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 األمساك مصايد جلنة

 الدورة الثانية والثالثون

 2016يوليو/متوز  15-11روما، 

 متابعة قرارات وتوصيات الدورة احلادية والثالثني للجنة مصايد األمساك

 2014يونيو/حزيران  13-9روما، 

 

 موجز

 

القةرارات  عةددا  مةن    2014و شةار يونيةوزحزيرا    جلنةة مصةايد األكةا  و دورتاةا اةاديةة والةثالث         أصدرت

التوصيات إىل األمانة واألعضاء. وتلخص ورقة املعلومات هذه اإلجراءات اليت اختذتاا إدارة مصايد األكا  وتربيةة  و

ذات الصلة، فيما يتعلق بالتوصيات الرئيسةية املوجاةة إىل   األحياء املائية و املنظمة، بالتعاو  مع األعضاء والوكاالت 

للجنةة مصةايد   اةاديةة والةثالث    ويشري رقم الفقرة املذكور و اجلدول املرفق إىل رقم الفقرة و تقريةر الةدورة     .األمانة

 (. COFI/2016/Inf.6 ) األكا 
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 والثالثني للجنة مصايد األمساكاإلجراءات املتخذة ملتابعة قرارات وتوصيات الدورة احلادية 
 

 الرقم الفقرة اإلجراء املتخذ

   
كما كا  اةال بالنسبة للتقرير عن حالة املوارد السمكية وتربية األحيةاء املائيةة و العةا  و عةام     

، من املقرر أ  يتم تسليم التقرير عن حالة املوارد السمكية وتربية األحيةاء املائيةة و العةا     2014

، قبل عدة أسابيع من موعةد دورة جلنةة مصةايد األكةا ، إلعاةاء األعضةاء الوقة         2016لعام 

 الكاو الستعراضه.

8 1 

اجلوانة  االجتماعيةة ملصةايد    ليس لدى منظمة األغذية والزراعة بيانات عةن قةدرة األسةاطيل أو    

األكا  اليت تستادف األنواع املعينة. وبالتةالي، ال ميكةن ربةي أن مةن هةذه املعلومةات  الةة        

، 2009األرصدة السمكية. و  تكن حالة األرصدة  س  األنواع متاحة للسةنوات مةا قبةل عةام     

ألنواعزاألرصةدة و  مما جيعل التصنيف  س  املناطق أمرا مسةتييال. وقةد حت يةديي  يةع ا    

. وال ميكةن اإلعةرا    2016املوارد السمكية وتربية األحياء املائية و العا  لعةام  التقرير عن حالة 

عن نسبة األرصدة اليت حت صيدها بشكل مستدام من حيي اةجةم أو القيمةة للفةاة املمتةدة بة       

 ة للسةنوات مةا قبةل   ، أل  اةالةة  سة  األنواعزاألرصةدة   تكةن متةوفر     2013و 1974عامي 

 .2009عام 

9 2 

على طل  جلنة مصايد األكا  مبا يتماشى مةع   اسُتعرض االستبيا  اإللكاوني وحت يديثه بناًء

. كمةا ُوضةع  االسةتبيانات التكميليةة بشةا       2013التعليقات املقدمة من قبل املشةارك  و عةام   

األكا ، باستخدام املنصةة علةى شةبكة     التجارة وتربية األحياء املائية، وقدم  إىل جلنة مصايد

اإلنان  وباالتساق مع استبيا  جلنة مصايد األكا  بشةن  املدونةة. وقةدم  األمانةة واملكاتة       

اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقارية، املساعدة إىل األعضاء، فيمةا يتعلةق بمكمةال االسةتبيا  وإىل     

إىل رقةم قياسةي، وهةو     2016-2015ا  لفةاة  أقصى حد ممكن. ووصل معدل االستجابة لالستبي

 .ملصايد األكا  إقليميا  جاازا  25عضوا و 115

10 3 

صايد األكةا  الصة رية اةجةم،    املتعلقة مبُأضيف قسم بشن  تنفيذ اخلاوط التوجياية الاوعية 

 إىل استبيا  املدونة. 

كما تقاح الفاو استخدام معلومات من هذا القسم اجلديد و سياق تعريف مؤشرات أهداف التنمية 

حفةةا اطياةةات والبيةةار واملةةوارد البيريةةة  – 14املسةةتدامة، وال سةةيما فيمةةا يتعلةةق با ةةدف 

 واستخداماا على حنو مستدام، ال اية "توفري إمكانية وصول ص ار الصيادين اةرفي  إىل املةوارد 

 البيرية واألسواق"

11 4 
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املدونة من خالل ناج النظةام اإليكولةوجي و تربيةة األحيةاء املائيةة،      تبادر الفاو للاويج العتماد 

حالة التنفيذ من خالل االسةتبيا  اإللكاونةي    الذن يتزايد اعتماده من قبل البلدا . وجيرن رصد

 بشن  تربية األحياء املائية، الذن تستخدمه أيضا البلدا  كنداة للتقييم الذاتي لألداء.

12 5 

و املنظمة صك انضةمامام إىل االتفةاق بشةن      اعضو 24، أودع 2016أبريلزنيسا   4حتى تاريخ 

التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم وردعةه والقضةاء   

عليه، مما يؤدن إىل احتمال دخول االتفاق حيز التنفيذ قبل انعقاد الدورة الثانية والثالث  للجنة 

قبل إدارة الفاو العليا وبرنةامج املنظمةة لتنميةة القةدرات بشةن        مصايد األكا . وأدت الدعوة من

 االتفاق املذكور، إىل زيادة الوعي وتعزيز االلتزام باالتفاق. 

13 6 

تضالع الفاو بدور كبري و بناء القدرات و الصةومال وتتنةاول األسةبا  اجلذريةة للقرصةنة قبالةة       

ات شةةراكة اسةةااتيجية بةة  منظمةةة األغذيةةة ، حت توقيةةع اتفاقةة2012سةةواحلاا. وو مايوزأيةةار 

والزراعة، واملنظمة البيرية الدولية، ومكتة  األمةم املتيةدة السياسةي للصةومال، ومكتة  األمةم        

املتيدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنامج األغذية العةاملي، وااليةاد األوروبةي. وتلتةزم هةذه      

 تاةا ا نةدن وخلةيج عةد ، وتعزيةز مكافي     بتيس  التنسيق ب  دول غةر  اطةيي  االتفاقات 

، وتاوير بدائل للقرصنة و الصومال مستدامة وقابلةة للتابيةق. وأوصةى    لقرصنة وقدرتاا البيريةل

عنيةة  جملموعة العمل املشاكة ب  الفاو واملنظمةة البيريةة الدوليةة املخصصةة امل     لياالجتماع الثا

، الذن عقد و املقّر الرئيسي للمنظمة البيرية الدولية  القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيمبالصيد غري

بالتعةاو  مةع أمانةة املنظمةة      ،أمانةة الفةاو   تتةي  ، أ  2015نوفمربزتشرين الثةاني   18و 16ب  

املعلومات حول القرصنة، والساو املسل  ضد السفن، والقضايا األمنيةة األخةرى   البيرية الدولية، 

النسةبة لقاةاع مصةايد األكةا ، للةدول األعضةاء و املنظمةة        ذات الصلة، واليت قد تكو  مامة ب

 وأجازة مصايد األكا  اإلقليمية.

