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 موجز

 
 :اللجنة إن  
 

 ألحياءا وتربية األمساك مصايد حالة عن التقرير إلصدارها( املنظمة) والزراعة األغذية منظمة على أثنت (أ(
 لذيا التهديد على الضوء وسلطت العامل يف السمكية األرصدة حالة إزاء قلقها وأبدت 2016 لعام ملائيةا

  البحرية؛ املوارد استدامة إزاء تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد يشكله
 الرشيد لصيدا بشأن السلوك مدونة تنفيذ حول 2015 العام استبيان على طرأت اليت بالتحسينات ورح بت (ب(

 بياناالست خالل من املتاحة البيانات استخدام األعضاء بإمكان أنه على واتفقت املنظمة عن الصادرة
 وأقر ت يالبيولوج بالتنوع اخلاصة آيشي وغايات املستدامة التنمية أهداف مؤشرات عن التقارير إلعداد
 نة؛املدو  تنفيذ أجل من النامية البلدان قدرات تنمية إىل باحلاجة

 الفرعية لجنةل الثامنة والدورة األمساك بتجارة املختصة الفرعية للجنة عشرة اخلامسة الدورة تقريري وأقرت (ج(
 بشأن الطوعية هيةالتوجي باخلطوط املعنية الفنية للمشاورة اللجنة وأجازت. املائية األحياء برتبية املختصة

 وعرضها النهائية غتهابصي التوجيهية اخلطوط لوضع هاجلست استئناف( الفنية املشاورة) املصيد توثيق خطط
 النهائية؛ بصيغتها العتمادها 2017 متوز/يوليو يف املنظمة مؤمتر على

 القانوين غري الصيد نعمل امليناء دولة تتخذها اليت التدابري بشأن املنظمة عن الصادر االتفاق نفاذ ببدء ورح بت (د(
 تشكيل لىوع استهاليل اجتماع عقد على األطراف وشج عت عليه اءوالقض وردعه تنظيم ودون إبالغ دون

 القدرات؛ بناء إىل احلاجة من انطالقا   21 املادة عليها تنص اليت املخصصة العمل جمموعة
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 ؛(العاملي السجل) التموين وسفن املربدة النقل وسفن الصيد لسفن العاملي للسجل القوي تأييدها أعلنت (هـ(
 تنظيم؛ ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد ملكافحة عاملي يوم إعالن اقرتاح أقر ت (و(
  الضوء سليطت عرب)املؤمتر الدويل(  بالتغذية املعين الثاين الدويل املؤمتر متابعة التزامها جمددا   أكدت (ز(

 املنوعة غذائيةلا والنظم التغذوية الشروط استيفاء أجل من السمكية واملنتجات لألمساك القيمة املسامهة على
 األمساك مصايد قطاع يف الدويل املؤمتر ملتابعة الرئيسية العمل جماالت اللجنة وأقرت. هامة صحية فوائد وتوفري
  املائية؛ األحياء وتربية

 الفقر من داحل أجل من النطاق الصغرية األمساك مصايد تؤديها اليت األبعاد املتعددة الوظيفة جمددا   أكدت (ح(
 استدامة مانلض الطوعية التوجيهية اخلطوط أمهية على وشددت أمور من ذلك إىل وما الغذائي مناأل وحتقيق
(. الطوعية يةالتوجيه اخلطوط) الفقر على والقضاء الغذائي األمن سياق يف احلجم الصغرية األمساك مصايد
  اتفقتو  لطوعيةا التوجيهية اخلطوط جمال يف للمساعدة للمنظمة شامل برنامج بوضع اللجنة ورحبت

 الطوعية؛ التوجيهية للخطوط عاملي اسرتاتيجي إطار شكل على مكملة آلية إىل احلاجة على
 شيدة؛الر  الداخلية للمصايد العشر واخلطوات الداخلية املصايد بشأن 2015 لعام العاملي املؤمتر بنتائج ورحبت (ط(
 احلقوق لىع القائمة األمساك مبصايد اخلاصة ارباتاملق عن العاملي املنتدى إلقامتها املنظمة على وأثنت (ي(

 العاملي؛ العمل بربنامج ورحبت
  احلرفية؛ املائية األحياء وتربية للمصايد عاملي يوم إعالن اقرتاح وأقرت (ك(
 األحياء ربيةوت األمساك ملصايد املخصصة العمليات ويف املتحدة األمم حمفل يف املنظمة دور على وأثنت (ل(

  مشاركتها عزيزت املنظمة إىل وطلبت البيولوجي والتنوع املستدامة التنمية وأهداف املناخ وتغري املائية
 فيها؛ ومسامهتها

 صايدمل جديدة إقليمية أجهزة استحداث وعلى األمساك ملصايد اإلقليمية األجهزة أمانات دور على أثنت (م(
 هزة؛األج تلك أداء استعراض عمليات أمهية على وأكدت األمساك

 املنظمة اسرتاتيجية ومبسودة املناخ تغري بشأن املنظمة يف عمل وخطة شاملة اسرتاتيجية وضع باقرتاح ورحبت (ن(
 ؛2020-2017 للفرتة املناخ وتغري املائية األحياء وتربية األمساك مصايد بشأن

 بشكل عنها ىناملستغ أو ودةاملفق أو املهجورة الصيد معدات موضوع يف عمل من املنظمة به تقوم مبا ورحبت (س(
 الصيد؛ معدات متييز بشأن اخلرباء مشاورة وتوصيات آخر

 األزرق النمو ملبادرة دعمها جتديد خالل من 2017-2016 للفرتة األولوية ذات العمل جماالت وأقر ت (ع(
 بشأن فاقالتا وتطبيق تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد جماهبة على العمل أمهية على وشددت

 والفاقد عليه والقضاء هوردع تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد ملنع امليناء دولة تتخذها اليت التدابري
 التوجيهية اخلطوط هعلي نصت ما حنو على املائية األحياء لرتبية اإلقليمية الشبكة وتنفيذ األمساك من واملهدر
 املنظمة يجيةواسرتات الداخلية األمساك مصايد وتنمية احلجم صغريةال األمساك مصايد استدامة لضمان الطوعية
 املناخ؛ بتغري اخلاصة
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 عاملية جامعة اءإلنش املنقح االقرتاح بشأن كوريا  مجهورية وعن املنظمة عن الصادرين بالبيانني علما   وأخذت (ف(
 تدرجيية؛ ملقاربة طريق خارطة على االتفاق وشجعت األمساك ملصايد

 املتعدد العمل وبرنامج 2017-2014 للفرتة السنوات املتعدد اللجنة عمل لربنامج املرحلي التقرير على فقتووا (ص(
 ؛2019-2016 للفرتة السنوات

 .األمساك مصايد للجنة والثالثني الثالثة الدورة لرئيس ونوابا   رئيسا   وانتخبت (ق)
  والمؤتمر المجلس جانب من اتخاذها المقترح اإلجراءات

 
 :يلي مبا القيام إىل مدعوان واملؤمتر اجمللس إن  
 

 .األمساك مصايد للجنة والثالثني الثانية الدورة تقرير إقرار •
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 المجلس لعناية المعروضة والميزانية البرنامج مسائل
 

 الرشيد صيدال شأنب السلوك مدونة تنفيذ يف احملرز والتقدم العامل يف املائية األحياء وتربية األمساك مصايد حالة •
 )21و 13و 9 الفقرات) الصلة ذات والصكوك

 للجنة لتابعةا األمساك بتجارة املختصة الفرعية للجنة عشرة اخلامسة الدورة عن الصادرة والتوصيات القرارات •
 )35و 33و 31و 29و 25و 24و 23 الفقرات) 2016 شباط/فرباير 26-22 املغرب، أكادير، األمساك، مصايد

 األمساك، مصايد جنةلل التابعة املائية األحياء برتبية املختصة الفرعية للجنة الثامنة الدورة وتوصيات قرارات •
 )64و 63و 60و 59و 58و 56و 55و 51 الفقرات) 2015 تشرين األول/أكتوبر 9-5 الربازيل، برازيليا،

 )79و 74و 70و 68 الفقرات) تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد مكافحة •
: بالتغذية املعين لثاينا الدويل املؤمتر ومتابعة الغذائي األمن حتقيق يف املائية األحياء وتربية األمساك ايدمص دور •

 األغذية من واملهدر فاقدال ذلك يف مبا املائية األحياء وتربية األمساك مصايد بالنسبة إىل بالتغذية اآلثار املتصلة
 )90و 89و 88و 84و 83و 80 الفقرات)

 )101و 99و 98 الفقرات) النطاق الصغرية األمساك مصايد دامةاست ضمان •
 (114و 113نتائج املؤمتر العاملي عن مصايد األمساك الداخلية ومتابعته )الفقرتان  •
 مصايدطاع ق يف احلقوق على القائمة النُهج عن عاملي منتدى ومتابعتها: 2015 لعام والصيد احليازة حقوق نتائج •

 )123و 121و 119 الفقرات) األمساك
 )126 الفقرة) احلرفية املائية األحياء وتربية األمساك ملصايد الدولية السنة •
 )148و 144و 18 الفقرات) األخرى ةيالبيئ واملسائل املناخ تغرياملسائل املتعلقة ب •
اتيجي رت برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ضمن اإلطار االس •

 )157و 156و 154و 153و 152و 151و 150 الفقرات)للمنظمة 
 )160 ةالفقر )اقرتاح مقدم من مجهورية كوريا إلنشاء جامعة عاملية ملنظمة األغذية والزراعة ملصايد األمساك  •
 )161 الفقرة) للجنة السنوات املتعدد العمل برنامج •

 
 المؤتمر لعناية عروضةالم التنظيمية والمسائل العالمية السياسات مسائل

 
 منظمة غرار على األخرى املعنية واإلقليمية الدولية واملنظمات املنظمة بني الوثيق التعاون وشج عت اللجنة أيدت •

 املهددة الربية والنباتات احليوانات بأنواع الدولية التجارة اتفاقية و الدولية، البحرية واملنظمة الدولية، العمل
 واجلرمية، راتباملخد املعين املتحدة األمم ومكتب العاملية، اجلمارك ومنظمة العاملية، التجارة ومنظمة باالنقراض،

 واتفاقية يطات،احمل لعلوم الدولية احلكومية اللجنة خاص وبشكل والثقافة، والعلم للرتبية املتحدة األمم ومنظمة
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 األمساك صايدم إلدارة اإلقليمية املنظمات لكذ يف مبا األمساك ملصايد اإلقليمية واملنظمات البيولوجي، التنوع
 )155و 136و128و 76و 75و 62و 40و 39و 37و 34و 33و 20 الفقرات)

 الرشيد الصيد شأنب السلوك مدونة تنفيذ يف احملرز والتقدم العامل يف املائية األحياء وتربية األمساك مصايد حالة •
 )12 الفقرة) الصلة ذات والصكوك

 )48 الفقرة) صيدامل توثيق خطط •
 )74و 67و 66 الفقرات) تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد مكافحة •
دور مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف حتقيق األمن الغذائي ومتابعة املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية:  • •

در من األغذية ة األحياء املائية مبا يف ذلك الفاقد واملهاآلثار املتصلة بالتغذية بالنسبة إىل مصايد األمساك وتربي
 )91و 87 الفقرتان)

 )97و 93 الفقرتان) النطاق الصغرية األمساك مصايد استدامة ضمان •
 )126 الفقرة) احلرفية املائية األحياء وتربية األمساك ملصايد الدولية السنة •
 (128 الفقرة) املتحدة باألمم املتعلقة املسائل •

 
  



C 2017/23 6 

 

 بيان المحتويات
 

 4-1 ............................................................................................ افتتاح الدورة
 5 .............................................................. اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة بالدورة

 6 ........................................................................................ تعيني جلنة الصياغة
 حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل والتقدم احملرز يف تنفيذ مدونة السلوك 

 21-7 ............................................................... بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة
 ت الصادرة عن الدورة اخلامسة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة القرارات والتوصيا

 41-22 ........................... 2016فرباير/شباط  26-22األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك، أكادير، املغرب، 
 51-42 .......................................................................... خطط توثيق املصيد

 د األمساك، مصاي قرارات وتوصيات الدورة الثامنة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة
 65-52 ......................................................... 2015أكتوبر/تشرين األول  9-5برازيليا، الربازيل، 

