
June 2018  COFI/2018/Inf.4 
 

 

ّ                                                                                     من أجل احلد  من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة   ُ                          ط بع عدد حمدود من هذه الوثيقة          
ّ                                                         املندوبني واملراقبني التكر م بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منه ا. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على                      

 http://www.fao.org/about/meetings/cofi/ar/اإلنرتنت على العنوان التايل: 
MX256/A 

A 

 

 األسماك مصايد لجنة
 الدورة الثالثة والثالثون

 2018يوليو/تموز  13-9روما، 

 األعمال جدول لىعوإرشادية تفصيلية مالحظات 
 

 موجز
 
                                          للدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك.                                                     تقدم هذه الوثيقة معلومات أساسية عن جدول األعمال املؤقت  

 
   
  



2 COFI/2018/Inf.4 

 

              افتتاح الدورة  - 1
 

                                  تصــــويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله   ال                                               ً            ســــيعلن الرئيس افتتاح الدورة. وســــيحيط املندوبني علماً ببيان حقوق   •
   ).COFI/2018/Inf.32        الوثيقة                                         األعضاء بشأن كل بند من بنود جدول األعمال (

     تقدمي   و                  ّ  املالحظات االفتتاحّية       اإلدالء ب    بعد       ميثله،   ُ                                                      وســـــــــــُيعلن املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة) أو من   •
                                       فرتة ما بني الدورات، افتتاح أعمال الدورة                                 عن املشـــــاورات اليت أجراها املكتب يف        الرئيس        من قبل               التقرير اإلداري 

   ).COFI/2016/Inf.3        الوثيقة  (
 
                                      جدول األعمال والترتيبات الخاصة بالدورة       اعتماد   - 2
 
   ).COFI/2018/Inf.4 و  COFI/2018/1          الوثيقتان                مسائل إجرائية ( 
 
                   تعيين لجنة الصياغة  - 3
 
               مسائل إجرائية. 
 
                                                  حالة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم  - 4
 

َ  عَرض  ُ ســـــــيُ   •                  ) كوثيقة معلومات     2018           (تقرير عام       2018                                                    تقرير حالة مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل    
        متهيدية.

       ً                                                 ) موجزاً للتحليالت املتعلقة حبالة مصــايد األمساك وتربية األحياء COFI/2018/2         الوثيقة (         ذات صــلة          دم وثيقة   وتق  •
                املائية يف العامل.

                                                         رؤساء الوفود يتوقع أن تكون حتت هذا البند من جدول األعمال.   ا      يديل هب     عامة         بيانات    أي   إن   و   •
 
                                   وإن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: 
 

  ،التأكيد على أمهية الدور الذي تؤديه املنظمة يف اإلفادة عن حالة مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل                                                                                                    
                                     للجنة أن تساهم يف ذلك وأن تستفيد منه؛                                          وإسداء املشورة بشأن أفضل الطرق اليت ميكن هبا

  ؛    2030                                                                                   والتأكيد على أمهية التقرير وإسداء املشورة بشأن دوره يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام  

 .وإسداء املشورة بشأن الكيفية اليت ميكن هبا حتسني هذا املطبوع يف اإلصدارات املقبلة                                                                        
 
                                              بشأن الصيد الرشيد (المدونة) والصكوك ذات الصلة                                    التقدم المحرز في تنفيذ مدونة السلوك   - 5
 

ّ                          تقّدم وثيقة ذات صـــــــلة باملوضـــــــوع (  •                                     للتحليالت بشـــــــأن تنفيذ املدونة والصـــــــكوك          ً ) موجزاً COFI/2018/3        الوثيقة   
                                                                                             ذات الصــلة اليت أجرهتا البلدان األعضــاء يف املنظمة واألجهزة اإلقليمية ملصــايد األمساك واملنظمات غري احلكومية 

ل لنتيجة    .    2016                                         ير األخري للجنة مصــــــــــــــايد األمساك يف املنظمة يف عام                منذ صــــــــــــــدور التقر                   ّ         ويرد التحليل املفصــــــــــــــّ
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        الوثيقة  (                                                                                 االســـــــــــتبيان والتحليل اإلحصـــــــــــائي اإلقليمي للردود على االســـــــــــتبيان يف وثيقة املعلومات ذات الصـــــــــــلة 
COFI/     2018    / Inf.    7 (    وثيقة املعلومات األساسية اخلاصة بالدورة   و                                     )  الوثيقة        COFI/     2018    / SBD.    1 على التوايل (             .   

