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A 

 جلنة مصايد األمساك

 الدورة الثانية والثالثون

 2016يوليو/ متوز  15-11روما، 

 التطورات يف املنتديات اليت تهّم والية جلنة مصايد األمساك

 

 

 موجز

 

حتيط هذه الوثيقة اللجنة علمًا بالتطورات يف املنتديات األخرى اليت تهّم والية جلنة مصايد األمساك، يف داخل املنظمة 

 وخارجها على حد سواء. وتغطي الوثيقة القرارات والتوصيات من قبل األجهزة الرئاسية األخرى يف املنظمة، 

 ن الفنية األخرى، وكذلك منتدى دولي خارج املنظمة.   مثل املؤمتر، واجمللس، واملؤمتر اإلقليمي، واللجا
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 مؤمتر املنظمة   -أواًل

 

، 2015يونيووححزيران   13إىل  6، يف دورته التاسعة والثالثني املنعقدة يف روما يف الفرتة من 1أقّر مؤمتر املنظمة -1

 للجنووة مصووايد األمسوواك، وقووام علووى وجووه   االسووتنتاجات والتوصوويات الووواردة يف تقريوور الوودورة االاديووة والووثالثني   

 :اخلصوص مبا يلي
 

)أ( أعرب عن تأييده لعمل الفاو يف جمال مصايد األمساك وتربية األحياء املائية استنادًا إىل األهداف االسرتاتيجية للفاو، 

د غري القانوني دون إبالغ مع تسليط الضوء على مبادرة النمو األزرق، وتنفيذ االتفاق بشأن تدابري دولة امليناء ملنع الصي

 ودون تنظيم، ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، واخلطوط التوجيهية الدولية بشأن إدارة الصيد العرضي؛

 

)ب( رحّب باخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية االجم يف سياق األمن الغذائي 

 العاملية لدعم تنفيذهما؛ والقضاء على الفقر وبربنامج املساعدة

 

 )ج( رحّب باخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة العلم؛

 

)د( شدد على أهمية تنمية مصايد األمساك وتربية األحياء املائية البحرية والداخلية بشكل مستدام باعتبارها إسهامًا 

 خفيف من وطأة الفقر، وتعزيز القدرة على الصمود؛لتحقيق األمن الغذائي والتنمية املستدامة، واستقرار األسواق، والت

 

)هو( أعرب عن دعمه للجهود اليت تبذهلا الفاو لتنمية القدرات يف جماالت مجع البيانات وحتليلها، وتقييم األرصدة، 

 .واإلدارة، وتربية األحياء املائية، والتنمية يف مرحلة ما بعد الصيد وعلى مستوى السياسات

 

 املنظمةجملس    -ثانيًا

 

ديسمربحكانون األول  5إىل  1قام جملس املنظمة، يف دورته اخلمسني بعد املائة املنعقدة يف روما يف الفرتة من  -2

 :2، مبا يلي2014

 

 وقام فيه، ردة)أ( أقّر االستنتاجات املنبثقة عن تقرير الدورة االادية والثالثني للجنة مصايد األمساك والتوصيات الوا

 :يلي مبا خاص بشكل
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لرتكيز عمل املنظمة يف جمالي مصايد األمساك وتربية األحياء  ًا( رحّب باألهداف االسرتاتيجية للفاو باعتبارها أساس1)

 املائية على األمن الغذائي واالد من الفقر واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية؛

 

 سعيًا إىل حتقيق األهداف االسرتاتيجية؛على مواصلة تعزيزها  وشّجع مببادرة النمو األزرق ( ورّحب2)

 

( وشّدد على أهمية استمرار عمل الفاو لدعم التنفيذ الفعال لتدابري دولة امليناء ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 3)

 ائية؛واخلطوط التوجيهية الدولية إلدارة الصيد العرضي، إىل جانب التنمية املستدامة ملصايد األمساك وتربية األحياء امل

 

( ورّحب مبقرتح وضع برنامج للمساعدة العاملية دعمًا لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد 4)

 يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر؛ الجمااألمساك الصغرية 

 

كافحة الصيد غري القانوني دون ( ورّحب بإقرار اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة العلم اليت ستساهم يف م5)

 إبالغ ودون تنظيم؛

 

( وأقّر بأهمية مصايد األمساك الداخلية كوسيلة لبلوغ األهداف االسرتاتيجية املتعّلقة باألمن الغذائي والتنمية املستدامة 6)

 والتخفيف من وطأة الفقر واستقرار األسواق وزيادة القدرة على الصمود؛

 

 تنمية القدرات يف جماالت مجع البيانات وحتليلها وتقييم األرصدة واإلدارة ويف مرحلة  ( وشّجع الفاو على دعم7)

 ما بعد الصيد، ووضع السياسات.

 

اجمللس أيضا بإقرار الفاو بالبلدان اليت حققت الغايات اخلاصة مبؤمتر القمة العاملي لألغذية وباألهداف  ورحب )ب(

ة توجيه عمل املنظمة خالل السنوات الثالث املاضية قد أعطى زمخًا جديدًا ملكافحة إىل أن إعاد مشريًا اإلمنائية لأللفية،

 اجلوع، وال سيما من خالل تعزيز مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة.