 79-66 ...................................................... مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم
 دور مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف حتقيق األمن الغذائي ومتابعة املؤمتر الدويل الثاين 

 ذية بالنسبة إىل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، املعين بالتغذية: اآلثار املتصلة بالتغ
 91-80 ................................................................... مبا يف ذلك الفاقد واملهدر من األغذية

 106-92 ......................................................... ضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق
 116-107 ...................................... نتائج املؤمتر العاملي عن مصايد األمساك الداخلية ومتابعته

 ا: منتدى عاملي عن الُنهج ومتابعته 2015نتائج حقوق احليازة والصيد لعام 
 125-117 ................................................ القائمة على احلقوق يف قطاع مصايد األمساك

 126............................................ السنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية
 العمليات العاملية واإلقليمية

 138-127 .............................................................. املسائل املتعلقة باألمم املتحدة
 143-139 ............................................ اكاملسائل املتعلقة باألجهزة اإلقليمية ملصايد األمس

 149-144 ............................................ املسائل املتعلقة بتغري املناخ واملسائل البيئية األخرى
 املائية األحياء وتربية األمساك مصايد جمايل يف والزراعة األغذية منظمة عمل برنامج
 157-150 .................................................................. للمنظمة االسرتاتيجي اإلطار ضمن

 160-158 ................. والزراعة ملصايد األمساكاقرتاح مقدم من مجهورية كوريا إلنشاء جامعة عاملية ملنظمة األغذية 



7 C 2017/23 

 

 

 161....................................................................... برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة
 162..................................... انتخاب الرئيس ونواب الرئيس للدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك

 املسائل األخرى
 163.................................. التطورات يف املنتديات اليت هتم  والية جلنة مصايد األمساك: لإلحاطة

 166-164 ......................................................................... أية مسائل أخرى
 167......................................................................... وعد ومكان انعقاد الدورة القادمةم

 168........................................................................................... اعتماد التقرير
 

 المرفقات
 املرفق ألف: جدول األعمال

 املرفق باء: قائمة بالوثائق
 2019-2016املرفق جيم: برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة 

 أعضاء اللجنةاملرفق دال: 
  



C 2017/23 8 

 

 الدورة افتتاح
 
. 2016 متوز/يوليو 15 إىل 11 من املمتدة الفرتة خالل روما يف والثالثني يةالثان دورهتا األمساك مصايد جلنة عقدت -1

 األعضاء األخرى الدول من 9 من ومراقبون املنتسبني األعضاء من واحد وعضو اللجنة أعضاء من 113 الدورة حضر وقد
 املتحدة لألمم املتخصصة كاالتالو  من 9 من وممثلون وفلسطني، الرسويل والكرسي ،(املنظمة) والزراعة األغذية منظمة يف

 ةالقائم على االطالع وميكن. الدولية احلكومية غري املنظمات من 26 ومن الدولية احلكومية املنظمات من 39 من ومراقبون
 .1ةللجن اإللكرتونية الصفحة على واملراقبني باملندوبني

 
 رحبا  م الدورة هذه( اللجنة) األمساك مصايد نةللج والثالثني الثانية الدورة رئيس ،Fabio Hazinيد الس وافتتح -2

 .فيها باملشاركني
 
 نص ويرد. بيانا   افيه وألقى الدورة والزراعة، األغذية ملنظمة العام املدير سيلفا، دا غرازيانو جوزيه السيد وافتتح -3

 .2نةللج اإللكرتونية الصفحة على املتاحة  COFI/2016/Inf.3 الوثيقة ضمن ألقاه الذي البيان
 
 ذلك يف مبا لدورتني،ا بني الفاصلة الفرتة يف اللجنة مكتب به قام الذي العمل عن إداريا   تقريرا   الدورة رئيس وقد م -4

  .اللجنة يف اآلخرين األعضاء أمام مفتوحة اجتماعات وثالثة للمكتب اجتماعات تسعة عقد
 

 بالدورة الخاصة والترتيبات األعمال جدول اعتماد
 
 الفرعي البند إضافة( 1: )التاليني التعديلني إدخال مع الزمين وجدوهلا الدورة أعمال جدول اللجنة تاعتمد -5
 متوز/يوليو 14اخلميس يوم من 12 البند دراسة توقيت تغيري( 2)و احلرفية؛ املائية األحياء وتربية للمصايد الدولية السنة: 9-3

 ألف املرفق يف األعمال جدول ويرد. األعمال جدول من 7 البند دراسة بعد فورا   متوز،/يوليو 12 الثالثاء يوم ظهر بعد إىل
 .اللجنة على املعروضة بالوثائق قائمة باء املرفق ضمن وترد. التقرير هبذا

 
 الصياغة لجنة تعيين

 
 بنغالديش، يل،الرباز  إيطاليا، إندونيسيا، إسبانيا، األرجنتني،: الصياغة جلنة يف أعضاء من يلي ما انتخاب مت -6

 النرويج ترأست وقد. واليابان نيوزيلندا النرويج، املغرب، الكونغو، كندا،  سلوفاكيا، عمان، سلطنة مصر، كوريا،  مجهورية
 .الصياغة جلنة

 

                                                      
1  http://www.fao.org/about/meetings/cofi/documents/ar/ 
2  /about/meetings/cofi/documents/ar/http://www.fao.org 

http://www.fao.org/about/meetings/cofi/documents/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/cofi/documents/ar/
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 السلوك دونةم تنفيذ في المحرز والتقدم العالم في المائية األحياء وتربية األسماك مصايد حالة
 الصلة ذات والصكوك الرشيد الصيد بشأن

 
" 2016 العامل يف العامل يف املائية األحياء وتربية السمكية املوارد حالة" تقرير إلعدادها باملنظمة اللجنة أشادت -7

 األعضاء ودعت. ائيةامل األحياء وتربية األمساك مبصايد املتعلقة واملعلومات واإلحصاءات للبيانات عامليا مرجعا يشكل الذي
 الرشيدة اإلدارة الجم يف القرار بصنع اخلاصة وتلك العلمية العمليات دعم أجل من الوطنية ناتالبيا مجع نظم تعزيز إىل

 .املائية األحياء وتربية األمساك ملصايد
 
 اليت ألرصدةا حجم تزايد إىل مشرية العاملي، الصعيد على السمكية األرصدة حالة إزاء قلقها عن اللجنة وأعربت -8

 الذي( القانوين ريغ الصيد) تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد خطر على الضوء وُسلط. املفرط الصيد من تعاين
 .السمكية املوارد توافر مع تتناسب لكي الصيد طاقة إدارة حتسني إىل أعضاء عدة ودعا. البحرية املوارد استدامة يهدد

 
 مصايد جمايل يف دةالرائ العاملية الوكالة عتبارهابا بواليتها النهوض للمنظمة يتسىن لكي أنه على اللجنة وأكدت -9

 .تعززها أنو  اجملالني هذين يف الفنية قدراهتا على املنظمة حتافظ أن الضروري من املائية، األحياء وتربية األمساك
 

 القطاع هذا نأ إىل ظران للغذاء كمصدر  واألمساك العيش سبل تأمني يف املائية األحياء تربية أمهية على التشديد ومت -10
 .البشري لالستهالك املخصصة األمساك نصف من أكثر يوفر

 
 املؤمتر عن ادرةالص التوصيات ضوء يف خاصة والتغذية، األمساك بني القائمة املهمة الروابط إىل التطرق مت كما -11

 .بالتغذية املعين الثاين الدويل
 

  املنظمة حث ومت الصـــيد بعد ما فواقد بشـــأن ةدولي توجيهية خطوط وضـــع ضـــرورة على األعضـــاء بعض وشـــدد -12
 .اجملال هذا يف عملها مواصلة على

 
 الرشيد الصيد بشأن السلوك مدونة تنفيذ عن 2015 عام استبيان على أدخلت اليت بالتحسينات اللجنة ورحبت -13

 املنظمة من لبتوط. االستبيان لىع الرد معدل يف املسجل القياسي الرقم إىل وأشارت( السلوك مدو نة) املنظمة عن الصادرة
 برفع تزامهمال على احلفاظ على األعضاء وشجعت الصلة ذات املعلومات ونظم اإللكرتوين االستبيان حتسني مواصلة
 .التقارير

 
 باملدونة، ملتعلقا االستبيان خالل من املقدمة واملعلومات البيانات استخدام لألعضاء ميكن أنه على اللجنة ووافقت -14

 تكميلية، ةأسئل إضافة أجلها من ميكن اليت آيشي وأهداف املستدامة التنمية أهداف مؤشرات عن التقارير رفع غرضل
  لنظرا املنظمة اللجنة ناشدت املخصصة، والتقارير التقييمات لغرض البيانات استخدام وعند. الضرورة حسب

 .االقتضاء حسب ،املعنيني األعضاء مع بالتشاور بالسرية املتعلقة اجلوانب يف
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 .دراتالق تنمية وضرورة املدونة تنفيذ يف النامية البلدان تواجهها اليت بالتحديات اللجنة وسل مت -15
 

 املوارد ارةإلد اإلقليمية العمليات من وغريها األمساك مصايد إلدارة اإلقليمية املنظمات دور على الضوء وسُّلط -16
 .واإلدارة للحوكمة لةفعا أطر خالل من املشرتكة، السمكية

 
  ملنظمةا أطلقتها اليت األزرق النمو مبادرة ودور النطاق الصــــــــــــــغرية األمساك مصــــــــــــــايد قطاع بأمهية اللجنة وأقرت -17
 .الطبيعية األمساك ومصايد املائية األحياء تربية استدامة حتسني يف
 

 لقطاعي آثاره من يفوالتخف املناخ تغري مع بالتكيف خاصة فعالة اسرتاتيجيات وضع املنظمة إىل اللجنة وطلبت -18
  .املائية األحياء وتربية األمساك مصايد

 
 السمكية املوارد الةح تقرير يف األنواع بعض بتقييم املتعلقة األخطاء تصحيح طلبهم جمددا األعضاء بعض وأكد -19

 حبالة املتعلقة السابق رالتقري فئات استخدام ديتفا املنظمة من آخرون أعضاء طلب حني يف العامل، يف املائية األحياء وتربية
 .معلومات من تبادله يتم ما يف األرصدة

 
 املنظمة بني لوثيقا للتعاون ارتياحها عن وأعربت األمساك مصايد قطاع يف البحار يف السالمة أمهية اللجنة وأبرزت -20

 .الدولية البحرية واملنظمة الدولية العمل ومنظمة
 

 الستعراض صةخمص للخرباء عمل حلقة لتمويل األمريكية املتحدة الواليات قدمته الذي بالعرض نةاللج ورحبت -21
 .البحرية للثدييات العرضي الصيد عن األخرية الدولية العمل حلقة نتائج

 
 األسماك جارةبت المختصة الفرعية للجنة عشرة الخامسة الدورة عن الصادرة والتوصيات القرارات

 2016 شباط/فبراير 26-22 المغرب، أكادير، األسماك، مصايد للجنة التابعة
 

 املغرب كادير،أ يف ُعقد الذي األمساك بتجارة املختصة الفرعية للجنة عشرة اخلامسة الدورة تقرير اللجنة أقرت -22
 .الدورة الستضافتها املغربية اململكة حكومة إىل بالشكر وتوجهت( 2016 شباط/فرباير 26 إىل 22 من)
 
 بشأن لألعضاء تدىكمن  األمساك بتجارة املختصة الفرعية اللجنة هبا تقوم اليت املهمة الوظيفة على اللجنة وأكدت -32

 الفنية اخلربة ةأمهي على أيضا الضوء األعضاء بعض وسلط العامة، والسياسة الفنية باملسائل الصلة ذات التجارة قضايا
 .الفرعية اللجنة عمل دعم يف للمنظمة
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 الصيد بعد مبا ةاملتعلق القضايا بشأن املنظمة هبا تضطلع اليت القدرات بناء ألنشطة دعمها عن اللجنة وأعربت -24
  .ةالنامي البلدان يف التجهيز على والقائمني املنتجني صغار إىل بالنسبة سيما ال األسواق، إىل والوصول

 
 ورحبت غذيةوالت الغذائي األمن ضمان يف املائية حياءاأل وتربية األمساك مصايد دور على الضوء اللجنة وسلطت -25