  COFI/2018/Inf.8          الوثيقتان                             تناول مسـألة السـالمة يف البحر (   ،                           حتت هذا البند من جدول األعمال   ،         ً ويتم أيضـاً   •
   ).COFI/2018/SBD.2 و

 
                                   وإن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: 
 

  خمتلف مكونات            ً                                                                        اإلحاطة علماً بالتقدم احملرز يف تنفيذ املدونة ومعاجلة الثغرات والقيود اليت جرى حتديدها بشــــأن            
                     املدونة ويف هذا الصدد؛

  األعضـــــاء على احلفاظ على التزامها بالرد         البلدان             ً                                       واإلحاطة علماً مبعدل الرد القياســـــي على االســـــتبيان وتشـــــجيع                                    
              على االستبيان؛

 وتقدمي توجيهات بشأن كيفية مواصلة توسيع نطاق تنفيذ املدونة وتعميقه؛                                                                 

  واملعلومات املقدمة من خالل اســــــــتبيان املدونة على نطاق أوســــــــع،                                    وتقدمي املشــــــــورة بشــــــــأن اســــــــتخدام البيانات                                                       
ّ                             مبا يف ذلك لغرض رفع التقارير عن العمليات األخرى والتقييمات والدراسات املخّصصة والتقارير التقنية احملددة؛                                                                        

  ت واألدوات                                                                                     تقدمي املشورة بشأن استعراض حمتويات االستبيان والتحسينات اإلضافية للتطبيق القائم على اإلنرتن  و          
                                          ذات الصلة اخلاصة بإدارة البيانات ومعاجلتها؛

 
                                                                                      القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشرة للجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك   - 6

     2017             سبتمبر/أيلول    8 - 4                                                  التابعة للجنة مصايد األسماك، بوسان، جمهورية كوريا، 
 

                                                                                                 يقدم رئيس اللجنة الفرعية املختصـــــة بتجارة األمساك (و/أو األمانة) حملة عامة عن املواضـــــيع اليت ناقشـــــتها اللجنة   •
        يف وثيقة      أيضــــا                       ترد هذه اللمحة العامة   و                                                               الفرعية يف دورهتا الســــادســــة عشــــرة والتوصــــيات الرئيســــية الصــــادرة عنها، 

                  ) ووثيقــة معلومــات COFI/2018/Inf.9    يقــة     الوث                      ويتــاح التقرير بكــاملــه (   . )COFI/2018/4        الوثيقــة  (        ذات صــــــــــــــلــة 
  . )OFI/2018/SBD5 و  COFI/2018/SBD.4              ) والوثيقتان (COFI/2018/Inf.11        الوثيقة          ذات صلة (

                                                                             ويشــــــــــــــمــــل هــــذا البنــــد من جــــدول األعمــــال أيضــــــــــــــــــا اخلطوط التوجيهيــــة الطوعيــــة خلطط توثيق املصــــــــــــــيــــد   •
                                التجـــارة الـــدوليـــة بـــأنواع احليوانـــات                  ) وكـــذلـــك اتفـــاقيـــةCOFI/2018/SBD.3 و  COFI/2018/Inf.10          الوثيقتـــان  (

                                                                                                   والنباتات الربية املهددة باالنقراض والقضـــــــــايا ذات الصـــــــــلة بالقائمة احلمراء لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد 
   ).COFI/2018/Inf.12        الوثيقة           الطبيعية (

 
                                   وإن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: 
 

  بتجارة األمساك؛                                  إقرار تقرير اللجنة الفرعية املختصة              
 .وتقدمي توجيهات بشأن متابعة القضايا املطروحة يف التقرير                                                     
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                                                                                        قرارات وتوصــــــــــيات الدورة التاســــــــــعة للجنة الفرعية المختصــــــــــة بتربية األحياء المائية التابعة للجنة   - 7
     2017                  أكتوبر/تشرين األول     27 -  24                    مصايد األسماك، روما، 

 
ّ                              يقّدم رئيس اللجنة الفرعية املختصـــــــــة   •                                                                  برتبية األحياء املائية (و/أو األمانة) حملة عامة عن املواضـــــــــيع اليت ناقشـــــــــتها   

                                                                                                   اللجنة الفرعية يف دورهتا التاســـــــــعة والتوصـــــــــيات الرئيســـــــــية الصـــــــــادرة عنها، كما ترد هذه اللمحة العامة يف وثيقة 
                                                        ). وأمــــا التقرير الكــــامــــل فهو متــــاح كوثيقــــة معلومــــات ذات صــــــــــــــلــــة COFI/2018/5        الوثيقــــة  (        ذات صــــــــــــــلــــة 

  . )COFI/2018/Inf.13   ة ق     الوثي (

                                                                               ويشــــــــــــــمـــــل هـــــذا البنـــــد من جـــــدول األعمـــــال أيضــــــــــــــــــا املوارد الوراثيـــــة املـــــائيـــــة والقضــــــــــــــــــايـــــا ذات الصــــــــــــــلـــــة   •
      ) فضال COFI/2018/SBD.7 و  COFI/2018/SBD.6 و  COFI/2018/Inf.15 و  COFI/20018/Inf.14        الوثائق  (

                                              عن القضايا ذات الصلة مبقاومة مضادات امليكروبات.
 
               القيام مبا يلي:                    وإن اللجنة مدعوة إىل  
 

 إقرار تقرير اللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية؛                                                       

  وتقدمي املزيد من التوجيهات، حســب االقتضــاء، يف ما يتعلق بالعمل الذي تقوم به اإلدارة يف جمال تربية األحياء                                                                                                
         ملستدامة؛                                                                       املائية، وعلى وجه اخلصوص إعداد اخلطوط التوجيهية بشأن تربية األحياء املائية ا

  واألخذ علماً حبالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل والتوصــــــــــــــية بتعميم التقرير على نطاق واســــــــــــــع                                                                                           ً          
                                                 والتوصية بإعداد موجز للتقرير لصاحل صناع السياسات.

