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 األمساك مصايد جلنة

 الدورة الثانية والثالثون

 2016يوليو/متوز  15-11روما، 

 العمليات العاملية واإلقليمية

  

 موجز
 

تعطي هذه الوثيقة حملة عامة عن العمليات العاملية واإلقليمية الرئيسية املتصلة حبوكمة مصايد األمساك وتربية األحياء 

بوصفها  املنظمةمبشاركة منظمة األغذية والزراعة ودعمها. وتصف أيضًا الدور الذي تضطلع به  هاتنفيذاليت جيري املائية 

على قضايا مصايد األمساك وتربية  بالعملاملعنية  املتحدة لألممصة صختامل من الوكاالتصاحب شأن أساسي ووكالة 

األحياء املائية. وبصورة خاصة، نظرًا إىل العمليات العديدة اليت تشارك فيها املنظمة يف هذا الصدد، تلقي هذه الورقة الضوء 

ها أيضًا على أهمية توّفر مستوى مالئم من التنسيق بني املنظمات ذات الصلة من أجل حتقيق األهداف اجلديدة اليت حّددت

 .2030خطة التنمية املستدامة لعام 

 اإلجراءات اليت ُيقرتح على اللجنة اختاذها
 
 اللجنة مدعوة إىل:إن 
 

  املشورة بشأن األدوار والوظائف املالئمة اليت ميكن أن تضطلع بها املنظمة لتعزيزز حوكمزة مصزايد األمسزاك     تقديم

 منظومزة األمزم املتحزدة ومزع املنظمزات       ضزمن مثزل تزدعيم الشزراكات     جهزود وتربية األحياء املائية، عزن طريزق   

 ذات الصلة؛

      النظر يف إمكانية تشجيع املنظمة على مواصلة تأدية دورها لتيسري احلوار وتبادل املعلومات بزني ييزع أصزحا

 بغرض تعزيز أوجه التآزر وجتّنب التكرار؛العمليات العاملية واإلقليمية أبرز املصلحة املعنيني املشاركني يف 

  الذي تؤديه األجهززة اإلقليميزة ملصزايد األمسزاكن املنظمزات اإلقليميزة       النظر يف إمكانية توفري املشورة بشأن الدور

إلدارة مصايد األمساك يف حوكمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، وحسبما هو مالئم، يف تنمية قطاع تربيزة  

علزى وزو أكز ،     هااألحياء املائية، وتقديم املشورة بشأن التدابري واإلجراءات اليت ميكن اختاذها لتشجيع تعزيز

 واستعراض أدائها ومساءلتها؛
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  تنفيزذ اجلززء السزابع مزن صزندوا املسزاعدات، مبزا يف ذلز          النظر يف إمكانية تشجيع أعضائها على املساهمة يف 

 من خالل دعم مشاريع حمددة يف إطار االختصاصات؛

    املنظمززة واملنظمززات اإلقليميزززة إلدارة مصززايد األمسزززاك    لزززدور اخليززارات املمكنززة   تقززديم املشززورة حزززول 

صون التنوع البيولزوجي البحزري واسزتخدامه    ب املعنيةموعة العمل يف اللجنة التحضريية املقبلة جملومشاركتها 

؛ وحزول تقزديم وثيقزة معلومزات إىل رئزي       على وو مستدام يف املناطق الواقعة خارج نطزاا الواليزة الوطنيزة   

ريية جملموعة العمل املذكورة تتناول األنشطة احلالية واآلثار احملتملة لكزل عنصزر مزن عناصزر     اللجنة التحض

 " بشأن الصكوك واملؤسسات املتصلة مبصايد األمساك؛2011"حزمة 

 اتفاقيزة  املعز  ب  اء اخلز  لفريزق للحزد  الزذي يظزنّظم كزل سزنتني      لنظر يف مالءمة منوذجنآلية متويل حمتملة ا

 التابعة للفاو؛ يف األنواع املهددة باالنقراض من جمموعات احليوان والنبات ال ية التجارة الدولية

        إبداء التعليقات على اسرتاتيجية تغّير املناخ على نطاا املنظمزة وأهميتهزا بالنسزبة إىل قطزاع مصزايد األمسزاك

 (؛COFI/2016/Inf.17وتربية األحياء املائية )الوثيقة 

  ملصايد األمسزاك، وتربيزة األحيزاء املائيزة،     2020-2017اسرتاتيجية الفاو للفرتة تقديم املشورة بشأن مشروع 

 ة مصززايد األمسززاك  نززوخاصززة يف مززا يتعلززق بأهميتهززا بالنسززبة إىل حاجززات األعضززاء يف جل    وتغززري املنززاخ 

 (؛COFI/2016/Inf.18)الوثيقة 

  التنمية املستدامة وأهداف التنمية املستدامة؛ حول 2030 خبطةتقديم املشورة بشأن العمليات اجلارية املتصلة 

 " ه"حتسني التقدم احملرز يف اإلبالغ والعمل صو  تنفيذ: 6شي تيآهدف النظر يف نتائج اجتماع اخل اء حول 

(، وتوصياته بشأن التعاون مزع اتفاقيزة التنزّوع البيولزوجي حزول اإلبزالغ عزن        COFI/2016/SBD.6 لوثيقة)ا

ن الصيد الرشيد بوصزفها أداة ككزن   األمساك، واستخدام االستبيان املتعلق مبدونة السلوك بشأاستدامة مصايد 

 ؛استخدامها

 الوثيقة  دراسة وثيقة املعلومات عن مراعاة التنوع البيولوجي يف مصايد األمساك(COFI/2016/Inf.24)   وإبزداء

 التعليقات عليها؛

  املقبلة، بدراسة القرارات ذات الصلة الصادرة عزن االجتمزاع الثالز     الطلب إىل مؤمتر املنظمة القيام، يف دورته

 عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي؛

  الكوار  والقدرة على الصمود يف وجهها مزع إشزارة خاصزة     يف حاالتإبداء التعليقات على عمل الفاو لإلغاثة

ي دعم تقدمه املنظمة يف هذا اخلصوص ع  تنمية املسزاعدة  وأإىل قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، 

 ؛يف وضع السياسات وبناء القدرات على وو أك 

  معدات الصيد، وتوفري التوجيهزات حزول العمزل     وسيمتالنظر يف التوصيات الصادرة عن مشاورة اخل اء بشأن

 (.COFI/2016/Inf.19اإلضايف على ضوء االستنتاجات اليت خلصت إليها املشاورة )الوثيقة 
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 مقدمة   -أواًل

 

 تشكل حوكمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل حتديًا يع  عددًا من األطراف العاملني  -1

 ، وتتطّلب بالتالي حتسني التدابري والتآزرات على الصعيدين العاملي واإلقليمي.قطاعات خمتلفةيف 

 

إىل صياغة جمموعة واسعة من املعاهدات، واالتفاقيات والصكوك وقد أفضى السعي إىل حتقيق التنمية املستدامة  -2

ولذا، استدامة املوارد الطبيعية، والعدالة االجتماعية والتنمية االقتصادية. ركائزها الثال  أال وهي بهدف التوفيق بني 

لتنمية اأساسية يف حتقيق  جرى استعراض هذه الصكوك واملعاهدات واالتفاقيات، والعمليات املتصلة بها، بوصفها خطوًة

 األمساك وتربية األحياء املائية ضمن إطار أوسع للتنمية املستدامة.قطاع مصايد املستدامة ل

 

ويتألف اإلطار القانوني الدولي حلوكمة احمليطات ومصايد األمساك من جمموعة من الصكوك العاملية  -3

 ، 1قانون البحارواإلقليمية والثنائية امللزمة والطوعية. وأّما حجر الزاوية يف هذه الصكوك فهي اتفاقية األمم املتحدة ل

يف حميطات العامل واستخدامها على وو مستدام.  وغري احلية ةاملوارد احلّي فر األساس القانوني الدولي حلمايةاليت تو

انطالا بالنسبة إىل معظم الصكوك الدولية امللزمة والطوعية املتصلة مبصايد األمساك، إن لي  ومتثل هذه االتفاقية نقطة 

ا. وقد أحرزت الصكوك الدولية امللزمة والطوعية الرئيسية تقدمًا باجتاه معاجلة التحديات البارزة بالنسبة إليها كّله

واملستجدة أمام مصايد األمساك، وتأثرت بالتطور اجلاري يف اإلجنازات الرئيسية البيئية العاملية، ال سيما قّمة األرض 

1992لعام 
مبدأ  ايو، وسّلطت الضوء على التنمية املستدامة بوصفهوإعالن ر ،21 القرن ، اليت اعتمدت جدول أعمال2

، وهي تشمل: تل  اليت ترّكز مباشرة وعددًا نطاقًا عامليةت الصكوك والعمليات الة، ازداد. وخالل العقود املاضيًارئيسي

بشأن الصيد الرشيد، على مصايد األمساك )اتفاا األمم املتحدة بشأن األرصدة السمكية، مدّونة السلوك الصادرة عن الفاو 

واخلطوط التوجيهية الفنية والطوعية وخطط العمل املتصلة بها واتفاا االمتثال الصادر عن الفاو، واتفاا الفاو بشأن 

تدابري دولة امليناء(، وتل  اليت تركز على التنمية املستدامة والبيئة، واليت تؤدي فيها مصايد األمساك دورًا هامًا 

اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض من جمموعات احليوان ، 21القرن  جدول أعمال، 20)ريو+

، اتفاقية التنّوع البيولوجي(، إضافًة إىل اتفاقات، وصكوك وعمليات تع  حقوا اإلنسان )اخلطوط والنبات ال ية

ت واألراضي، والتجارة )اتفاقيات منظمة مصايد األمساك، والغابايازة حل احلوكمة املسؤولة التوجيهية الطوعية بشأن

 التجارة العاملية( اليت ترتك آثارًا هامة على مصايد األمساك.

 

األساسية األخرية اليت تّتسم بأهمية من حي  عمل املنظمة التطورات من املفيد أيضًا إلقاء الضوء على بعض  -4

تنمية املستدامة لألمم املتحدة والتقدم احملرز باجتاه وضع صّ  على مصايد األمساك وتربية األحياء املائية: أهداف ال

                                                      
 .www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf: 1982 اتفاقية قانون البحار لعام  1

 والتنمية.حول البيئة  1992 مؤمتر األمم املتحدة لعام  2

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf_
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التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على وو دولي جديد ملزم يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بشأن صون 

 3.مستدام يف املناطق الواقعة خارج نطاا الوالية الوطنية

 

ضفاء الطابع ر البعد اإلقليمي؛ وخاصة إىل أن إإىل دوإضافًة إىل العمليات العاملية املذكورة أعاله، جتدر اإلشارة  -5

شكل فرصًة ملعاجلة الشواغل املشرتكة، وتوليد تآزرات ي قداإلقليمي على حوكمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

صايد مل العاملي عمال، وتوسيع قاعدة التواصل يف جدول األة يف األمم املتحدةودمج األهداف العاملية للهيئات ذات الصل

 األمساك مع اجلمهور.