13 7 

تشار  الفاو بنشاط و تعزيز قدرة البلدا  األعضاء ومسةاعدتام علةى تنفيةذ اخلاةوط التوجيايةة.      

وضع خاةي إدارة مصةايد األكةا  الةيت      وتشمل هذه املساعدة املشاريع اإلقليمية اليت تادف إىل

تسةةتعمل شةةبا  اجلةةر، تراعةةي االعتبةةارات البيئيةةة واالجتماعيةةة واالقتصةةادية. وجيةةرن تنفيةةذ  

مشروع  إقليمي  رئيسي ، من ب  أمور أخرى، و جنو  شرق آسيا وأمريكا الالتينية ومناقة 

اخل مصايد األكا  الةيت تسةتعمل   البير الكارييب )برنامج اسااتيجيات إدارة املصيد العرضي د

شبا  اجلر الكبرية(. وستعاجل خاي إدارة مصةايد األكةا  الةيت تسةتعمل شةبا  اجلةر، والةيت        

ُوضع  مبساعدة هذه املشاريع، قضايا املصيد العرضي، وستساهم باستخدام أكثر استدامة ملصةايد  

دامة ملصايد أكا  التونة وصو  التنةوع  األكا  و األقاليم. وتنفذ الفاو أيضا  مشروع "اإلدارة املست

ية"، حيي تشكل إدارة املصةيد العرضةي عنصةرا     البيولوجي و املناطق الواقعة خارج الوالية الوطن

رئيسيا . وعالوة على ذلك، املنظمة حاليا و صدد تقييم املرجتع العاملي مةن أجةل اةصةول علةى     

 .املرجتع العرضي واةد منمعلومات حمدثة عن أداء العا  و إدارة املصيد 

14 8 
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على املخاوف املتعلقة مبعدات الصيد املاجورة أو املفقودة أو املست نى عناا بشكل آخةر، تعمةل    ردا 

املنظمة حاليا  على وضع اخلاوط التوجياية بشن  توسيم معةدات الصةيد. وو هةذا الصةدد، عقةدت      

لرئيسةي  و املقر ا 2016أبريلزنيسا   7و 4املنظمة مشاورة للخرباء تتعلق بتوسيم معدات الصيد ب  

و روما. وسيكو  معيار توسيم معدات الصيد ذات فائدة للدول الساحلية و معاجلة املشاكل املرتباة 

مبعدات الصيد املاجورة أو املفقودة أو املسةت نى عناةا بشةكل آخةر، وسيسةاهم إجيابةا  و السةالمة        

ط التوجيايةة وسةائل   البيرية وو ردع الصيد غري القانوني دو  إبالغ ودو  تنظةيم. وسةتوفر اخلاةو   

معةةدات الصةةيد ومواقعاةةا، ومسةةاعدة الةةدول و الوفةةاء بالتزاماتاةةا مبوجةة  عمليةةة لتيديةةد ملكيةةة 

االتفاقات الدولية. وعالوة على ذلك، فم  املنظمة عضو ناشي و اللجنة التوجياية للشةراكة العامليةة   

 ة للبيئة.ملعاجلة مشكلة القمامة البيرية، اليت يقودها برنامج األمم املتيد

15 9 

ما زال التعاو  الفعال ب  منظمة األغذيةة والزراعةة، ومنظمةة العمةل الدوليةة، املنظمةة البيريةة        

الدولية، مستمرا . وقد وافق  منظمة األغذية والزراعة، قبل عام ، على طلة  املنظمةة البيريةة    

تنفيةذ اتفةاق كية  تةاو      ة إقليمية بشةن   يوتنظيم حلقات دراس وضعالدولية، بتقديم املساعدة و 

 11إىل  9ندوات، و أغادير، امل ةر  خةالل الفةاة مةن     . وحتى اآل ، ُعقدت ثالث 2012لعام 

أكتوبرزتشةةرين األول  24إىل  20؛ وو مدينةةة بليةةز، بليةةز، و الفةةاة مةةن  2014أبريلزنيسةةا  

. وباإلضةةافة إىل 2015أبريلزنيسةةا   17إىل  13؛ وو بةةالي، إندونيسةةيا، و الفةةاة مةةن  2014

يس  السالمة البيرية و قااع مصايد األكا ، من املتوقع أ  تصب  اتفاقيةة كية  تةاو  أداة    

مفيدة و مكافية الصيد غري القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم، مبا أ  سفن الصيد اليت تقع ضةمن  

غذيةة والزراعةة و   نااق االتفاقية، ستكو  خاضعة لرقابةة دولةة املينةاء. وقةد شةارك  منظمةة األ      

اجتماع خرباء منظمة العمل الدولية العتماد اخلاوط التوجياية لدولة العلةم بشةن  تنفيةذ اتفاقيةة     

(، الةذن عقةد و املقةّر الرئيسةي ملنظمةة العمةل       188)رقةم   2007العمل و قااع صيد األكا ، 

اع اخلاةوط التوجيايةة   . وقد اعتمةد االجتمة  2015سبتمربزأيلول  25إىل  21الدولية و الفاة من 

بشن  تفتيش دولة العلم لظروف العمل واملعيشة على منت سفن الصيد، الةيت تتضةمن إشةارات إىل    

الصكو  الاوعية ذات الصلة و منظمة األغذية والزراعة. وتتعةاو  املنظمةة البيريةة الدوليةة مةع      

 املنظمة البيريةة الدوليةة   منظمة األغذية والزراعة على تنفيذ نظام أرقام تعريف السفن الصادر عن

و نااق السجل العاملي لسفن الصيد، على سبيل املثال، من خالل اجتماعات الفريق العامل  غري 

وعقةد االجتمةاع الثالةي    الركي الفةين واالستشةارن املفتةوح العضةوية املعةين بالسةجل العةاملي.        

عنية بالصيد غري القانوني خصصة املجملموعة العمل املشاكة ب  الفاو واملنظمة البيرية الدولية امل

دو  إبالغ ودو  تنظيم وما يتصل به من شؤو ، الذن شارك  فيه منظمة العمل الدولية أيضا ، و 

. وقةد  2015نوفمربزتشةرين الثةاني    18و 16املقّر الرئيسي للمنظمة البيرية الدولية و الفاة ب  

سةتقبل بة  منظمةة األغذيةة والزراعةة، منظمةة       اعتمد االجتماع عدة توصيات بشن  التعاو  و امل

 العمل الدولية، واملنظمة البيرية الدولية، و مكافية الصيد غري القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم. 