 باألمن اخلاصة الربامجو  االسرتاتيجيات يف املائية األحياء وتربية األمساك مصايد إدراج لتحسني املنظمة تبذهلا اليت باجلهود
 .والتغذية الغذائي

 
 األحياء برتبية ملختصةا الفرعية واللجنة مساكاأل بتجارة املختصة الفرعية اللجنة بني التعاون بتزايد اللجنة ورحبت -26

 .التعاون هذا تعزيز مواصلة إىل ودعت املائية
 

 مما ألمساك،ا بتجارة املختصة الفرعية اللجنة أعمال جدول على اجلديدة البنود من عدد بإدراج اللجنة ورحبت -27
 .الفرعية اللجنة توصيات أمهية استمرار يضمن

 
 منظمة امعةج بإنشاء القاضي كوريا  مجهورية القرتاح دعمها عن أعربت قد الفرعية للجنةا بأن علما توأحيط -28

 خالل االقرتاح ذاه مناقشة يف االستمرار سيتم أنه إىل اإلشارة مع واستضافتها، األمساك ملصايد العاملية والزراعة األغذية
 .األمساك مصايد للجنة والثالثني الثانية الدورة

 
 املنظمة به متقو  الذي بالعمل ورحبت األمساك مبصايد املتصلة اخلدمات يف التجارة أمهية على جنةالل وأكدت -29

 .املائية حياءاأل برتبية املتعلقة اخلدمات عن ذلك يف مبا املوضوع، هذا عن املتاحة لألدبيات استعراض إجراء بشأن
 

 .الفرعية اللجنة أعمال جدول يف العمل وظروف االجتماعية الظروف إدراج أمهية إىل اللجنة وأشارت -30
 

 رحبتو  الصيد، بعد ما القيمة سلسلة يف سيما ال األغذية، من واملهدر الفاقد من احلد أمهية اللجنة وأبرزت -31
 .اجملال هذا يف العمل مبواصلة

 
  النســــبةب ســــيما ال البحرية، األغذية قيمة ســــلســــلة امتداد على الصــــمود على القدرة أمهية على اللجنة وشــــددت -32
 الطبيعية الكوارث ةمواجه يف للمخاطرة املعرضة النامية الصغرية اجلزرية والدول الساحلية والدول النطاق الصغري القطاع إىل

 .املناخ وتغري
 

 ةالدولي لتجارةا اتفاقية هتم اليت جتاريا املستغلة املائية األنواع بشأن املنظمة لعمل دعمها جمددا اللجنة وأكدت -33
 يقوم الذي واملهم فيدامل الدور على وشددت ،(الدولية التجارة اتفاقية) باالنقراض املهددة الربية والنباتات احليوانات بأنواع

 إىل بالنسبة الدولية التجارة يةاتفاق قوائم اقرتاحات استعراض يف( اخلرباء فريق) للمنظمة التابع االستشاريني اخلرباء فريق به
 .األنواع هذه
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 .االتفاقية اتمتطلب تنفيذ دعم أجل من الدولية التجارة اتفاقية مع تعاوهنا مواصلة املنظمة من اللجنة وطلبت -43
 

 بعض أعربو . للمنظمة العادي الربنامج من اخلرباء فريق عمل متويل يتم بأن أخرى مرة األعضاء بعض وأوصى -35
 مسامهة ضمانل االستشاريني اخلرباء بفريق اخلاصة املمكنة التمويل آللية بدائل الستكشاف دعمهم عن أيضا األعضاء

 .املنظمة أعضاء من متنوعة جمموعة جانب من الفريق يف منصفة
 

 الدولية جارةالت اتفاقية قوائم عن النامجة اآلثار عن شاملة استعراضات إجراء على املنظمة األعضاء بعض وشجع -36
 بعض أن إال. ميةاإلقلي للجماعات واالجتماعية االقتصادية اجلوانب بشأن وكذلك وإدارهتا السمكية املوارد بصون املتعلقة

 .اآلراء يف عام توافق إىل التوصل يتم مل مث ومن ذلك على اعرتضوا األعضاء
 

 وهيئة الدولية ةالتجار  اتفاقية منها أخرى، دولية وترتيبات منظمات مع املنظمة لتعاون دعمها عن اللجنة وأعربت -37
 مصايد قطاعل املقدمة اإلعانات قضايا وبشأن عام، بشكل التجارة قضايا بشأن العاملية التجارة ومنظمة الغذائي ستورالد

 .اخلصوص وجه على األمساك،
 

 إزاء لقهمق األعضاء من العديد وأبدى. األمساك مصايد تنمية إىل بالنسبة األمساك جتارة بأمهية اللجنة وأقرت -38
 الدويل القانون عم يتعارض قد ما وهو واإلقليمية والوطنية اخلاصة املعايري ذلك يف مبا األحادية، طاتواالشرتا التدابري

  .العاملية التجارة منظمة مع تتعارض التجارة أمام فنية حواجز ويشكل
 

 رميزهاوت ساسيةاأل السلع لتوصيف املنسق النظام لتحسني املنظمة به تضطلع الذي العمل على اللجنة وأثنت -39
 هذا مواصلة على املنظمة وشجعت العاملية، اجلمارك منظمة مع بالتعاون األمساك منتجات إىل بالنسبة( املنسق النظام)

 الرصد حتسني يقتضي ام وهو باالنقراض، املهددة لألنواع املنسقة اجلمركية التعريفات جداول تنقيح على الرتكيز مع النشاط
 .الطبيعية املصايد وأنواع املستزرعة األنواع بني للتمييز ةإمكاني وعلى التجارة، جمال يف
 

 جمال يف األمساك مصايد إلدارة اإلقليمية املنظمات تؤديه الذي األساسي الدور على األعضاء من العديد وشدد -40
 .جارةبالت الصلة ذات املسائل بشأن ذلك يف مبا معها، التعاون مواصلة على املنظمة وشجعوا األمساك مصايد إدارة

 
 .الفرعية للجنة عشرة السادسة الدورة الستضافة كوريا  جلمهورية الكرمية بالدعوة اللجنة ورحبت -41
 

 المصيد توثيق خطط
 

 القانوين غري لصيدا ملكافحة به تضطلع أن املصيد توثيق خطط باستطاعة الذي احملوري الدور جمددا   اللجنة أكدت -42
 ميكن( التوجيهية طاخلطو ) املصيد توثيق خطط بشأن التوجيهية اخلطوط أن   على اللجنة تووافق. تنظيم ودون إبالغ دون
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 املنبثقة العمل وعاتجمم التحديد وجه على منها تستفيد وأن الدويل واجملتمع لألعضاء أساسية توجيهية وثيقة تشكل أن
 .األمساك مصايد إلدارة اإلقليمية املنظمات عن
 

 من واملنظمة ذلهب ما على وأثنت التوجيهية اخلطوط بشأن التقنية املشاورة لرئيس ديرهاتق عن اللجنة وأعربت -43
 .التوجيهية اخلطوط وضع سبيل يف األعضاء جهود ملؤازرة جب ارة جهود

 
 اثنتني بشأن اتفاق ىلإ التوصل يتم مل رمسيني، غري واجتماعني التقنية للمشاورة دورتني بعد أنه إىل اللجنة وأشارت -44
 بغية جديدة قرتاحاتا تقدمي لألعضاء يتيح قصري لوقت املشاورة استئناف يتعني أنه على اللجنة واتفقت. الفقرات من

  مزيد إىل دعتو  عملها تواصل لكي التقنية للمشاورة الكامل دعمها عن اللجنة وأعربت. العالقتني للفقرتني حل إجياد
 النهائي. بصيغتها التوجيهية طاخلطو  لوضع األعضاء بني والتعاون املرونة من
 

  اعتبار على ثالثنيوال الثانية دورهتا يف التوافق إىل تسعى أن اللجنة على يتعني أنه على األعضاء بعض وشدد -45
 الثالثة الدورة إىل البند هذا إرجاء على الشديد حتفظهم األعضاء وأبدى. النص من األكرب القسم على االتفاق مت قد أنه

 ةاملتاح احملدودة املالية املوارد إزاء قلقهم أيضا   األعضاء وأبدى. 2018 عام يف ستعقد اليت األمساك مصايد للجنة والثالثني
 املتبقيتني. الفقرتني حبث أجل من التقنية للمشاورة إضافية دورة لعقد ضرورية ستكون واليت

 
 على مشددين النهائية بصيغتها التوجيهية اخلطوط لوضع الوقت من مزيد إىل حباجة أهنم األعضاء بعض وأكد -46

 لقهمق األعضاء وأبدى. اإلمداد سلسلة امتداد على واملسؤوليات األمساك مصايد أوضاع يف االختالفات مراعاة ضرورة
 النامية البلدان ةخاص األعضاء، من العديد مبشاركة تسمح مل واليت التوجيهية اخلطوط لوضع املتبعة اإلجراءات إزاء أيضا  

 املختصة الفرعية جنةلل املقبلة الدورة على التوجيهية اخلطوط عرض األعضاء بعض واقرتح. النامية اجلزرية الصغرية والدول
 .األمساك مصايد للجنة والثالثني الثالثة الدورة خالل اعتمادها إىل والسعي 2017 عام يف األمساك بتجارة

 
  بالنسبة وجيهيةالت اخلطوط لتنفيذ الفنية املساعدة وتقدمي القدرات بناء أمهية على جمددا   األعضاء بعض وأكد -47
 .النطاق الصغرية واملصايد النامية البلدان إىل
 

 الفقرتني ومعاجلة ممكن وقت أقرب يف جمددا   دورهتا استئناف( 1: )يلي ما التقنية للمشاورة اللجنة وأجازت -48
 الدورة على التوجيهية اخلطوط عرض( 3)و النهائية؛ بصيغتها توجيهيةال اخلطوط وضع( 2) هلما؛ حل وإجياد العالقتني
 .النهائية بصيغتها اعتمادها بغية 2017 متوز/يوليو شهر يف عقده املقرر من الذي املنظمة ملؤمتر األربعني

 
 وثائق من رتمجةامل النسخ تلقي وعلى التقنية للمشاورة املقبل االجتماع على اطالعهم إىل احلاجة األعضاء وأبرز -49

 .وحتضريات ليلحت من يلزم ما إجراء البلدان ملمثلي يتيح مبا كاف    وقت قبل املنظمة يف الرمسية اللغات جبميع العمل
 

 .2016 نةس من تبقى ما يف التقنية املشاورة حضور للغابة الصعب من سيكون أنه إىل األعضاء بعض وأشار -50
 



C 2017/23 14 

 

 معا   التعاون فةكا  األعضاء من وطلبت التقنية املشاورة الستئناف املايل الدعم تقدمي إىل األعضاء اللجنة ودعت -51
 صندوق من ستفادةاال إىل احلاجة األعضاء بعض وأبرز. ممكن وقت أقرب يف النهائية بصيغتها التوجيهية اخلطوط لوضع

 10 يف ملؤرخةا البحار لقانون املتحدة األمم اتفاقية أحكام تنفيذ أجل من االتفاق من السابع القسم يف الوارد املساعدة
  السمكية واألرصدة املناطق املتداخلة السمكية األرصدة وإدارة حفظ خيص ما يف ،1982 األول كانون/ديسمرب
 .االرحتال الكثرية

 
 للجنة لتابعةا المائية األحياء بتربية المختصة الفرعية للجنة الثامنة الدورة وتوصيات قرارات
 2015 األول تشرين/أكتوبر 9-5 البرازيل، برازيليا، األسماك، مصايد

 
  الربازيل برازيليا، يف تانعقد اليت املائية األحياء برتبية املختصة الفرعية للجنة الثامنة الدورة تقرير اللجنة أقرت -52

 .الدورة الستضافتها الربازيل حكومة إىل بالشكر وتوجهت( 2015 األول تشرين/أكتوبر 5-9)
 

 الفقر حدة من فيفوالتخ والتغذية الغذائي األمن ضمان إىل بالنسبة املائية األحياء تربية أمهية اللجنة ستذكرتوا -53
 حتقيق يف النطاق غريةالص املائية األحياء تربية مسامهة حتسني ضرورة إىل وأشارت والتجارة، العمل فرص وخلق الدخل وتوليد

 .املنافع هذه
 

  مشـــرية   ية،املائ األحياء تربية إلنتاج املســـتمر النمو اســـتدامة ضـــمان إىل احلاجة على وءالضـــ اللجنة ســـل طت كما -54
 .البيئة على املائية األحياء لرتبية املمكنة اإلجيابية اآلثار إىل
 