 

  وتصززف هززذه الورقززة مشززاركة الفززاو وتعاونهززا يف العمليززات العامليززة واإلقليميززة. كمززا ترمززي إىل تززوفري حملززة  -6

تربية األحياء املائيزة والقضزايا املتصزلة بهزا،     عامة عن مبادرات جارية ذات أهمية بالنسبة إىل حوكمة مصايد األمساك و

 إىل دور الفاو لتنظر فيه اللجنة. وجتدر اإلشارة إىل أن هزذه الورقزة ال تضزم العمليزات الزيت تشزارك فيهزا الفزاو،         وتشري 

؛ COFI/2016/7.1و COFI/2016/7و COFI/2016/5 Rev.1 الوثزائق  إمنا تتناوهلزا أوراا معلومزات أساسزية أخزرى:    

 COFI/2016/7.2.4و

 

 املستوى العاملي: العمليات اخلاصة باجلمعية العامة لألمم املتحدة    -ثانيًا

 واألطر املتصلة بها 

 

اجلمعية العامة نداء العام الذي وجهته كما اقرتحته جلنة مصايد األمساك بصورة حمددة، ومتشيًا مع ال -7

لألمم املتحدة إىل منظومة األمم املتحدة بكاملها بشأن أهمية التنسيق والتعاون، قّدمت الفاو املساعدة إىل اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة وتعاونت معها يف عدد من العمليات، وال سيما اتفاا األمم املتحدة بشأن األرصدة السمكية، واالتفاقية 

، البيولوجي البحري واستخدامه على وو مستدام يف املناطق الواقعة خارج نطاا الوالية الوطنيةالتنوع بشأن صون 

. إضافًة إىل ذل ، 72ن64و 105ن61وأهداف التنمية املستدامة، واستعراض قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

االت ذات اهتمام مشرتك، وشاركت يف التقدم مع عدد من وكاالت األمم املتحدة يف جملطاملا عملت الفاو بالتعاون 

األمم املتحدة للبيئة،  برنامجاحملرز على صعيد أطر دولية تتعّلق بقضايا مصايد األمساك؛ وهي تشمل التعاون مع 

اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض من جمموعات احليوان والنبات واتفاقية التنّوع البيولوجي، و

                                                      
 ،(2012 أبريلننيسان UN doc. A/RES/66/231 ،5"احمليطات وقانون البحار" )الوثيقة  231ن66رقم  قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  3

 .2011 يونيونحزيران 9يف ، A/66/119 ووثيقة األمم املتحدة؛ 168-166 الفقرات

ضمان استدامة مصايد األمساك : COFI/2016/7مكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم؛ والوثيقة : COFI/2016/5 Rev.1الوثيقة   4

 مصايد األمساك الصغرية احلجم يف  سياا األمن الغذائي والقضاء على الفقر الصغرية النطاا: وو تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة

نتائج املؤمتر العاملي بشأن مصايد  :COFI/2016/7.1: والوثيقة )اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم(

ومتابعتها: تقّدم  2015نتائج حقوا احليازة والصيد لعام  :COFI/2016/7.2والوثيقة ؛ األمساك الداخلية، املياه العذبة واألمساك واملستقبل ومتابعته

 .تدامةاملعارف بشأن نظهج مصايد األمساك القائمة على احلقوا ألجل تعزيز األمن الغذائي والتغذية واستئصال الفقر وحتقيق أهداف التنمية املس
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للحد من خماطر  ة بشأن تغّير املناخ وإطار سنداياتفاقية األمم املتحدة اإلطاري، ومنظمة التجارة العاملية، ويةال 

 .2030-2015الكوار  حبلول 

 

 اتفاا األمم املتحدة بشأن األرصدة السمكية واجلزء السابع من صندوا املساعدات

 

تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار الصادرة بتاريخ  حولالتفاا لمّت االحتفال بالعيد العشرين  -8

واليت تتعلق حبفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية  1982ديسم نكانون األول  10

 طراف )نيويورك،خالل اجلولة احلادية عشرة للمشاورات غري النظامية للدول األ االرحتال يف أعالي البحار

األرصدة السمكية املتداخلة (. ومّت تسليط الضوء على أهمية االتفاا كأداة اساسية حلفظ 2015مارسنآذار  16-17

واستخدامها على وو مستدام، وكوسيلة هامة ملواجهة الصيد غري القانوني،  املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال

 لدور اجلوهري الذي تؤديه املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك يف تنفيذ االتفاا، دون إبالغ ودون تنظيم. وأّما ا

 شارة إىل احلاجة إىل تعزيز عملها يف بعض األقاليم.فقد مّت التطّرا إليه أيضًا مع اإل

 

واألرصدة السمكية  حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطقانعقد املؤمتر االستعراضي املستأنف التفاقية  -9

وأعّدت الفاو تقريرًا شاماًل . 2016 أيارنمايو 27إىل  23الفرتة من  يف نيويورك يف الكثرية االرحتال يف أعالي البحار

. وأجرى املؤمتر تقييمًا لتنفيذ االتفاا، وخباصة من خالل 2016حمدثًا لتقدميه إىل املؤمتر االستعراضي املستأنف عام 

، يف ما يتعلق حبفظ 2010و 2006ستعراضي عامي الاليت مّت اعتمادها يف الدورات السابقة للمؤمتر اتطبيق التوصيات 

شراف، واالمتثال واإلنفاذ، واستكشف السبل اون الدولي، والرصد، والرقابة واإلوإدارة األرصدة السمكية، وآليات التع

 لتعزيز هذا التنفيذ على وو أك .

 

صندوا املساعدات املنشأ مبوجب اجلزء السابع من االتفاا  سيريملتحدة، واصلت الفاو توبالتعاون مع األمم ا -10

، من خالل حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال يف أعالي البحاربشأن 

 لتقديم مساهمات ظمتان يف توجيه النداءات الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة. وقد استمرت املن 14ن58القرار 

حفظ يف صندوا املساعدات يف املنتديات الدولية، مبا يف ذل  املشاورات غري الرمسية للدول األطراف يف االتفاا بشأن 

عامة ودورات اجلمعية ال وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال يف أعالي البحار

ل  عن طريق الرسائل الدورية املوجهة إىل املمثلني الدائمني وبعثات املراقبني الدائمني إىل األمم ذلألمم املتحدة، وك

املتحدة والفاو. وحتى تارخيه، قّدمت حكومات كندا، وإيسلندا، ولبنان، ونيوزيلندا، والنرويج، والواليات املتحدة 

 ًادوالر 1 667 455  غ جمموعهالاالتفاا، مساهمات مالية يف صندوا املساعدات باألمريكية، وييع الدول األطراف يف 

. ونظرًا إىل أنه منذ عام ًاامريكي ًادوالر 107.987، بلغ رصيد صندوا املساعدات 2016. ويف مارسنآذار ًامريكيأ

، طلبت الدول بشكل حصري الدعم للنفقات املتصلة بالسفر، وال سيما حلضور اجتماعات املنظمات اإلقليمية 2011

إلدارة مصايد األمساك واألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك، واملنظمات الدولية، يظشّجع بشدة استخدام صندوا 

 األمساك، نيابًة عن بلدانها األعضاء النامية،  املساعدات بشكل أوسع من جانب الدول واألجهزة اإلقليمية ملصايد
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 . وقد نظر املؤمتر االستعراضي املستأنف لالتفاا من اختصاصاتها 14مبا يتماشى مع األهداف املذكورة يف املادة 

 يف هذا النهج على وو إجيابي.

 

 واستغالله على وو مستدامالتنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاا الوالية الوطنية صون 

 

فريق العمل غري الرمسي املفتوح العضوية املخصص لدراسة املسائل املتعلقة بالصون باالستناد إىل توصيات  -11

، اعتمدت اجلمعية العامة واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاا الوالية الوطنية

قّررت وضع ص  دولي ملزم قانونًا مبوجب االتفاقية بشأن قرارًا ينص على أنها " 2015يونيونحزيران لألمم املتحدة يف 

وهلذه الغاية  []... بالصون واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاا الوالية الوطنية

(، تنظر يف العناصر اليت قد تشّكل 2017وتنتهي عام  2016عقد جلنة حتضريية ملدة سنتني )تبدأ عام  قررت، ]...[

بعقد مؤمتر حكومي دولي وتاريخ بدايته على أن ينظر يف التوصيات الصادرة عن اللجنة  ]...[ قراراملعاهدة، مع اختاذ 

ة دورتها الثانية يف نهاي ]...[ التحضريية بشأن هذه العناصر، وصياغة نّص الص  الدولي امللزم قانونًا مبوجب االتفاقية

 " 2011زمة حضريية على العناصر يف ما يسمى "ر". وسوف ترّكز هذه املناقشات يف اللجنة الت(2018) ]...[ والسبعني

، واليت تتضمن: املوارد الوراثية البحرية، مبا يف ذل  احلصول 292ن69القرار حّددهات عليها االتفاقية وكما اليت اتفق

ق البحرية احملمية، وعمليات تقييم األثر اطدوات اإلدارة القائمة على اإلقليم، مبا يف ذل  املنعليها وتقاسم منافعها، وأ

 البيئي، وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا. 

 

هات ذات الصلة مبصايد األمساك للوفود يوحتضر الفاو العملية التحضريية حبي  توّفر املعلومات الفنية والتوج -12

ثار احملتملة اليت قد تتأتى عن هذه العملية على قطاع إلفادة املناقشات، نظرًا إىل اآل حسبما يكون ضروريًا وعند الطلب

هذه الوثيقة تقريرًا عن الصكوك، واملؤسسات واملبادرات الرئيسية املتصلة مبصايد ب 5ويوّفر امللحقمصايد األمساك. 

"، والنقاش الذي جرى يف الدورة 2011زمة ظمة واهلامة بالنسبة إىل عناصر "راألمساك، مبا يف ذل  األنشطة القائمة للمن

 .2016التحضريية األوىل يف أبريلننيسان 

 

 العمل اجلاري يف األمم املتحدة على أهداف التنمية املستدامة

 

اليت أّدت إىل اعتماد أهداف التنمية  2015لقد دعمت الفاو بصورة ناشطة العملية احلكومية الدولية ما بعد  -13

 ، مبا يف ذل  خطة عمل أدي  أبابا بشأن متويل التنمية. 6للتنمية املستدامة 2030 ةوخطاملستدامة السبعة عشرة 

؛ 7كما أن العديد من أهداف التنمية املستدامة تتسم بأهمية كبرية بالنسبة إىل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

                                                      
 COFI/2016/8/Suppl.1الوثيقة   5

. الوثيقزة  2015سزبتم نايلول   25. وهو قرار اعتمدته اجلمعيزة العامزة يف   2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام . 2015األمم املتحدة،   6

A/RES/70/1. 

www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A. 