16 10 
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بالتشاور مع املكت ، ُأرفق  تصرحيات كندا واملكسيك بشن  اخلاوط التوجياية ملصايد األكةا   

واو لتقرير رئيس املشاورة الفنية حول اخلاوط التوجياية ملصةايد األكةا     ليقالص رية النااق، كامل

 الص رية النااق، املرفق بتقرير الدورة اةادية والثالث  للجنة مصايد األكا  كاملرفق زان.

22 11 

العمل بشن  وضع برنامج للمساعدة العاملية لدعم تنفيةذ اخلاةوط التوجيايةة ملصةايد      ورشةُعقدت 

 2014األكا  الص رية النااق، و ديسمربزكانو  األول 

 www.fao.org/3/a-i4880e/index.html  

وو تلك املناسبة، حت االتفاق على عدد من خاوات املتابعة ملنظمة األغذيةة والزراعةة. وتةرد هةذه     

 وات والوضع الراهن فيما يلي:  اخلا

    :ستتاح وقائع ورشة العمل و أقر  وق  ممكن جلميع املشارك  وكذلك جلماةور أوسةع

 www.fao.org/3/a-i4880e/index.html --ُنفذت 

 اقااح لدعم تنفيذ اخلاةوط التوجيايةة ملصةايد األكةا       األولوية، سيتم وضع لعلى سبي

اسةتنادا إىل نتةائج ورشةة     الص رية النااق والتاوير املستمر للممارسات الزراعيةة السةليمة،  

العمل واألحداث األخرى ذات الصلة. وسيتم تقاسم هذا االقااح مع شركاء املوارد كنساس 

الزراعية السليمة وتنفيذ اخلاةوط التوجيايةة    لليوار املستمر بشن  متويل تنفيذ املمارسات

وحت إطةالق املشةروع األول    شةامل ُأنشئ برنامج  –ملصايد األكا  الص رية النااق: ُنفذت 

 .2015املمول من النرويج و نااية أكتوبرزتشرين األول 

 عمةل،  على الدعم املالي الكاو وباالستناد إىل التوجياةات املفصةلة الةواردة مةن ورشةة ال      بناًء

سةيتم مواصةلة تاةوير إطةار العمةل للممارسةات        فضال عن املةدخالت األخةرى ذات الصةلة،   

، مبا و ذلك النظر و اةاجة إىل آليات الرصةد واةوكمةة لتنفيةذ اخلاةوط     الزراعية السليمة

كانة  هةذه طبيعةة اجتمةاع "إعةادة       –التوجياية ملصايد األكا  الص رية النااق: مستمرة 

رسات الزراعية السليمة" املشا  ب  منظمات اجملتمع املدني ومنظمة األغذيةة  النظر و املما

والزراعة، لدعم ناج متماسك لتنفيذ اخلاوط التوجياية ملصايد األكا  الص رية النااق ب  

 و روما. 2016فربايرزشباط  22شركاء التنمية وأصيا  املصلية، الذن عقد و 

 ةةالي واملستمر الذن تقدمةه منظمةة األغذيةة والزراعة    و غضو  ذلك، وكجزء من الدعم ا 

ملصايد األكا  الص رية النااق، سيتم إيالء اهتمام خاص لإلجةراءات الفوريةة املقاحةة:    

محالت التوعية؛ وتاوير مواد الدعم؛ وورش العمل االسااتيجية، ال سةيما لوضةع خاةي    

ا  الصة رية الناةاق: ال يةزال    ،  س  اخلاوط التوجياية ملصةايد األكة  العمل اإلقليمية

)جنةو  شةرق آسةيا،     2015ُعقدت أربع مشاورات إقليمية و عام  – ياالعمل علياا جار

 وجنو  آسيا، وشرق أفريقيا، والشرق األدنى، ومشال أفريقيا(.

 

26 12 
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         وسيتم استكشاف شراكات جديدة ومزيد مةن التةرزر لزيةادة تسةايل التنفيةذ علةى  يةع

نظةرا إىل الالبةات املقدمةة مةن البلةدا  لةدعماا و تنفيةذ اخلاةوط         املستويات، وال سةيما  

  .ياالتوجياية ملصايد األكا  الص رية النااق: ال يزال العمل علياا جار

، برنامج شامل لتعزيز اخلاوط التوجيايةة  2015أنشنت منظمة األغذية والزراعة، و صيف عام 

تعزيز مسةاهمة مصةايد األكةا  الصة رية الناةاق و       – ملصايد األكا  الص رية النااق وتابيقاا

األمن ال ذائي وسبل املعيشة املستدامة. وحت إطالق املشروع األول املدعوم من قبل النةرويج و إطةار   

 . 2015الربنامج الشامل و نااية أكتوبرزتشرين األول 

29 13 

ميكن أ  يلع  تنفيذ اخلاوط التوجياية الاوعية ملصايد األكا  الص رية النااق باريقة تشاركية، 

 من اللجنة الفرعية.دورا مماثال لتعزيز مصايد األكا  الص رية النااق على النيو املقاح 

30 14 

 LinkedIn 33 15ملبادرة النمو األزرق على  االفااضي أنشئ الفريق العامل

فيما يتعلق بالتنسيق والتعاو  مع وكاالت األمةم املتيةدة األخةرى وكةذلك مةع العمليةات العامليةة        

واإلقليمية، مبا و ذلك أجازة املصايد اإلقليمية التابعةة للفةاو وغةري التابعةة  ةا، أنشةنت إدارة       

املتيةدة،   مصايد األكا  وتربية األحياء املائية فرقة عمةل معنيةة بالعمليةات ذات الصةلة بةاألمم     

 وفرقة عمل معنية بنجازة املصايد اإلقليمية، من أجل يديد األولويات وتنسيق عملاا وأنشاتاا.