 تذا تكنولوجياتوال املائية الوراثية باملوارد املعنية االستشارية العمل جمموعة لعمل تقديرها عن اللجنة وأعربت -55
 احملورة تالكائنا تكون أال ضرورة على األعضاء بعض وشدد. املقرتحة عملها وخطة( االستشارية العمل جمموعة) الصلة
 .عملها من جزءا   وراثيا  

 
 لألغذية الوراثية ارداملو  وهيئة االستشارية العمل جمموعة بني وثيق تعاون إقامة إىل احلاجة عن أيضا   اللجنة وأعربت -56

 .والزراعة
 

 األحياء برتبية ملختصةا الفرعية واللجنة األمساك بتجارة املختصة الفرعية اللجنة بني التعاون بزيادة اللجنة ورح بت -57
 .التعاون هذا توطيد مواصلة إىل ودعت املائية

 
 الفرعية لجنةل االسرتاتيجي باإلطار ورحبت املنظمة أطلقتها اليت األزرق النمو ملبادرة دعمها عن اللجنة وأعربت -58

 .املستقبل يف للعمل األولوية ذات واجملاالت
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 تربية تنمية يف مةاملنظ مساعدة وطلبت املائية، األحياء تربية إنتاج كفاءة  حتسني إىل احلاجة على اللجنة وشددت -59
 (.النامية الصغرية اجلزرية الدول يف سيما ال) مستدام حنو على املائية األحياء

 
 األحياء يةترب جمال يف القدرات وتنمية والنساء، الشباب عمل فرص حتسني إىل احلاجة على ةاللجن وشددت -60

 املتعلقة كوتل املهنية املخاطر ومعاجلة البيولوجي، واألمن األسواق، إىل والوصول للمزارعني، شبكات وإقامة املائية،
 .اجملاالت هذه يف املنظمة من املساعدة وطلبت بالسالمة،

 
 العمل فرص على لكذ وآثار املائية األحياء تربية بإنتاج املتعلقة البيانات كفاية  عدم على الضوء اللجنة توسلط -61

 .التقارير ورفع البيانات مجع حتسني إىل األعضاء ودعت الفقر، حدة من والتخفيف
 

 اإلقليمية ألجهزةا غرار على ة،املعني واإلقليمية الدولية واملنظمات املنظمة بني التعاون تعزيز إىل اللجنة ودعت -62
 .ةاالزدواجي وجتنب واملعارف، املعلومات ونشر أفضل، بشكل البيانات مجع تيسري بغية األمساك، ملصايد

 
 اتذ مسكية أعالف إنتاج بشأن توجيهات على للحصول املنظمة من املساعدة األعضاء من العديد والتمس -63

  .قتصادياا ومستدامة للبيئة ومراعية جيدة نوعية
 

 عن الصادرة ملائيةا األحياء لرتبية الشهادات إلصدار الفنية التوجيهية اخلطوط تنفيذ إىل األعضاء من العديد ودعا -64
 .التوجيهية اخلطوط هذه لتنفيذ املنظمة مساعدة وطلبوا املنظمة،

 
 برتبية ملختصةا الفرعية للجنة تاسعةال الدورة الستضافة الكرمية اإلسالمية إيران مجهورية بدعوة اللجنة ورحبت -65

 .2017 األول تشرين/أكتوبر 26 إىل 23 من الفرتة خالل طهران يف املائية األحياء
 

 تنظيم ودون إبالغ دون القانوني غير الصيد مكافحة
 

 نعمل مليناءا دولة تتخذها اليت التدابري بشأن 2009 عام يف املنظمة عن الصادر االتفاق نفاذ ببدء اللجنة رح بت -66
  االنضمام لىع فيه األطراف غري وشجعت( االتفاق) عليه والقضاء وردعه تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد

 أطرافا   صبحواي لكي بلداهنم يف الداخلية اإلجراءات بالفعل باشروا قد أهنم األعضاء من عدد أعلن وقد. االتفاق هذا إىل
 .جنازهاإ طور يف أهنم أو االتفاق يف
 

 النواحي تلفخم ملعاجلة ممكن وقت أقرب يف استهاليل اجتماع عقد على االتفاق يف األطراف اللجنة وشج عت -67
 جهات حتديد إىل املنظمة ودعت منه 21 املادة عليها نصت اليت املخصصة العمل جمموعة وإلنشاء االتفاق بتنفيذ اخلاصة
 .للمعلومات اإللكرتوين والتبادل التقارير لرفع تنسيق
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 ودعت .قدراهتم لبناء مساعدة إىل حباجة االتفاق يف األطراف وغري األطراف من كال    أن   إىل اللجنة وأشارت -68
 ذات الدولية صكوكوال االتفاق جمال يف القدرات لبناء الشامل العاملي املنظمة لربنامج الدعم تقدمي إىل الصدد هبذا اللجنة
 .الربنامج هلذا مالية مسامهة تقدمي كوريا  مجهورية وعرضت. تنظيم ودون إبالغ دون لقانوينا غري الصيد ملكافحة الصلة

 
 مسل طة تنظيم ونود إبالغ دون القانوين غري الصيد على لوحده يقضي لن االتفاق تنفيذ أن   إىل اللجنة وأشارت -69

 أداء تعزيز ذلك يف امب املتاحة، الوسائل مجيع سطةبوا تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد مواجهة أمهية على الضوء
  تائجن على الصدد هبذا اللجنة وأُطلعت. األسواق يف املتخذة والتدابري الساحلية الدول ومسؤوليات العلم دول

 دونو  إبالغ وند القانوين غري الصيد يف الضالعة السفن عدد ازدياد وعلى البحار لقانون الدولية احملكمة يف 21 الدعوى
 الفرعية واإلقليمية الوطنية املستويات على احلازمني والتنسيق االلتزام على أيضا   التشديد وجرى. اهلادئ احمليط مشال يف تنظيم

 غري املنتجات لىع الطلب معاجلة إىل احلاجة ذلك يف مبا تنظيم، ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد ملكافحة واإلقليمية
 .السوق يف الشرعية

 
( العاملي السجل  ) نالتموي وسفن املرب دة النقل وسفن الصيد لسفن العاملي للسجل   الكامل تأييدها اللجنة وأعلنت -07

 تنظيم ودون إبالغ وند القانوين غري الصيد ملكافحة أداة باعتباره هام بدور يضطلع قد بأنه وأقر ت مستمر بشكل ولتطويره
 .الصلة ذات األخرى الدولية والصكوك امليناء دولة تتخذها اليت التدابري بشأن االتفاق تنفيذ وملؤازرة

 
 واالستشارية لفنيةا الرمسية غري العمل جمموعة إنشاء سيما ال العاملي، السجل   يف احملرز التقدم على اللجنة وأثنت -71

 واملشروع ملتخصصةا الرئيسية العمل جمموعات عن فضال   عمل، من به تقوم وما العاملي بالسجل   املعنية العضوية املفتوحة
 األعضاء ضبع وشج ع. األعضاء جانب من البيانات إلتاحة ذلك يف مبا مشاركتهم تعزيز على األعضاء وحث ت الرائد،

 .العاملي السجل ألغراض الدولية البحرية املنظمة عن الصادر السفن أرقام نظام استخدام
 

 سيما ال السفن، بسجالت اخلاصة حاليا   القائمة املبادرات مع التعاون إىل احلاجة عن األعضاء بعض وأعرب -72
 األمساك، صايدم إلدارة اإلقليمية املنظمات لدى املوجودة وتلك االمتثال بشأن املتحدة األمم اتفاق عليها نص اليت تلك
 .لالزدواجية جتنبا  

 
 برنامج شأنب اتفاق إىل والتوصل اليفالتك ملردودية معم ق حتليل إجراء إىل احلاجة على األعضاء بعض وشدد -73

 .البعيد األجل يف العاملي السجل استخدام يف قدما   املضي قبل للتمويل ثابت
 

 .تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد ملكافحة عاملي يوم إعالن اقرتاح اللجنة وأقر ت -74
 

 بالصيد املعنية دوليةال البحرية واملنظمة الفاو بني كةاملشرت  املخصصة العمل جمموعة بعمل باإلمجال اللجنة ورح بت -75
 العمل منظمة م  تنض وبأن اجتماعاهتا تكثيف بضرورة وأوصت الصلة ذات والشؤون تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري

 .هذه العمل جمموعة إىل رمسيا   الدولية
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 غري الصيدب أيضا   مرتبطة تكون ما غالبا   للحدود العابرة املنظمة اجلرمية شبكات أن   إىل األعضاء بعض وأشار -76
 واجلرمية دراتباملخ املعين املتحدة األمم ومكتب املنظمة من كل  والية بأن   أقروا لكنهم تنظيم، ودون إبالغ دون القانوين
 .تكرارها وليس اجلهود تنسيق بالتايل يتعني وأنه البعض بعضهما وتؤازران تكمالن

 
 تنظيم ودون غإبال دون القانوين غري الصيد بني واضح بشكل التمييز الضروري من أنه ضاءاألع بعض واعترب -77

  .احلدود عرب املنظمة واجلرمية
 

 إبالغ دون ينالقانو  غري الصيد بفعل الداخلية املصايد صعيد على حمددة حتديات عند األعضاء بعض وتوقف -78
 .اهل سريع حل   إجياد ضرورة إىل وأشاروا تنظيم ودون

 
 القانوين غري الصيد حجم تقدير ومؤشرات منهجيات بشأن للمنظمة تقنية توجيهية خطوط وضع اللجنة وأي دت -79

 ودون إبالغ وند القانوين غري للصيد موثوقة دورية تقديرات إتاحة إىل أيضا   ودعت. وتأثرياته تنظيم ودون إبالغ دون
 .اإلقليمي املستوى على ذلك يف مبا تنظيم،

 
 الدولي مرالمؤت ومتابعة الغذائي األمن تحقيق في المائية األحياء وتربية األسماك مصايد دور

 المائية، األحياء تربيةو  األسماك مصايد إلى بالنسبة بالتغذية المتصلة اآلثار: بالتغذية المعني الثاني
 األغذية من والمهدر الفاقد ذلك في بما

 
 العمل وإطار التغذية نع روما وإعالن بالتغذية، املعين الثاين الدويل املؤمتر مبتابعة التزامها على جمددا   اللجنة أك دت -80

 .له املصاحبني
 

 وتنويع لتغذويةا االحتياجات لتلبية السمكية واملنتجات لألمساك القي مة املسامهات على الضوء األعضاء وسل ط -81
 .مهمة صحية منافع وتوفري الغذائية النظم

 
 تربيةو  األمساك مصايد مسامهة وزيادة األمساك الستهالك األولوية إلعطاء املبذولة باجلهود األعضاء أفاد كما -82

 .التغذية وحتسني العيش كسب  وسبل الصحية الغذائية النظم يف املائية األحياء
 

 قطاع يف بالتغذية املعين لثاينا الدويل املؤمتر ملتابعة حتديدها مت اليت الرئيسية العمل جماالت باإلمجاع اللجنة وأقر ت -83
 .املائية األحياء وتربية األمساك مصايد

 
 باألمساك اخلاصة لقيمةا سلسلة تنمية يف باالستثمار للبلدان تسمح ميدانية وبرامج سياسات بوضع اللجنة وأوصت -84

 .احلجم ةواملتوسط صغريةال املشاريع لدور خاص انتباه وإيالء التغذية، على الرتكيز مع املائية األحياء وتربية
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 التغذوية ملنافعا إتاحة شأهنا من اليت والتدخالت للسياسات الالزم االعتبار إيالء ضرورة إىل أيضا   اللجنة وأشارت -85
 .للجميع األمساك استهالك زيادة عن الناشئة

 
 ايدمص جمايل يف ألغذيةا سالمة لضمان إجراءات واختاذ مستدامة ممارسات اعتماد أمهية على اللجنة وشددت -86

 .املائية األحياء وتربية األمساك
 

  الوكاالت بنيو  املنظمة، إدارات بني التعاون للتغذية، املراعي الغذائي اإلنتاج تعزيز بغرض اللجنة، وشج عت -87
 .املدين جملتمعوا اخلاص القطاع ذلك يف مبا احلكومية، وغري احلكومية الفاعلة اجلهات وبني روما يف مقارها توجد اليت
 