 .COFI/2016/Inf.20 . أهداف التنمية املستدامة ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية. الوثيقة2030خطة   7

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
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 )حفظ احمليطات واستخدامها على وو مستدام( يدعو إىل اختاذ تدابري حمددة  14هدف التنمية املستدامة  فإن وخباصة

أخرى للتنمية املستدامة تغطي مثاًل املياه، والنمو االقتصادي والعمل الالئق،  ًا. كما أن أهداف8يف مصايد األمساك

هامة جدًا أيضًا ملصايد األمساك  وهيواالستهالك واإلنتاج، واملناخ، والتنوع البيولوجي، إضافًة إىل وسائل التنفيذ، 

وقد شاركت الفاو  9وتربية األحياء املائية، وملستقبل قطاع األغذية البحرية وضمان تنفيذ مالئم ملبادرة النمو األزرا للفاو.

مت الذي أجنز قائمة مؤشرات أهداف التنمية املستدامة. و وفريق اخل اء املشرتك بني الوكاالتبصورة خاصة يف عملية 

مؤشرًا، علمًا أّن ثالثة  20مؤشرات أهداف التنمية املستدامة وعددها  اليت أودعت لديهاحتديد الفاو على أنها الوكالة 

عزيز حفظ احمليطات تمن أهداف التنمية املستدامة )" 14منها تتعلق بشكل مباشر مبصايد األمساك ضمن اهلدف 

 "(.ومواردها واستخدامها استخداما مستداما

 

دامة، مبا يف ذل  متابعتها، وتقدم الفاو املشورة لألعضاء بشأن السياسات والعمليات لتنفيذ أهداف التنمية املست -14

شبكة األمم املتحدة للمحيطات والشظعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة، وفريق اخل اء ها واستعراضها، والتعاون مع ورصد

املشرتك بني الوكاالت املع  بتمويل  وفريق املهاماملشرتك بني الوكاالت املع  مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة، 

وى آخرين. وتساهم الفاو أيضًا يف املنتدى السياسي الرفيع املست وشركاء ،2030نتائج التنمية ووسائل تنفيذ خطة عام 

ابعة أهداف التنمية املستدامة واستعراضها، والذي ميكن أن يب  على عمل أجهزة الذي يشكل املنصة الرئيسية ملت

ا يف ذل  جلنة األمن ومنتديات حكومية دولية أخرى تستعرض التقدم احملرز وتناقش السياسات يف جماالت حمددة، مب

 الغذائي العاملي واللجان الفنية التابعة للفاو.

 

: 14تنفيذ هدف التنمية املستدامة وتدعم الفاو أيضًا على وو ناشط التحضريات "ملؤمتر األمم املتحدة لدعم  -15

هذا  أنشئ". وقد املستدامةحفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على وو مستدام من أجل التنمية 

املؤمتر، الذي سوف يغطي مصاحل ييع األعضاء يف ما خيّص احمليطات والبحار، وخباصة الدول النامية اجلزرية 

يونيونحزيران  9إىل  5 الفرتة من ، ومن املقرر أن يظعقد يف226ن70الصغرية عماًل بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

 يف فيجي.  2017

 

 وأّما موضوع منتدى األمم املتحدة السياسي الرفيع املستوى بشأن التنمية املستدامة، الذي سوف ينعقد  -16

حتت رعاية اجملل  االقتصادي واالجتماعي، فهو "ضمان إشراك اجلميع". وقد دعا رئي   2016يف يوليونمتوز 

 ذل  جلنة مصايد األمساك، إىل عرض مساهماتها اجملل  االقتصادي واالجتماعي األجهزة احلكومية الدولية، مبا يف 

 وأهداف التنمية املستدامة األساسية لوالية اجلهاز احلكومي الدولي املع . 2030يف خطة عام 
 

                                                      
إجراءات يف مصايد األمساك، منها: تنظيم الصيد على وو فّعال؛ وإنهاء الصيد املفرط والصيد غزري  يدعو إىل اعتماد  14إن هدف التنمية املستدامة   8

اليت تقدم ملصايد األمساك؛ وزيادة املنافع االقتصادية من اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك  املساعداتالقانوني دون إبالغ ودون تنظيم؛ ومعاجلة مسألة 

 وتأمني نفاذ صغار الصّيادين إىل املوارد واألسواا؛ وتطبيق أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار. وتربية األحياء املائية؛
9  events/ar/c/233765/-www.fao.org/zhc/detail.   

http://www.fao.org/zhc/detail-events/ar/c/233765/
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عمل اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذات الصلة باحمليطات ومصايد األمساك: استعراض تنفيذ قراري اجلمعية 

البحار والعملية التشاورية غري الرمسية لألمم  قاعبشأن الصيد يف  72ن64و 105ن61العامة لألمم املتحدة رقم 

 املتحدة بشأن احلطام البحري ودقائق اللدائن، وشبكة األمم املتحدة للمحيطات

 

تستمر اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف معاجلة املسائل املتصلة باحمليطات من خالل قراريها السزنويني بشزأن    -17

طات وقانون البحار، ومصايد األمساك املستدامة. وتناقش يف إطارها هلذا العام موضوع "احلطزام البحزري واللزدائن    احملي

 ودقائق اللدائن" خالل العملية التشاورية غري الرمسية السابعة العشرة لألمزم املتحزدة حزول احمليطزات وقزانون البحزار.       

 معزدات الصزيد املهجزورة    وقد ساهمت الفاو يف العملية التحضريية لدورة هذا العام، وخباصة يف ما خيزّص عملزها بشزأن    

 هزا  ريثتأع نطاقزًا تطرحهزا دقزائق اللزدائن و    ، وبشزأن قضزية وحتزديات أوسز    أو املفقودة أو املسزتغنى عنهزا بشزكل آخزر    

 على املوارد السمكية.

 

 لألمن الغذائي والنمو األزرا لقمة العاملي للعمل يف جمال احمليطات حتقيقًامؤمتر اوكانت إحدى توصيات  -18

( بأن يعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة مع املنظمة البحرية الدولية والفاو 2014أبريلننيسان  25-22)الهاي، هولندا، 

لذل ، شورة حول هذا املوضوع. ونتيجًة لتحسني قاعدة املعرفة بالنسبة إىل دقائق اللدائن، وتوفري توصيات سياساتية وم

 جمموعة اخل اء املعنية باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحريةمن خالل الت الثال  لألمم املتحدة تعاونت الوكا

 لوضع تقرير ف  حمّد  عن دقائق اللدائن يف البيئة البحرية يضّم قسمًا عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

 

ثري أ، سوف تناقش اجلمعية العامة لألمم املتحدة هذا العام مسألة ت2011وملتابعة العمل الذي ُأجري عام  -19

واالستدامة يف األجل الطويل لألرصدة يف قاع البحار  النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة علىالصيد يف قاع البحار 

بشأن مصايد األمساك املستدامة. ويف هذا  68ن66ورقم  72ن64استجابًة إىل قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

لتنظيم "ورشة عمل بشأن قرارات اجلمعية العامة املتصلة السياا، قّدمت الفاو مساهمات ملحوظة للعمل التحضريي 

لت . وبصورة خاصة، تباد2016أغسط نآ   2إىل  1 الفرتة من بتأثري الصيد يف قاع البحار" من املقّرر أن تنعقد يف

اليت الفاو خ تها يف دعم تنفيذ كارسات اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك متشيًا مع اخلطوط التوجيهية الدولية 

مبا يف ذل  العمل املتصل بوضع  ،وضعتها منظمة األغذية والزراعة إلدارة مصايد أمساك املياه العميقة يف أعالي البحار

اليت طلبتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف القرار رقم  يكولوجية البحرية اهلشةبشأن التدابري للنظم اإل بيانات قاعدة

 . وتوّفر قاعدة البيانات هذه معلومات عن التدابري اليت تتخذها املنظمات املسؤولة عن إدارة مصايد األمساك 105ن61

 10يف قاع البحار، وهي متوفرة ع  االنرتنت من خالل املوقع الشبكي للفاو.

 

يف شبكة األمم املتحدة للمحيطات منذ إنشائها، وتستضيف  على وو ناشط الفاو  شاركتوعالوًة على ذل ،  -20

 أن املنظمة  . كماشظعبة األمم املتحدة لشؤون احمليطات وقانون البحاراملوقع الشبكي اخلاص بالشبكة بالتشاور مع 

                                                      
10  www.fao.org/in-action/vulnerable-marine-ecosystems/en/. 
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وهيئات أخرى  لمحيطاتمح لألعضاء يف شبكة األمم املتحدة ليسشبكي موقع  ، وهوأطل  األمم املتحدةهي أيضًا أمانة 

 ذات الصلة، لتوفري معلومات ذات صلة عن أنشطتها الرامية إىل ضمان التنمية املستدامة للمحيطات.

 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة

 

مشروع الفاو بتنفيذ  تقومبرنامج األمم املتحدة للبيئة شري  يف برنامج احمليطات املشرتكة، وضمن إطاره،  -21

للموارد البحرية احلية يف عمق البحار والنظم اإليكولوجية  إلدارة املستدامة ملصايد األمساك وصون التنوع البيولوجي"ا

"، بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة واملركز العاملي للصيانة يف املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية البحرية

 والرصد.

 

تعمل الفاو مع برنامج األمم املتحدة للبيئة على وضع وتنفيذ العديد من املشاريع اليت ميّوهلا مرفق البيئة  -22

" إىل السماح للبلدان يف هذا النظام يمحاية النظام االيكولوجي البحري الكبري لتيار الكنار. ويهدف مشروع "ةالعاملي

 حدود ذات األولوية بشأن تراجع مصايد األمساك، وما يرتبط اإليكولوجي البحري مبعاجلة الشواغل العابرة لل

 ة، واالستثمارات وبرامج اإلدارة.به من تنوع بيولوجي وجودة املياه من خالل إصالحات احلوكم

 

 اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض من جمموعات احليوان والنبات ال ية

 

اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض من جمموعات املوقعة بني الفاو وتهدف مذكرة التفاهم  -23

إىل تعزيز التعاون يف القضايا املتصلة باألنواع املائية املستغلة جتاريًا. وبصورة خاصة، تظكّلف الفاو  احليوان والنبات ال ية

 ( يف جمال اختاذ القرارات لدى النظر 2يالت على اإلدراج؛ )األطراف يف االتفاقية تعد اقرتاح ( قبل1دعم البلدان: )

 ( يف تنفيذ أي متطلبات الحقة متصلة باإلدراج.3يف التعديالت على اإلدراج؛ و)

 

 ، مع األخذ املقرتحاتاقرتاحات االتفاقية، يوّفر فريق خ اء الفاو توجيهات خطية بشأن مالءمة  بعد صدور -24

األطراف يف االتفاقية  تالتجارة واإلدارة إضافًة إىل بيولوجيا وإيكولوجيا األنواع املعنية. ويف حال اعتمديف االعتبار قضايا 

تعدياًل على اإلدراج، تقّدم الفاو املساعدة للبلدان لتحسني قدرتها وعملياتها ونظمها لالستجابة إىل املتطلبات اإلضافية 

 اليت تفرضها التجارة الدولية.