34 16 

مةن أجاةزة املصةايد     19نشرت منظمة األغذيةة والزراعةة استعراضةا لتنفيةذ تقريةر مراجعةة أداء       

د إقليميةة تابعةة   ، مبا و ذلك ستة أجاةزة مصةاي  2014و 2004اإلقليمية خالل الفاة ب  عامي 

الصةادرة عةن إدارة مصةايد األكةا  وتربيةة األحيةاء        1108للمنظمة. وتتوفر النشرة الدورية رقم 

" على اإلنان  2014-2004املائية بعنوا  "تنفيذ تقارير مراجعة أداء أجازة املصايد اإلقليمية، 

 /e.pdf4869i-/a3http://www.fao.orgعلى العنوا  التالي: 

36 17 

36 

  يتم عقد املشاورة الفنية بشن  نقل الشينات ب  السفن و البير، مبا أنةه   يةتم التوصةل إىل    

 .2014توافق و اآلراء خالل دورة جلنة مصايد األكا  و عام 

37 18 

فوائد تنفيذ االتفاق بشن  التدابري الةيت تتخةذها   حت عقد ورش عمل لتنمية القدرات اإلقليمية حول 

دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم وردعه والقضةاء عليةه، بالتعةاو  مةع     

: البيةر  2016-2014خةالل الفةاة    ا يئات اإلقليمية والدولية ذات الصلة، و املنةاطق التاليةة  

غةر  اطةيي ا نةدن )مبةا و ذلةك البيةار واخللجةا          الكارييب، وأمريكةا الالتينيةة، ومشةال   

اجملاورة(، والقارة األفريقية املالة على شرق اطيي األطلسي والبير األبةي  املتوسةي. وتسةعى    

املنظمة إىل توسيع برنامج تنمية القدرات اخلةاص باةا ملسةاعدة البلةدا  و تعزيةز تلةك القةدرات        

 .يذ االتفاق املذكورلتش يلية لتنفالتشريعية واملؤسسية وا

38 19 

http://www.fao.org/3/a-i4869e.pdf
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تضةم خةرباء مةن الةدول األعضةاء واملنظمةات        الةيت  )انظةر الصةف أدنةاه(،    تقوم اجملموعات الفنية

اإلقليمية إلدارة مصايد األكا  واملنظمات اةكومية الدولية، حيي تتم مناقشة قضايا مثةل معةايري   

م السجل العاملي، الةذن يسةتند إىل إطةار    البيانات واالرتباط مع األنظمة القائمة، بتيديد تصميم نظا

 إدارة سجالت السفن.

منظمة األغذية والزراعة حاليا على مشروع جترييب للسجل العةاملي، الةذن يشةكل نسةخة أوىل      وتعمل

للسجل العاملي، ولكناا ش الة، والذن يضم معلومات من عدد قليةل مةن األعضةاء األساسةي ، ورمبةا      

بعة  املنظمةات اإلقليميةة إلدارة مصةةايد األكةا ، بصةفتام شةةركاء و املشةروع التجةرييب. وو هةةذا        

الصدد، جيرن إيالء اهتمام خاص الحتياجات البلدا  النامية، وقد حت إرسال بعثات دعم أولية لتقيةيم  

العمل املالو . وو نااية مرحلة املشروع التجرييب، سةيتم توسةيع ناةاق الت ايةة ليتخاةى الشةركاء       

 العاملي.   لاألولي  إىل جمموعة أوسع من مزودن البيانات، للتير  حنو النسخة األوىل من السج

ُعقد االجتماع الثالي جملموعة العمةل املشةاكة بة  الفةاو واملنظمةة البيريةة الدوليةة املخصصةة         

املعنية بالصيد غري القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم وما يتصل به من شؤو ، الةذن شةارك  فيةه    

 18و 16الفةاة بة     منظمة العمل الدولية أيضا ، و املقةّر الرئيسةي للمنظمةة البيريةة الدوليةة و     

. وقد اعتمد االجتماع عدة توصيات بشةن  التعةاو  و املسةتقبل بة      2015نوفمربزتشرين الثاني 

منظمة األغذية والزراعة، منظمة العمل الدولية، واملنظمة البيرية الدولية، و مكافية الصيد غةري  

 لسجل العاملي.القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم، مبا و ذلك بع  التوصيات بشن  ا

40 20 

غري الركةي الفةين واالستشةارن املفتةوح العضةوية       أنشنت منظمة األغذية والزراعة الفريق العامل

املعين بالسجل العاملي، املفتوح أمام  يع الدول األعضاء واملراقب ، من أجل تةولي دور اللجنةة   

و الفةاة  االستشارية اليت اعاف  جلنة مصايد األكا  باةاجة إلياا. واجتمع الفريق مةرت ،  

على توصيات  وبناًء. 2016مارسزآذار  23إىل  21والفاة من  2015فربايرزشباط  25إىل  23من 

الفريق العامل، ُأنشئ  ثالثة فرق عمل أساسية متخصصةة، ملعاجلةة املسةائل التقنيةة مبزيةد مةن       

التفاصيل. وتعمل فرق العمةل هةذه بشةكل رئيسةي مةن خةالل مواقةع عمةل إلكاونيةة، ولكناةا           

. وحت تنم  األموال من 2015أكتوبرزتشرين األول  2سبتمربزأيلول و 30اجتمع  أيضا  فعليا  ب  

، ولكةن التمويةل الاويةل األجةل ال يةزال      2017خارج امليزانية حتى نااية الربع األول من عةام  

 يشكل مشكلة.

41 21 

وثيقةة عمةل و أوائةل     . ووضع 2014بدأ العمل األولي لوضع اخلاوط التوجياية و أواخر عام 

خبريا تداولوا بشن  مشروع  15 مبشاركة 2015وُعقدت مشاورة للخرباء و يوليوزمتوز  2015عام 

اخلاوط التوجياية، الذن ُقدم فيما بعد إىل الدورة اخلامسة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة 

وسةيتم   2016و أبريلزنيسةا    للمناقشة. وُعقدت املشاورة الفنيةة  2016و فربايرزشباط  األكا 

 اإلبالغ عن نتائج االجتماع إىل الدورة الثانية والثالث  للجنة مصايد األكا . 

42 22 

من جدول أعمال الدورة املقبلة للجنة مصايد األكا ، مناقشةة نتةائج املةؤمتر     1-9ويتناول البند 

 العاملي بشن  مصايد األكا  الداخلية ومتابعتاا. 

43 23 
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( إعةةداد االستعراضةةات الفنيةةة: "تقةةدير عةةاملي للميصةةول السةةنون النظةةرن ملصةةايد األكةةا  1)

الداخلية الابيعية" و"الروابي ب  مصايد األكةا  الداخليةة والصةكو  واآلليةات الدوليةة املتفةق       

 أولويات التوعية". –علياا 

 تباة باا. ( عقد مؤمتر عاملي بشن  مصايد األكا  الداخلية واملابوعات املر2)

 املشاركة والتوعية بشن  املنتدى العاملي للمياه.( 3)

 ( وضع مصدر ملشروع مرفق البيئة العاملية.4)

( العمل مع قسةم تنميةة األراضةي وامليةاه لةدمج أكثةر فعاليةة ملصةايد         1( مبادرة النمو األزرق: 5)

اإلقليمةي للشةرق األدنةى:     ( مع املكتة  2األكا  وتربية األحياء املائية الداخلية مع نظم الرن. 

 خلق وعي عام بشن  أهمية إدراج القضايا البيئية و إدارة مصايد األكا  الداخلية.

 ( اقُتةةرح عمةةل تعةةاوني للنظةةر و تقيةةيم مناسةة  ملصةةايد األكةةا  و عمليةةة صةةنع القةةرار      6)

 و قااع املياه. 