 
                             حوكمة مصايد األسماك والمحيطات  - 8
 
                                              مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم  1 - 8
 

                                                      مجيع اجلوانب ذات الصـــــــلة مبكافحة الصـــــــيد غري القانوين دون إبالغ                 من جدول األعمال                   قد يشـــــــمل هذا البند  •
                                                                                               ودون تنظيم (الصيد غري القانوين)، مبا يف ذلك العمل الفين، على سبيل الذكر ال احلصر: االتفاق بشأن التدابري 

        الصــــــــــــــادر                                                              ملنع الصــــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضــــــــــــــاء عليه                        اليت تتخذها دولة امليناء
ّ            ، والســــــجّل العاملي لســــــف    2009              عن املنظمة عام  ّ                              ن الصــــــيد وســــــفن النقل املربّدة وســــــفن التموين، ونطاق الصــــــيد                               

                                                                          ، واإلعانات ملصايد األمساك، ودور املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك. كما سيتم         واملسافنة            غري القانوين، 
                                             النظر يف اليوم الدويل ملكافحة الصيد غري القانوين.

            ) والوثائقCOFI/2018/Inf.16                         كما تتاح وثيقة املعلومات (   .  COFI/2018/6                              والوثيقة ذات الصــــــــــــــلة هي الوثيقة   •
) COFI/2018/SBD.8  و COFI/2018/SBD.9  و COFI/2018/SBD.10  و COFI/2018/SBD.11  

 . )COFI/2018/SBD.15 و  COFI/2018/SBD.14 و  COFI/2018/SBD.13 و  COFI/2018/SBD.12 و
  



COFI/2018/Inf.4 5 

 

                                   وإن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: 
 

  اليت تتخــذهــا دولــة املينــاء ملنع الصــــــــــــــيــد غري القــانوين                                      االلتزام العــاملي بــاالتفــاق بشـــــــــــــــأن التــدابري              الرتحيــب بتزايــد                                             
                        ، وحث مجيع أعضـــــــــــاء املنظمة     2009                                                            دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضـــــــــــاء عليه الصـــــــــــادر عن املنظمة عام 

                       على االنضمام إىل االتفاق؛

 ول لألطراف يف االتفاق وجمموعات العمل الفرعية؛            ً                                  واإلحاطة علماً باالستنتاجات الصادرة عن االجتماع األ                                          

  والرتحيــب بــاجلهود اجلــاريــة يف جمــال تنميــة القــدرات لتلبيــة احتيــاجــات الــدول النــاميــة يف التنفيــذ الفعــال لالتفــاق                                                                                                
                                                                                             والصكوك التكميلية، وتشجيع األعضاء على دعم برنامج املنظمة العاملي لتنمية القدرات املتعلق باالتفاق؛

 بالتقّدم احملرز يف وضــــــع الســــــجل العاملي وتنفيذه خاصــــــة من خالل إصــــــدار النســــــخة األوىل من نظام          والرتحيب                                                                         ّ      
                                            وإتاحتها ألعضاء املنظمة من أجل حتميل البيانات؛      2017               املعلومات يف عام 

 وية                                                                                              والنظر يف التوصـيات واالسـتنتاجات الصـادرة عن جمموعة العمل الفنية واالسـتشـارية غري الرمسية املفتوحة العضـ    
  ؛                     تيها الثالثة والرابعة      يف دور                       التابعة للسجل العاملي

  نسخة األوىل من السجل العاملي متاحة يف عام   ال    جعل     أجل          لجهود من  ل              املنظمة والدول             ً        واإلحاطة علماً بتنسيق                                      
                                                                                       والدعوة إىل توســـــــيع نطاق مشـــــــاركة أعضـــــــاء املنظمة من خالل تقدمي البيانات هلذه املبادرة لتحقيق األثر       2018

                                                             انوين ودعم تنفيذ االتفاق والصــــــــــكوك الدولية األخرى واآلليات واألدوات                             املنشــــــــــود يف مكافحة الصــــــــــيد غري الق
ً  تنفيذا فعاًال؛            

  واإلحاطة علماً بالتقّدم احملرز يف إعداد خطوط توجيهية فنية بشـــــأن املنهجيات واملؤشـــــرات لتقدير حجم الصـــــيد                                                                          ّ       ً            
                                                                 غري القانوين وأثره، والنظر يف التوصية باستخدام هذه اخلطوط التوجيهية؛

 يف نتائج االستعراض العاملي حول ممارسات املشاحنة وتقدمي توجيهات الختاذ املزيد من اإلجراءات؛        والنظر                                                                                 

 واإلشارة إىل حالة املفاوضات الدولية بشأن اإلعانات والصيد غري القانوين؛                                                                 

  يف دورهتا     ية                         صــكوك املنظمة البحرية الدول      إلنفاذ             ً                                              واإلحاطة علماً بالنتائج والتوصــيات الصــادرة عن اللجنة الفرعية        
  ؛       الرابعة

 األمساك يف دورهتا الســــــــــادســــــــــة عشــــــــــرة                                                               واإلحاطة علما بالنتائج الصــــــــــادرة عن اللجنة الفرعية املختصــــــــــة بتجارة                             
                                                 يف ما خيص اخلطوط التوجيهية املتعلقة خبطط توثيق املصيد؛