 

 اجمللس على تقرير الدورة التاسعة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، ووافق على االتفاق املعدل ووافق )ج(

 اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط. إلنشاء
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 الثاني نوفمربحتشرين  30وقام جملس املنظمة، يف دورته الثالثة واخلمسني بعد املائة املنعقدة يف روما من  -3

 :3، مبا يلي2015ديسمربحكانون األول  4إىل 
 
وافق على تقرير الدورة األوىل بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، وعلى الالئحة الداخلية املعدلة  )أ(

 .يف أفريقيا للجنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية

 

)ب( وأعرب عن تقديره لعرض مت تقدميه بشأن نتائج االحتفاالت بالذكرى العشرين لوضع مدونة السلوك بشأن الصيد 

 (؛2015أكتوبرحتشرين األول  8-7الرشيد )فيغو، إسبانيا، 

 

القرتاح، بهذا ا )ج( وأّطلع على اقرتاح مجهورية كوريا إنشاء جامعة عاملية ملصايد األمساك يف مجهورية كوريا، ورّحب

متهيدًا إلحالته إىل مؤمتر  2016وأشار إىل أنه سيكون حمط مزيد من النقاش من ِقبل األجهزة الرئاسية املعنية يف عام 

 .2017املنظمة يف عام 

 

 املؤمترات اإلقليمية   -ثالثًا

 

 ، يف دورته الرابعة والثالثني املنعقدة 4قام مؤمتر املنظمة اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب -4

 ، مبا يلي:2016مارسحآذار  3فربايرحشباط إىل  29يف مكسيكو سييت، املكسيك، يف الفرتة من 
 
أخذ علمًا بأنه، على الرغم من اإلفراط يف االستغالل االالي للموارد السمكية يف املنطقة، ميكن زيادة إنتاج  )أ(

يف األمن الغذائي والدخل وسبل العيش من خالل االستثمار يف إدارة مصايد األمساك  قطاع مصايد األمساك وإسهامه

 اإلقليمية وتربية األحياء املائية.

 

 وبزيادة تعاونها  رب وسط األطلسيغأمساك مصايد  يئةهأقّر بالتحسينات اليت أدخلت على عمل وأداء  )ب(

ومنظمة أمريكا الوسطى املعنية بقطاع مصايد األمساك يف منطقة البحر الكارييب ملصايد األمساك مع اآللية اإلقليمية 

 رب وسط األطلسيغأمساك مصايد  يئةهوتربية األحياء املائية. كما أخذ علما باملنافع احملتملة للمنطقة إذا ما ُحّولت 

أن تطور تآزرات إجيابية جدًا بني األعضاء افق على أنه ميكن ملنظمة كهذه إىل منظمة إقليمية إلدارة مصايد األمساك، وو

أمساك مصايد  يئةهللزيادة فعالية التعاون اإلقليمي يف جمال مصايد األمساك. وطلب أن تنظر الدورة السادسة عشرة 

 إىل منظمة إقليمية، إذا ما رغب  هليئةاعم عملية حتويل يف إمكانية توفري املوارد الكافية لد رب وسط األطلسيغ

 األعضاء يف ذلك.
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أخذ علمًا أن دول اإلقليم كلها تقريبًا منخرطة بدرجات متفاوتة يف الصيد يف املياه الداخلية وتربية األحياء  )ج(

ر واستحداث وظائف وتعزيز املائية، وأن ذلك يلعب دورًا رئيسيا يف األمن الغذائي والتغذوي ويف القضاء على الفق

 االقتصادات اإلقليمية.

 

البحر الكارييب وأمريكا الالتينية يف الداخلية وتربية األحياء املائية  األمساك مصايدصادق على توصيات هيئة  )د(

الريفية  بتعزيز التعاون مع البلدان يف إعداد وتنفيذ سياسات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية بهدف تعزيز التنمية

البحر الكارييب لألمن الغذائي اإلقليمية، مبا يف ذلك تلك القطاعات اليت تغطيها خطة مجاعة دول أمريكا الالتينية و

. وأّيد اجلهود املبذولة لنشر اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية االجم والتغذية

وجيهية ملنظمة األغذية والزراعة لرتبية األحياء املائية يف بلدان املنطقة. كما أيد مواصلة املساعدة على تنفيذ واخلطوط الت

اخلطوط التوجيهية، إىل جانب تعزيز خدمات اإلرشاد لرتبية األحياء املائية وملصايد األمساك والشراكة مع الصيادين 

وأخريًا، وافق على حتديد أولويات الدعم لتعزيز: نظم الصحة والسالمة ملنتجات مصايد األمساك وتنظيمهم.  مربيو

؛ وأدوات زيادة لضمان االستخدام املستدام للمواردواإلشراف األمساك وتربية األحياء املائية؛ وآليات الرصد واملراقبة 

قدرة صمود وتكيف جمتمعات صيد األمساك وتربية األحياء املائية جتاه آثار تغري املناخ. ووافق أيضًا على إعطاء أولوية 

على إدراج هذه املنتجات يف لوضع اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية لزيادة استهالك األمساك ومثار البحر، مع الرتكيز 

 املشرتيات العامة.الوجبات املدرسية وبرامج 

 

، يف دورته الثالثة والثالثني املنعقدة يف بوتراجايا، ماليزيا، 5قام مؤمتر املنظمة اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ -5

 ، مبا يلي:2016مارسحآذار  11إىل  7يف الفرتة من 
 
اعترب مبادرة النمو األزرق مبثابة نهج شامل إزاء اإلدارة املستدامة واالستخدام الفعال للموارد الطبيعية لتحقيق األمن  )أ(

 الغذائي، والنمو التغذوي واالقتصادي يف آسيا واحمليط اهلادئ.

 

يد األمساك وتربية األحياء وأشار إىل أن النظم البيئة البحرية الصحية تتسم بأهمية حامسة بالنسبة الستدامة مصا )ب(

 املائية، وأبدى قلقه إزاء اآلثار السلبية املرتتبة على التغّيرات البيئية مثل املناخ، واألراضي، واستخدام املياه والتلوث؛

 

وأحاط علمًا باالاجة االامسة إىل اختاذ تدابري مسّرعة ومتسقة للقضاء على الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون  )ج(

يم، للحّد من االستغالل املفرط للموارد السمكية وموارد مائية أخرى، والتقليل من أضرار املوائل، والتلوث وعوامل تنظ

 أخرى تقّلص مساهمة مصايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية يف األمن الغذائي، والتغذية والنمو االقتصادي؛
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األمساك وتربية األحياء املائية بشكل ملحوظ من خالل إضفاء الطابع املهين  وأشار إىل إمكانية تعزيز قدرات مصايد )د(

