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  وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة  (،QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 /http://www.fao.org/about/meetings/cofi/arوميكن االطالع على وثائق أخرى على املوقع التايل: 

 

 

A 

 

 األسماك مصايد لجنة
 الثالثة والثالثونالدورة 

 2018 تموز/يوليو 13-9، روما

 بيان المدير العام
 

          يف املنظمة.         )اللجنة(                                                                   يشرفين أن أرحب بكم مجيعا يف الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك 
 

                                 بالنسللبة إىل ما سللتجروني  من مناقشللات             كتسلليان أةية                                                        وأود بادئ ذي بدء أن أسللل ا الءللوء على نيقأتني أعتقد أسما سللت
                خالل هذا األسبوع.

 
  .  41                                                                         أن أشري إىل مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى لدعم تنفيذ هدف التنمية املستدامة           يف البداية         امسحوا يل 

 
                                                                         هذا اهلدف إىل حفظ احمليأات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام.     يدعو                   ما ال خيفى على أحد،   فك
 

                         ز على اختاذ توصيات ملموسة                                 يف نييويورك، واعتمد نيداء عمل يرك        7142                                            وقد انيعقد املؤمتر السنة املاضية يف يونييو/حزيران 
                                عملية املنحى يف بعض اجملاالت احملد دة.  و 
 

                     إىل أربع توصيات منها:                وامسحوا يل أن أشري 
 

ً                                                                        أواًل: ضمان استمرار مصايد األمساك يف املساةة يف حتقيق األمن الغذائي واملعيشي للجميع؛    
 
     ً                                                                                          ثانيياً: حتسني إدارة األرصدة املتقامسة والكثرية االرحتال يف أعايل البحار، ويف املياه السيادية الساحلية كذلك؛  و 
 
                                                                       ية على الصمود، ال سيما يف الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منوا.    ً                            ثالثاً: زيادة قدرة اجملتمعات الساحل  و 
 
                             الذي نيسمي  الصيد غري القانيوين.  و    ،    ً                                              رابعاً: وضع حد للصيد غري القانيوين دون إبالغ ودون تنظيم  و 
 
  .                                                       يف صلب عمل املنظمة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية     تكمن              هذه التحديات     مجيع   و 
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     لألمم                        املبعوث اخلاص لألمني العام                          تعمل املنظمة بشللللللللللللللكل وثيق مع    ،     املؤمتر    هذا        د هبا يف                               ملتابعة االلتزامات اليت مت التعه    و 
         من فيجي.  Peter Thomson              ، سعادة السفري             املعين باحمليأات        املتحدة

 
                                     وكذلك حالة مصلللللايد األمساك وحوكمة احمليأات       7101                        هذا األسلللللبوع بشللللل ن خأة عام              اليت سلللللتجروسا        ناقشلللللات     إن امل  و 

                                          املزيد من اإلسهامات والتوجيهات لعمل املنظمة.      ستتيح 
 

                       حءرات السيدات والسادة،
 

     عقد   إىل               يونييو/حزيران،    5                    قبل شلللهرين تقريبا، يف        بادرت،        املنظمة                     ا الءلللوء عليها هي أن  ي  سلللل ت                          إن النقأة الثانيية اليت أود 
                                                                 ويل األول لألمم املتحدة ملكافحة الصيد غري القانيوين دون إبالغ ودون تنظيم.                          حدث خاص لالحتفال باليوم الد

 
                        ، ختصيص هذا اليوم الدويل.    7142                               ، يف دورهتا املاضية املعقودة يف عام     لجنة        أقر ت ال              وكما تتذكرون، 

 
ص من أجللل االحتفللال بللدخول االتفللا  بشللللللللللللللل ن التللدابري            يز النفللاذ  ح         )االتفللا (                        اليت تتخللذهللا دولللة املينللاء                                                    وقللد خصلللللللللللللل 

  .    7142             يونييو/حزيران    5  يف 
 

                                            أصللللللللللللللبحيف بالفعل طرفا يف االتفا . و ة بعض البلدان                 من البلدان اليت    14    متثل    ،  عة         جهة موق      52                وحىت اليوم، هناك 
                    املصادقة على االتفا .                  تعكف برملانياهتا على           األخرى اليت 

 
                                               فا يف هذا املسلللللللللعى العاملي ملكافحة الصللللللللليد غري القانيوين  ا   طر  أ                                             وامسحوا يل أن أجد د مناشلللللللللدح لكي تصلللللللللبح كل البلدان 

                     دون إبالغ ودون تنظيم.
 

                                                           وحنن حباجة إىل انيءمام اجلميع لكي يصبح هذا االتفا  فعاال  للغاية.
 

                                                                     وقد وضعيف املنظمة أنيشأة ومبادرات خمتلفة لدعم التنفيذ الفعال هلذا االتفا .
 

                                                                 لية األوىل للسجل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املرب دة وسفن التموين.                                       وقمنا السنة املاضية بإصدار النسخة التشغي
 

                                                                     أيءا، على اخلأوط التوجيهية الأوعية خلأا توثيق املصيد الصادرة عن املنظمة.      7142                      كما متيف املوافقة، يف عام 
 

                         إلقليمية واملنظمات الدولية                                                             اخلأوط التوجيهية الأوعية يف تقدمي املسللللللللللللللاعدة إىل البلدان واملنظمات ا    هذه            ويتمثل هدف 
                                             ، ولبلورة خأا جديدة كذلك باتباع املعايري ذاهتا.  ها          أو استعراض                                      األخرى ملواءمة خأا توثيق املصيد املوجودة

 
                                                اليت تزايدت مع تزايد عدد البلدان اليت تصللبح أطرافا          املسللافنة                                             كما تعكف املنظمة على إعداد دراسللات بشلل ن اارسللات 

              يف هذا االتفا .
 