  واإلحاطة علماً بالتقّدم احملرز يف مؤشـــر أهداف التنمية املســـتدامة                                      ّ                   رزه البلدان يف مدى               "التقدم الذي حت   1 - 6 -  14            ً      
           غري املنظم"؛  و                                                                          تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إىل مكافحة صيد األمساك غري املشروع وغري املبلغ عنه 

  والتذكري بالدور املهم الذي تســتمر املنظمات اإلقليمية إلدارة مصــايد األمساك يف االضــطالع به ملكافحة الصــيد                                                                                           
                                                لصون واإلدارة ذات الصلة ملكافحة الصيد غري القانوين.                                      غري القانوين والتشجيع على اعتماد تدابري ا
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                                           حوكمة مصايد األسماك الصغيرة النطاق والحرفية  2 - 8
 

                                                                                        يشــــــمل هذا البند من جدول األعمال، ضــــــمن مجلة أمور أخرى، اخلطوط التوجيهية الطوعية لضــــــمان اســــــتدامة   •
                                   الفقر (اخلطوط التوجيهية ملصــايد األمساك                                                         مصــايد األمساك صــغرية النطاق يف ســياق األمن الغذائي والقضــاء على 

                                                                                               صغرية النطاق)، وبرامج املساعدة العاملية/ اإلطار االسرتاتيجي العاملي للخطوط التوجيهية ملصايد األمساك صغرية 
                                                                                                     النطاق، والسنة الدولية ملصايد األمساك احلرفية وتربية األحياء املائية، واملعلومات األساسية وتقييم مسامهة مصايد 

                                                                                             ألمساك الصــــــــــــــغرية النطاق يف املياه البحرية والداخلية، وبرنامج العمل العاملي للنهوض باملعارف بشــــــــــــــأن النهج  ا
                                     القائمة على احلقوق يف جمال مصايد األمساك.

  COFI/2018/Inf.17 (                              . ووثائق املعلومات ذات صــــــــــــــلة هيCOFI/2018/7                              والوثيقة ذات الصــــــــــــــلة هي الوثيقة   •
  . )COFI/2018/Inf.19 و  COFI/2018/Inf.18 و

 
                                   وإن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: 
 

  التأكيد على مســــــــــــامهة مصــــــــــــايد األمساك الصــــــــــــغرية النطاق واحلرفية يف اجلهود العاملية واإلقليمية والوطنية الرامية                                                                                                
  ؛  14                                           إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وخاصة اهلدف 

 واإلحاطة علما بالتقّدم احملرز يف تنفيذ اخلطوط ال                        ّ                                        لضـــــــــمان اســـــــــتدامة مصـــــــــايد األمساك صـــــــــغرية النطاق         توجيهية                   
                                                                                            يف ســـــياق األمن الغذائي والقضـــــاء على الفقر (اخلطوط التوجيهية ملصـــــايد األمساك صـــــغرية النطاق)، منذ الدورة 

  ؛    2016                                                الثانية والثالثني للجنة مصايد األمساك املعقودة يف عام 

  األمساك صــــــــــــــغرية النطاق، مبا يف ذلك توفري موارد من خارج امليزانية                                  ودعم تنفيذ اخلطوط التوجيهية ملصــــــــــــــايد                                                         
                                                              من خالل برنامج املنظمة الشامل للرتويج للخطوط التوجيهية وتطبيقها؛

  الســــــنة الدولية ملصــــــايد األمساك احلرفية       2020                                                        واإلشــــــارة إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي يعلن ســــــنة"                                  
                                                     وتقدمي املشورة يف ما يتعلق باألعمال التحضريية لالحتفال هبا؛                      وتربية األحياء املائية" 

  واإلشارة إىل التقّدم احملرز يف حتسني املعلومات األساسية وتقييم مسامهة مصايد األمساك الصغرية النطاق يف املياه                                                                              ّ                
   ؛  ة ل م   احملت                                                                                الداخلية والبحرية، وتسهيل تبادل البيانات واملشورة بشأن بلدان/ مواقع دراسات احلالة 

  واإلشارة إىل التقّدم احملرز يف ما يتعلق بربنامج العمل العاملي للنهوض باملعارف بشأن النهج القائمة على احلقوق                                                                                   ّ                
                                                                                          يف جمال مصــــايد األمساك وتقدمي املشــــورة خبصــــوص الدعم املســــتقبلي والتمويل املمكن من خارج امليزانية لربنامج 

              العمل العاملي.
 