، والشباب لقضايا اجلنسانيةلعلى القوة العاملة يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية حبيث تصبح أكثر مشولية 

 والسكان األصليني؛

 

 - يدة إلدارة مصايد األمساك الساحلية يف احمليط اهلادئوأقّر بالدرجة العالية من التآزر بني الوثيقة املوجهة اجلد )هو(

ملصايد األمساك الساحلية: مسارات التغيري واخلطوط التوجيهية الطوعية للفاو لضمان استدامة مصايد  اجلديد لنشيدا

 يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر؛ الجمااألمساك الصغرية 

 

اخلمس املرتابطة يف مبادرة النمو األزرق، اليت جتمع بني اإلصالح يف جمال السياسات وأقّر بأن االسرتاتيجيات  )و(

واإلصالح املؤسسي وبني التدابري يف امليدان، توّفر توقعات يف املدى البعيد لتحفيز اإلدارة املستدامة ملوارد قطاعي مصايد 

تصادي واألمن الغذائي من جهة واالفاظ على املوارد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يتيح التوفيق بني النمو اق

 املائية من جهة أخرى؛

 

وأقّر بأن املسارات لتنفيذ مبادرة النمو األزرق حمّددة حسب السياق، وجيب أن يتم تكييفها مع امليزات  )ز(

 االجتماعية، والبيئية، والثقافية واالقتصادية يف كل إقليم فرعي؛

 

عاون اإلقليمي بني الفاو وشركاء إقليميني آخرين من أجل تعزيز التآزرات وتفادي االزدواجية وشّدد على أهمية الت )ح(

 يف تنفيذ أنشطة ومبادرات النمو األزرق؛

 

وأوصى بتوسيع نطاق مبادرة النمو األزرق للفاو حبيث تشمل مصايد األمساك البحرية والداخلية وقطاع تربية  )ط(

 الفرعيني آلسيا واحمليط اهلادئ؛األحياء املائية يف اإلقليمني 

 

 وأشار إىل امليزة النسبية للفاو يف املسائل املتعلقة مبصايد األمساك، وأهمية أن تقدم املنظمة مشورة اخلرباء  )ي(

 يف املنتديات الدولية ذات الصلة عند الطلب.

 

 ل مساعدتها يف:وطلب املؤمتر إىل الفاو تعزيز الدعم املقدم إىل البلدان األعضاء من خال )ك(
 

 وضع نظم إنتاج قادرة على الصمود يف قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛ (1)

من خالل متكني مصايد األمساك الصغرية  ة النطاقصغريالاإلدارة الفعالة ملصايد األمساك الساحلية  (2)

للفاو لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق ومصايد أمساك الكفاف كما تبّينه اخلطوط التوجيهية الطوعية 

 النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر؛

 بناء القدرات للقضاء على صيد األمساك غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم؛ (3)
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وضع نظم إنتاج فعالة من حيث التكلفة يف جمال تربية األحياء املائية، مبا يف ذلك األعالف  (4)

 ستدامة ويف متناول اليد إلنتاج تربية األحياء املائية؛امل

بناء القدرات لدعم التنفيذ الفعال التفاقية تدابري دولة امليناء للفاو، واألمن البيولوجي املائي وتدابري  (5)

 الوقاية من األمراض؛

مع أمانة مجاعة احمليط حتسني إدارة مصايد األمساك الصغرية النطاق وتربية األحياء املائية بالتعاون  (6)

 يف جنوووب احملوويط اهلووادئ،  للبيئووة اإلقليمووياحملوويط اهلووادئ، والربنووامج مصووايد  مسوواك منتوودىأاهلووادئ، ووكالووة 

 .من بني غريها

 

، يف دورته التاسعة والعشرين املنعقدة يف أبيدجان، كوت ديفوار، يف الفرتة 6قام مؤمتر املنظمة اإلقليمي ألفريقيا -6

 ، مبا يلي:2016أبريلحنيسان  8إىل  4من 
 
 القدرة على الصمود للتصدي للمخاطر املرتبطة بتغري املناخ وعوامل أخرى، مبا يف ذلك  شّدد على أهمية بناء )أ(

( نظم 2) ( اإلدارة املستدامة للنظم اإليكولوجية الداخلية والبحرية على السواء ملا فيه فائدة مجيع أصحاب املصلحة؛1)

 ( القدرة القوية على مكافحة اآلفات واألمراض النباتية وااليوانية؛3ضي واملياه املناسبة؛ و)مراقبة األرا

 

السليمة مبا يف ذلك اخلطوط  وأوصى املنظمة بدعم الدول األعضاء لتعزيز األطر املؤسسية والتنظيمية والسياساتية )ب(

التوجيهية الطوعية بشأن االوكمة املسؤولة اليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين 

والعمليات الشفافة الختيار الشركاء من القطاع اخلاص واملشاريع اليت سيجري تنفيذها يف إطار الشراكات بني القطاعني 

 ؛العام واخلاص

 

 وحددت املشاورة اإلقليمية الفرعية ألفريقيا الوسطى ثالثة جماالت ذات أولوية وإجراءات ذات صلة بها من أجل: )ج(

( تطوير سالسل قيمة مبتكرة يف جماالت الزراعة والثروة االيوانية ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية والغابات؛ 1)

تعزيز قدرة األسر الريفية على الصمود يف وجه الصدمات واألزمات؛ ( 3الطبيعية؛ )دعم التنمية املستدامة للموارد ( 2)

اختاذ إجراءات فعالة ملكافحة املخاطر والتهديدات ذات الصلة باألمراض االيوانية والبشرية واألمراض االيوانية ( 4)و

 اء املثقبيات، واجلمرة اخلبيثة، املنشأ )مثل فريوس إيبوال، وأنفلونزا الطيور، وطاعون اجملرتات الصغرية، ود