 هبدف العاملي يالغذائ األمن وجلنة األمساك مصايد جلنة بني الوثيق التعاون عن الناشئة باملنافع اللجنة وسل مت -88
 .حد   أقصى ىلإ وتعزيزه املائية األحياء وتربية األمساك مصايد جمايل يف والتغذية الغذائي األمن على الرتكيز مواصلة

 
  معاجلتهما، بلوس األغذية من واملهدر الفاقد أسباب تتناول للمنظمة فنية توجيهية خطوط عوض اللجنة وأي دت -89

 .الغرض هلذا مالية مسامهات تقدمي إىل الرامي النرويج بعرض علما   أحاطت كما
 

 التغذوية بالرتكيبة تعل قةوامل املوجودة البيانات قواعد تنسيق جمال يف الفاو به تضطلع الذي اهلام بالدور اللجنة وأقر ت -90
 واألغذية ألمساكا مسامهة تتناول اليت البحوث إىل واحلاجة املعلومات يف النقص سد   ويف السمكية، واملنتجات لألمساك
 .التغذية حتسني يف البحرية

 
 ستدامةامل تنميةال وخطة التغذية أجل من للعمل املتحدة األمم عقد من كل  يتيحها اليت بالفرص اللجنة أقر ت كما -91

 .املائية األحياء وتربية األمساك مصايد تطوير إطار يف التغذية على الرتكيز تعزيز أجل من 2030 لعام
 

 النطاق الصغيرة األسماك مصايد استدامة ضمان
 

 وحتقيق رالفق من احلد أجل من النطاق الصغرية األمساك ملصايد األبعاد املتعددة الوظيفة جمددا   اللجنة أكدت -92
 سبل وتأمني العمل وفرص الدخل وتوليد الثقافية والقيم والتنمية واالستقرار االجتماعي والتماسك والتغذية الغذائي ناألم

 .العيش
 

 سياق يف جماحل الصغرية األمساك مصايد استدامة لضمان الطوعية التوجيهية اخلطوط أمهية على اللجنة وشددت -93
 النطاق صغرية اكأمس مصايد إىل للتوصل أداة باعتبارها( الطوعية التوجيهية وطاخلط) الفقر على والقضاء الغذائي األمن

 .سواء حد على واملتقدمة النامية البلدان يف مستدامة
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 على وشج عت لطوعيةا التوجيهية اخلطوط تنفيذ سبيل يف أنشطة من به اضطلعت ملا املنظمة على اللجنة وأثنت -94
 .املصلحة أصحاب من املعنيني مجيع مع الوثيق تعاونبال األنشطة هذه يف قدما   املضي

 
 التنافسية والقدرة افعاملن وتوزيع األسواق إىل والنفاذ اإليكولوجي التوسيم إىل بالنسبة توجيهات اللجنة والتمست -95
 .الطوعية التوجيهية اخلطوط تنفيذ سياق يف
 

 إشراك اصةخ الطوعية، التوجيهية اخلطوط تنفيذ مليةلع دعما   تقدم من األعضاء أحرزه ما إىل اللجنة وأشارت -96
 .القرارات صنع عمليات يف النطاق الصغرية األمساك مصايد يف املصلحة أصحاب

 
  والوطنية ليميةاإلق واالسرتاتيجيات السياسات ضمن الطوعية التوجيهية اخلطوط بإدراج بشدة اللجنة ورح بت -97
 املنظمة شج عتو  فحسب، األمساك مصايد قطاع على تقتصر ال اليت تلك يهاف مبا تنفيذ، أنشطة من هبا يتصل وما

 .اإلقليمية واملنظمات للمنظمة اإلقليمية املكاتب إشراك ذلك يف مبا هذه التعميم جهود مواصلة على
 

 األخرى االسرتاتيجية واخلطط األزرق النمو مبادرة يف النطاق الصغرية األمساك مصايد إدراج اللجنة واقرتحت -98
 .مكوناهتا من أساسيا   مكونا   باعتبارها للمنظمة

 
 وجود إىل احلاجة على واتفقت الطوعية التوجيهية باخلطوط اخلاص للمنظمة شامل برنامج بإعداد اللجنة ورح بت -99
  األقاليم نم اعلةوف كاملة  مبشاركة يُعد الطوعية التوجيهية باخلطوط خاص عاملي اسرتاتيجي إطار شكل على مكم لة آلية

 .النطاق الصغرية املصايد يف املصلحة أصحاب مجيع مع وبالتشاور كافة
 

 اخلطوطب اخلاص العاملي االسرتاتيجي اإلطار غاية عن التفاصيل من مزيد إعطاء إىل املنظمة اللجنة ودعت -100
 هنج اتباع على وللتشجيع واخلربات تاملعلوما تشاطر إىل بالنسبة وظيفته على التشديد مع وهيكله ودوره الطوعية التوجيهية

 .ومتكامل شامل
 

 التوجيهية باخلطوط اخلاص الشامل املنظمة بربنامج ورح بت التمويل من مزيد تأمني ضرورة على اللجنة وأكدت -101
 دعمها يف نرويجال إىل االنضمام على األعضاء اللجنة وشج عت امليزانية خارج من املوارد لتعبئة آلية باعتباره الطوعية

 .الربنامج هذا إطار يف املندرجة للمشاريع
 

 الدويل ندوقوالص املنظمة بني والتعاون اإلقليمية العمليات دعم إزاء األعضاء بعض التزام على اللجنة وأثنت -102
 .املدين اجملتمع ومنظمات الزراعية للتنمية

 
 اجلهود ملؤازرة إضافية رصةف باعتباره احلرفية املائية األحياء وتربية األمساك ملصايد دولية سنة إقامة اقرتاح إىل وأشري -103

   .النطاق الصغرية األمساك مبصايد النهوض إىل الرامية
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 وتنمية وعيةالت خالل من ذلك يف مبا الطوعية التوجيهية اخلطوط تنفيذ دعم إىل املنظمة األعضاء بعض ودعا -104
 .القدرات

 
 .النطاق الصغرية األمساك مصايد استدامة لضمان احلكومات به تضطلع الذي لبارزا الدور على اللجنة وشددت -105

 
 أجل من لطوعيةا التوجيهية باخلطوط اخلاص العاملي االسرتاتيجي اإلطار دور يف البحث كذلك  اللجنة واقرتحت -106
 املسؤولة هي لبلدانا بأن   اإلقرار وازاةمب املستدامة التنمية أهداف من الصلة ذات الغايات حتقيق باجتاه احملرز التقدم رصد
 .املستدامة التنمية أهداف عن التقارير رفع عن
 

 ومتابعته الداخلية األسماك مصايد عن العالمي المؤتمر نتائج
 

 األمساك ملصايد العشر وباخلطوات 2015 لعام الداخلية األمساك مصايد عن العاملي املؤمتر بنتائج اللجنة رح بت -107
 الصغرية األمساك دمصاي بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط بني القائمة العالقات على الضوء تسليط مع الرشيدة يةالداخل
 األمن سياق يف والغابات األمساك ومصايد األراضي حليازة املسؤولة احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية واخلطوط احلجم

 .الوطين الغذائي
 

 االقتصادية، ميةوالتن العيش وسبل الغذائي األمن إىل بالنسبة الداخلية األمساك صايدم أمهية على اللجنة وشددت -108
 .الساحلية غري والبلدان الداخلية الريفية اجملتمعات إىل بالنسبة خاصة بأمهية تتسم أهنا إىل مشرية

 
 ال ما ا  غالب وأن ه مضى ما يف الواجب باالهتمام حتظ   مل الداخلية األمساك مصايد أن   كذلك  اللجنة والحظت -109

  .مسامهات من تقدمه ملا احلقيقية بالقيمة اعرتاف يوجد
 

 .لتطبيقها خطة وضع املنظمة إىل وطلبت الرشيدة الداخلية األمساك ملصايد العشر اخلطواتب أخذت اللجنة علما -110
 

 العابرة املياه يف الداخلية املصايد إدارة أن   إىل اللجنة أشارت فقد العشر، اخلطوات من 6 باخلطوة يتعلق ما يف أما -111
 .املقتضى حسب املختصة اإلقليمية واألجهزة املشاطئة البلدان صالحيات من هي للحدود

 
 .السياحة إىل بالنسبة خاصة الرتفيهية، املصايد أمهية إىل اللجنة وأشارت -112

 
  خاصة ة،الداخلي املصايد إدارة جمال يف ارساتاملم أفضل بشأن توجيهاهتا إعطاء املنظمة إىل اللجنة وطلبت -113

 .نطاقا   األوسع التخطيط أطر سياق يف
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 منهجية بوضع صتوأو  دقيقا   قياسا   الداخلية املصايد إنتاج قياس تعرتض اليت الصعوبات عند اللجنة وتوقفت -114
 النحو على أمهيتهاب واإلقرار قيمتها ديدحت عند إليها االستناد ميكن حبيث وتقييمها الداخلية املصايد حالة لرصد فعالة

 اخلاصة اقا  نط األوسع االعتبارات مراعاة مع املذكورة التقييم منهجية إعداد املنظمة إىل وطلبت. إدارهتا ودعم املناسب
 .الداخلية املصايد على تؤثر اليت اإليكولوجي بالنظام

 
. لكذ أمكن إذا عمل وحلقات جتريبية دراسات لخال من إقليمي كمي  تقييم بإجراء كذلك  اللجنة وأوصت -115

 آيشي وغايات ستدامةامل التنمية أهداف حتقيق باجتاه احملرز التقدم رصد يف أيضا   يساهم أن شأنه من هذا أن   على واتفقت
  .البيولوجي للتنوع

 
  .اكاألمس مصايد للجنة الالحقة الدورات يف الداخلية املصايد موضوع إدراج اللجنة وطلبت -116

 
 قطاع في الحقوق على القائمة الُنهج عن عالمي منتدى: ومتابعتها 2015 لعام والصيد الحيازة حقوق نتائج

 األسماك مصايد
 

 األمساك مصايد طاعق يف احلقوق على القائمة النهج عن العاملي باملنتدى يتعلق ما يف املنظمة على اللجنة أثنت -117
 باملسألة تتعلق واليت مةاملنظ أطلقتها اليت باملبادرة ورح بت الشركاء من وغريها الفاو مع بالتعاون كمبوديا  استضافته الذي

 .األمساك مصايد قطاع يف احلقوق على القائمة للنهج املعقدة
 

 يعمج يناسب احلقوق أو احليازة على القائمة النهج أشكال من واحد شكل يوجد ال أنه إىل اللجنة وأشارت -118
 شاملة هُنج خدامباست وذلك احمللية السياقات مع يتماشى مبا باحلقوق اخلاصة األطر تكييف يتعني   أنه وإىل احلاالت
 .املشرتكة اإلدارة على وقائمة وتشاورية

 
 حمايدا   منربا   ونتك أن هلا وينبغي املناسب املنتدى هي املنظمة أن   مؤكدة العاملي العمل بربنامج اللجنة ورح بت -119

 .احلقوق على القائمة النهج عن عارفامل لتحسني
 

 مسلطني تابعةامل بأنشطة كذلك  ورح بوا. العاملي باملنتدى وأشادوا إقليمية جتارب األعضاء من كبري  عدد وعرض -120
 يدعم أفريقيا يف املائية األحياء وتربية األمساك ملصايد اإلصالح واسرتاتيجية بالسياسات اخلاص اإلطار أن   على الضوء

  .احلقوق على قائمة هُنج العتماد الرتويج علبالف
 

  ائمةق نظم لوضع واملساعدة املؤسسي والدعم املعارف توفري يف اهلام املنظمة دور على اللجنة وشددت -121
  .األمساك مصايد إلدارة احلقوق على

 
 ."للحدود العابرة واردامل سياق يف األمساك مصايد حقوق" ليصبح 5 املواضيعي اجملال عنوان بتغيري وأوصي -122
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  .حاليا   املوجودة احلقوق على القائمة اإلدارة لنظم بيانات قاعدة بإنشاء األعضاء وأوصى -123
 

  معر ف غري أنــه وإىل وعــام النطــاق واســــــــــــــع مصــــــــــــــطلح هو" احلوكمــة" مصــــــــــــــطلح أن   إىل اللجنــة وأشـــــــــــــــارت -124
  .اللجنة هذه عملب املتصلة األخرى الصكوك أو الدولية االتفاقات من أي يف
 