 

مر الفاو يف التواصل على وو وثيق مع البلدان لتحديد متطلباتها، وتغطية طيف كامل من حاجات سوف تست -25

مصايد األمساك؛ واحلوكمة، ومصايد األمساك وتقييم األرصدة، إضافًة إىل التجارة وقضايا اجتماعية واقتصادية ذات 

ى األطر التدريبية وختطيط اإلدارة، ويف وضع الصلة. ويف ما يتعلق باحلوكمة، تواصل املنظمة توفري الدعم للعمل عل

 من النظم ميكن البح  فيها، من خالل قاعدة بيانات والراي أمساك القرشمن  حديثًاتدابري إدارة ألنواع مدرجة 

 .حتديد أنواع األمساكامللزمة وغري امللزمة. وتستمر الفاو يف املساعدة على حتديد األنواع من خالل برنامج 
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ضمان أن تتسنى لألعضاء فرصة االّطالع على عملية تعديل على  2016رتكز العمل بشكل رئيسي عام وسوف ي -26

، 2016لعزام   باتفاقية التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض من جمموعات احليوان والنبات ال يةاإلدراج املرفق 

االجتماع السزابع عشزر ملزؤمتر األطزراف يف     ت األطراف يف وتقديم إسهاماتهم فيها على أن تنتهي هذه العملية حني يصّو

  سززبتم نأيلول 24االتفاقيززة الززذي مززن املقززرر عقززده يف جوهانسزز غ، جنززو  أفريقيززا خززالل الفززرتة املمتززدة مززن        

 .2016أكتوبرنتشرين األول  5إىل 

 

  6اتفاقية التنّوع البيولوجي 

 

يقوم بني اتفاقية التنوع البيولوجي والفاو تاريخ طويل من التعاون يف قضايا مصايد األمساك والتنّوع البيولوجي.  -27

املكّرسة يف مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ويف نهج النظام اإليكولوجي إزاء مصايد األمساك تلقي  املبادئكما أن 

لبيولوجي يف االعتبار يف إدارة مصايد األمساك، مبا جيعل الفاو شريكًا طبيعيًا يف الضوء على احلاجة إىل أخذ التنّوع ا

اجلهود اآليلة إىل تعزيز االستخدام املستدام للموارد املائية والتنوع البيولوجي املتصل بها. وجرى التعاون يف سياا مبادرة 

املناطق البحرية ذات األهمية اإليكولوجية أو البيولوجية  عمليةاحمليطات املستدامة التابعة التفاقية التنّوع البيولوجي، و

يكولوجية البحرية اهلشة يف سياا مصايد األمساك يف عمق البحار. وتظبَذل اجلهود عة لالتفاقية والعمل على النظم اإلالتاب

اخلاصة بالبحار التابعة أيضًا لتعزيز التعاون بني األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك وال امج وخطط العمل اإلقليمية 

ل نامج األمم املتحدة للبيئة، كما تنسق الفاو مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن االجتماع 

 . 2016العاملي هلذه األجهزة اإلقليمية والذي سوف ينعقد يف سبتم نأيلول 

 

. ويتناول هذا اهلدف استدامة 6تقديم تقرير بشأن هدف آيتشي ويف اآلونة األخرية، قام تعاون هام يف سياا  -28

مصايد األمساك لي  فقط بالنسبة إىل األنواع املستهدفة، إمنا أيضًا بالنسبة إىل آثار الصيد على النظم اإليكولوجية 

 . لذا، يشكل حتقيق هذه الغاية هدفًا مشرتكًا لالتفاقية والفاو على السواء.والتنّوع البيولوجي

 

وجرى تنظيم اجتماع للخ اء حول حتسني إعداد التقارير املرحلية والعمل على تنفيذ هذا اهلدف بالتشارك  -29

  هليئة إدارة النظام اإليكولوجيالتابع  وفريق اخل اء املع  مبصايد األمساك بني الفاو، واتفاقية التنّوع البيولوجي،

. وُقّدم تقرير ورشة العمل 2016ف ايرنشباط  11إىل  9 الفرتة من اليا يفيطيف روما، إ يف االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة

 املع  باملشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالتفاقية التنوع البيولوجي إىل اجلهاز الفرعي والنتائج اليت خلص إليها 

 جهزة اإلقليمية ملصايد األمساك وأوصى اجلهاز الفرعي بأن تتعاون األطراف مع الفاو واأل .11(2016)أبريلننيسان 

 (.UNEP/CBD/SBSTTA/20/6وتنفيذه )الوثيقة  6يف حتسني عملية إعداد التقارير بشأن هدف آيتشي 

 

وحتسزني    6يوّفر هذا النوع من التعاون فرصًة رئيسية لتوليد تآزرات يف ما يتعلق بتسهيل حتقيق هدف آيتشي  -30

ومن املقزرر أن يعقزد    عملية إعداد التقارير ذات الصلة من خالل البناء على جماالت العمل القائمة يف املنظمتني املعنيتني.
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 ون، املكسزززي  خزززالل شزززهر  عشزززر ملزززؤمتر األطزززراف يف اتفاقيزززة التنزززوع البيولزززوجي يف كزززان   االجتمزززاع الثالززز 

2016ديسم نكانون األول 
12. 

 

 لوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العاملحالة املوارد ا

 

، دعت هيئة الفاو للموارد الوراثية لألغذية والزراعة أعضاءها إىل اختاذ خطوات لتقديم تقرير 2007يف عام  -31

 دىلعن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل. وقد عملت الفاو بشكل ناشط لزيادة الوعي والقدرات 

األعضاء يف اللجنة لالمتثال هلذه الدعوة. وقد نظّظمت ثال  ورش عمل لبناء القدرات يف آسيا، وأفريقيا وأمريكا 

آسيا الوسطى، على التوالي. يف آسيا، وأفريقيا وأوروبا الشرقية و 2016كما سوف تظعقد ثال  ورش عمل عام  -الالتينية

ول للموارد الوراثية املائية القائم على التقارير الوطنية. وسيكون نطاا التقييم وسوف يشّكل هذا التقرير التقييم العاملي األ

 األنواع املائية املستزرعة وأقاربها ال ية ضمن اختصاصها الوط ، واليت تظستخدم يف مصايد األمساك وتربية 

 األحياء املائية.

 

وراثية لألغذية والزراعة، دعت الفاو البلدان إىل تعيني ، إثر العملية اليت أنشأتها هيئة املوارد ال2012ويف عام  -32

إعداد التقرير عن حالة نقاط اتصال وطنية وإعداد وتقديم تقارير وطنية سوف تشكل املصدر الرئيسي للمعلومات من أجل 

القطرية بأربع دراسات املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل. وسوف تظستكمل املعلومات الواردة يف التقارير 

 مواضيعية تضّمنت معلومات عامة وبيانات إضافية يتّم يعها من منظمات دولية ذات الصلة.

 

تقريرًا قطريًا ُقّدم رمسيًا عن حالة املوارد   30نقطة اتصال وطنية و 73تلّقت الفاو حتى تارخيه تعيينات  -33

لألغذية والزراعة يف العامل  املائية الوراثية املائية لألغذية والزراعة. وسوف يظقّدم مشروع التقرير عن حالة املوارد الوراثية

ة للهيئة يف يونيونحزيران التابعإىل جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصصة املعنية باملوارد الوراثية املائية 

الستعراضه. وأّما التقرير النهائي عن حالة املوارد الوراثية فسوف يظرفع إىل الدورة السادسة عشرة هليئة املوارد  2016

 ( إلقراره.2017ف ايرنشباط  3 -ينايرنكانون الثاني 30الوراثية لألغذية والزراعة )

 

 يف منظمة التجارة العاملية مصايد األمساكاملفاوضات خبصوص اإلعانات املقدمة إىل 

 

تواصل منظمة األغذية والزراعة، بناء على طلب البلدان، جهودها لتوفري آراء اخل اء يف الوقت املناسب بشأن  -34

  التعاريف واملعايري واملمارسات احلالية والقوانني الدولية القائمة أو االتفاقات اليت ميكن أن تكون ذات صلة مبناقشة

 .يف جمال اإلعانات املقدمة إىل مصايد األمساك أي اقرتاح مت طرحه يف منظمة التجارة العاملية،
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جمموعة التفاوض إىل  اقرتاحات البلدان ت بعضدون نشاط، قدم، بعد فرتة طويلة من 2015يف بداية عام  -35

الصلة اليت ينبغي أخذها يف االعتبار، مثل الصيد غري مبا يف ذل  املعايري ذات  بشأن القواعد يف منظمة التجارة العاملية،

ويف أواخر  ومع إدخال التحسينات على إجراءات الشفافية واإلعالم.، القانوني دون إبالغ ودون تنظيم ومعايري االستدامة

الن الوزاري و"رزمة ، مل تتضمن الوثائق الصادرة يف نهاية املؤمتر الوزاري العاشر ملنظمة التجارة العاملية )اإلع2015عام 

بلدًا أصدرت  28نريوبي"( أي أحكام خاصة بشأن اإلعانات املقدمة إىل مصايد األمساك. غري أن جمموعًة مؤلفة من 

بيانًا خالل املؤمتر الوزاري يرمي إىل حتقيق ختصصات فعلية يف اإلعانات املقدمة إىل مصايد األمساك على مستوى متعدد 

 األطراف.

 

 ذل ، عّززت أهداف التنمية املستدامة ضرورة تنظيم اإلعانات اليت تقدمها منظمة التجارة العاملية  إضافًة إىل -36

شكال اإلعانات تطرا صراحًة إىل حظر وإلغاء بعض أمن أهداف التنمية املستدامة ت 6-14 إىل مصايد األمساك. والغاية

اصة لدى البلدان النامية ودور منظمة التجارة العاملية ، وإىل احلاجات اخل2020املقدمة إىل مصايد األمساك حبلول عام 

وأّما بناء القدرات حول تاريخ عملية التفاوض يف جمال اإلعانات املقدمة إىل مصايد األمساك، يف تنظيم هذا اجملال. 

ظمة األغذية وقد مت حتديد من و عند الطلب.اواملفاهيم املعنية واإلطار التنظيمي املمكن فهي أداة متاحة توفرها الف

 . 6-14لغاية اليت أودعت لديها اوالزراعة على أنها الوكالة 

 

 : حلظة تغيري تارخييةاألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخاتفاا باري  بشأن اتفاقية 

 

تفاقية ا يفطراف ألاملؤمتر اختتم االجتماع احلادي والعشرون يف باري ،  2015ديسم نكانون األول  12يف  -37

متوسط درجات احلرارة ( لتحديد 13فاوضات حول اتفاا تارخيي )اتفاا باري امل األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ

درجة مئوية حتت الصفر، ومواصلة اجلهود للحّد من ارتفاع احلرارة بدرجة مئوية ونصف. وسوف  2دون  العاملية

يف املائة على األقل  55طرفًا على األقل متثل يف جمموعها  55يدخل االتفاا حّيز التنفيذ لدى املصادقة عليه من ِقبل 

إثر إغالا فرتة التمديد ل وتوكول كيويو، ومتتد  2020من إيالي االنبعاثات العاملية. وسوف تبدأ فرتة االلتزام عام 

 على األقل. 2030حتى عام 

 

نظم بعلى اجلوع، وأوجه الضعف اخلاصة  األولوية األساسية لصون األمن الغذائي والقضاءبأن ويقّر االتفاا " -38

على التأقلم مع اآلثار السلبية لتغّير املناخ ، ويشري إىل احلاجة إىل "زيادة القدرة "إنتاج األغذية تعزى إىل آثار تغّير املناخ

ه تغّير املناخ ]...[ على وو ال يهّدد إنتاج األغذية". كذل ، يشري االتفاا إىل "أهمية زيز القدرة على الصمود يف وجوتع

 ضمان سالمة ييع النظم اإليكولوجية، مبا يف ذل  احمليطات، ومحاية التنوع البيولوجي ]...[". 