 لب، وغري ذلك(.وداء الّك

 

وحددت املشاورة اإلقليمية الفرعية لشرق أفريقيا مخسة جماالت ذات أولوية وإجراءات ذات صلة بها من أجل:  )د(

املناخ  ( تعزيز االستخدام واإلدارة املستدامني للموارد الطبيعية بهدف معاجلة األسباب اجلذرية للجفاف وتغّير1)

( زيادة اإلنتاج الزراعي وإنتاجية قطاعات 3( تيسري التحّول الزراعي مع االستفادة من عنصر الشباب؛ )2وآثارهما؛ )
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 ( دعم تصميم السياسات واألطر اإلقليمية الفرعية وتنقيحها؛ 4احملاصيل والثروة االيوانية ومصايد األمساك؛ )

تعلقة ببناء القدرة على مواجهة كوارث اجلفاف وحتقيق االستدامة التابعة للهيئة ( توفري الدعم الفين إىل املبادرة امل5و)

 .االكومية الدولية املعنية بالتنمية، وخطة االستثمار اإلقليمية التابعة للربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا

 

 ح بشكل صارم انتهاكات حقوق اإلنسان ودعا اإلعالن الصادر عن منظمات اجملتمع املدني الفاو إىل أن تكاف )هو(

يف قطاعي األغذية والزراعة، مع بذل جهود جدية لضمان مساءلة الشركات، مبا يف ذلك اختاذ التدابري العقابية يف حق 

منتهكي االقوق. وتشمل الصكوك القائمة ذات الصلة على سبيل الذكر ال االصر: إعالن األمم املتحدة القوق اإلنسان، 

الدولي املعين باإلصالح الزراعي والتنمية الريفية، ومشروع إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الفالحني وغريهم  واملؤمتر

من العاملني يف املناطق الريفية، واخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن االوكمة املسؤولة اليازة األراضي، واخلطوط 

 االجم، ومشروع معاهدة األمم املتحدة امللزمة بشأن الشركات التوجيهية الطوعية بشأن مصايد األمساك الصغرية 

 عرب الوطنية وحقوق اإلنسان.

 

 ويف نهاية املؤمتر، أقر الوزراء إعالن أبيدجان الوزاري بشأن األمن الغذائي والقطاعات الزراعية يف ظّل تغري املناخ". )و(

 

 ثني املنعقودة يف أنطاليوا، تركيوا، يف الفورتة     ، يف دورته الثال7اإلقليمي ألوروبا األغذية والزراعة منظمةقام مؤمتر  -7

 ، مبا يلي:2016مايوحأيار  6إىل  4من 
 
أّكد على أهمية الزراعة ومصايد األمساك واالراجة ودورها االاسم يف املساهمة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة،  )أ(

كافة األطراف الفاعلة على طول السلسلة  وكذلك على ضرورة التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، ومسؤولية

 .الغذائية، مبا يف ذلك املزارعون وجتار التجزئة وصناع القرار

 

 لتحقيق مزيد من الرتكيز  2017-2016ودعم التعديالت اليت أدخلت على املبادرات اإلقليمية لفرتة السنتني  )ب(

راعية وتكامل األسواق يف أوروبا وآسيا الوسطى؛ وكذلك ( جتارة األغذية الز2يف عمل املنظمة بشأن، يف مجلة أمور، )

 االهتمام بتعزيز األمن الغذائي والتغذية وإدارة املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك مصايد األمساك والغابات، والسيطرة 

 .على األمراض واآلفات النباتية وااليوانية وخماطر سالمة األغذية

 

ت وأدوار قطاعي مصايد األمساك واالراجة، وال سيما مساهمتهما يف اإلدارة وأكّد على أهمية اعتبار اجتاها )ج(

 .املستدامة للموارد الطبيعية ويف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

 

وردا على التقرير الذي قدمه رئيس اهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية، قام املؤمتر  )د(

( قبل أن تصبح تقارير اهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية جزءًا ال يتجزأ 1يلي: )مبا 
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نّوه بأن اهليئة االستشارية األوروبية للمصايد وتربية األحياء املائية الداخلية تشّكل منصة ( 2) ؛من املؤمتر اإلقليمي

 الضوء سلط( 3) ؛ة األمساك يف املياه الداخلية األوروبية واألنواع املفرتسة والدخيلةجيدة لألحباث يف مواضيع كمثل هجر

على أهمية حتقيق حضور عدد أكرب من األعضاء دورات اهليئة، خاصة يف ضوء اهلدف املتمثل يف "االستمرار يف تطوير 

أّكد االاجة ( 4)و ؛ية األحياء املائية يف أوروبا"اهليئة على أنها املنظمة األوروبية الرائدة ملصايد األمساك الداخلية وترب

إىل حتسني ربط عمل اهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية بقضايا عاملية هامة، كاألمن 

 الغذائي، وحتسني مواءمة مهمتها وخطة عملها مع أهداف التنمية املستدامة.

 

 ر عن منظمات اجملتمع املدني، اليت تشمل ممثلني عن جمتمعات الصيادين والعاملني كما دعا اإلعالن الصاد (وه)

واألرصدة  الزريعةويف جمال صيد األمساك، إىل العديد من اجلوانب، يف مجلة أمور، لضمان الوصول إىل األراضي واملياه 

غرية النطاق، تأكيدا على أهمية مصايد السمكية والغابات، من خالل الرجوع إىل اخلطوط التوجيهية ملصايد األمساك الص

األمساك املدعومة من اجملتمع احمللي وأسواق املزارعني، وعلى أهمية مساهمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، 

وال سيما مصايد األمساك الصغرية النطاق، وكذلك دور جمتمعات الصيادين والعاملني يف جمال صيد األمساك، يف حتقيق 

 الغذائي فيما يتعلق بنتائج جلنة األمن الغذائي العاملي وأهداف التنمية املستدامة.  األمن

 