لتنةوع البيولةوجي وتشةجيع إدراج    ( توفري املدخالت الفنية لوثائق مؤمتر األطةراف و اتفاقيةة ا  7)

مةع اإلشةارة إىل أ  العديةد مةن األهةداف والصةكو         6 أيشي بادفمصايد األكا  ذات الصلة 

 اجلديدة يدد مصايد األكا  البيرية بشكل خاص وتستبعد مصايد األكا  الداخلية.

 تعمل منظمةة األغذيةة والزراعةة حاليةا  علةى وضةع مشةاريع للتعةاو  واملسةاعدة اإل ائيةة           ( 8)

و مصايد األكا  الداخلية، مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومرفق البيئة العاملية والدول 

، وأن ةةوالندونيسةيا، و اوريةة الكون ةو، وموريتانيةا، ومدغشةقر،      إاألعضةاء، و مشةاريع و   

 السودا ، ومالون. وجنو 

47 24 

( حلقة عمل إقليمية  يئة مصايد األكا  و آسيا واطيي ا ادئزالفةاو لوضةع التوجياةات    1)

 آسياالتزويد و بشن  

تزويد مصايد األكةا   ( هيئة مصايد األكا  و آسيا واطيي ا ادئزالفاو، وضع إطار تقييم 2)

  بالزريعة واعتمادها على االستزراع

 ( تقييم جلنة مصايد األكا  الداخلية وتربية األحياء املائية و أفريقيا )لتعزيزها(3)

( تابع  ا يئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية تعزيةز عملةاا مةن خةالل تنفيةذ ناةج       4)

املشروع على القضايا ذات األهمية؛ رفةع مسةتوى الةوعي فيمةا يتعلةق بضةرورة اسةتخدام معرفةة         

 توفري التوجيه بشن  إدراجاا، و إدارة أنواع األكةا  املاةاجرة )مثةل كةك اةفةش     السلو ، و

  و أوروبا(.

( ساعدت منظمة األغذية والزراعة هيئة حوض  رية تشاد بوضع خاة إلدارة مصايد األكا  5)

ي و  رية تشاد، باستخدام ناج النظام اإليكولوجي ملصايد األكا . وقد حت استكمال اخلاة وه

 سارية املفعول.

48 25 



9  COFI/2016/Inf.5 

 

( تعمل منظمة األغذية والزراعة أيضا  مع مصرف التنميةة األفريقةي فيمةا يتعلةق بةدعم برنةامج       6)

 ة تشاد وتعزيز قدرتاا على الصمود. إعادة تنهيل النظم االجتماعية اإليكولوجية و  ري

ة الفنيةة ملشةروع   ( تقدم منظمة األغذية والزراعة من خالل شعبة مركز االستثمار، بع  املشةور 7)

 البنك الدولي لإلدارة البيئية لبيرية فكتوريا. 

 ( طريقة تقييم أخرى لتقدير قيمة ونااق املصايد الداخلية.1)

 ( التقييمات جارية2)

( منظمة األغذية والزراعةزبرنامج األمم املتيدة للبيئة اقتصاديات الةنظم  1( املابوعات الفنية: 3)

اإليكولوجية والتنوع البيولوجي "تقييم مصايد األكا  الداخلية وخةدمات الةنظم اإليكولوجيةة"؛    

( تقديرات استبدال حصاد مصايد األكا  و املياه العذبة )األرض واملياه( للربوت  واملساهمة و 2

 ت الدقيقة و املناقة السفلى ةوض نار ميكونغ والدول املعنية".امل ذيا

 ( بدأ العمل على التيديي املقبل ملوارد مصايد األكا  الداخلية. 4)

صندوق اةفا ملنظمة تامين غةري اةكوميةة( خللةق    املساعدة املقدمة ملن وليا )وزارة البيئة، ( 5)

تعلقة باألكا  و التخايي الستخدام حوض النار فام أفضل ألهمية إدراج اجلوان  البيئية امل

 عمل(. ا)حلقت

49 26 

 27 50 .حت تنجيلهزإل اؤه بسب  قلة املوارد

قدم  معلومات مستكملة عن عمل املنظمة و جمال أنشاة مةا بعةد اةصةاد إىل اللجنةة الفرعيةة      

بتجارة األكا . وقد حت تبسةيي العمةل الةذن ي اةي الةدول اجلزريةة الناميةة الصة رية          املختصة

 ودجمه إىل حد ما مع العمل العام للمنظمة، مبا و ذلك مبادرة النمو األزرق.

54 28 

واصل  منظمة األغذية والزراعة عملاا على سالسل القيمة مع الاكيز على تاوير وتنمية سالسل 

 القيمة، بشكل خاص، و املناطق اآلسيوية واألفريقية.

55 29 

عةايري  املو  وأوجةه عةدم االتسةاق   "يليةل الفجةوات   معنونةة  أعد خبريا  استشاريا  ورقة  ي 

، وحت تقدمياا إىل الدورة اخلامسة عشةرة للجنةة الفرعيةة    البيرية" األغذيةتتبع املتعلقة ب قواعدالو

 COFI:FT/XV/2016/Inf.8بتجارة األكا  كالوثيقة  املختصة

57 30 

خبريا تةداولوا   15، مبشاركة 2015ُعقدت مشاورة اخلرباء، بدعم مالي من النرويج، و يوليوزمتوز 

بشن  مشروع اخلاوط التوجياية، الذن ُقدم فيمةا بعةد إىل الةدورة اخلامسةة عشةرة للجنةة الفرعيةة        

للمناقشة. وُعقدت املشةاورة الفنيةة و أبريلزنيسةا      2016املختصة بتجارة األكا  و فربايرزشباط 

 األكا .  للجنة مصايدوسيتم اإلبالغ عن نتائج االجتماع إىل الدورة الثانية والثالث  2016

59 31 
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وقدم  منظمة األغذية والزراعة الدعم الفين والبيانات بشن  حالة مبادرة االستدامة، إعدادا ملةراجعتام  

لبااقات التوسيم اإليكولوجي للمصايد الابيعية الداخلية "املعايري واالقتصاد األزرق"، الةيت ستصةدر و   

 .  2016مايوزأيار 

 مدتةه   أصةيا  املصةلية  وقدم  املنظمة الدعم الفةين وشةارك  و اجمللةس التةوجياي ملشةروع متعةدد       

سنوات، أن املبادرة العاملية بشن  استدامة األغذية البيرية، لتاوير أداة مرجعية لتقيةيم خاةي إصةدار     3

املنظمةة وغريهةا مةن    اخلاوط التوجياية إلصةدار الشةاادات و    باالستناد إىلالشاادات لألغذية البيرية 

وأطلق  هذه األداة املعيارية خالل املؤمتر عقدته املنظمة و في ةو، إسةبانيا، خةالل شةار      صكو  املنظمة.