                        قليمية الخاصة بالمحيطات                     العمليات العالمية واإل  3 - 8
 

                                                                                          يشــــــمل هذا البند من جدول األعمال معلومات حول عمليات األمم املتحدة (غري أهداف التنمية املســــــتدامة)،   •
   ،                                                                                                  مبا يف ذلك قضــايا املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية، والتحديثات املتعلقة باألجهزة اإلقليمية ملصــايد األمساك

                   ت الصــــــــــــــلــة هي الوثيقــة                         أهــداف أيتشــــــــــــــي. والوثيقــة ذا   -                          واتفــاقيــة التنوع البيولوجي                        واملنــاطق البحريــة احملميــة، 
COFI/2018/8 الوثيقة  (                                    . كما تتاح وثيقة املعلومات ذات الصلة        COFI/2018/Inf.20.(   
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                                   وإن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: 
 

  إسداء املشورة بشأن األدوار والوظائف املناسبة اليت ميكن للمنظمة االضطالع هبا من أجل تعزيز حوكمة مصايد                                                                                             
                                                                  يــة، من خالل بــذل جهود من قبيــل تعزيز الشــــــــــــــراكــات عرب منظومــة األمم املتحــدة                         األمســاك وتربيــة األحيــاء املــائ

                     ومع املنظمات املعنية؛ 

  بني مجيع أصحاب املصلحة                       وتبادل املعلومات يف ما                    املنظمة يف تيسري احلوار                   املستمر الذي تؤديه     دور   ال      تشجيع   و                    
                                                                             عمليات العاملية واإلقليمية الرئيسية من أجل تعزيز أوجه التآزر وتفادي االزدواجية؛  ال                  ذوي الصلة املعنيني ب

 األجهزة اإلقليمية ملصــــــــــــــايد األمساك/ املنظمات اإلقليمية إلدارة        قوم به                                وتقدمي توجيهات بشــــــــــــــأن الدور الذي ت                                                    
                                                              األمساك، وعند االقتضــــاء، تنمية تربية األحياء املائية، وإســــداء املشــــورة                    جمال حوكمة مصــــايد يف             مصــــايد األمساك

                                                             بشأن اإلجراءات والتدابري اليت ميكن اختاذها للرتويج ملواصلة تعزيزها؛

  وتشجيع أعضائها على املسامهة يف صندوق املساعدة يف إطار اجلزء السابع، مبا يف ذلك من خالل دعم مشاريع                                                                                         
ّ                 حمّددة ضمن إطار االخت         صاصات؛  

  وتقدمي توجيهات بشـــــــــأن اخليارات املتعلقة بدور ومشـــــــــاركة املنظمة واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصـــــــــايد األمساك                                                                                            
                                                                              يف املناقشات اخلاصة بإطار التنوع البيولوجي يف املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية؛

 وأهداف التنمية       2030           تدامة لعام                                                             وإســـــــــداء املشـــــــــورة بشـــــــــأن العمليات اجلارية ذات الصـــــــــلة خبطة التنمية املســـــــــ               
          املستدامة؛

  وإبداء تعليقات على عمل املنظمة يف جمال القدرة على الصـــــــــــــمود واإلغاثة يف حاالت الكوارث، مع اإلشـــــــــــــارة                                                                                        
                                                                                         بشـــــكل خاص إىل قطاع مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، وأي دعم ميكن للمنظمة تقدميه يف هذا الصـــــدد 

                                      ملساعدة يف جمال السياسات وتنمية القدرات؛                     من خالل مواصلة تطوير ا

  من إسهامات األمانة يف الرؤية االسرتاتيجية التفاقية التنوع البيولوجي          املستصوب                  ً         وإحاطة املنظمة علماً باملستوى                                                               
                                                             ، وتقدمي التوجيه إىل مبادرة املنظمة بشأن منصة التنوع البيولوجي.    2020           ملا بعد عام 

 
     2030   ام                         خطة التنمية المستدامة لع  - 9
 

          واملؤشــــــــــــــرات     14                       ) هدف التنمية املســــــــــــــتدامة  1                                                   يركز هذا البند من جدول األعمال على ثالثة جوانب، وهي (  •
          ) ومســـــــــــامهات  2   ؛ (  14                                                                       اليت ترعاها املنظمة، مبا يف ذلك العمليات واإلحصـــــــــــاءات واملعلومات اليت تدعم اهلدف 

                                       ، مبا يشمل املبادئ اخلمسة اخلاصة باالستدامة  2                                                        مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف هدف التنمية املستدامة 
                                                                                                   يف األغذية والزراعة، وبرنامج العمل العاملي بشــــــــــــــأن األمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية الصــــــــــــــغرية النامية، 

                                                           املائية، مبا يف ذلك مصــــــــــــــايد األمساك الداخلية، يف حتقيق األمن الغذائي                                 ودور مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء
                                                                                      ) ومبادرة النمو األزرق، مبا يف ذلك التحديث املتعلق بالتنفيذ، والقضــــــــايا االجتماعية (على ســــــــبيل  3           والتغذية؛ (

                                                                        الذكر ال احلصر، املساواة بني اجلنسني وظروف العمل والعمل الالئق) واملنتدى األزرق.
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                              . كــــمـــــــا تــــتـــــــاح الــــوثــــيــــقـــــــة ذات الصـــــــــــــــــلـــــــة COFI/2018/9                            لــــوثــــيــــقـــــــة ذات الصـــــــــــــــــلـــــــة هــــي الــــوثــــيــــقـــــــة   وا  •
        الوثيقــــــة                                                    ). وتتــــــاح أيضـــــــــــــــــــا مــــــذكرة معلومــــــات عن الزراعــــــة اإليكولوجيــــــة (COFI/2018/SBD.16        الوثيقــــــة  (