 

                                                      
13  https://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600008831. 

https://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600008831
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ويبقى التخفيف من آثار تغري املناخ اهلدف الرئيسي يف اتفاا باري ؛ غري أنه يعك  زيادة يف االهتمام  -39

 .14، واخلسائر واألضرار، وبناء القدرات، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، والتمويل اخلاص باملناخكّيفبالت

 

ة البلدان وضع وتنفيذ مساهمات حمّددإىل وبهدف التطرا إىل حمفزات وآثار تغري املناخ، يطلب اتفاا باري   -40

وفاء مبساهماتها احملددة وطنيًا، فقد اتفقت على إلزامية رفع تقرير عن التقدم ويف حني أن البلدان غري ملزمة بال وطنيًا.

ذه الذي حترزه من خالل إطار معزز للشفافية من أجل رصد التقدم القطري باجتاه املساهمات احملّددة وطنيًا. وتشمل ه

 .كّيفوالتخفيف من آثار املناخ، إضافًة إىل إجراءات التاملساهمات ييع القطاعات، 

 

ويف االتفاا، تظشّجع منظمات األمم املتحدة على دعم البلدان النامية يف تعزيز إجراءات التكيف مع تغّير املناخ،  -41

الصندوا األخضر  يقّدم كل من ويقّرر االتفاا أناملناخ.  ة بشأن تغّيرتحدة اإلطاريورفع تقرير جبهودها إىل اتفاقية األمم امل

 وصندوا البلدان األقل منوًا والصندوا اخلاص لتغري املناخ اخلدمات لالتفاا، ويطلب ومرفق البيئة العاملية، للمناخ، 

وغريها من البلدان األطراف النامية يف صياغة  إىل الصندوا األخضر للمناخ التعجيل يف تقديم الدعم للبلدان األقل منوًا

 وتنفيذ خطط التكّيف الوطنية.

 

وسوف يواصل كل من اجلهاز الفرعي للمشورة العلمية والتكنولوجية التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية  -42

فم نتشرين يف نو الذي سوف يعقد يف املغر  بشأن تغّير املناخ ومؤمتر األطراف الثاني والعشرين هلذه االتفاقية اإلطارية

النظر يف قضايا تتصل بصورة خاصة باألمن الغذائي والزراعة، مبا يف ذل  مصايد األمساك وتربية األحياء ، 2016الثاني 

 .1516املائية

 

املناخ سوف توّفر  تفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّيرعمليات واملساهمات الوطنية يف اونظرًا إىل أن هذه ال -43

ثار املشرتكة بني القطاعات جلهود التكّيف مويل اخلاص باملناخ، وعلى ضوء اآلاملعلومات لألولويات القطرية والت

جاهزًا وأن يشارك يف النقاشات والتخفيف من اآلثار، من اهلام أن يكون قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

ة اإلطارية، مثل املعلومات املقدمة من البلدان، وورش العمل حول الزراعة اليت ينظمها اجلهاز الوطنية املرتبطة باالتفاقي

 الفرعي للمشورة العلمية والتكنولوجية واملفاوضات يف إطار االتفاقية اإلطارية.

  

                                                      
14  http://unfccc.int/focus/climate_finance/items/7001.php#intro. 
www.fao.org/climate- املعلومززات املقدمزززة عزززن الزراعزززة مزززن الفزززاو إىل االتفاقيزززة اإلطاريزززة لألمزززم املتحزززدة بشزززأن تغّيزززر املنزززاخ علزززى   15

fora/submissions/en/-change/international. 
 ىزززززاخ علزززززاملن رّزأن تغيززززدة بشززززم املتحززززة لألمززززة اإلطاريززززززززى االتفاقيزززززن إلزراف واملراقبيززززززززن األطزة مززززززززات املقدمزززززاملعلوم  16

www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx. 

http://www.fao.org/climate-change/international-fora/submissions/en/
http://www.fao.org/climate-change/international-fora/submissions/en/
http://www.fao.org/climate-change/international-fora/submissions/en/
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx
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  مساكاملستوى اإلقليمي: املسائل املتصلة باألجهزة اإلقليمية ملصايد األ   -ثالثًا

 ومنظمات إدارة مصايد األمساك

 

 حوكمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية من منظور إقليمي

 

من الضروري تنفيذ الصكوك العاملية والعمليات املعيارية وتريتها إىل إجراءات على الصعيدين القطري  -44

اإلقليمي على مصايد األمساك وتربية األحياء املائية قد واإلقليمي، حسبما هو مالئم. ويف هذا الصدد، فإن إضفاء الطابع 

ميثل فرصًة وقد يكون أساسيًا لي  ملعاجلة الشواغل املشرتكة فحسب، وتوليد تآزرات ودمج األهداف العاملية يف أجهزة 

جلمهور، ومع عمل األمم املتحدة ذات الصلة، إمنا أيضًا لتوسيع قاعدة تواصل برنامج العمل العاملي ملصايد األمساك مع ا

الشركاء اإلقليميني الذين قد ال يكونون معنيني على وو مباشر مبصايد األمساك. وأّما البعد اإلقليمي فيشكل حمطة 

الدولية إلدارة مصايد األمساك كما ثبت ذل  من خالل التوسع السريع لعائلة األجهزة اإلقليمية  اتحمورية يف السياس

صايد األمساك يف مب املتعلق تفااالّسعت الشبكة العاملية ألجهزة مصايد األمساك إثر إنشاء املصايد األمساك. بالفعل، تو

وهيئة مصايد  2012عام  اهلادئأمساك جنو  احمليط مصايد  جنو  احمليط اهلندي، واملنظمة اإلقليمية إلدارة

 . 2015عام  اهلادئاألمساك يف مشال احمليط 

 

، 17املنشأة يف العامل من مخسني جهازًا إقليميًا ملصايد األمساك اإلقليمية ملصايد األمساكويتألف نظام األجهزة  -45

ويتمتع نصفها بوالية واضحة يف جمال اإلدارةنالتنظيم )مثل املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك( يف حني أن 

األجهزة الباقية هي ذات طابع استشارينتنسيقي )مثل األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك(. كذل ، فإن األجهزة 

يف املائة من  30قط( والية يف جمال تربية األحياء املائية متثل حوالي اإلقليمية ملصايد األمساك اليت لديها أيضًا )أو ف

 19مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيدعلى استبيان  18هذه األجهزة إجاباتاألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك. وأشارت 

                                                      
 تربية األحياء املائية. ال تضم الشبكات العلمية واملنظماتنالكيانات اإلقليمية اليت ال تكون واليتها متصلة بشكل أساسي مبصايد األمساك ونأو  17

(، ومصايد األمساك يف إقليم آسيا ACAP) صيانة املوارد احلية البحرية يف القطب اجلنوبياألجهزة اإلقليمية التالية أجابت على االستبيان:   18

هيئة صون املوارد البحرية احلية ، و(CACFishاز )هيئة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى والقوق(، وAPFIC) اهلادئواحمليط 

اللجنة التقنية املشرتكة للحدود البحرية (، وCCSBT) وهيئزة صيانة وإدارة التونزة اجلنوبيزة زرقاء الزعانف(، CCAMLR) يف القطب اجلنوبي

هليئة العامة ملصايد أمساك البحر وا ،(FCWC) جلنة مصايد أمساك املنطقة الوسطى الغربية خلليج غينيا(، وCTMFM) بني األرجنتني وأوروغواي

(، IATTC) اتفاقية هيئة التونة االستوائية يف البلدان األمريكيةو (،ICES) الدولي الستكشاف البحارواجملل   (،GFCM) األبيض املتوسط

اللجنة الدولية املعنية بهلبوت (، IOTC) وهيئزة التونزة يف احمليط اهلندي(، ICCAT) التونزة يف األطلسي الدوليزة لصيانةاحلكومية اهليئزة و

ومنظمة حفظ أمساك السلمون يف مشال احمليط (، NAFO) ومنظمة مصايد األمساك يف مشال غر  احمليط األطلسي(، IPHC) احمليط اهلادئ

ومنظمة (، NPAFC) اهلادئ(،  وهيئة مصايد أمساك مشال احمليط NEAFC) وهيئة مصايد أمساك مشال شرا األطلسي(، NASCOي )األطلس

ومركز تنمية مصايد األمساك (، RECOFI) هليئة اإلقليمية ملصايد األمساكوا ،(OSPESCA) أمريكا الوسطى ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية

(، SPC) اهلادئ(، وياعة احمليط SEAFO) ومنظمة مصايد األمساك يف جنو  شرا احمليط األطلسي(، SEAFDEC)يف جنو  شرا آسيا 

وهيئة مصايد  (،SRFC) مصايد األمساك شبه اإلقليمية(، وهيئة SPRFMO) اهلادئواملنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك يف جنو  احمليط 

 (.WECAFC) األمساك لغربي وسط احمليط األطلسي
 .للحصول على معلومات إضافية COFI/2016/2 ُأنظر الوثيقة  19
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 عامًة متناسبة مع حالة موارد وإىل أن هذه التدابري تظعت  ،إىل أن أغلبيتها قد اعتمدت تدابري ملزمة يف اإلدارة والصون

مصايد األمساك. ويبدو الوضع اكثر تنوعًا يف ما خيّص قضايا حمددة، مثل األهمية اليت توليها األجهزة اإلقليمية ملصايد 

األمساك للبعدين االقتصادي واالجتماعي يف مصايد األمساك، أو االهتمام الذي يوىل إىل التنوع البيولوجي واجلوانب 

على االستبيان أنها عاجلت قضايا مثل احلفاظ  قليمية ملصايد األمساك اليت رّدتمعظم األجهزة اإل ت. وقد أفادالبيئية

على األنواع املهددة باخلطر والتنوع البيولوجي يف النظام اإليكولوجي، مبا يف ذل  موائل األمساك األساسية. وإن عددًا 

مساك تولي اهتمامًا خاصًا للجوانب االقتصادية واالجتماعية مبا يف ذل  تل  قلياًل فقط من األجهزة اإلقليمية ملصايد األ

والتقليل من الصيد  ياملتصلة مبصايد األمساك على نطاا صغري. وأّما قضايا حمددة أخرى، مثل إدارة الصيد العرض

ة السفن. وبصورة عامة، املرجتع، فقد أفاد معظم اجمليبني أنهم عاجلوها، يف حني تتواصل اجلهود إلقامة نظم إدار

 تعتقد معظم األجهزة اليت أجابت أنها تطبق النهج االحرتازي يف جمال اختصاصها.