 ، يف دورتووه الثالثووة والووثالثني املنعقوودة يف رومووا، يف الفوورتة    8قووام مووؤمتر املنظمووة اإلقليمووي للشوورق األدنووى    -8

 ، مبا يلي:2016مايوحأيار  13إىل  9من 
 
 ربية األحياء املائية واألنشطة املتصلة بصيد األمساك واملنافع املستدامة املستمدة أشار إىل أهمية مصايد األمساك وت )أ(

من احمليطات والبحار واملناطق الساحلية واملسطحات املائية الداخلية، مع الرتكيز على دور مصايد األمساك البحرية 

 دام موارد املياه العذبة؛للتخفيف من الضغط على نظم إنتاج األغذية األخرى، مع أدنى حد ممكن من استخ

 

ورحب باجلهود واإلجراءات املتخذة من ِقبل البلدان واملنظمة والشركاء بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  )ب(

 كأسس لفرص النمو األزرق؛

 

ولوجية والنمو وأقر تطبيق مبادرة املنظمة للنمو األزرق يف اإلقليم ومكوناتها، مبا يف ذلك خدمات النظم اإليك )ج(

 االقتصادي واملنافع البيئية والتنمية االجتماعية، ضمن إطار املبادرات اإلقليمية الثالث؛

 

)د( وأحاط علما بالعرض الذي تقدمت به الكويت لتكون بلدًا حمط الرتكيز بالنسبة إىل مبادرة النمو األزرق واملساعدة 

 ايد األمساك وتربية األحياء املائية، وكذلك لتعزيز القيمة املضافة الفنية اليت تقدمها املنظمة فيما يتعلق بقطاعي مص

 على امتداد سلسلة اإلمدادات السمكية يف اإلقليم؛
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 )هو( وطلب من البلدان تكثيف اجلهود ملواجهة آثار تغري املناخ والتلوث على النظم اإليكولوجية البحرية يف اإلقليم؛

 

يف مواجهة الصيد غري القانوني دون النطاق جمتمعات الصيد التقليدية والصغرية البلدان على محاية مصاحل  )و( وحّث

 ؛تنظيمإبالغ ودون 

 

)ز( وناشد الدول األعضاء التوقيع على اتفاقية املنظمة بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوني 

 .دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

 

( دعم البلدان األعضاء من خالل تنظيم فعاليات لتبادل املعارف والتجارب، 1املؤمتر من املنظمة ما يلي: ))ح( وطلب 

مساعدة ( 2) وبناء القدرات لتطوير قطاع مستدام وقابل لالستمرار ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف اإلقليم؛ 

القطري واإلقليمي، وتبادل املعلومات ومجعها ونشرها من ِقبل مركز  البلدان يف تقييم املوارد السمكية على املستويني

وضع خطوط توجيهية بشأن إجراء تقييمات لألثر ( 3) إقليمي لرصد األمساك يتم إنشاؤه كمستودع للبيانات واملعلومات؛ 

ايد األمساك وتربية األحياء تعزيز املعارف والقدرات الفنية يف جمالي مص( 4) البيئي ملشاريع تربية األحياء املائية؛ 

 دعم الدول األعضاء يف مكافحة األمراض املتصلة ( 5) ولك التعاون بني بلدان اجلنوب؛ ذاملائية، مبا يف 

 باألمساك يف اإلقليم.

 

 واستعرض املؤمتر التطورات األخرية ومداوالت جلنة األمن الغذائي العاملي، وشّجع مجيع أصحاب املصلحة  )ط(

توصيات املنبثقة عن املوائد املستديرة بشأن "مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة لألمن الغذائي على تنفيذ ال

 والتغذية"، يف مجلة أمور أخرى.

 

اء مون كول مون البلودان األعضو     ، وطلب لهيئة اإلقليمية ملصايد األمساكوأحاط املؤمتر علمًا بتوصيات الدورة الثامنة ل )ي(

 واملنظمة تنفيذ التوصيات حسب االقتضاء.

 

ات هجوشدد املتحدث باسم منظمات اجملتمع املدني على ضرورة احرتام حقوق ومصاحل الصيادين، من بني  )ك(

 يف كافة جوانب التنمية الزراعية. ، أخرى

 

لسالم"، على أهمية التنمية وشدد الوزراء ورؤساء الوفود، يف اإلعالن الوزاري عن "األمن الغذائي واالستقرار وا )ل(

الشاملة واملستدامة اليت تشمل بالكامل الزراعة ومصايد األمساك واالراجة والثروة االيوانية وتوفر فرص عمل وتنمية 

 تشجيع السالم واالستقرار يف اإلقليم. غرضبمتساوية للسكان األشد عرضة للمخاطر، مبا فيهم الشباب والنساء، 

 

 ؤمتر أيضًا، اإلعالن الوزاري بشأن "األمن الغذائي والقطاعات الزراعية يف ظّل تغري املناخ".كما اعتمد امل )م(
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 اللجان الفنية األخرى   -رابعًا
 

 جلنة األمن الغذائي العاملي   –لفأ

 

 ، يف دورتهوووا االاديوووة واألربعوووني املنعقووودة يف روموووا يف الفووورتة  9قاموووت جلنوووة األمووون الغوووذائي العووواملي  -9

 ، مبا يلي:2014أكتوبرحتشرين األول  17إىل  13من 
 
رحبت بتقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية بشأن "مصايد األمساك وتربية األحياء  )أ(

 ة؛باعتبارها مساهمة مهمة يف توصيات اللجن أقرت استنتاجاتهواملائية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية" 

 

وأقرت مبساهمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية كمصدر رئيسي للربوتني )ب( 

 ؛واملغذيات األساسية وكموفر للدخل وسبل العيش

 

 ؛والتغذيةوأقرت بأن استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية تشكل شرطًا أساسيًا لتحقيق األمن الغذائي  )ج(

 

وأوصت بأن يتخذ مجيع أصحاب املصلحة اإلجراءات التالية ملعاجلة التحديات املتعلقة بالتنمية والسياسات  )د(