                                                               وهبذا، فنحن بصدد إنيشاء إطار شامل وفعال ملكافحة الصيد غري القانيوين.
 

                                                                                     صلللغاء إىل ئرائكم صصلللوص ما ينبغي القيام ب  ملواصللللة تعزيز إجراءاتنا اهلادفة إىل مكافحة الصللليد                  وسللليكون من املهم اإل
                                غري القانيوين دون إبالغ ودون تنظيم.
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                       حءرات السيدات والسادة،

 
   ،         يف املنظملللة                                                              يللب املللدير العلللام املسللللللللللللللللاعللد إلدارة مصللللللللللللللللايللد األمسللاك وتربيلللة األحيلللاء املللائيلللة     ا قر                 سلللللللللللللليعر  عليكم عمللل  

   .     7141                                                                     ، النتائج الرئيسية لتقرير حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية لعام Árni M. Mathiesen      السيد 
 

                                         املرتبأة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية                                                             د التقرير الأريق للجنة لكي تستعر  احلالة والقءايا واالحتياجات        وسيمه  
                                                       م أيءا توجيهات حول عمل املنظمة لتحقيق التنمية املستدامة.                يف العامل، وسيقد  

 
      مصايد                 اليت تنأوي عليها                         الءوء على األةية البالغة       7141                                                        ويسل ا تقرير حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية لعام 

                     سللبل عيم ماليني األشللخاص           بالنسللبة إىل                                                       اء املائية بالنسللبة إىل األمن الغذائي والتغذوي يف العامل، و                  األمساك وتربية األحي
  .    كذلك

 
                           مليون طن بفءللللللل إنيتا  املصللللللايد      424        حيث بلغ                             السللللللمكي اإلمجايل ارتفاعا قياسلللللليا               ، سللللللج ل اإلنيتا      7142        ففي عام 

       ملائية.                                                     الأبيعية املستقر نيسبيا، واخنفا  اهلدر ومنو تربية األحياء ا
 

                                    يف املائة من اإلمدادات السللمكية املوج هة     50                                           ن تربية األحياء املائية باتيف تسللتجيب ا ن حلوايل  أ                   ومن املهم اإلشللارة إىل 
                لالستهالك البشري.

 
          كيلوغراما       71    بلغ    ،                                                                                   وهكذا، أسفرت الزيادة العامة يف اإلنيتا  السمكي عن ارتفاع قياسي يف نيصيب الفرد من االستهالك

  .    7142      يف عام 
 

                                                إىل حدوث زيادة إضافية يف االستهالك العاملي من األمساك.      7142                           وتشري التقديرات األولية لعام 
 

                                                                                   . فاألمساك عنصللللر هام يف النهو  بنظم غذائية صللللحية ومغذية، ال سلللليما يف البلدان اجلزرية الصللللغرية     سللللارة           وهذه أخبار 
                  والسمنة بني سكاسا.                                                النامية اليت تواج  مستويات عالية من الوزن الزائد 

 
                       حءرات السيدات والسادة،

 
                                                م احملرز يف عدد من البنود الدائمة، مثل تنفيذ مدونية                                ، سللللللتقومون أيءللللللا باسللللللتعرا  التقد      7141                     خالل دورة اللجنة لعام 

                                                              السلوك بش ن الصيد الرشيد، باالستناد إىل نيتائج استبيانيات األعءاء.
 

                    وهو ئثار تغري املناخ.                                      و ة بند مهم ئخر مدر  على جدول األعمال
 

                                                    ً        ً                                   وامسحوا يل أن أشللللري إىل أن املنظمة سللللتصللللدر هذا األسللللبوع تقريراً مسللللتفيءللللاً عن ئثار تغري املناخ على مصللللايد األمساك 
                      وتربية األحياء املائية.

 
                                                                                    التقرير إىل تقللدمي أحللدث املعلومللات عن هللذه املسللللللللللللللل لللة، وكللذلللك إىل تزويللد البلللدان ببعض التوجيهللات     هللذا       ويهللدف 

                      التخفيف من حدة ئثاره. ب                                          لكي تءع تدابري خاصة بالتكيف مع تغري املناخ و 
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                           عقد يوم غد خالل فرتة الغداء. ي                                                    لذلك، أدعوكم مجيعا إىل املشاركة يف هذا احلدث اجلانييب الذي س
 

   د                                                                                               وسلللللللتتال لكم الفرصلللللللة السلللللللتعرا  العمل الذي تءلللللللألع ب  املنظمة أيءلللللللا يف ما يتعلق بصلللللللون التنوع البيولوجي واحل
                               من الصيد العرضي والتلوث املائي.

 
                         برنيامج نيشا وحافل للغاية.                            على مدى األيام اخلمسة القادمة               وهكذا، أمامكم 

 
                    ستتخذوني  من قرارات.    ما         تألع إىل ني                                                   وإن مداوالتكم حامسة األةية بالنسبة إىل عمل املنظمة، وحنن 

 
               لسللللللات الرئيسللللللية                               املشللللللاركة هبمة ونيشللللللاط لي  فقا يف اجل        عكم على                                            وأمتىن لكم النجال والتوفيق يف مداوالتكم، وأشللللللج  

                      األحداث اجلانيبية احلافل.     امج ني             بل أيءا يف بر 
 

                       وشكرا على حسن إصغائكم.