 

وخيضع عدد متزايد من األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك إىل استعراضات لألداء، متشيًا مع التوصيات املقدمة  -46

امة عن استعراضات أداء مستقلة ألجهزة إقليمية ملصايد األمساك يف منتديات دولية عديدة. ومؤخرًا، وّفرت الفاو حملة ع

 ، وعن اخلطوات اليت اختذتها هذه األجهزة لتنفيذ التوصيات املنبثقة 2014إىل عام  2004ُأجريت من عام 

 .20عن استعراضات األداء

 

األمساكنمنظمات إقليمية جديدة إلدارة و تعزيز أجهزة إقليمية جديدة ملصايد أالدعم الذي تقدمه الفاو إلنشاء 

 مصايد األمساك واألنشطة ذات الصلة

 

 . وقد شاركت على وو مباشر 21لسنوات عديدة، شّجعت الفاو األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك ودعمتها -47

ّين، أو نّفذت العمليات يف إنشاء العديد منها، فأضفت الطابع الرمسي على الفرص القائمة لتبادل اخل ات يف إقليم مع

 للموارد املشرتكة. وقد استفادت هذه األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك من مشورة الفاو  الضرورية لإلدارة املستدامة 

 القانوني والدعم للعملية. لفنية، إضافًة إىل األمانة والدعميف املسائل ا

 

استجابًة إىل  نانظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك تتطّورما زالت األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك واملو -48

، ونتيجة الدروس املستمدة والتزام أقوى من جانب دوهلا وحتسني اإلدارة واحلوكمة طلب متزايد على االستدامة

 الضرورة.األعضاء. كما أن الفاو ترافق أعضاءها يف هذا التطور من خالل شراكات متينة وتوفري الدعم هلا عند 

 

                                                      
تنفيذ تقارير استعراض األداء من جانب أجهزة إقليمية ملصايد ، "1108الرسالة الدورية للفاو بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية رقم   20

 .(SBD.16/COFI/2016 ؛i4869e.pdf-www.fao.org/3/a)" 2014-2004 ،األمساك
21  www.fao.org/fishery/rfb/en. 

http://www.fao.org/3/a-i4869e.pdf؛
http://www.fao.org/fishery/rfb/en
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ويّتسم هذا الدور الداعم الذي تؤديه الفاو بأهمية خاصة يف عملية إنشاء اتفاقات إقليمية جديدة إلدارة مصايد  -49

األمساك، ويف املساعدة يف تطّور األجهزة اإلقليمية االستشارية ملصايد األمساك إىل منظمات إدارة )املنظمات اإلقليمية 

 إلدارة مصايد األمساك(.

 

كما أن الفاو ملتزمة بتحفيز التعاون اإلقليمي من خالل شبكة أمانات األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك اليت  -50

توّفر منتدًى لتشجيع التشاور واحلوار اإلقليمي، ومعاجلة القضايا ذات األولوية واليت تطرح شواغل مشرتكة، وتعزيز 

 .22التعاون املستمر وتبادل املعلومات

 

حملة عامة عن أنشطة األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك التابعة للفاو  COFI/2016/Inf.16رد يف الوثيقة وت -51

خالل الفرتة الفاصلة بني الدورات. وتلقي الفقرات التالية الضوء على عمل بعض هذه األجهزة اهلامة اليت كانت ناشطة 

ليها ملّخص عن نشوء تربية األحياء املائية يف األجهزة اإلقليمية يف جمال التحسني، ي ًاجهود وبذلتيف الفرتة األخرية 

 ملصايد األمساك.

 

 هيئة حوض حبرية تشاد

 

 توّفر حبرية تشاد األغذية والدخل لثالثني مليون شخص، وهي أحد أهم مواقع الرتا  الزراعي يف العامل.  -52

 منظمات احلوض األفريقي األقدم عهدًا  كما أن هيئة حوض حبرية تشاد هي منظمة حكومية دولية وإحدى

 ، إن اهليئة عضو يف شبكة أمانات األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك 2016(. ومنذ عام 1964)املنشأة يف مايونأيار 

برنامج األمساك املشرتك بني منظمة ، وبدعم مالي من 2015-2014اليت تقوم الفاو باستضافتهانتيسريها. ويف الفرتة 

، قّدمت الفاو الدعم للهيئة بوضع خطة إلدارة مصايد ديدة من أجل التنمية يف أفريقياوالزراعة والشراكة اجل األغذية

يا األمساك يف حبرية تشاد من خالل نهج النظام اإليكولوجي إزاء مصايد األمساك، وبتوفري التدريب هلا على التكنولوج

 التغذوية لألمساك يف اإلقليم وقدرة سكانه على الصمود.زيادة املنافع احملّسنة الستخراج زيت السم  بهدف 

 

 منظمة تربية األحياء املائية ومصايد األمساك يف البحر األمحر وخليج عدن

 

استجابًة إىل النداءات العديدة املوّجهة يف جلنة مصايد األمساك واملؤمتر اإلقليمي للفاو للشرا األدنى، عقدت  -53

محر وخليج عدن، إلنشاء منظمة ألتشارية مع البلدان الساحلية العربية واألفريقية يف البحر االفاو أربعة اجتماعات اس

إلدارة مصايد األمساك  أخرى إقليمية إلدارة مصايد األمساك. وقد مشل هذا الدعم تسهيل الشراكات مع منظمات إقليمية

احلاضر، جيري الرتتيب لعقد اجتماع نهائي للبلدان ويف الوقت دة اتفاقية والوثائق ذات الصلة. من أجل صياغة مسو

 لعقد اجتماع للمفّوضني للتوقيع  الساحلية من أجل استعراض مشروع االتفاقية، وقد تقرر الدول بعد ذل  املضي قدمًا

 إنشاء اهليئة بشكل رمسي.على 

                                                      
22  nwww.fao.org/fishery/rsn/e. 

http://www.fao.org/fishery/rsn/en
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 مصايد األمساك لغربي وسط احمليط األطلسية هيئ

 

 عملية إعادة توجيه اسرتاتيجية  مصايد األمساك لغربي وسط احمليط األطلسي هيئةباشر األعضاء يف  -54

وقد  ، وحتديثًا للقواعد واإلجراءات.2020-2014مشلت استعراضًا لألداء، وخطة اسرتاتيجية للفرتة  2012عام 

كلفة تتقييمًا مستقاًل ملنافع ال 2015استمرت الفاو وأمانتها لدى اهليئة بتسهيل عملية إعادة التوجيه اليت مشلت عام 

للخيارات املتاحة يف إعادة التوجيه االسرتاتيجي للهيئة، بدعم من االحتاد األوروبي. ويف عملية إعادة التوجيه، وّقعت 

مذكرة تفاهم  مع اآللية اإلقليمية ملصايد األمساك يف البحر الكارييب  2016الفاو واهليئة أيضًا يف ينايرنكانون الثاني 

 ومنظمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف أمريكا الوسطى للتنسيق املؤقت بشأن مصايد األمساك املستدامة 

(، جرت مناقشة السبيل قدمًا 2016يونيونحزيران  24-20يف اإلقليم. ويف الدورة السادسة عشرة للهيئة )غوادلو ، 

 مصايد األمساك.إلمكانية حتّول اهليئة إىل منظمة إقليمية إلدارة 

 

 هيئة مصايد أمساك جنو  غر  احمليط اهلندي 

 

عقدًا من الوجود يف دورتها السابعة يف مابوتو،  هيئة مصايد أمساك جنو  غر  احمليط اهلنديافتتحت  -55

 . وجتدر اإلشارة برضا إىل إجنازاتها، والعمل الذي ُأجري 2015أكتوبرنتشرين األول  16إىل  12موزامبيق، يف 

منذ الدورة السادسة، وانتقال األمانة مؤخرًا من هراري )زمبابوي( إىل مابوتو )موزامبيق(، وتقرير اللجنة العلمية 

. د أمساك التونةللفريق العامل املع  بالتعاون والتعاضد يف جمال مصايوالتوصيات الصادرة عنها، والنتائج اإلجيابية 

يف مابوتو، وشكلت  اجلماعة اإلمنائية للجنو  األفريقيونوقش أيضًا إنشاء مركز إقليمي للرصد واملراقبة واإلشراف يف 

 ملشروع حوكمة ومنو مصايد األمساك يف جنو  غر  احمليط اهلندي ضمن أمانة هيئة مصايد األمساك جلنة توجيهية 

 فقت على برنامج العمل حتى انعقاد الدورة املقبلة. ووا يف جنو  غر  احمليط اهلندي،

 

 جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا

 

خالل  جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقياإقرارًا باإلجنازات اهلامة اليت حققتها  -56

شارة إىل القضايا العديدة اليت حتّد من فعاليتها وتهّدد وجودها، أجرت الفاو عام السنوات األربعني املاضية، ومع اإل

استعراضًا لدور اللجنة وأداءها واقرتحت طريقة لتعزيز اللجنة وتقديم خدمات أفضل ألعضائها يف جّو من استنفاد  2013

 الستعراض خالل دورتني استثنائيتني عقدتا املوارد، وتسارع التدهور البيئي والقيود املالية. وجرى تبادل نتائج هذا ا

(، على التوالي. وأبقى 2015كار، السنغال )يوليونمتوز ا(، ويف د2014يف لوساكا، زامبيا )ديسم نكانون األول 

ها ينظام ، وعّدلوامن دستور منظمة األغذية والزراعة السادسةوجب املادة األعضاء على اللجنة بوصفها جهازًا منشأ مب

الداخلي من خالل حتدي  وظائفها، وواليتها وطرا عملها، وأنشأوا مبدئيًا حسا  أمانة متعدد األطراف األساسي و

 ألنشطة اللجنة.تابعًا للجنة دعمًا 
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 نشوء تربية األحياء املائية يف األجهزة والشبكات اإلقليمية

 

 قليمية ملصايد األمساك مكونات لرتبية األحياء املائية يف املائة من األجهزة اإل 30تقّر الفاو بأن لدى أكثر من  -57

يف أطرها التأسيسية وبراجمها التشغيلية، مع إثباتات على االهتمام املتنامي لدى العديد من هذه األجهزة بتوسيع 

جراءاتها. عماهلا وإحياء املائية يف جداول أعملها، وسياساتها وقاعدتها لتقدير أكثر أهمية ووضوح ألهمية تربية األ

آسيا واحمليط  يفشبكة مراكز تربية األحياء املائية إضافًة إىل ذل ، توجد شبكات إقليمية لرتبية األحياء املائية مثل 

(، 2012األحد  عهدًا )ُأنشئت عام  شبكة تربية األحياء املائية يف األمريكتنياليت ُأنشئت يف التسعينات، و ياهلاد

 شبكة أفريقيا لرتبية األحياء املائيةو، (2015)ُأنشئت عام  حياء املائية بصورٍة مستدامةاأل احتاد ميكرونيزيا لرتبيةو

 .)قيد التأسي ( مبا يشري إىل األولوية الكبرية اليت تظمنح للتعاون اإلقليمي احلكومي الدولي يف جمال تربية األحياء املائية

 

 املتحدةالتعاون اإلقليمي اجلاري مع كيانات أخرى يف األمم 

 

تواصل الفاو التعاون مع منظمات ووكاالت اخرى يف األمم املتحدة حول قضايا ذات اهتمام مشرتك، بهدف  -58

 حتسني التنسيق اإلقليمي بني الوكاالت.