واإلدارة والتنفيذ من أجل االفاظ على مساهمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة يف حتقيق األمن الغذائي 

 والتغذية وتعزيز هذه املساهمة:
 

إعطاء األمساك املكانة اليت تستحقها يف االسرتاتيجيات والسياسات والربامج املتعلقة باألمن الغذائي  (1)

 والتغذية
 

  جعل األمساك جزءًا بارزًا وال يتجزأ من االسرتاتيجيات والسياسات والربامج املتعلقة باألمن الغذائي

 للربوتينات واملغذيات الدقيقة اجليدة.والتغذية، مع إيالء اهتمام خاص للنهوض باألمساك كمصدر 

   تشجيع استهالك األمساك ال سيما بالنسبة إىل النساء االوامل واملرضعات، واألطفال، مبا يف ذلك من خالل

 التغذية املدرسية، فضاًل عن املسنني.

 .تعزيز سالمة األغذية، باعتبارها عنصرًا مهمًا من عناصر األمن الغذائي والتغذية 

 جلهود الرامية إىل معاجلة حاالت جتاوز طاقة املصايد والصيد املفرط لألمساك يف سياق األمن دعم كل ا

 املعنونة "املستقبل الذي نصبو إليه". 20الغذائي والتغذية ومبا يتماشى مع الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو+

 فاقد واملهدر منها يف مرحلة دعم املبادرات اليت من شأنها االد إىل أقصى درجة من األمساك املرجتعة، وال 

 ما بعد املصيد يف مجيع مراحل سلسلة القيمة اخلاصة باألمساك.

                                        
 C 2015/20الوثيقة   9
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  .تعزيز اإلحصاءات الدولية ودعم البحوث لتحسني املعرفة بشأن أثر إنتاج األمساك واستهالكها على التغذية 

  استخدامها يف ما يتعّلق باألمن صيادي األمساك األصليني وتعزيز  تمعاتجماإلقرار باملعارف احمللية ومعارف

 الغذائي والتغذية.
 
تعزيز السياسات بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة وإدارتها وتصميم   (2)

 اسرتاتيجيات للتكيف مع تغري املناخ لتحقيق األمن الغذائي والتغذية
 

 جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بهدف  تعزيز "تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد" من

 زيادة مساهمة مصايد األمساك يف األمن الغذائي.

   مجع املعلومات والبيانات لتحسني املعرفة بشأن آثار تغري املناخ على استزراع األمساك وحصادها ورصد تأثري

 تغري املناخ على املوارد السمكية.

 إدماجه يف السياسات اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية، وإدراج تعميم التكيف مع تغري املناخ و

 االعتبارات املرتبطة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف السياسات عن تغري املناخ، حسب االقتضاء.

  راضي وتعزيزها، حتديد السياسات والربامج واألنشطة الرامية إىل معاجلة تأثريات الزراعة القائمة على األ 

 مبا يف ذلك إدارة امللوثات والرواسب واملغذيات على االصول على املياه الساحلية والداخلية.

 

 اغتنام الفرص اليت تتيحها تنمية تربية األحياء املائية ومواجهة التحديات املرتبطة بها  (3)
 

 همة تربية األحياء املائية املستدامة تعزيز البحوث، واالبتكار، ومبادرات التنمية الرامية إىل تعزيز مسا 

يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية ودعمها، مع إيالء العناية الواجبة إىل حتسني كفاءة األعالف ومكافحة 

 األمراض.

   تشجيع إقامة التعاون بني بلدان اجلنوب، إىل جانب التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب وتنفيذ 

 تقاسم التجارب والتعلم منها يف تربية األحياء املائية.هذا التعاون، لتشجيع 

 

 اإلقرار مبساهمة مصايد األمساك الصغرية النطاق  (4)
 

   اخلاصة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية لنطاقااالعرتاف مبساهمة مصايد األمساك الصغرية 

  الصغرية االجم يف سياق األمن  تعزيز تنفيذ "اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك

 الغذائي والقضاء على الفقر" ودعمها، يف ما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية.

  األخذ بعني االعتبار احتياجات مصايد األمساك الصغرية النطاق يف جمال تصميم السياسات والربامج الوطنية

 االستثمار، حسب االقتضاء. والدولية املتعلقة مبصايد األمساك وتنفيذها، مبا يف ذلك خطط

  .دعم املنظمات احمللية يف تعزيز مصايد األمساك الصغرية النطاق وإدماجها يف عمليات صنع القرار 
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 تعزيز أسواق األمساك ومساهمة التجارة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية (5)

 

  عّلقة بتجارة األمساك.تعزيز دمج األمن الغذائي والتغذية يف أهداف السياسات واآلليات املت 

  السعي إىل تنمية التجارة باألمساك وتعزيزها وتيسريها دعمًا لألمن الغذائي والتغذية، مع جتنب إنشاء

 االواجز اجلمركية وغري اجلمركية.

  تربية األحياء املائية الصغرية النطاق.والسعي إىل تاليف التدابري التجارية اليت قد تضر مبصايد األمساك 

  قيق عائدات عادلة على امتداد سلسلة القيمة اخلاصة باألمساك، وتشجيع الروابط التجارية املباشرة تعزيز حت

 بني منتجي ومستهلكي األمساك مع إيالء العناية الواجبة إىل سالمة األغذية.

 

 حتسني االماية االجتماعية وحقوق العمل (6)
 

 تربية األحياء املائية، مبا يف ذلك السالمة السعي إىل حتسني ظروف العمل يف قطاعي مصايد األمساك و 

يف البحر، والنهوض بالعمل الالئق، والقضاء على العمل القسري وعمالة األطفال، وتطوير أنظمة االماية 

 االجتماعية.

