألغذية
 الربية وأقارهبا املســـــــتزرعة املائية األنواع يف يتمثل التقرير نطاق" أن التالية دورهتا يف وقّررت التقرير نطاق يف عشـــــــرة، والرابعة
 املصـــــــايد من وطنياً  اهلامة املائية الوراثية املوارد بأنواع قائمة تقدمي إىل أيضـــــــا البلدان عيتودُ . الوطنية الوالية حدود ضـــــــمن
  قطرية تقارير إعداد خالل من العملية يف املشــــــــــــــاركة إىل البلدان اهليئة ودعت". الوطنية الوالية حدود ضــــــــــــــمن الطبيعية

 .الصلة ذات املعلومات نظم تعزيز وإىل املائية الوراثية املوارد بشأن
 

 إرشــــادية وقائمة التقرير، إعداد أجل من منقحاً  زمنياً  جدوالً  عشــــرة، اخلامســــة العادية دورهتا خالل اهليئة، وأقرت -16
 إعداد لغرض قطرية تقارير إعداد إىل البلدان اهليئة دعت كما.  بالتكاليف وتقديرات املواضـــــــيعية األســـــــاســـــــية بالدراســـــــات

 املعنية املخصــــصــــة الدولية احلكومية الفنية العمل جمموعة وأنشــــأت. مجيعاً  املعنيني املصــــلحة أصــــحاب مشــــاركة مع التقرير
 دعت كما.  ومراجعته التقرير إعداد عملييت توجيه مبهمة وكّلفتها) العمل جمموعة( والزراعة لألغذية املائية لوراثيةا باملوارد
 األمساك مصــــــايد للجنة التابعة الصــــــلة ذات والتكنولوجيات املائية الوراثية باملوارد املعنية االســــــتشــــــارية العمل جمموعة اهليئة

 .التقرير إعداد يف املسامهة إىل) االستشارية العمل جمموعة(
 

 ،2016 حزيران/يونيو 22 إىل 20 من الفرتة خالل انعقدت اليت األوىل دورهتا يف العمل، جمموعة واســــــــــتعرضــــــــــت -17
 جمموعة إىل يســـــــتند أويل حتليل أنه إىل وأشـــــــارت العامل، يف والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة عن التقرير مشـــــــروع
 النهائية الصــــــــــــــيغة وضــــــــــــــع أجل من القطرية التقارير من أكرب عدد إىل حاجة هناك أن وإىل القطرية، التقارير من حمدودة
لة بتعليقات وتقّدمت للتقرير،  دورهتا يف العمل، جمموعة واســتعرضــت. للتقرير النهائية الصــيغة وضــع ختص وتوصــيات مفصــّ
  اهليئة، تقوم بأن وأوصــــــــــت املنقح التقرير مشــــــــــروع ،2018 نيســــــــــان/أبريل 25 إىل 23 من الفرتة خالل انعقدت اليت الثانية

 املنظمة لغات جبميع للتقرير موجز ملخص بإعداد أيضــــا وأوصــــت. النهائي بالتقرير علماً  باألخذ املقبلة، العادية دورهتا يف
 بإجراء العمل جمموعة وأوصــــت. الســــياســــات واضــــعي على اخلصــــوص وجه على ذلك يف مبا واســــع، نطاق على وبتوزيعه

 عمل خطة ملشــروع التحضــريية األعمال يشــمل مبا املمكنة، املتابعة ألنشــطة االقتضــاء، حســب آخرين، وتنقيح اســتعراض
 العمل وجمموعة املائية األحياء برتبية املختصــــــــــــــة الفرعية اللجنة مع الوثيق بالتعاون املائية، الوراثية املوارد بشــــــــــــــأن عاملية

 اإلســهامات ومراعاة األمساك، مصــايد للجنة التابعتني الصــلة ذات والتكنولوجيات املائية الوراثية باملوارد املعنية االســتشــارية
 فيه تنظر لكي اهليئة على املائية الوراثية املوارد بشأن عاملية عمل خلطة مشروع عرض هبدف اإلقليمية املشاورات من الواردة