 احلجم غريةالص األمساك ملصايد التوجيهية اخلطوط بني وترابط تكامل هناك يكون أن األعضاء بعض واقرتح -125
 .العاملي العمل وبرنامج الطوعية التوجيهية واخلطوط

 
 الحرفية المائية األحياء وتربية األسماك لمصايد الدولية السنة

 
 املنظمة سياسات اةمراع مع احلرفية املائية األحياء وتربية األمساك ملصايد الدولية السنة النإع اقرتاح اللجنة أقر ت -126

 الدرس من مزيد ىلإ حباجة االقرتاح هذا بأن   عينه الوقت يف واعرتفت وإحيائها الدولية السنوات عن اإلعالن بشأن القائمة
 .للمنظمة الرئاسية األجهزة مجيع قبل من
 

 واإلقليمية يةالعالم العمليات
 

 المتحدة باألمم المتعلقة المسائل
 

 .األعمال جدول من البند هبذا املتصلة العمل وثائق إتاحة يف التأخري إىل اللجنة أشارت -127
 

 وتربية األمساك ايدمبص اخلاصة العمليات ويف املتحدة األمم حمافل يف املنظمة تؤديه الذي الدور على اللجنة وأثنت -128
  القيادي دورها تعزيزب املنظمة اللجنة ونصحت. البيولوجي والتنوع املستدامة التنمية وأهداف املناخ وتغري املائية األحياء

 توط د أن السياق ذاه يف واقرُتح. األخرى املختصة األجهزة مع وتعاون تنسيق من به تقوم عما فضال   العمليات، هذه يف
  لدوليةا احلكومية اللجنة سيما وال ،(اليونسكو) والثقافة والعلم للرتبية املتحدة األمم منظمة مع تعاوهنا املنظمة

 .احمليطات لعلوم
 

 مصايد حول حورتتم اليت العاملية والعمليات الصكوك املاضية العقود يف ازدادت قد أنه إىل األعضاء بعض وأشار -129
 الصكوك من لنوعا هلذا الزاوية حجر البحار قانون شأنب املتحدة األمم اتفاقية تشكل أن ضرورة على الضوء وسلطوا األمساك
 .الدولية

 
  ُعقد الذي الســمكية ةلألرصــد املتحدة األمم باتفاقية املعين املســتأنف االســتعراضــي املؤمتر بنتائج اللجنة ورح بت -130

 .املذكور تفاقاال من السابع القسم مبوجب املساعدة صندوق يف املسامهة األعضاء وناشدت 2016 أيار/مايو يف
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 التنوع بشأن فاوضالت عملية يف فنية خربات من لديها ما إلتاحة املنظمة مشاركة تعزيز إىل باحلاجة اللجنة وأقر ت -131
 .الوطنية الوالية حدود خارج الواقعة املناطق يف البيولوجي

 
 الوطنية الوالية دودح خارج الواقعة املناطق يف البيولوجي بالتنوع اخلاصة العملية أن   إىل األعضاء من العديد وأشار -132
 اتفق كما  اليا ،ح املوجودة الصلة ذات والقطاعية واإلقليمية العاملية األجهزة وال القانونية، واألطر الصكوك تقو ض أال جيب
 .69/292 رقم املتحدة األمم قرار وثيقة من 3 الفقرة يف عليه

 
 اخلاصة العملية صن مسودة عناصر إىل بالنسبة الفاو عمل عن املنظمة أمانة قدمتها اليت بالوثيقة اللجنة ورح بت -133

 .الوطنية الوالية حدود خارج الواقعة املناطق يف البيولوجي بالتنوع
 

 مبؤمتر علما   وأخذت املستدامة التنمية ألهداف 2030 عام خبطة املتصلة اجلارية العمليات أمهية اللجنة وأبرزت -134
 شهر خالل فيجي يف عقده املقرر من الذي املستدامة التنمية أهداف من 14 اهلدف تنفيذ لدعم املقبل املتحدة األمم
 األعضاء دعم ضا  وأي املؤمتر هلذا التحضريية للعملية الدعم تقدمي مواصلة على املنظمة اللجنة وشج عت. 2017 حزيران/يونيو

  .املستدامة التنمية أهداف من الصلة ذات الغايات عن الوطنية التقارير إعداد يف
 

  املتخذة لإلجراءات املتحدة األمم يف سيجري الذي املقبل االستعراض يف املنظمة تساهم أن اللجنة وطلبت -135
  الصيد اتتأثري  ملعاجلة األمساك ملصايد اإلقليمية واألجهزة األمساك مصايد إلدارة اإلقليمية واملنظمات الدول جانب من
  .ددالص هبذا احملرز التقدم عن معلومات إلعطاء وذلك اهلش ة البحرية اإليكولوجية النظم لىع البحار قاع يف
 

 ودعت توصيات من عنه صدر ومبا آيشي غايات من 6 الغاية بشأن املشرتك اخلرباء اجتماع بنتائج اللجنة ورحبت -136
 لرصد املناسبة ؤشراتامل املنظمة تتيح بأن وأوصت يالبيولوج التنوع اتفاقية مع التعاون أواصر توطيد إىل املنظمة اللجنة
 .الصلة ذات آيشي غايات حتقيق باجتاه احملرز التقدم

 
  وأعربت للبيئة تحدةامل األمم وبرنامج واملنظمة البيولوجي التنوع اتفاقية بني املشرتكة باملبادرة اللجنة ورحبت -137
 اإلقليمية ظماتاملن مع املستدامة احمليطات بشأن العاملي احلوار عن اجتماعا   تنظيمها على كوريا  جلمهورية تقديرها عن

 .سيول يف 2016 أيلول/سبتمرب شهر يف األمساك ملصايد اإلقليمية واملنظمات للبحار
 

 تتعاون أن حواقرتُ . الطبيعة حلفظ الدويل لالحتاد احلمراء القائمة إعداد عملية إزاء قلقه األعضاء بعض وأبدى -138
 .لالحتاد احلمراء القائمة ضمن األمساك مصايد يف األنواع بإدراج يتعلق ما يف االحتاد هذا مع ةاملنظم

 
 األسماك لمصايد اإلقليمية باألجهزة المتعلقة المسائل

 
/ األمساك ايدمص إلدارة اإلقليمية املنظمات به تضطلع الذي األساسي الدور على الضوء األعضاء من العديد سل ط -139

 كال    األعضاء اودع. األمساك ملصايد اإلقليمية األجهزة شبكة نطاق توسيع إىل وأشاروا األمساك، ملصايد اإلقليمية ةاألجهز 
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 حققتها اليت اإلجنازات نشر إىل األمساك ملصايد اإلقليمية األجهزة/ األمساك مصايد إلدارة اإلقليمية واملنظمات الفاو من
 .قائمة تزال ال تحتديا بوجود اإلقرار مع األجهزة هذه

 
 تعزيز أجل نم األمساك ملصايد اإلقليمية األجهزة أمانات شبكة تؤديه الذي الدور إزاء تقديرها عن اللجنة وأعربت -140

 تقد مه لذيا بالدعم وأشادت األمساك، ملصايد اإلقليمية األجهزة/ األمساك مصايد إلدارة اإلقليمية املنظمات ضمن التعاون
 األمساك صايدمل اإلقليمية األجهزة/ األمساك مصايد إلدارة اإلقليمية املنظمات بني القائم بالتعاون عضاءاأل وسل م. الفاو

 .اإلقليمية البحار عمل وخطط واتفاقيات
 

 ملصايد يدةجد إقليمية أجهزة/ األمساك مصايد إلدارة جديدة إقليمية منظمات إلنشاء تقديرها عن اللجنة وأعربت -141
 اللجنة وذك رت. هلادئا احمليط مشال ملصايد الدولية واهليئة اهلندي احمليط جنوب يف األمساك مصايد اتفاق غرار على األمساك

 شرق أمساك ايدمص جلنة ومنطقيت قزوين، وحبر عدن، وخليج األمحر البحر من كل  يف الدعم توفري إىل بالدعوات جمددا  
 .األطلسي وسط غرب أمساك مصايد وهيئة األطلسي وسط

 
 اهلندي احمليط يف التونة أمساك مصايد هليئة التنفيذي األمني اختيار عملية إزاء قلقهم عن األعضاء من عدد وأعرب -142

 واإلجراءات اعدالقو  حيرتم مبا املسألة هلذه سريع حل إجياد إىل ودعوا للهيئة الداخلية الالئحة مع العملية هذه واتساق
 .للهيئة الشرعية

 
 إلقليميةا األجهزة/ األمساك مصايد إلدارة اإلقليمية املنظمات أداء استعراض عمليات أمهية على لجنةال وشددت -143

 .فعال حنو وعلى اسباملن التوقيت يف عنها الصادرة الصلة ذات التوصيات وتنفيذ وشفافة منتظمة بصورة األمساك ملصايد
 

 األخرى البيئية والمسائل المناخ بتغير المتعلقة المسائل
 

 مشروع جانب إىل الصلة ذات العمل وخطة املناخ بتغري   اخلاصة املقرتحة املنظمة باسرتاتيجية اللجنة رح بت -144
 الذي الدور بأمهية اللجنة وأقرت. 2020–2017 للفرتة املناخ وتغري   املائية األحياء وتربية األمساك ملصايد الفاو اسرتاتيجية

. املائية األحياء وتربية اكاألمس ومصايد احمليطات على املناخ تغري وتأثريات املناخ ريتغ إىل بالنسبة احمليطات به تضطلع
 اإلدارة تدابري عن ةفني توجيهية وخطوطا   أكثر مفصلة طريق خارطة يشمل مبا توجيهات املنظمة تعطي أن اللجنة وطلبت
 .األمساك مصايد موارد على املناخ تغري تأثريات مواجهة أجل من التكيفية

 
 املناخ تغري   عن ةالعاملي املناقشات يف عليها تعتمد اليت واجملتمعات احمليطات من كل  بتضمني األعضاء ورح ب -145

 اإلطارية املتحدة ألمما اتفاقية يف لألطراف املقبل والعشرين الثاين االجتماع إىل وصوال   الزخم على احملافظة إىل وتطلعوا
 تأث رها ومدى رجانيةامل الُشعب تؤديه الذي اخلاص الدور إىل أيضا   اإلشارة ومتت. مراكش يف ستعقد اليت املناخ تغري بشأن
 .املناخ بتغري  
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  وأعربت ،املناخ تغري   إىل خاص بشكل اإلشارة مع الصمود على القدرة ملفهوم الفاو تعريف اللجنة وأي دت  -146
 القدرات نميةت برامج دعم مواصلة إىل ودعتها الصمود على ةالقدر  خيص ما يف املنظمة به تقوم الذي للعمل تقديرها عن

 .الكوارث حاالت يف واإلغاثة الصمود على القدرة تعزيز إىل الرامية
 

 .البالستيكية واجلزيئات البحرية القمامة مشكلة تفاقم إزاء قلقها اللجنة وأبدت -147
 

 عن فضال   خر،آ بشكل عنها املستغىن أو املفقودة أو ةاملهجور  الصيد مبعدات اخلاص الفاو بعمل اللجنة ورح بت -148
 للحد أساسية أداة يشك ل قد املعدات متييز أن إىل مشرية الصيد معدات متييز بشأن اخلرباء مشاورة عن الصادرة التوصيات

 وأي دت. تنظيم نودو  إبالغ دون القانوين غري والصيد آخر بشكل عنها املستغىن أو املفقودة أو املهجورة الصيد معدات من
 القيام على الفاو عضاءاأل وشج ع. الصيد معدات متييز بشأن توجيهية خطوط إعداد ملواصلة املقرتحة التقنية املشاورة اللجنة

 آخر بشكل عنها ىناملستغ أو املفقودة أو املهجورة الصيد معدات باستخدام املتعمد غري الصيد لتجنب جتريبية مبشاريع
 .هذه التوجيهية اخلطوط تنفيذ تيسري أجل من النامية البلدان يف الصيد معدات متييز وحول

 
 االنسكابات ببسب اإليكولوجية والنظم البحرية باحلياة احملدقة التهديدات إزاء باملخاوف علما   اللجنة وأحاطت -149

 ميكن فعالة دولية صكوك جودو  عدم عن فضال   البحار، يف النفط عن التنقيب ومرافق الشحن عمليات عن الناشئة النفطية
 .املسألة هذه ملعاجلة تطبيقها