  .استكشاف طرق إدماج عمليات تنفيذ النظم اخلاصة بالصيد والعمل 

 

البعد املتعّلق باملساواة بني اجلنسني بشكل كامل يف قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء  معاجلة (7)

 املائية
 

  إسناد أولوية قصوى إىل دعم النساء العامالت يف جمالي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية من خالل

اهمتهن يف حتقيق األمن الغذائي التخطيط، والتشريع، واإلقرار أو ختصيص املوارد بشكل مالئم، وتعزيز مس

 والتغذية.

  تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف جمالي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، وتعزيز مشاركتها

 الوصول إليها.حقوق و الصيدبيف السياسات واالستثمارات واملشاريع واألنظمة املتعلقة 

  عي لنوع اجلنس ومجع البيانات املناسبة واملصنفة حبسب نوع اجلنس.تعزيز االصول على التدريب املرا 

  اإلقرار بعمل ومساهمة النساء العامالت يف جمال صيد األمساك واملعنيات بعمليات االصاد الساحلية

 والداخلية وضمان محاية حقوقهن يف هذا السياق.
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ياسات والربامج املرتبطة مبصايد األمساك إدراج اهلواجس املتعّلقة باألمن الغذائي والتغذية يف الس (8)

 وتربية األحياء املائية
 

   اليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات  ملسؤولةاتعزيز تنفيذ "اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن االوكمة

 م يف سياق األمن الغذائي الوطين" )اخلطوط التوجيهية الطوعية(، مع اإلقرار باألهمية اخلاصة اليت تّتس

 بشأن األراضي ومصايد األمساك والغابات اليت يتم استخدامها وإدارتها بشكل مشرتك. 3-8بها املادة 

         تعزيز مشاركة اجملتمعات القائمة على صيد األمساك والعواملني يف قطواع صويد األمسواك يف مجيوع القورارات 

 الوويت تووؤّثر علووى سووبل كسووب عيشووهم ومتووّتعهم بوواالق يف الغووذاء حبسووب التعريووف الووذي يوونص عليووه     

 القانون الوطين.

  تعزيز محاية االقوق القائمة وااليازة اجلارية للمواقع اخلاصة باألشخاص الذين يعانون من انعدام األمن

والقبلية، مع األخذ بعني االعتبار اخلطوط الغذائي واجملتمعات القائمة على صيد األمساك والشعوب األصلية 

 التوجيهية الطوعية.

   النظر يف اآلثار النامجة عن السياسات والتدخالت واالستثمارات املتعلقة بقطاعي مصايد األمساك وتربية

 األحياء املائية واجملتمعات ذات الصلة، على األمن الغذائي والتغذية.

   البلدان النامية على القيام مبا يلي:تعزيز التعاون الدولي لبناء قدرات 
 

o  إدارة املوارد املائية االية بصورة مستدامة؛ 

o منع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه؛ 

o  تعزيز ودعم تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق؛ 

o  ل واألسواق، خاصة بالنسبة إىل مصايد األمساك، وتربية األحياء املائية تسهيل الوصول إىل التموي

 الصغرية النطاق؛

o  .تعزيز مجعيات الصيادين ومربي األمساك 
 

  .مبا يزيد من مساهمة األمساك يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية 

   وردعه والقضاء عليه مبا يتماشى اختاذ اإلجراءات املالئمة ملنع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

مع القانون الوطين والصكوك الدولية ذات الصلة، حسب االقتضاء، مع اإلقرار بالتأثريات السلبية النامجة 

 عن الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم على األمن الغذائي والتغذية على املستويني احمللي والعاملي.

 

 جنة املنظمة إىل القيام مبا يلي:وعالوة على ذلك، دعت الل (9)
 

   تولي القيادة لبذل جهد من أجل حتسني األدوات لتقييم األرصدة السمكية، وتعزيز النهج املستدامة إلدارة

 مصايد األمساك وتنمية تربية األحياء املائية لتحسني مساهمة األمساك يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية.
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 ياسات واالسرتاتيجيات اخلاصة مبصايد األمساك، من خالل تعزيز الشفافية املساعدة يف تسهيل حتسني الس

والشمولية، وال سيما املشاركة الفعالة ملصايد األمساك الصغرية النطاق، وإدماج القضايا املتصلة مبصايد 

اجبة إىل األمن األمساك وتربية األحياء املائية يف الربامج واملبادرات الدولية الرئيسية، مع إيالء العناية الو

 الغذائي، والتغذية، والتخفيف من وطأة الفقر.

   اإلشارة صراحة إىل أن املوارد السمكية ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية هي حيوية ملكافحة اجلوع

 وتأمني األغذية املغذية للجميع يف مجيع الوثائق عن الزراعة، واألمن الغذائي، والتغذية.

 

 اللجنة األعضاء واملشاركني وأصحاب املصلحة وجلنة مصايد األمساك إىل القيام مبا يلي: دعت  (10)
 

   ،االرتقاء مبستوى الوعي إزاء أهمية مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية 

، ونشر 2015التنمية ملا بعد عام  ال سيما خالل "املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية"، وحنو إعداد خطة

التقرير الصادر عن فريق اخلرباء الرفيع املستوى بشأن "مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة 

لتحقيق األمن الغذائي والتغذية" والتوصيات اليت رفعتها جلنة األمن الغذائي العاملي إىل املنظمات واألجهزة 

 الدولية.