 .2015أكتوبرزتشرين األول 

61 32 

يزال التعاو  ب  منظمة األغذية والزراعة واتفاقية التجارة الدولية بننواع اةيوانات والنباتةات   ال

الربيةةة املاةةددة بةةاالنقراض، مبوجةة  مةةذكرة التفةةاهم، مسةةتمرا ، ويتلقةةى التوجيةةه مةةن األعضةةاء 

املنظمةة  واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األكا  والسلاات الوطنية ملصةايد األكةا . وتواصةل    

العمل بشكل وثيق مع االتفاقية لكي تكو  قادرة على إيصال رغبات األعضاء وإلبقاء األعضاء على 

 (1)علم برخر القضايا والفرص. ويدعم برنةامج العمةل و املنظمةة األعضةاء فيمةا يتعلةق بالتةالي:        

لنظةر و إدراج  ( صنع القرار عندما جيرن ا2) االتصال قبل أ  يقاح األطراف إدراج التعديالت؛

 ( تنفيذ أن متالبات الحقة ذات صلة باإلدراج.3) التعديالت؛

، جمموعةة  2016بتجارة األكا ، اليت عقدت و أغادير  املختصةودعم  دورة اللجنة الفرعية 

اخلرباء االستشاري  التابعة للمنظمة باإل اع، لتقييماا بشن  إدراج أو شا  املقاحات املتعلقة 

ياء املائية املست لة جتاريا، خالل املةؤمتر السةابع عشةر لألطةراف و اتفاقيةة التجةارة       بننواع األح

الدولية بننواع اةيوانات والنباتةات الربيةة املاةددة بةاالنقراض، املزمةع عقةده و يونيةوزحزيرا         

 . وقد اقاح أطراف االتفاقية تعديل قائمة االتفاقية فيما يتعلق بنكةا  القةرش والشةفن ،   2016

 على الرغم من اإلشعار الناةائي بشةن  مقاحةات األنةواع سةيتم نشةره مةن قبةل االتفاقيةة فقةي،          

 . 2016أبريلزنيسا   27و 

ويال  من جمموعة اخلرباء االستشاري  التابعة للمنظمةة الاكيةز علةى املسةائل الفنيةة املتعلقةة       

تنفيةذ لتيقيةق اةفةا الفعةال.     جنةاح ال بمدارة مصايد األكا  وقضايا التجارة الدولية، واحتمال 

ويتضمن كال من تقرير اةركة الصادر عن االياد الدولي ةفا الابيعة وتقرير جمموعةة اخلةرباء   

االستشاري  التابعة للمنظمة، معلومات عن ضعف األنواع وانقراضاا )علم األحياء وعلم البيئةة(،  

يةة واقتصةادية ومعلومةات عةن مصةايد      ولكن عملية منظمة األغذية والزراعة توفر معلومات اجتماع

 األكا  إضافية.

ما يتعلق بتمويل جمموعة اخلرباء االستشاري  التابعةة للمنظمةة، ُأرسةل  طلبةات ركيةة و       وو

، لال  املساعدة بشن  زيادة استثمار الربنامج العادن للمنظمة ةضور عملية 2016أبريلزنيسا  

 .الدولية بننواع اةيوانات والنباتات الربية املاددة باالنقراضإدراج املقاحات التفاقية التجارة 

 

62 33 
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نظمة األغذية والزراعة، بالتعاو  الوثيق مع منظمة التجارة العاملية، بذل اجلاةود لتقةدم   تواصل م

، واملةدونات أو االتفاقيةات الدوليةة    واملعلمةات  والتعةاريف  ،آراء اخلرباء بشةن  ممارسةات السةوق   

 اليت قد تكو  ذات صةلة بتجةارة األكةا ، وال سةيما و جمةال دعةم مصةايد األكةا ،        القائمة 

 و الوق  املناس .

63 34 

مةن  التعاو  املستمر ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة اجلمار  العاملية و النسخة اجلديةدة   يتجلى

بالنسةبة   2017ينايرزكةانو  الثةاني    1، اليت ستدخل حيةز التنفيةذ و   2017النظام املنسق لعام 

 2017جلميع األطراف املتعاقدة و اتفاقية النظم املنسةقة. وستشةمل نسةخة النظةام املنسةق لعةام       

التعديالت املتعلقة باألكا  واملنتجات السمكية لألنواع وزأو أشكال املنتجات اليت ينب ي رصدها 

سةةيما لألنةةواع اطتمةةل أ  تكةةو  ماةةددة  ألغةةراض األمةةن ال ةةذائي وإلدارة أفضةةل للمةةوارد، وال

باالنقراض. وو الوق  اةاضر،   يةتم إحةراز أن تقةدم بشةن  فصةل األنةواع  سة  األصةل،         

مستزرع أو بّرن، نظرا لضيق الوق ، وعدم توفر رموز النظةام املنسةق وغيةا  الةدعم مةن غالبيةة       

والزراعةة هةذا الفصةل خةالل دورة      الدول األعضاء و النظام املنسق عندما اقاح  منظمة األغذية

 االستعراض السابقة.

64 35 

جيرن تقديم املساعدة التقنية لتنمية تربية األحيةاء املائيةة إىل البلةدا  بانتظةام ونشةاط علةى       

 أساس الال . 

69 36 

يديد األمن اةيون باعتباره واحدا من اجملاالت السبعة ذات األولوية، الةيت حةددتاا الةدورة     حت

الثامنة للجنة الفرعية املختصة بابية األحياء املائية كنساس لعملةاا و املسةتقبل. وبالتةالي، ميكةن     

علةى طلبةات    . وبنةاءً توقع املزيد من التوجيه من قبل اللجنة الفرعية املختصة بابية األحياء املائيةة 

اةكومات لليصول على املساعدة التقنية على املستوي  الوطين واإلقليمي، جترن منظمةة األغذيةة   

يليال للفجوات من خالل استبيا  التقييم الذاتي للمنظمةة بشةن  أداء وقةدرة صةية      والزراعة حاليا 

لوطنية واألطر اإلقليمية، مبةا و ذلةك   اةيوانات املائية. ويعترب ذلك أمرا أساسيا لتاوير السياسات ا

 بناء القدرات املستادفة، املتعلقة جبميع جوان  إدارة صية اةيوانات املائية.

70 37 

 ُبذل  اجلاود لتعزيز التعاو  فيما ب  بلدا  اجلنو  لتاوير االستزراع املائي املستدام، خصوصةا  

من خالل وضع الربامج ب  الفاو والص  وأفريقيا، وآسيا واطيي ا ةادئ، أو التعةاو  الثالثةي    

 ب  الفاو والص  ومملكة هولندا وبرامج أفريقيا. 