 واســتخدامها املائية الوراثية املوارد لتنمية املســتدام التمويل أمهية إىل العمل جمموعة وأشــارت. عشــرة الثامنة العادية دورهتا يف
 .اهلامة األنشطة هلذه موارد من يلزم ما توفري إىل الدويل التنمية وجمتمع املاحنة اجلهات بدعوة اهليئة وأوصت وصو�ا،
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 األخرى المنتديات -اخامسً 
 

 العالمية التجارة منظمة -ألف
 

 وميكن. األرجنتني آيرس، بوينس يف 2017 األول كانون/ديســــــــمرب يف العاملية التجارة ملنظمة الوزاري املؤمتر انعقد -18
 مبنظمة املتعلقة املســائل مجيع بشــأن قرارات اختاذ ســنتني، كل  األقل على واحدة مرة جيتمع أن جيب الذي الوزاري، للمؤمتر
 قواعد وحتســـــــــــني توضـــــــــــيح على الدوحة، يف انعقد آخر وزاري مؤمتر يف ،2001 عام منذ البلدان، ووافقت. العاملية التجارة
 بشــــــــــــأن للتفاوض الوالية هذه خضــــــــــــعتقد و . 15األمساك ملصــــــــــــايد املقدمة اإلعانات على املطبقة العاملية التجارة منظمة

 املتعلقـة القواعـد لتعزيز) 2005( الوزاري كونغ  هونغ مؤمتر خالل التنقيح من للمزيـد األمسـاك صـــــــــــــــايـدمل املقـدمـة اإلعـانـات
 ،"املفرط والصــــيد املفرطة القدرات" يف تســــهم اإلعاناتأن  إىل بوضــــوح اإلشــــارة مع األمساك، ملصــــايد املقدمة باإلعانات

 .16النامية للبلدان خاص اهتمام إيالء إىل احلاجة عن فضال
 

 أســــــــــــاس على التفاوض مواصــــــــــــلة على البلدان اتفقت ،2017 عام يف انعقد الذي األخري الوزاري املؤمتر وخالل -19
 املفرط، والصــــيد املفرطة القدرات يف تســــهم واليت األمساك ملصــــايد املقدمة اإلعانات مســــألة ملعاجلة وفعالة شــــاملة ضــــوابط
 للبلدان اخلاصـــة االحتياجات االعتبار بعني األخذ مع تنظيم، ودون إبالغ دون القانوين غري بالصـــيد املرتبطة تلك وكذلك
 17.النامية

 
 )األونكتاد( والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر -باء

 
  للبيئـة، املتحـدة األمم وبرنامج والزراعة األغذية ومنظمـة) األونكتـاد( والتنميـة للتجـارة املتحـدة األمم مؤمتر توجه -20
  14 اهلــدف بشـــــــــــــــأن الــدويل واجملتمع البلــدان إىل دويل بنــداء لألنكتــاد، عشــــــــــــــرة الرابعــة الــدورة أثنــاء 2016 متوز/يوليو يف

                                                      
عاملية يف ما يتعلق باالعانات املقدمة يف سياق هذه املفاوضات، إىل "توضيح وحتسني ضوابط منظمة التجارة ال ،: يسعى املشاركون أيضا28الفقرة   15

  2001لوزاري ملنظمة التجارة العاملية لعام اميكن االطالع على اإلعالن  لبلدان النامية".بالنسبة إىل املصايد األمساك، مع مراعاة أمهية هذا القطاع 
 .https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.pdf تايل:على العنوان ال

 قطاع مصايد األمساك، يف ات املقدمة : "هناك اتفاق واسع النطاق على أنه ينبغي للمجموعة تعزيز ضوابطها بشأن اإلعان9الفقرة  - امللحق دال  16
ات الصيد ويف صيد األمساك، ودعوة ملقدمة ملصايد األمساك واليت تسهم يف اإلفراط يف قدر مبا يف ذلك من خالل حظر أشكال معينة من اإلعانات ا