 

 ، يف دورتهوووا الثانيوووة واألربعوووني املنعقووودة يف روموووا يف الفووورتة  10ة األمووون الغوووذائي العوووامليوقاموووت جلنووو -10

 ، مبا يلي:2015أكتوبرحتشرين األول  15إىل  12من 
 
الذي يتضّمن  "(2015) لألمن الغذائي والتغذية اإلطار االسرتاتيجي العاملي"أقّرت النسخة الرابعة من  )أ(

توصيات بشأن السياسات اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة لألمن الغذائي والتغذية والفاقد 

واملهدر من األغذية يف سياق النظم الغذائية املستدامة واليت أقّرتها جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورتها االادية 

 .2014، فضاًل عن األرقام اإلحصائية الواردة يف تقرير حالة انعدام األمن الغذائي 2014نة واألربعني اليت عقدت يف س

 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية   -اءب

 

 ، يف دورتهووا التاسووعة والتسووعني املنعقوودة يف رومووا يف الفوورتة   11نظوورت جلنووة الشووؤون الدسووتورية والقانونيووة  -11

اتفاق إنشاء اهليئة العاموة ملصوايد أمسواك البحور األبويض       ، يف اقرتاح تعديل2014ل أكتوبرحتشرين األو 23إىل  20من 

  واتفقوت  اللجنة أّن التعديالت املقرتحوة   ترتتوب عنهوا التزاموات جديودة علوى األطوراف املتعاقودة         املتوسط. واعتربت

بهوذا التقريور،    2توسط، املدرج يف املرفوق  على إحالة االتفاق املعدل إلنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض امل

  .إىل اجمللس للموافقة عليه
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 ، يف دورتهووا األوىل بعوود املائووة املنعقوودة يف رومووا يف الفوورتة   12ونظوورت جلنووة الشووؤون الدسووتورية والقانونيووة   -12

ربية األحيواء  الداخلية وت، يف الالئحة الداخلية املعدلة للجنة مصايد األمساك 2015أكتوبرحتشرين األول  22إىل  21من 

 على إحالتها إىل اجمللس للموافقة عليها.   واتفقت ،املائية يف أفريقيا

 

 وتلقووت جلنووة الشووؤون الدسووتورية والقانونيووة، يف دورتهووا الثانيووة بعوود املائووة املنعقوودة يف رومووا يف الفوورتة        -13

 ، معلومووات عوون االقوورتاح الووذي تقوودمت بووه وزارة احمليطووات ومصووايد األمسوواك   2016سحآذار مووار 16إىل  14موون 

 يف مجهورية كوريا إلنشاء جامعة عاملية ملصايد األمساك، وأحاطت علمًا بها. 

 

 جلنة الغابات   -يمج

 

يونيوححزيران  27إىل  23، يف دورتها الثانية والعشرين املنعقدة يف روما يف الفرتة من 13شجعت جلنة الغابات -14

، البلدان على تعزيز التعاون بني قطاعات الزراعة ومصايد األمساك واالراجة وغريها من القطاعات املستخدمة 2014

 لألراضي من أجل تطبيق نهج متكاملة على امتداد املناظر الطبيعية ودعت جلنة الزراعة وجلنة مصايد األمساك 

 على منافع إدراج جلنة األمن الغذائي العاملي يف هذه اجلهود التعاونية. وشددت اللجنةإىل دراسة فرص للتعاون مع 

 

 اجتماعات أخرى ذات صلة للمنظمة   -خامسًا
 

 املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية   -ألف

 

نوفمربحتشرين الثاني  21إىل  19أقر املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية، املنعقد يف روما يف الفرتة من  -15

، أنه ينبغي تناول النظم الغذائية والزراعية، مبا يف ذلك احملاصيل والثروة 14، يف إعالن روما بشأن التغذية2014

 ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية بشكل شامل، من خالل السياسات العامة املنسقة، واالراجة، االيوانية، 

ار والبيئة واألشخاص واملؤسسات والعمليات اليت ُتنَتج من خالهلا األغذية وُتجّهز يف االسبان املوارد واالستثممع األخذ 

 وُتخّزن وُتوّزع وُتحّضر وُتستهلك.

 

  

                                        
 CL 153/2الوثيقة   12

 COFO 2014/REPالوثيقة   13

 منظمووة الصووحة العامليووة بشووأن املووؤمتر   وبووني منظمووة األغذيووة والزراعووة   ةاملشوورتك األمانووة تقريووراملووؤمتر الوودولي الثوواني املعووين بالتغذيووة،     14

 (.2014)ديسمربحكانون األول 
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 منتديات أخرى   -سادسًا
 

 االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي   –ألف

 

وع البيولوجي، املنعقد يف على الرغم من أن االجتماع الثاني عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية بشأن التن -16

، قد "سلط الضوء على أهمية 2014أكتوبرحتشرين األول  17إىل  6يف مجهورية كوريا يف الفرتة من  يونغتشانغب

اإلجراءات االسرتاتيجية لتعزيز التنفيذ على الصعيد الوطين، وال سيما من خالل تعميم التنوع البيولوجي ودجمه يف 

قطاع مصايد األمساك، باعتباره من القضايا الرئيسية اليت يتعني معاجلتها خالل اجتماعه الثالث عشر )القرار 

 ارة حمددة كافية لرتبية األحياء املائية أو مصايد األمساك الداخلية. ("،   يكن هناك إش31ح12

 

استعرضت املنظمة تقرير االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي بشأن "القضايا العلمية والتقنية االسرتاتيجية املتعلقة  -17

ي ومصايد األمساكحتربية األحياء ، والتنوع البيولوج2020-2011بتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 

، الذي وضعته اهليئة الفرعية املعنية باملشورة العملية والتقنية والتكنولوجية، واقرتحت تعديالت تشمل إشارة 15املائية"

حمددة لرتبية األحياء املائية ومصايد األمساك الصغرية النطاق الداخلية، عند االقتضاء. واقرتحت املنظمة، على وجه 

 يد، إضافة معلومات بشأن األهمية املتزايدة لرتبية األحياء املائية كمصدر لألمساك لالستهالك البشري، ودورها التحد

يف العمالة، والتفاعالت بني تربية األحياء املائية والبيئة. واقُترح أن يكون هناك إشارة إىل نهج النظام اإليكولوجي 

 املصمم ملساعدة القطاع على تقليل اآلثار على التنوع البيولوجي والطلب لرتبية األحياء املائية، من بني أمور أخرى، 

 اإليكولوجية. على خدمات النظم
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