 

ويف هذا الصدد، قامت الفاو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة بتيسري النقاشات بني األجهزة اإلقليمية ملصايد  -59

 األمساك وال امج اإلقليمية اخلاصة بالبحار يف أقاليم خمتلفة ترمي إىل اجلمع بني قطاعات مصايد األمساك والبيئة 

مع األخذ يف االعتبار الواليات واألدوار املختلفة اليت تضطلع بها من أجل تعزيز التعاون يف قضايا ذات اهتمام مشرتك، 

ا اخلصوص، جرت نقاشات أّولية للنظر يف إمكانية إقامة هكذا تعاون يف جنو  غر  ذ. ويف ه23األجهزة ذات الصلة

ثل املبادرة احمليط اهلندي ويف حبر العر . ويب  هذا النشاط على اخل ات اليت مّت اكتسابها من مبادرات أخرى م

 املشرتكة بني الفاو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والنرويج بشأن وضع اقرتاح مشروع "لتطبيق ونسخ منوذج تعاون 

 .غر  أفريقياملصايد األمساك والبيئة لإلدارة املستدامة لألنشطة املتصلة باحمليطات" يف بني األجهزة اإلقليمية 

 

عالوًة على ذل ، يتعاون كل من الفاو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، مع اتفاقية التنّوع البيولوجي بشأن مبادرة  -60

يف إطار مبادرة احمليطات املستدامة اليت تهدف إىل تيسري احلوار لتبادل اخل ات وحتديد اخليارات والفرص من أجل 

يمية ملصايد األمساك  املنظمات اإلقليمية للبحار يف معاجلة بعض القضايا تعزيز التعاون ع  القطاعات بني األجهزة اإلقل

. ومن املقرر عقد النظم اإليكولوجية البحرية اهلشةو وغايات آيتشي للتنّوع البيولوجي،مثل أهداف التنمية املستدامة، 

 يف يهورية كوريا. 2016سبتم نأيلول اجتماع ملبادرة احمليطات املستدامة مبا يف ذل  الكيانات العاملية واإلقليمية يف 

 

                                                      
اليت عظقدت   نامج األمم املتحدة للبيئةل الدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة"احمليطات والبحار" الصادر عن  10ن2انظر القرار   23

 يف نريوبينكينيا 2016مايونأيار  27إىل  23خالل الفرتة من 
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 حتديات وعمليات عاملية أخرى: املسائل املتصلة بتغّير املناخ والبيئة   -رابعًا

 

 استجابة الفاو لتغّير املناخ

 

عاجلة التهديدات اليت يطرحها تغّير املناخ يف قطاعي مل دت جلنة مصايد األمساك احلاجةحّد، 2007يف عام  -61

لتحديد املسائل األساسية املتعلقة  24دراسة استطالعيةمصايد األمساك وتربية األحياء املائية، وطلبت إىل الفاو إجراء 

ف مع تغّير لطريقة اليت ميكن من خالهلا لصناعة الصيد أن تتكّياوإطالا نقاش بشأن ، بتغري املناخ ومصايد األمساك

املناخ، وتأدية الدور القيادي يف إطالع الصيادين وصانعي السياسات على االنعكاسات احملتملة لتغّير املناح بالنسبة إىل 

أن تغّير  (2009) مصايد األمساك. ونتيجًة هلذه الدراسة، الحظت الدورة التاسعة والعشرون للجنة مصايد األمساك

ذات األولوية يف إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. ومنذ ذل  احلني، املناخ يشكل أحد جماالت العمل 

أعادت جلنة مصايد األمساك التأكيد على احلاجة إىل حتسني فهم آثار تغّير املناخ وحتمض احمليطات على مصايد 

 األمساك وتربية األحياء املائية.

 

وخالل السنوات اخلم  عشرة األخرية، حّسن قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية إىل حّد كبري فهمه  -62

يم عمليات تقيمن خالل الرصد العاملي واحمللي للنظم املائية، وحّسن مناذج التوقع واآلثار، وتنفيذ آلثار تغّير املناخ 

اهلشاشة اخلاصة بالقطاع، وسياسات حتصني القطاع من العوامل املناخية، وعمليات التكييف التشاركية، إضافًة إىل 

كومي لفريق احلحتليل دور القطاع يف التخفيف من آثار انبعاثات غازات الدفيئة. وتوّثق التقارير األخرية الصادرة عن ا

عارف احملسنة غري أنها تلقي الضوء أيضًا على الفجوات امللحوظة، مثل معظم هذه امل 25الدولي املع  بتغري املناخ

يف جمال األمن الغذائي وقطاعات إنتاج األغذية املتصلة ، وتوفري املعلومات بشأن التكييف وختفيف اآلثار ختفيض اآلثار

رير اتقتعّد دورة فجوات، سوف به، وفهم انعكاسات هذا األمر على النظم املائية الداخلية. وللمساعدة يف سّد هذه ال

( استخدام األراضي 1حول )تقارير خاصة  بتغري املناخ الفريق احلكومي الدولي املع عن  ةالتقييم السادس الصادر

وينبغي للبلدان أن حترص على ضّم نظم اإلنتاج  ؛( احمليطات والغالف اجلليدي2و) ؛وتدهور األراضي واألمن الغذائي

 يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

 

، مع عدة شركاء، يف فهم آثار تغري املناخ وحتّمض احمليطات على مصايد للبلدان لطاملا وّفرت الفاو املساعدة -63

 األمساك وتربية األحياء املائية، ويف قياس انبعاثات غازات الدفيئة وإمكانيات التخفيف من آثارها يف القطاع، 

ّير املناخ واحلصول على ناقشات الوطنية والعاملية بشأن تغاملف، ومتثيل القطاع يف ويف حتديد وتنفيذ أولويات التكّي

. وقد جرى هذا العمل بتوجيه من اسرتاتيجية تغّير املناخ يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 26متويل خاص باملناخ

                                                      
24  www.fao.org/docrep/012/i0994e/i0994e00.htm. 
25  www.ipcc.ch/report/ar5/. 
 لالطالع على حملة عامة عن دعم الفاو للبلدان واملطبوعات ذات الصلة بتغّير املناخ، يظرجى العودة إىل وثيقيت املعلومات األساسية  26

COFI/2016/SBD.19 وCOFI/2016/SBD.20. 

http://www.fao.org/docrep/012/i0994e/i0994e00.htm
https://www.ipcc.ch/report/ar5/
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، اليت تندرج يف االسرتاتيجيات واألطر األوسع نطاقًا اخلاصة بالفاو واليت جيري تنسيقها من خالل 27(2011-2016)

 2020-2017للمناخ، ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية. وإن مشروع اإلطار االسرتاتيجي للفرتة الشراكة العاملية 

 .COFI/201/Inf.18متاح يف الوثيقة 
 

 يزف  كتوصية إىل املنظمزة بوضزع اسزرتاتيجية للت    28وقد وّجه التقييم املستقل األخري لعمل الفاو على تغّير املناخ -64

مع تغّير املناخ والتخفيف من آثارها "لرتكيز عمل الفاو على التدخالت، والبلدان والشراكات الزيت ميكزن إحزدا  فزرا     

ملحوظ فيها". وهلذه الغاية، التزمت إدارة الفاو بإعداد اسرتاتيجية وخطة عمل لتغّير املناخ على نطاا املنظمة، تتقزاطع  

 ج األولويات اإلقليميةنالقطرية. مع األهداف االسرتاتيجية اخلمسة وتدم

 

االسرتاتيجية وخطة العمل للفاو بشأن تغّير املنزاخ عمليزة تشزاورية داخليزة، وتظطلزب معلومزات       ويشكل وضع  -65

. وإن مشزروع االقزرتاح   2016راجعة من الدول األعضاء عن طريق ييع اللجان الفنية يف املنظمة خالل اجتماعاتها عام 

 الزيت سزتعرض علزى اجمللز      تظدَرج مدخالت اللجزان يف االسزرتاتيجية    ، على أنCOFI/2016/Inf.17متاح يف الوثيقة 

 . 2016يف شهر ديسم نكانون األول 

 

 التنمية املستدامة ملصايد األمساكسبل العيش القادرة على الصمود: تعزيز 

 

  - إىل أن قطاع الزراعة يف البلدان النامية 2013-2003خلص تقييم أخري أجرته الفاو الستعراض الفرتة  -66

يف املائة من ييع األضرار واخلسائر اليت تسّببها  25يستوعب  - مبا يف ذل  مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

ا  مزارع أصحصري االستوائية. كما أن الصيادين، والصلة بتغري املناخ مثل الفيضانات، واجلفاف واألعالكوار  ذات ا

والعاملني يف الصيد وجمتمعاتهم احمللية معّرضني بصورة خاصة للكوار  املتصلة بتغّير املناخ وغريها من  تربية األمساك،

اك، وامللوحة والتلو (. ويف حني قد يبدو حدو  األخطار الصدمات وما يتصل بها من أضرار بيئية )مثل وفيات األمس

حتميًا، ميكن تقليص املخاطر واخلسائر الناجتة عن الكوار  بالنسبة إىل قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

 اسبة.وحتى الوقاية منها، شرط تنفيذ سياسات مالئمة مطلعة على املعلومات، ونظم رصد وتدابري واستثمارات من

 

وتعمل الفاو على تعزيز قدرة صمود سبل العيش والنظم اإليكولوجية يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.  -67

 ل أربع ركائز، على النحو التالي:وتسعى إىل تنمية قدرات اجملتمعات واملؤسسات حو
 

األعضاء والشركاء يف حتديد مواطن الضعف املتصلة توّفر الفاو املساعدة للبلدان  -"اتيةولبيئة امللالتمكني " -

بتغّير املناخ وخماطر الكوار  اخلاصة مبصايد األمساك البحرية الداخلية وتربية األحياء املائية، من أجل 

                                                      
 .ftp://ftp.fao.org/fi/brochure/climate_change/stragegy_fi_aq_climate/2011/climate_change_2011.pdf فرة علىامتو  27

28  reports/en/-and-documents-www.fao.org/evaluation/oed      إشززارة إىل أن عمززل إدارة مصززايد األمسززاك وتربيززة األحيززاء املائيززة حظززي 

 .تقييم إجيابي

http://www.fao.org/evaluation/oed-documents-and-reports/en/
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إعطاء معلومات أفضل لصانعي السياسات، وتسهيل االستثمارات واحلصول على أموال ووضع اسرتاتيجيات 