 
 منض المائية األحياء وتربية األسماك مصايد مجالي في والزراعة األغذية منظمة عمل برنامج
 للمنظمة االستراتيجي اإلطار

 
 االسرتاتيجي اراإلط ضمن املائية األحياء وتربية األمساك مصايد جمايل يف املنظمة عمل برنامج يف اللجنة نظرت -150

 .للمنظمة االسرتاتيجية األهداف حتقيق يف سامهت 2015-2014 الفرتة خالل إجنازات من حتقق ما على وأثنت للمنظمة
 

 كفيلة  سيلةو  باعتبارها عنها املنبثقة األربعة العمل ومسارات األزرق النمو ملبادرة دعمها جمددا   اللجنة وأكدت -151
 واإلدارة لفقرا من واحلد والتغذية الغذائي لألمن دعما   املائية األحياء وتربية األمساك مصايد ىعل املنظمة عمل برتكيز

 .املستدامة التنمية أهداف سياق يف الصمود وتعزيز احلية املائية للموارد املستدامة
 

 التصدي يف نظمةامل عمل أمهية على وشددت 2017-2016 للفرتة األولوية ذات العمل جماالت اللجنة وأقر ت -152
 القانوين غري الصيد ملنع ناءاملي دولة تتخذها اليت التدابري بشأن االتفاق وتنفيذ تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري للصيد

 اخلطوط تنفيذ جيعوتش املائية األحياء لرتبية اإلقليمية الشبكات وتعزيز عليه، والقضاء وردعه تنظيم ودون إبالغ دون
 الداخلية، املصايد تنمية أجل من األعضاء ومساندة احلجم، الصغرية األمساك مصايد استدامة لضمان وعيةالط التوجيهية

 .املناخ بتغري اخلاصة املنظمة اسرتاتيجية عن فضال  
 



C 2017/23 26 

 

 ألحياءا وتربية األمساك مصايد عن اإلحصاءات مجع أجل من املنظمة لعمل احلامسة األمهية على اللجنة وشددت -153
 إليها لالستناد عنه اريرتق ورفع املصيد رصد بشأن توجيهات املنظمة تعطي أن يف اهتمامها وأبدت ونشرها وحتليلها املائية
 .قرائن على القائمة القرارات صنع عند

 
 والتوصيات القطاعب واخلاصة العاملية واالجتاهات التطورات االعتبار بعني تأخذ أن املنظمة أمانة إىل اللجنة وطلبت -154

 األجل املتوسطة اخلطة ادإعد عند املائية األحياء وتربية األمساك مبصايد يتعلق ما يف للمنظمة اإلقليمية املؤمترات عن الصادرة
 .2021-2018 للفرتة

 
 ألمساكا ملصايد اإلقليمية األجهزة من غريها ومع أخرى دولية منظمات مع العمل على املنظمة اللجنة وشج عت -155

 املائية األحياء تربيةو  األمساك مصايد تقدمها اليت اإلجيابية املسامهة على للتوعية األمساك مصايد إلدارة قليميةاإل واملنظمات
  .املستدامة التنمية سبيل يف
 

 املائية األحياء ربيةوت األمساك مصايد جمايل يف املنظمة هبا تتمتع اليت الفنية املهارات قيمة على اللجنة وشددت -156
 الفنية للقدرات ستقلامل التقييم نتائج بانتظار أهنا وأعلنت أكرب بقدر وتعزيزها القدرات على احملافظة أمهية لىع وأكدت
  .للمنظمة

 
  احلالية، سنتنيال فرتة يف امليدانية األنشطة على نفسه بالقدر التشديد املنظمة من األعضاء من العديد وطلب -157

 عملها عن فضال   ائية،امل األحياء وتربية األمساك مصايد استدامة سبيل يف القدرات وبناء امليداين العرض أنشطة ذلك يف مبا
 .2015-2014 السنتني فرتة حمور كان  الذي املعياري

 
 ألسماكا لمصايد والزراعة األغذية لمنظمة عالمية جامعة إلنشاء كوريا  جمهورية من مقدم اقتراح

 
 أيضا   اللجنة أشارتو . املنقح االقرتاح بشأن كوريا  ومجهورية املنظمة أمانة ألقتها اليت بالبيانات علما   اللجنة أخذت -158
 .األعمال جدول من البند هذا إطار يف للمناقشة عمل وثيقة أي توافر عدم إىل
 

 .االقرتاح هذا على كوريا  مجهورية إىل بالشكر وتوج هت املبادرة هبذه اللجنة ورح بت -159
 

 طريق ارطةخ بشأن اتفاق إىل للتوصل معا   والعمل التعاون على املنظمة وأمانة كوريا  مجهورية اللجنة وشج عت -160
 .املنظمة يف املختصة سيةالرئا األجهزة جانب من التجرييب الشراكة برنامج نتائج تقييم إىل استنادا   والستكماهلا متدر ج لنهج
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 للجنة السنوات المتعدد العمل برنامج
 

 املتعدد العمل وبرنامج 2017-2014 للفرتة السنوات املتعدد العمل برنامج عن املرحلي التقرير على جنةالل وافقت -161
 .جيم املرفق يف املبني   النحو على 2019-2016 للفرتة السنوات

 
 األسماك مصايد للجنة والثالثين الثالثة للدورة الرئيس ونواب الرئيس انتخاب

 
 André Loua والسيد رئيسا  ( األمريكية املتحدة لواليات)ا Fly-iam GibbonsWillد السي اللجنة انتخبت -162
 منصب يف وإسبانيا بريوو  وباالو كوريا  ومجهورية العربية مصر مجهورية من كال    انتخاب ومت. للرئيس أول نائبا  ( غينيا هورية)مج

 .الرئيس نواب
 

 األخرى المسائل
 

 لإلحاطة: األسماك مصايد لجنة والية تهم   التي المنتديات في التطورات
 

 املائية األحياء تربيةو  األمساك مصايد بقطاع املعنية الوسطى أمريكا منظمة عن نيابة الدومينيكية اجلمهورية اقرتحت -163
 ليميةاإلق األجهزة ذلك يف مبا والعاملية، واإلقليمية الوطنية املستويات على األجهزة خمتلف بني والتعاون التآزر أوجه توطيد
 .األمساك مصايد إلدارة اإلقليمية واملنظمات األمساك ملصايد

 
 أخرى مسائل أية
 

 إىل سفينة من تالشحنا نقل مسأليت على املنظمة تعمل بأن يقضي باقرتاح األمريكية املتحدة الواليات تتقدم -164
 بالنسبة الراهنة واملمارسات احلالية ظمةاألن استعراض( 1: )يشمل مبا تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري والصيد أخرى

 سفينة من البحر يف الشحنات نقل أنشطة حتديد يف والبحث  أخرى إىل سفينة من البحر يف الشحنات نقل عمليات إىل
 اتالشحن نقل عمليات جتيز حمددة رقابة آليات بشأن توجيهات إعطاء( 2) هبا؛ القيام جيوز اليت وجدت، إن أخرى، إىل
 الشحنات نقل وإشعارات إجازات إصدار إجراءات استعراض( 3) حمددة؛ ألنظمة خاضعة وتكون أخرى إىل سفينة من
 على املستقلتني راقبةوامل الرصد عملييت يف مستخدمة أدوات من وغريها والشفافية التقارير رفع وشروط أخرى إىل سفينة من

 .أخرى إىل سفينة من النقل
 

 ضمن الواقعة ياهامل يف أخرى إىل سفينة من الشحنات نقل عمليات حتظر تشريعاهتم أن   األعضاء من العديد وأكد -165
 آليات بشأن ةإضافي اقرتاحات وقدمت األمريكية املتحدة الواليات باقرتاح علما   اللجنة وأخذت. الوطنية واليتهم نطاق
 مباشرة لىع املنظمة وشج عت األمساك مصايد إلدارة اإلقليمية املنظمات مع والتعاون العاملي السجل واستخدام الرقابة
 .أخرى إىل سفينة من الشحنات نقل جمال يف العمل
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  طرافاأل ملؤمتر الثالث عشر االجتماع إىل االنضمام إىل األخرى املهتمة واألطراف األعضاء املكسيك ودعت -166

 األول كانون/ديسمرب 17 إىل 4 من) املكسيك يف كانكون  مدينة يف عقده املقرر من الذي البيولوجي التنوع اتفاقية يف
 وتربية األمساك دمصاي يف البيولوجي التنوع مسائل مراعاة على أيضا   يركز سوف االجتماع هذا أن   على التأكيد مع( 2016

 .املائية األحياء
 

 القادمة الدورة انعقاد ومكان موعد
 

 عام من الثالث أو ثاينال الفصل خالل روما يف للجنة املقبلة ونوالثالث الثالثة الدورة تُعقد أن على اللجنة اتفقت -167
 املنظمة جملس على تُعرض أن على اللجنة، مكتب مع بالتشاور للدورة النهائية املواعيد العام املدير حيدد وسوف. 2018

 .2017 عام يف األربعني دورته يف املنظمة مؤمتر وعلى 2016 األول كانون/ديسمرب شهر خالل املقبلة دورته يف
 

 التقرير اعتماد
 

  باإلمجاع عليها قاملتف التغيريات مجيع إدخال بعد األمساك مصايد للجنة والثالثني الثانية الدورة تقرير اعُتمد -168
 .2016 متوز/يوليو 15 يف
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 األعمال جدول: ألف المرفق
 
 الدورة افتتاح -1
 ةبالدور  اخلاصة والرتتيبات األعمال جدول اعتماد -2
 الصياغة جلنة تعيني -3
 الرشيد الصيد شأنب السلوك مدونة تنفيذ يف احملرز والتقدم العامل يف املائية األحياء وتربية األمساك مصايد حالة -4

  الصلة ذات والصكوك
 للجنة تابعةال األمساك بتجارة املختصة الفرعية للجنة عشرة اخلامسة الدورة عن الصادرة والتوصيات القرارات -5

  2016 شباط/فرباير 26-22 املغرب، أكادير، األمساك، مصايد
 املصيد توثيق خطط 5-1

 برازيليا، األمساك، مصايد نةللج التابعة املائية األحياء برتبية املختصة الفرعية للجنة الثامنة الدورة وتوصيات قرارات -6
  2015 األول تشرين/أكتوبر 9-5 الربازيل،

 تنظيم ودون إبالغ دون انوينالق غري الصيد مكافحة -7
: بالتغذية املعين اينالث الدويل املؤمتر ومتابعة الغذائي األمن حتقيق يف املائية األحياء وتربية األمساك مصايد دور -8

 األغذية من واملهدر اقدالف ذلك يف مبا املائية، األحياء وتربية األمساك مصايد إىل بالنسبة بالتغذية املتصلة اآلثار
  النطاق الصغرية األمساك مصايد استدامة مانض -9

 ومتابعته الداخلية األمساك مصايد عن العاملي املؤمتر نتائج 9-1
  احلقوق على القائمة الُنهج عن عاملي منتدى: ومتابعتها 2015 لعام والصيد احليازة حقوق نتائج 9-2

  األمساك مصايد قطاع يف
 احلرفية املائية األحياء يةوترب األمساك ملصايد الدولية السنة 9-3

 واإلقليمية العاملية العمليات -10
  املتحدة باألمم املتعلقة املسائل 10-1
 األمساك ملصايد اإلقليمية باألجهزة املتعلقة املسائل 10-2
 األخرى البيئية واملسائل املناخ بتغري املتعلقة املسائل 10-3

  اإلطـــار ضــــــــــــــمن املـــائيـــة األحيـــاء وتربيـــة األمســـاك مصــــــــــــــــايـــد ايلجمـــ يف والزراعـــة األغـــذيـــة منظمـــة عمـــل برنـــامج -11
  للمنظمة االسرتاتيجي

 األمساك ملصايد والزراعة األغذية ملنظمة عاملية جامعة إلنشاء كوريا  مجهورية من مقدم اقرتاح -12
 للجنة السنوات املتعدد العمل برنامج -13
 األمساك مصايد للجنة ثنيوالثال الثالثة للدورة الرئيس ونواب الرئيس انتخاب -14
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 األخرى املسائل -15
 لإلحاطة: األمساك مصايد جلنة والية هتم   اليت املنتديات يف التطورات 15-1
 أخرى مسائل أية 15-2