COFI/2018/Inf.21 2025 -    2016                                        ) وعـــــــقـــــــد األمـــــــم املـــــــتـــــــحـــــــدة لـــــــلـــــــعـــــــمـــــــل مـــــــن أجـــــــل الـــــــتـــــــغـــــــذيـــــــة       
   ).COFI/2018/Inf.22        الوثيقة  (

 
                      عوة إىل القيام مبا يلي:             وإن اللجنة مد 
 

  ولرفع التقارير عنها ورصدها،     14                                                                  التسليم خبطط املنظمة املقرتحة ألخذ البلدان مبؤشرات هدف التنمية املستدامة                            
                 وإقرار هذه اخلطط؛

  واإلشــــــــارة إىل أن املنظمة تعكف حاليا على معاجلة املعلومات املقدمة من األعضــــــــاء من خالل اســــــــتبيان مدونة                                                                                         
   1 - ب -  14 و   1 - 6 -  14                                                                الصــيد الرشــيد ملعرفة تصــنيفات البلدان ملؤشــري أهداف التنمية املســتدامة             الســلوك بشــأن 

  ؛    2019                                                                                         اليت سيتم إطالع األعضاء عليها قبل نشرها يف التقرير املرحلي العاملي ألهداف التنمية املستدامة لعام 

  والتســــليم بالثغرات احلالية اليت تشــــوب قدرات خمتلف البلدان يف جمال رفع التقارير عن مؤشــــرات أهداف التنمية                                                                                                
           مع التشـــــــديد       2030                                                                            املســـــــتدامة والنظر يف تقدمي الدعم املايل للصـــــــندوق املتعدد اجلهات املاحنة لتنفيذ خطة عام 

                     تربية األحياء املائية؛                                                   على أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة مبصايد األمساك و 

  (مثل الشــــراكات بني القطاعني العام واخلاص) تعزيز املناقشــــات حول الفرص املتاحة لرتتيبات التمويل اإلضــــافية                                                                                              
                                                                     يف ما يتعلق باســــــــــــــتدامة مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، ودعم املبادرات       2030      ً               دعماً لتنفيذ خطة عام

  ؛  14         املستدامة          التنمية      د هدف                               اليت ستقود البلدان حنو بلوغ مقاص

  والتعاونية لتحقيق أهداف التنمية املســــــتدامة           املتكاملة                                                   واإلشــــــارة إىل النداء الداعي إىل اختاذ املزيد من اإلجراءات                                         
                                                                                            والدور الذي ميكن أن يؤديه النمو األزرق وحتديد اإلجراءات يف جمال بناء القدرات على امتداد ســـــــالســـــــل قيمة 

                                                                          األحياء املائية، وعرب مجيع أجزاء األغذية والزراعة اليت تســـــــــتهدف القضـــــــــاء على الفقر،                     مصـــــــــايد األمساك وتربية
                                       واألمن الغذائي والتغذية، وإدارة املوارد؛

  وتبادل اخلربات، مبا يف ذلك التجارب الناجحة املتعلقة بنهج النمو األزرق واالســــــتثمارات ذات الصــــــلة يف تنفيذ                                                                                              
                                     التنمية املستدامة املتصلة مبصايد األمساك؛                  وحتقيق مقاصد أهداف       2030        خطة عام 

  نتدى األزرق واملوانئ الزرقاء.  امل                                            وتقدمي توجيهات بشأن مقرتحات املنظمة بالنسبة إىل                            
 

                                                     المسائل المتعلقة بتغير المناخ والمسائل البيئية األخرى  -  10
 

           والتوقعــات،                                                   على مجيع اجلوانــب املتعلقــة بتغري املنــاخ (مبــا يشــــــــــــــمــل األدلــة،                 من جــدول األعمــال                يركز هــذا البنــد  •
ــــاحــــة للتكيف والتخفيف، وإدارة املخــــاطر والقــــدرة  ــــة، والفرص املت ــــة والعــــاملي ــــة واإلقليمي ــــات الوطني                                                                                             واملســــــــــــــتوي
                                                                                               على الصــمود)، وغري ذلك من املســائل البيئية، مبا يف ذلك معدات الصــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة، ووســم 

                                                ا يف ذلك الثدييات)، واملمارســـات الفضـــلى للصـــيد باجلر،    ّ                                       معّدات الصـــيد، والصـــيد العرضـــي واملصـــيد املرجتع (مب
                                                                          تعميم التنوع البيولوجي) وغري ذلك من اآلثار البيئية (مبا فيها التلوث البحري).      منها                   والتنوع البيولوجي (
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  COFI/2018/Inf.23                                    . كما تتاح وثائق املعلومات ذات الصلة COFI/2018/10        الوثيقة                       والوثيقة ذات الصلة هي   •
  COFI/2018/Inf.27 و  COFI/2018/Inf.26 و  COFI/2018/Inf.25 و  COFI/2018/Inf.24 و
  COFI/2018/SBD.17           ) والـــــــوثـــــــائـــــــق COFI/2018/Inf.31 و  COFI/2018/Inf.30 و  COFI/2018/Inf.28 و
   . COFI/2018/SBD.20 و  COFI/2018/SBD.19 و  COFI/2018/SBD.18 و

 
                                   وإن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: 
 