71 38 

 39 73 حت تنقي  املصاليات ويميلاا إىل مسرد مصاليات تربية األحياء املائية.
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جمموعةة العمةل االستشةارية دورتاةا األوىل مباشةرة قبةل الةدورة الثامنةة للجنةة الفرعيةة            عقدت

ت جمموعة العمةل  أعداملختصة بابية األحياء املائية. وحت يديد املشارك  وفقا لقواعد املنظمة. و

 ائية. دم  إىل اللجنة الفرعية املختصة بابية األحياء املتوصيات حمددة بشن  نااق مداوالتاا، ُق

74 40 

حت يديد األولويات اإلقليمية واملوافقة علياا، من خالل مشاورات شاملة وباتبةاع ناةج إقليمةي،    

 9إىل  5مةةن قبةةل الةةدورة الثامنةةة للجنةةة الفرعيةةة الةةيت اجتمعةة  و برازيليةةا، الربازيةةل، مةةن   

 .2015أكتوبرزتشرين األول 

76 41 

اطتمل، متويل أنشاة برنامج الشراكة العةاملي للناةوض     يكن من املمكن، كما أنه ال يبدو من 

بابية األحياء املائية من خالل امليزانية العادية؛ إ  امليزانية العادية ضعيفة جدا  ومن املتوقةع أ   

 هةي  الاريقةة الوحيةدة املمكنةة و هةذا الصةدد،       تبقى كذلك لبع  الوقة  و املسةتقبل. وكانة   

 استخدام امليزانية العادية لتوفري مبالغ مبدئية الستخداماا لتعبئة املوارد من خارج امليزانية.

مفاهيم ملشروع  )تربية األحياء املائيةة لتشة يل الشةبا  و     امذكرت تويقيقا  ذه ال اية، أعد

رسةات يسة    أفريقيا وجنو  شرق آسيا، وتربية األحياء املائية ومصايد األكا  بالزريعةة ومما 

إىل اجلاةات   اوُقةدمت األرصدة لألغذية، والدخل وفرص العمل و الدول اجلزرية النامية الصة رية(  

 املاحنة اطتملة للنظر فياا.

77 42 

تواصل منظمة األغذية والزراعة تقديم الدعم لألجازة اإلقليمية ملصةايد األكةا  التابعةة للمنظمةة     

وغري التابعة  ا، وهي تضالع بوظيفة األمانة لشةبكة أمانةات هيئةات املصةايد اإلقليميةة، الةيت       

سةةتعقد اجتماعاةةا السةةادس علةةى هةةامش الةةدورة الثانيةةة والةةثالث  للجنةةة مصةةايد األكةةا  و   

. وتوفر املنظمة أيضا  املساعدة التقنية ألمانات األجازة اإلقليمية ملصايد األكا  2016وليوزمتوز ي

املنشنة مبوج  دستور املنظمة، وإىل غريها. وعالوة على ذلك، حت إعادة تنشيي فريق املاام املعين 

 ن النشةرة اإلعالميةة  مأربع إصدارات  وُنشرتباألجازة اإلقليمية ملصايد األكا  التابع للمنظمة، 

 شبكة أمانات هيئات املصايد اإلقليمية. ل

81 43 

تواصل منظمة األغذية والزراعة تقديم الدعم إىل الدول واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصةايد األكةا    

 فيما يتعلق بتنفيذ اخلاوط التوجياية الدولية بشن  الصةيد و أعمةاق البيةار وو أعةالي البيةار،      

مبا و ذلك من خةالل مشةروع برنةامج أعمةاق البيةار و اطياةات       من خالل مشاريع خمتلفة، 

 املشاكة، التابع للربنامج العةاملي لةإلدارة املسةتدامة ملصةايد األكةا  وصةو  التنةوع البيولةوجي         

قةة  . وتتنةاول هةذه املشةاريع جمموعةة مةن القضةايا املتعل      و املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنيةة 

مبصايد األكا  و أعماق البيار مةن اجلوانة  القانونيةة والسياسةية، وإدارة مصةايد األكةا ،       

وتقييم األرصدة، والنظم اإليكولوجية البيريةة ا شةة، وتقيةيم األثةر، ويديةد األنةواع، و ةع        

إليكولوجية البيانات، وإعداد التقارير. وتتوفر على اإلنان  قاعدة للبيانات بشن  التدابري للنظم ا

 على طل  اجلمعية العامة لألمم املتيدة.  البيرية ا شة، ُوضع  بناًء

 

82 44 



13  COFI/2016/Inf.5 

 

وتعمل منظمة األغذية والزراعة حاليا على وضع اخلاوط التوجياية الدولية بشن  توسةيم معةدات   

الصيد. وسيساهم معيار توسيع معدات الصةيد بشةكل إجيةابي و املشةاكل النا ةة عةن معةدات        

 واملاجورة و مصايد األكا  و املياه العميقة. الصيد املفقودة

وتعمل منظمة األغذية والزراعة، جنبا إىل جن  مع العديد من الشركاء، على مسةاعدة البلةدا  و   

فام آثار ت ري املناخ ويم  اطياات علةى مصةايد األكةا  وتربيةة األحيةاء املائيةة، بقيةاس        

يديةةد أولويةةات يةةات التخفيةف ضةةمن القاةةاع، و انبعاثةات غةةازات االحتبةةاس اةةةرارن وإمكان 

التنفيذ، ومتثيل القااع و املناقشات الوطنية والعاملية بشن  ت ري املناخ والوصةول إىل التمويةل مةن    

(، املتداخلةة ضةمن   2016-2011اسةااتيجية ت ةري املنةاخ )   ويساشد هةذا العمةل ب  أجل املناخ. 

 بشن  املنةاخ لتنسيق  ا من خالل الشراكة العاملية اسااتيجيات وأطر أوسع للمنظمة، واليت يتم ا

لليصول علةى   COFI/2016/8ومصايد األكا  وتربية األحياء املائية. يرجى الرجوع إىل الوثيقة 

 معلومات إضافية.  

دعم  منظمة األغذية والزراعة، من خالل التمويل من خارج امليزانية، البلدا  األعضاء لتيسة   

مصايد األكا  و سياق نظام إيكولوجي، مبا و ذلك ما يتعلةق بةالتنوع البيولةوجي مةن     استدامة 

 خالل تابيق ناج النظام اإليكولوجي على مصايد األكا .

وتواصل املنظمة التعاو  بنشاط مع املؤسسات الدولية ذات الصلة )مثل اتفاقية التنوع البيولوجي، 

( إلنشةاء أوجةه التةرزر بة  الةربامج      وغريهةا البيئة العاملية، وبرنامج األمم املتيدة للبيئة، ومرفق 

 اطددة اليت تادف إىل تعزيز االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي. 