الشفافية واإلنفاذ. وينبغي للمعاملة يشمل ا، مبا داهمل من أجل، مجلة أمور منها، حتديد طبيعة تلك الضوابط و زيد من العمل املفصّ املاملشاركني إىل القيام ب
 يتجزأ من املفاوضات بشأن اإلعانات املقدمة ملصايد اخلاصة والتفاضلية املالئمة والفعالة بالنسبة إىل البلدان األعضاء النامية واألقل منوا أن تشكل جزءا ال

ل املتعلقة بسبل العيش واألمن الغذائي". متاح فيف من وطأة الفقر والشواغاألمساك، مع مراعاة أمهية هذا القطاع بالنسبة إىل األولويات اإلمنائية والتخ
 .https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.pdfعلى العنوان التايل:  

صايد األمساك، لكي ملانات املقدمة شأن اإلع: "يوافق األعضاء على مواصلة املشاركة بصورة بناءة يف املفاوضات بWT/MIN)17/(64القرار الوزاري   17
ملقدمة ملصايد األمساك واليت تسهم يف اإلفراط اتفاقاً خبصوص ضوابط شاملة وفعالة حتظر أشكاالً معينة من اإلعانات ا 2019يعتمد املؤمتر الوزاري يف عام 

بأن املعاملة اخلاصة والتفاضلية لتسليم يم مع القانوين دون إبالغ ودون تنظيف قدرات الصيد ويف صيد األمساك، وإلغاء اإلعانات اليت تسهم يف الصيد غري ا
ذه املفاوضات"، متاح على العنوان التايل: املالئمة والفعالة بالنسبة إىل البلدان األعضاء النامية واألقل منوا ينبغي أن تشكل جزءا ال يتجزأ من ه

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN17/W5.pdf 
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 ويعترب. 19األمساك ملصـــايد املقدمة باإلعانات املتعلق 18 6-14 احملدد املقصـــد حول خاصـــة املســـتدامة، التنمية أهداف من
 احلالية والتنمية التجارة قضــــــــايا فيه وتناقش ســــــــنوات، أربع كل  جيتمع وهو األونكتاد، يف القرار لصــــــــنع جهاز أعلى املؤمتر

 .الصلة ذات السياسات وخيارات
 

 املشــــــــرتك البيان النشــــــــطة املدين اجملتمع ومنظمات الدولية احلكومية واملنظمات البلدانمن  90 من قد أقّر أكثرو  -21
 جيب األمساك ملصايد املقدمة اإلعانات تنظيم" املعنون والزراعة األغذية ومنظمة للبيئة املتحدة األمم وبرنامج األونكتاد بني
 لضــــوءالذي يســـــلط او ؛ املؤمتر أثناء ألقي لذيا 20 ،"2030 لعام املســـــتدامة التنمية خطة تنفيذ من يتجزأ ال جزءا يكون أن

  6-14 واملقصـــــــــــــد األمساك ملصـــــــــــــايد املقدمة اإلعانات بشـــــــــــــأن العاملية التجارة منظمة بوالية مرتبطة مهمة عناصـــــــــــــر على
 .النامية للبلدان اخلاصة واالحتياجات ذاهتا، حد يف عليها املتفق واحملظورات الشفافية، مثل املستدامة، التنمية أهداف من
 

 

                                                      
للمزيد  -ستدام لتحقيق التنمية املستدامة محفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو  –من أهداف التنمية املستدامة  14اهلدف   18

 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg14من املعلومات، يرجى زيارة الصفحة التالية: 
صيد األمساك، وإلغاء اإلعانات اليت  د األمساك اليت تسهم يف اإلفراط يف قدرات الصيد ويفيمة ملصا: "حظر أشكال اإلعانات املقد6-14املقصد   19

أن املعاملة ذا القبيل، مع التسليم بهتساهم يف صيد األمساك غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم، واإلحجام عن استحداث إعانات جديدة من 
ن مفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن اإلعانات ماخلاصة والتفضيلية املالئمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان منوا ينبغي أن تكون جزءا ال يتجزأ 
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