 رتها.اّد من خماطر الكوار  وإدمالئمة، مبا يف ذل  احل

تعمل الفاو على وضع خطوط توجيهية بشأن استخدام "التكنولوجيا املكانية"، مثل  -"املراقبة بهدف الصون" -

يف جمال تربية األحياء املائية.  الطوارئاالستشعار الساتلي عن بعد لتقييم الكوار  واالستعداد حلاالت 

إضافًة إىل ذل ، تساهم إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف اجلهود املؤسسية للفاو لوضع نظام 

الزراعية، مبا يف ذل  مصايد األمساك  اتمعلومات خاص باألضرار واخلسائر الناية عن الكوار  يف القطاع

 اء الطابع املؤسسي على هذا النظام.وتربية األحياء املائية، وإضف

يتّم ذل  من خالل وضع صكوك مالية ابتكارية إلدارة املخاطر  -تطبيق تدابري احلّد من املخاطر والضعف"" -

واألزمات يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، وحتسني كفاءة سالسل قيمة األغذية البحرية وتشجيع 

ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية إثر نهج نظام إيكولوجي إزاء مصايد األمساك  اإلدارة املسؤولة واملستدامة

قائم على األمساك وغ  باملغذيات الدقيقة  ثانوي وتربية األحياء املائية. وتعمل الفاو أيضًا على تطوير منتج

 .طوارئميكن استخدامه لزيادة التغذية يف سياا حالة 

توجيهات االستجابة حلاالت الطوارئ يف قطاع مصايد األمساك وتربية جنزت الفاو "أ -واالستجابة" "التأهب -

 " مبا يف ذل  رزمة تدريبية لتنمية القدرات الوطنية واإلقليمية، وتعزيز اجلودة واملساءلة األحياء املائية

ائية على طول امل األحياءاليت تؤثر على قطاع مصايد األمساك وتربية  الطوارئيف االستجابة إىل حاالت 

اليت تؤثر على مصايد األمساك وتربية  الطوارئسلسلة القيمة. وتستمر الفاو يف توفري االستجابة حلاالت 

 األحياء املائية.

 

للحّد من خماطر الكوار ،  2015إطار سنداي لعام  معتعزيز القدرة على الصمود  يف جمالويتواءم عمل الفاو  -68

واالتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة بشأن تغّير املناخ واتفاا باري  األخري )ومبادرة القدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ 

الصكوك املتفق عليها دوليًا بشأن مصايد األمساك. وهو يساهم ويب  عليها وعلى  الصادرة عن أمني عام األمم املتحدة(،

)القضاء على اجلوع(، واهلدف  2)القضاء على الفقر(، واهلدف  1حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وخباصة اهلدف يف 

 ن احمليطات(.)بشأ 14املناخ وآثاره( واهلدف )مكافحة تغّير  13

 

)"إطار سنداي"( يف املؤمتر العاملي الثال   2030-2015مّت اعتماد إطار سنداي للحّد من خماطر الكوار   -69

يف سنداي، مياجي، اليابان. وميثل  2015لألمم املتحدة بشأن احلّد من خماطر الكوار ، والذي انعقد يف مارسنآذار 

 عامًا يهدف إىل حتقيق "ختفيض كبري يف خماطر الكوار  واخلسائر يف األرواح، وسبل 15هذا اإلطار اتفاقًا طوعيًا ملدة 

العيش، والصحة واألصول االقتصادية، واملادية، واالجتماعية، والثقافية والبيئية لألشخاص واملؤسسات واجملتمعات 

احمللية والبلدان". ويورد إطار سنداي عددًا من االبتكارات مبا يف ذل  تشديدًا قويًا على احلّد من خماطر الكوار  

خاطر القائمة وتعزيز القدرة على الصمود، و"إعادة البناء على وو أفضل". مقارنًة بإدارة الكوار ، وعلى التقليل من امل

؛ وميكن 2030وقد حّدد إطار سنداي سبعة أهداف عاملية مبا يف ذل  هدف التقليل من املخاطر االقتصادية حبلول عام 
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ا  خطرة للمحاصيل قياس هذا اهلدف مبؤشر، من بني مؤشرات أخرى، متصل باألضرار املباشرة اليت تسّببها أحد

واحليوانات. وتعمل الفاو حاليًا مع جمموعة عمل اخل اء احلكومية الدولية املفتوحة العضوية املعنية باملؤشرات 

واملصطلحات املتصلة باحلّد من خماطر الكوار  على توسيع نطاا هذه املؤشرات حبي  تشمل أيضًا مصايد األمساك 

رة )إضافًة إىل اخلسائر املباشرة(. كما أن أولويات إطار سنداي تندرج يف ال نامج والغابات وتغطي اخلسائر غري املباش

 االسرتاتيجي اخلام  للفاو بشأن زيادة قدرة سبل العيش على الصمود يف وجه التهديدات واألزمات.

 

يف اسطنبول،  2016وقد دعا أمني عام األمم املتحدة إىل عقد القمة العاملية األوىل للعمل اإلنساني يف مايونأيار  -70

تركيا. وردًا على الزيادة غري املسبوقة يف أعداد األشخاص املتأثرين بالنزاعات والكوار  الطبيعية، تشكل هذه القمة 

العمل اإلنساني، وتتيح إعادة النظر يف أدوار اجلهات الفاعلة الدولية، فرصًة حمورية لتسريع عجلة التحّول يف نظام 

والوطنية واحمللية، وحتديد اجملال الذي تضيف كل منها القيمة األك  فيه، وتوسيع قاعدة العالقات مع شركاء جدد. 

، وخباصة من خالل 2014عام  وقد شاركت الفاو على وو ناشط  يف املشاورات العاملية واإلقليمية ويف احلوار منذ بداية

 الفريق املواضيعي بشأن "احلّد من اهلشاشة وإدارة املخاطر". 

 

كذل ، أقّرت جلنة األمن الغذائي العاملي بأهمية العمل على سّد الفجوة يف جمال العمل اإلنساني والتنمية.  -71

، الذي يضّم إشارة 2015 أكتوبرنتشرين األول وصادقت على إطار العمل لألمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة يف

حمّددة إىل اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاا يف سياا األمن الغذائي والقضاء 

رًا يف على الفقر. ويوّفر هذا اإلطار أيضًا إطارًا واسع النطاا ميكن أن يستخدمه ييع أصحا  الشأن الذين قد يؤدون دو

حتسني األمن الغذائي والتغذية أو التأثري عليهما يف األزمات املمتدة، ويتماشى مع التحّوالت يف املعيار الرئيسي املقرتح 

 يف التقرير الذي قّدمه أمني عام األمم املتحدة للقمة العاملية للعمل اإلنساني.

 

 توسيم معدات الصيد

 

ُأشري إىل القلق السائد بشأن الصيد غري املقصود (، 2014مصايد األمساك ) يف الدورة احلادية والثالثني للجنة -72

ودعت اللجنة األعضاء واألجهزة  الناجم عن وجود معدات الصيد املهجورة أو املفقودة أو املستغنى عنها بشكل آخر

 ، ستغنى عنها بشكل آخرمعدات الصيد املهجورة أو املفقودة أو املاإلقليمية ملصايد األمساك إىل التخفيف من آثار 

كلفة كانت متاحة. وردًا على ذل ، عقدت الفاو مشاورًة تمع اإلشارة إىل أن تكنولوجيات وكارسات  فعالة من حي  ال

، على توسيم معدات الصيدبهدف وضع مشروع خطوط توجيهية لتطبيق نظام  2016أبريلننيسان  7إىل  4يف للخ اء 

 أن تظقدَّم إىل الدورة الثانية والثالثني للجنة مصايد األمساك للنظر فيها. 

 

معدات الصيد اتفق اخل اء على أن معدات الصيد املوسومة على وو مالئم ومنهجي ميكنها أن تقّلص:  -73

 البيئة املائية؛ والصيد غري ، مبا يف ذل  أجهزة جتميع األمساك، يفاملهجورة أو املفقودة أو املستغنى عنها بشكل آخر

املقصود ألنواع معّرضة للخطر، ومهّددة وحممية من األمساك أو حيوانات أخرى ومستوى الصيد غري القانوني دون إبالغ 
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معدات الصيد املهجورة أو املفقودة أو املستغنى ودون تنظيم؛ واألخطار بالنسبة إىل اإلحبار واحلواد  يف البحر وتراكم 

 يف البيئة املائية؛ والضرر الذي يصيب املوائل املائية الضعيفة واحلساسة واخلسائر االقتصادية  آخر عنها بشكل

 الصيد غري املقصود وتدهور مناطق الصيد.اليت يتكبدها صّيادو األمساك نتيجة 

 

معدات الصيد غ عن عالوًة على ذل ، أشار اخل اء إىل ضرورة النظر يف تنمية القدرات واحلوافز لتشجيع اإلبال -74

وسحبها. وأعر  اخل اء أيضًا عن قلقهم إزاء وضع عبء غري  املهجورة أو املفقودة أو املستغنى عنها بشكل آخر

وعلى قطاع األمساك من خالل تنفيذ نظم توسيم املعدات الباهظة  متناسب على السلطات املسؤولة عن مصايد األمساك

ة يف قدرتها على حّل مشاكل حمددة متصلة باملعدات غري املوسومة. وينبغي استخدام الثمن، واملعقدة يف تطبيقها واملقّيد

 نهج قائمة على املخاطر الختاذ قرارات مستنرية بشأن نوع نظم توسيم املعدات الواجب تنفيذها يف مصيد أمساك 

 .29أو يف إقليم ما

 

 السجل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل امل دة وسفن التموين

 

مزن جزدول    7يف البنزد   السجل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املز دة وسزفن التمزوين   ترد التطّورات املتصلة ب -75

ق ززز ي الوثائززز ة فزات إضافيز ززز رد معلومزم(. وتز ززز الغ ودون تنظيزي دون إبز ززز ر القانونزد غيز زة الصيز زال )مكافحز زاألعم

COFI/2016/5و ،COFI/2016/Inf.12 وCOFI/2016/SBD.12-15  اخلزاص بالسزجل العزاملي    اإللكرتونزي  ويف املوقع

(record/ar-www.fao.org/fishery/global.) 

 

 االستنتاجات   -خامسًا

 

 ورد يف ما سبق العمليات الرئيسية العاملية واإلقليمية املتصلة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية،  -76

املتحدة حول هذه املواضيع. وتتطّلب هذه العمليات  من الوكاالت املتخصصة لألممواليت تظعنى بها الفاو بوصفها وكالة 

صحا  الشأن حبي  جيري تنفيذها وأ ولية واإلقليمية ذات الصلةمستوًى مالئمًا من التنسيق بني ييع املنظمات الد

. وتّتسق العمليات اليت ُقّدمت تقارير بشأنها 2030خطة عام على وو ناجح وحتقق األهداف اجلديدة اليت حّددتها 

 وحتّفز على حتقيقهما.مع مبادرة النمو األزرا والرؤية اليت ترّوج هلا الفاو، 

                                                      
 .OFI/2016/SBD.3و COFI/2016/Inf.19 ترد معلومات إضافية أيضًا يف الوثيقتني  29
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