  بشـــأن تغري املناخ خالل فرتة ما بني الدورات وتقدمي توجيهات حول    ا                              تعليقاهتا على اجلهود اليت اضـــطلع هب      إبداء                                                       
                                                                                           األنشــــــطة اليت ســــــتجريها يف املســــــتقبل إدارة مصــــــايد األمساك من أجل تعزيز الدعم املقدم إىل البلدان األعضــــــاء 

             اتفاق باريس.                        اهتا احملددة وطنيا يف تنفيذ                                                        يف معاجلة عمليات االستجابة آلثار تغري املناخ وزيادة طموح مسامه

  للمساعدة يف تشكيل معامل أهدافها املشرتكة                                         مبادرة املنظمة بشأن منصة التنوع البيولوجي                 وتقدمي توجيهات إىل ،                                       
                                                             بني القطاعات وجعلها ذات صلة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛

  من إســــــهامات األمانة يف الرؤية االســــــرتاتيجية التفاقية التنوع          املســــــتصــــــوب                              وإطالع أمانة املنظمة على املســــــتوى                                                     
       وأهــداف       2020   -      2011                                                اليت تتبع اخلطــة االســــــــــــــرتاتيجيــة للتنوع البيولوجي للفرتة   ،     2020                     البيولوجي ملــا بعــد عــام 

                        أيتشي للتنوع البيولوجي؛

 التجــارة الـدوليــة بـأنواع احليوانـات                                                                           وإبـداء تعليقــاهتـا على فعــاليــة تنفيــذ مـذكرة التفــاهم املوقعــة بني املنظمــة واتفــاقيــة                                
          التقارير ب                                        ، وإســــــداء املشــــــورة خبصــــــوص التحديات ذات الصــــــلة     2006                                      والنباتات الربية املهددة باالنقراض يف عام 

                                                                                                          املختلفة عن حالة األنواع املائية املســـتغلة جتاريا، مبا يف ذلك يف ما يتعلق باتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات 
                                                                                     الربية املهـددة باالنقراض والتقييمـات اخلاصــــــــــــــة بالقـائمـة احلمراء لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعـة، ورفع            والنبـاتات

                                          التقارير عن أهداف أيتشي للتنوع البيولوجي؛

  والنظر يف نتائج حلقات عمل اخلرباء الثالث عن "اســـــــتخدام أفضـــــــل العلوم املتاحة لتطوير أفضـــــــل املمارســـــــات                                                                                         
                                ) وتقدمي توصــــيات بشــــأن دور املنظمة COFI/2018/Inf.27        الوثيقة                والرتويج هلا" (                       ّ لعمليات الصــــيد بشــــباك اجلرّ 

                                                   يف وضع اخلطوط التوجيهية ألفضل ممارسات الصيد بشباك اجلر؛

  واإلشـــــــارة إىل تقارير حلقة عمل اخلرباء بشـــــــأن الوســـــــائل واألســـــــاليب الكفيلة باحلد من نفوق الثدييات البحرية                                                                                              
                                ) والتقييم العاملي للمصــــــــــــــيد املرجتع COFI/2018/SBD.14        الوثيقة                                      يف عمليات الصــــــــــــــيد وتربية األحياء املائية (

                             توجيهات بشأن إجراءات إضافية؛        ) وتقدمي COFI/2018/Inf.20        الوثيقة                         من مصايد األمساك البحرية (

  والرتحيب بعمل املشــاورة التقنية بشــأن وســم معدات الصــيد والنظر يف التوصــيات املنبثقة عنها، مبا يف ذلك إقرار                                                                                                 
                                    ّ                                                          اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن وسم معّدات الصيد وتقدمي توجيهات إضافية بالنسبة إىل عمل املنظمة اجلاري 

                                                                         كة أو املفقودة أو املهملة، مبا يشــمل اقرتاح إعداد برنامج عاملي شــامل لدعم تنفيذ                       خبصــوص معدات الصــيد املرتو 
                     هذه اخلطوط التوجيهية؛
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  وتقدمي توصــــــــــــــيات حول الدور والوظائف املالئمة اليت ينبغي للمنظمة توليها ملعاجلة املســــــــــــــائل املتعلقة بالتلوث                                                                                              
                                         ثات) والتدابري ذات الصـــــــــلة خبصـــــــــوص ســـــــــالمة األغذية                                          دائن الدقيقة والزئبق وميثيل الزئبق وامللو  ل            (مبا يف ذلك ال

                                                              واإلدارة البيئية حلماية موارد مصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛

 احلالية واإلضـــــافية، مبا يف ذلك البؤر الســـــاخنة اإلقليمية                                            وتقدمي توصـــــيات بشـــــأن اجملاالت واألنشـــــطة املواضـــــيعية                                                 
                                                                                            والتعاون اإلقليمي والفرص املتاحة إلقامة شــــراكات، والتعاون يف ما بني الوكاالت ومبادرات أصــــحاب املصــــلحة 

          املتعددين؛

 .وإسداء املشورة بشأن الدعم املستقبلي والتمويل املمكن من خارج امليزانية لربنامج العمل                                                                                
 

                                                                             رنــامج عمــل منظمــة األغــذيــة والزراعــة في مجــالي مصـــــــــــــايــد األســـــــــــمــاك وتربيــة األحيــاء المــائيــة  ب  -  11
                             ضمن اإلطار االستراتيجي للمنظمة