وقد وضع  منظمة األغذية والزراعة وثيقة مشةروع ملرحلةة جديةدة لربنةامج نانسةن لةناج النظةام        

إىل البلدا  الساحلية و أفريقيا، بشةن    ، الذن يتضمن تقديم الدعماإليكولوجي و مصايد األكا 

خمتلف جوان  استدامة مصايد األكا ، مبا و ذلك آثار يم  اطياات، والتلةوث، وت ةري   

متةوفر   Fridtjof Nansenاملناخ، على املةوارد السةمكية والةنظم اإليكولوجيةة البيريةة. الةدكتور       

 ن  املذكورة أعاله. للمساعدة و الربنامج، وسيتم إجراء دراسات حول اجلوا

أجرت املنظمة دراسة شاملة عن آثار يم  اطياةات علةى مصةايد األكةا  وتربيةة األحيةاء       

املائية، بالتعاو  مع الوكالة الدولية للااقةة الذريةة واملركةز العلمةي و مونةاكو. وسةتقيم الدراسةة        

ايد األكةا  وتربيةة األحيةاء    املعرفة العلمية املتاحة، واآلثار البيئية واالقتصادية علةى قاةاع مصة   

 املائية، وكذلك التكلفة والفوائد اطتملة لتدابري التكيف. 

83 45 

جيرن متابعة ذلك و تنفيذ ناج النظام اإليكولوجي و تربية األحياء املائية، الةذن جيةرن الاويةج    

 وإىل البلدا .   له بنشاط مع البلدا ، ومن خالل تقديم املشورة بشن  السياسات عن طريق الشركاء

84 46 
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دعم املقدم للبلدا  األعضاء و التنفيذ العملي لناج النظام اإليكولوجي، الةذن ُيفاةم علةى    أصب  ال

أنه الناج الذن يعزز التكامل ب  الركائز الثالثة لالستدامة، التزاما طويال ودائما و املنظمة. وقةد  

ويج، حت ذلك بفضل توافر التمويةل مةن خةارج امليزانيةة، مثةل، مشةروع نانسةن املمةول مةن النةر          

مشةةاريع النظةةام ومشةةاريع البيةةر األبةةي  املتوسةةي املمولةةة مةةن إيااليةةا وااليةةاد األوروبةةي، أو  

اإليكولوجي البيرن الكبري املمولة من مرفق البيئة العاملية مثل النظام اإليكولوجي البيرن الكةبري  

ذا الةناج و  لتيار الكنارن، والنظام اإليكولةوجي البيةرن الكةبري خللةيج البن ةال. وحت تعمةيم هة       

 مشاريع أخرى، وأصب  إطارا مرجعيا ملصايد األكا  املستدامة. 

كما حت الاويج لناج النظام اإليكولوجي و تربية األحياء املائية و سياق املشاريع املمولة من مرفق 

 البيئة العاملية و أمريكا الالتينية، وأفريقيا، وجنو  شرق آسيا. 

راعةة مةع اجمللةس الةدولي الستكشةاف البيةار، واإلدارة البيريةة        تعاون  منظمةة األغذيةة والز  

واجلوية الوطنية و الواليةات املتيةدة، وإدارة مصةايد األكةا  واطياةات و كنةدا، و تنظةيم        

ورشة عمل حول "تفعيل ناج النظام اإليكولوجي". واطلع  ورشة العمل على اخلةربات اطةرزة   

اليت يشار إلياا كمدارة قائمة على النظام  -ة املتعددة القااعات حتى اآل  و تنفيذ اإلدارة البيري

اطيي األطلسي، وحددت اخلاوات للمضةي قةدما   و  –ناج النظام اإليكولوجي  واإليكولوجي أ

 و التنفيذ. 

85 47 

 48 86   املزيد من التفاصيل والدقة التقنية فيما يتعلق مببادرة النمو األزرق. COFI/2016/9تتضمن الوثيقة 

أعاله. سةيتم املشةاركة و تنظةيم مةؤمتر      82يرجى الرجوع إىل اإلجراءات املتخذة استجابة للفقرة 

عاملي بشن  التكيف مع ت ري املناخ و مصايد األكا  وتربية األحياء املائية و بانكو ، تايالند، 

 .2016أغساسزآ   10إىل  8من 
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ومسوح مصايد األكا  وتربية األحياء املائية، مةع الاكيةز   ُوضع  اخلاوط التوجياية لتعدادات 

بشكل خاص على ص ار القائم  على التش يل، و إطةار جةدول أعمةال البيةوث االسةااتيجية      

العاملية لتيس  الزراعة واإلحصاءات و األرياف. وأتةي  اإلصةدار األول علةى شةبكة اإلنانة ،      

حاليا. وباإلضافة إىل ذلك، شارك  املنظمة بنشاط و وضةع  ي قيد الاباعة اوأما النسخة الثانية ف

وتنفيذ املسوحات االجتماعية واالقتصادية الوطنية. وقد بدأ املشروع و ُعمةا  وهةاييت، وهةو قيةد     

 املناقشة و بن الديش وكمبوديا ونيكاراغوا.

. وقد جةذ  أكثةر مةن    2015أكتوبرزتشرين األول  9و 8سبانيا، و إُعقد املؤمتر بنجاح و في و، 

مشار  وزير ووفد ركي من خمتلف أحناء العا ، السةتعراض مدونةة السةلو . وحت تنةاول      500

واجه على مدى السنوات العشرين املقبلة، مثةل الصةيد للمسةتقبل،    العديد من التيديات اليت سُت

األكةا  وحقةوق   وتقارير األسواق، واملستالك  والصناعة، والتجارة والتيديات، وإدارة مصةايد  

الوضع واآلفاق، واالسةتدامة والشةاادات.    –الصيد، والصيد غري القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم 

 كما حت تنظيم مائدة وزارية مستديرة بشن  النمو األزرق. 
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متة  اإلحاطةةة بالتوصةةيات بالكامةةل وانعكسةة  قةدر اإلمكةةا  و مشةةروع برنةةامج العمةةل املتعةةدد   

 ملزيد من املراجعة من قبل األعضاء. 2019-2016السنوات للفاة 
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 51 90 من النص األساسي. 2015انعكس  التعديالت على النيو املناس  و طبعة عام 

الرئيس مثانية اجتماعات ملكت  الدورة الثانيةة والةثالث  للجنةة مصةايد األكةا ، وثالثةة        نظم

 اجتماعات غري ركية ألعضاء جلنة مصايد األكا  اآلخرين، خالل الفاة ما ب  الدورات. 
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  ،2015وافق  الدورة الثالثةة واخلمسةو  بعةد املائةة جمللةس املنظمةة و ديسةمربزكانو  الثةاني         

 علةةى أ  يكةةو  موعةةد انعقةةاد الةةدورة الثانيةةة والةةثالث  للجنةةة مصةةايد األكةةا  و الفةةاة         

 .2016يوليوزمتوز  15و 11ما ب  
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اسُتكمل تقرير الدورة اةادية والثالث  للجنة مصايد األكا  مع تعليقات إضافية من األعضةاء،   

 بالتشاور الوثيق مع املكت .
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