 
          اك وتربية                                           ) حملة عامة عن إجنازات املنظمة يف جمايل مصــــــــــــــايد األمسCOFI/2018/11                      تقدم الوثيقة ذات صــــــــــــــلة (  •

                                     عمل املنظمة يف قطاع مصــــــــــــــايد األمساك وتربية               ووجهة نظر عن      2017 -    2016        الســــــــــــــنتني     فرتة                األحياء املائية يف 
                            ، يف سياق اإلطار االسرتاتيجي.    2019 -    2018                        األحياء املائية خالل الفرتة 

                                       ويشمل هذا البند من جدول األعمال ما يلي:  •

o  أولويات برنامج العمل واخلطة املتوســــــطة األجل، مبا يف ذلك تبعات أهداف التنمية املســــــتدامة على برنامج                                                                                          
             مصايد األمساك؛       إدارة

o  وموضــــــــوع فرتة الســــــــنتني، تغري املناخ وأثره على عمل املنظمة وأنشــــــــطتها، الذي أقره مؤمتر املنظمة يف دورته                                                                                          
                                       األربعني، ال سيما من جانب موجه حنو الربامج؛

o .وتنمية القدرات، مبا يف ذلك التنسيق بني اجلهات املاحنة                                                 

                                                                                          كما تتاح لغرض اإلحاطة متابعة القرارات والتوصـــــــــــــيات الصـــــــــــــادرة عن جلنة مصـــــــــــــايد األمساك يف دورهتا الثانية   •
   ).COFI/2018/Inf.6 و  COFI/2018/Inf.5          الوثيقتان          والثالثني (

 
                                   وإن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: 
 

 ملائية ضمن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة؛                                                       الرتحيب بإجنازات املنظمة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء ا                                   

 واإلشارة إىل التطورات واالجتاهات العاملية والقطاعية احملّددة؛    ّ                                                   

 والرتحيب باألولويات الرئيسية لألولويات احملّددة لعمل املنظمة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛                                                       ّ                                        

 علقة مبصـايد األمساك وحتليلها ونشـرها من أجل صـون املوارد املائية                                            والتوصـية بتدابري لتعزيز مجع بيانات املنظمة املت                                                         
                                     بطريقة فعالة واستخدامها بشكل مستدام.
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                                   برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة  -  12
 

    عمل   ال       ً        ومشــــروعاً لربنامج       2019 -    2016                     ً       ً                                      يشـــمل هذا البند تقريراً مرحلياً عن برنامج العمل املتعدد الســـنوات للفرتة   •
                                      ) ومســـــائل ذات صـــــلة بعمل اللجنة مبا يف ذلك COFI/2018/12        الوثيقة  (      2021      2018                     املتعدد الســـــنوات للفرتة 

                                                             مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون اجلارين مع اللجان الفنية األخرى.
 
                                   وإن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: 
 

  النظر يف هـذا التقرير املرحلي وفقـًا ألهـدافهـا العـامـة وواليتهـا والنتـائج وخطـة العمـل وأســـــــــــــــاليـب العمـل املقرتحـة                                                                  ً                              
  ؛    2019 -    2016                                                      اخلاصة هبا، الواردة يف برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة 

  املرفق.                     ، على حنو ما هو وارد يف    2021 -    2018                                               وإقرار برنامج العمل املتعدد السنوات املقرتح للفرتة         
 

                                                                      انتخاب الرئيس ونواب الرئيس للدورة الرابعة والثالثين للجنة مصايد األسماك  -  13
 

          من الئحتهــا    1         من املــادة    1                                                           ً         يطلــب من اللجنــة انتخــاب أعضـــــــــــــــاء مكتــب الــدورة الرابعــة والثالثني وفقــًا للفقرة   •
          الداخلية.

 
              المسائل األخرى  -  14

 
ّ  التطورات في المنتديات التي تهّم   1 -  14                                والية لجنة مصايد األسماك: لإلحاطة                             
 

                                                   ) اللجنة على التطورات يف املنتديات األخرى اليت هتم والية COFI/2018/Inf.29                        تطلع الوثيقة ذات الصــــــــــــــلة (  •
ٍ  حٍد                              جنة، داخل املنظمة وخارجها على    الل                                                          ســـــــواء. وتشـــــــمل الوثيقة القرارات والتوصـــــــيات الصـــــــادرة عن األجهزة  

                                                                      من قبيل مؤمتر املنظمة واجمللس واملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية األخرى، فضــــــال                          الرئاســــــية األخرى يف املنظمة، 
                                           عن املنتديات الدولية ذات الصلة خارج املنظمة.

 
               أية مسائل أخرى  2 -  14
 

  . 2                                                                          إن اللجنة مدعوة إىل معاجلة أية مسائل أخرى تقرتحها الدول األعضاء حتت إطار البند   •
 

               الدورة القادمة                  موعد ومكان انعقاد   -  15
 

                                                                                       إن اللجنة مدعوة إىل اختاذ قرار بشأن موعد ومكان الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك.  •
 

               اعتماد التقرير  -  16
 
               مسائل إجرائية. 
 