 القادمة الدورة انعقاد ومكان موعد -16
 التقرير اعتماد -17
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 بالوثائق قائمة: باء المرفق
 

COFI/2016/1 املؤقت الزمين جلدولوا املؤقت األعمال جدول 
COFI/2016/2 مدونة تنفيذ يف احملرز والتقدم العامل يف املائية األحياء وتربية األمساك مصايد حالة 

 الصلة ذات والصكوك الرشيد الصيد بشأن السلوك
COFI/2016/3 ختصــــةامل الفرعية للجنة عشــــرة اخلامســــة الدورة عن الصــــادرة والتوصــــيات القرارات 

 املغرب، أكـــــــادير، األمســـــــاك، مصــــــــــــــــــــايـــــــد للجنـــــــة التـــــــابعـــــــة كاألمســـــــا بتجـــــــارة
 2016 شباط/فرباير 22-26

COFI/2016/3.1 املصيد توثيق خطط بشأن التوجيهية اخلطوط 
COFI/2016/4 التابعة املائية ياءاألح برتبية املختصة الفرعية للجنة الثامنة الدورة وتوصيات قرارات 

 2015 األول تشرين/أكتوبر 9-5 زيل،الربا برازيليا، األمساك، مصايد للجنة
COFI/2016/5/REV.1 تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد مكافحة 
COFI/2016/6 األحياء وتربية األمساك مصايد مسامهة: بالتغذية املعين الثاين الدويل املؤمتر متابعة 

 التغذية حتسني يف املائية
COFI/2016/7 جيهيةالتو  اخلطوط تنفيذ حنو: النطاق الصغرية اكاألمس مصايد استدامة ضمان 

 لغذائيا األمن سياق يف احلجم الصغرية األمساك مصايد استدامة لضمان الطوعية
 األمساك دمصاي استدامة لضمان الطوعية التوجيهية اخلطوط) الفقر على والقضاء
 احلجم( الصغرية

COFI/2016/7.1 واملستقبل مساكواأل العذبة املياه الداخلية، مساكاأل مصايد بشأن العاملي املؤمتر نتائج 
 ومتابعته

COFI/2016/7.2 املعارف من مزيد اكتساب: ومتابعتها 2015 لعام والصيد احليازة حقوق نتائج  
 الغذائي ألمنا لتعزيز احلقوق إىل واملستندة األمساك مبصايد اخلاصة املقاربات عن

 املستدامة التنمية دافأه وحتقيق الفقر على والقضاء والتغذية
COFI/2016/8 واإلقليمية العاملية العمليات 
COFI/2016/8/SUP.1 اقيةاتف إطار يف قانونا   ملزم دويل صك نص مشروع عناصر بشأن املنظمة عمل 

 الواقعة املناطق يف البحري البيولوجي التنوع حفظ بشأن البحار لقانون املتحدة األمم
 مستدام حنو على واستغالله ةالوطني الوالية نطاق خارج

COFI/2016/9 املائية حياءاأل وتربية األمساك مصايد جمايل يف والزراعة األغذية منظمة عمل برنامج 
 للمنظمة االسرتاتيجي اإلطار ضمن
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COFI/2016/11 برنامج عن مرحلي تقرير: األمساك مصايد للجنة السنوات املتعدد العمل برنامج 
 السنوات املتعدد العمل برنامج ومشروع 2017-2014 للفرتة اتالسنو  املتعدد العمل
  2019-2016 للفرتة

COFI/2016/INF.1/REV.1 بالوثائق املؤقتة القائمة 
COFI/2016/INF.2 باملشاركني املؤقتة القائمة 
COFI/2016/INF.3 العام املدير بيان 
COFI/2016/INF.4 األعمال لجدو  بنود على وإرشادية تفصيلية مالحظات 
COFI/2016/INF.5 ك،األمسا مصايد للجنة والثالثني احلادية الدورة وتوصيات قرارات متابعة  

 2014 حزيران/يونيو 13-9 إيطاليا، روما،
COFI/2016/INF.6 ـــــــر ـــــــقـــــــري ـــــــدورة ت ـــــــة ال ـــــــني احلـــــــادي ـــــــالث ـــــــث ـــــــة وال ـــــــجـــــــن ـــــــل ـــــــد ل   األمســـــــاك، مصــــــــــــــــــــاي

 2014 حزيران/يونيو 13-9 روما،
COFI/2016/INF.7 الصلة اتذ والصكوك الرشيد الصيد بشأن السلوك مدونة تنفيذ يف احملرز التقدم 
COFI/2016/INF.8 األمساك مصايد قطاع يف البحر يف السالمة 
COFI/2016/INF.9 للجنة تابعةال األمساك بتجارة املختصة الفرعية للجنة عشرة اخلامسة الدورة تقرير 

  2016 شباط/ايرفرب  26-22 املغرب، أكادير، األمساك، مصايد
COFI/2016/INF.11 مصايد للجنة التابعة ةاملائي األحياء برتبية املختصة الفرعية للجنة الثامنة الدورة تقرير 

 2015 األول تشرين/أكتوبر 9-5 الربازيل، برازيليا، األمساك،
COFI/2016/INF.12   (العاملي سجل  ال) التموين وسفن املرب دة النقل وسفن الصيد لسفن العاملي السجل 
COFI/2016/INF.13 احلجم غريةالص األمساك مصايد استدامة لضمان الطوعية التوجيهية اخلطوط إقرار حنو 

 لضمان يةالطوع التوجيهية اخلطوط) الفقر على والقضاء الغذائي األمن سياق يف
 (احلجم الصغرية األمساك مصايد استدامة

COFI/2016/INF.14 الرشيدة الداخلية األمساك ملصايد تخطوا عشر: روما إعالن  
COFI/2016/INF.15 ةواملستند األمساك مبصايد اخلاصة املقاربات عن املعارف من مزيد اكتساب 

 الفقر على اءوالقض والتغذية الغذائي األمن لتعزيز عاملي عمل برنامج: احلقوق إىل 
 املستدامة التنمية أهداف وحتقيق

COFI/2016/INF.16 والزراعة األغذية منظمة إطار يف املنشأة األمساك ملصايد اإلقليمية األجهزة 
COFI/2016/INF.17 املناخ تغري الجم يف والزراعة األغذية منظمة عمل اسرتاتيجية بشأن للمناقشة وثيقة  
COFI/2016/INF.18 مصايد بشأن يةاملائ األحياء وتربية األمساك مصايد وموارد سياسات شعبة اسرتاتيجية 

 2020-2017 للفرتة العمل إطار - املناخ وتغري املائية األحياء وتربية األمساك
COFI/2016/INF.19 الصيد معدات متييز بشأن اخلرباء مشاورة   
COFI/2016/INF.20 يةاملائ األحياء وتربية األمساك ومصايد املستدامة التنمية أهداف ،2030 خطة 
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COFI/2016/INF.21 األمم تفاقيةا يف املطروحة املسألة بشأن والزراعة األغذية مبنظمة صةاخلا االعتبارات 
 املناطق اخلد املصيد عن منفصل بشكل باإلبالغ واملتعلقة البحار لقانون املتحدة

 وخارجها اخلالصة االقتصادية
COFI/2016/INF.22 األمساك مصايد جلنة والية هتم   اليت املنتديات يف التطورات  
COFI/2016/INF.23 ألعضاءا ودوله األورويب االحتاد من املقدم التصويت وحقوق االختصاصات بيان 
COFI/2016/INF.24 وعربها القطاعات داخل البيولوجي التنوع تعميم 
COFI/2016/INF.25 احلرفية املائية األحياء وتربية األمساك ملصايد الدولية السنة 
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 2019-2016 للفترة سنواتال المتعدد العمل برنامج: جيم المرفق
 

 2019-2016 للفترة األسماك مصايد للجنة السنوات المتعدد العمل برنامج
 

 للجنة العامة األهداف -أوالا 
 
  وتشرف ية،املائ األحياء وتربية األمساك مصايد جمايل يف املنظمة عمل برنامج األمساك مصايد جلنة تستعرض -1

 حييلها اليت املائية األحياء ةوتربي األمساك مبصايد املتعلقة احملددة املسائل استعراض يهاإل ويسند الربامج هذه مثل تنفيذ على
 .دوري بشكل( أعضاء بلدان) عضو بلد من طلب على بناء   أو العام، املدير أو املنظمة جملس إليها

 
 2019-2016 للفترة المنشودة النتائج -ثانياا 

 
 الميزانية وتخطيط اتاألولوي وتحديد االستراتيجية وضع -ألف

 
 :النتيجة -2
 

  وأولوياهتا املنظمة يةاسرتاتيج بشأن وقراراته اجمللس توجيهات إىل بالنسبة متينة قاعدة اللجنة توصيات توفري 
 .وميزانيتها وبراجمها

 
 :والغايات املؤشرات -3
 

( السلوك مدونة) رشيدال الصيد نبشأ السلوك مدونة بتنفيذ املتعلق املنظمة الستبيان أكرب بشكل اللجنة ترويج 
 .عليها احلصول دون حتول اليت القيود من والتقليل الردود على للحصول

 
 ،11 املادة نفيذت رصد بشأن االستبيان ذلك يف مبا السلوك، مبدونة املتعلق املنظمة استبيان على األعضاء رد 
 املنظمة وتزويد املائية، األحياء تربية تنمية ،9 املادة فيذتن برصد املتعلق واالستبيان والتجارة، املصيد بعد ما ممارسات

 وأجهزة فرعيةال وجلاهنا اللجنة خالل من املائية األحياء وتربية األمساك مصايد حول املعلومات من وغريها باإلحصائيات
 .اإلقليمية األمساك مصايد

 
 جمايل يف يزانيةوامل والربامج واألولويات تاالسرتاتيجيا بشأن اجمللس إىل وحمددة واضحة لتوصيات اللجنة رفع 

 .املائية األحياء وتربية األمساك مصايد
 

 العمل وبرنامج جلاأل املتوسطة واخلطة االسرتاتيجي باإلطار الصلة ذات باجلوانب املتعلقة اللجنة توصيات إبراز 
 .اجمللس تقرير يف وامليزانية
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 :املخرجات -4
 

 واألولويات ياتاالسرتاتيج حول اجمللس إىل ويُرفع وتوافقية ودقيقة واضحة صياتتو  يقد م للجنة تقرير إعداد 
  .وامليزانيات القطاعية والربامج

 
 :األنشطة -5
 

 برتبية املختصة رعيةالف واللجنة األمساك بتجارة املختصة الفرعية اللجنة عن الصادرة والتوصيات القرارات يف النظر 
 .الصلة ذات األخرى املؤسسات أو األجهزة أو دستوريةال واألجهزة املائية األحياء

 
 .ائيةامل األحياء وتربية األمساك مصايد جمايل يف اإلقليمية املؤمترات تقدمها اليت املشورة استعراض 

 
 .املائية األحياء وتربية األمساك مصايد جمايل يف وامليزانية العمل برنامج تنفيذ استعراض 

 
 .املائية األحياء وتربية اكاألمس مبصايد املتعلقة وامليزانية والربامج واألولويات السرتاتيجياتا بشأن التوصيات صياغة 

 
 :العمل أساليب -6
 

 .واملكتب الرئيس عرب املعنية املنظمة إدارات مع الوثيق التعاون 
 

 واألجهزة املائية ياءألحا برتبية املختصة الفرعية واللجنة األمساك بتجارة املختصة الفرعية اللجنة مع التنسيق 
 .األخرى الدستورية

 
 .بامليزانية املتصلة وتلك املالية املسائل بشأن املالية جلنة مع التنسيق 

 
 .واألولويات باالسرتاتيجية املتعلقة املسائل حول الربنامج جلنة مع التنسيق 

 
 .املناسب الوجه على ساجملل إىل وامليزانية الربنامج مسائل بشأن اللجنة نتائج عن تقرير رفع 
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 المائية األحياء وتربية األسماك لمصايد العالمي الوضع استعراض -باء
 
 :النتيجة -7
 

 األمساك صايدمل العاملي الوضع عن خمصصة ومشورة حمدثة معلومات عامة الدولية واألسرة واملؤمتر اجمللس إىل تقد م 
 .املقررة الدورات خالل تناوهلا جيري اليت املهمة ددةاحمل باملسائل يتعلق وفيما املائية األحياء وتربية

 
 :والغايات املؤشرات -8
 

 وتربية ألمساكا ملصايد العاملي الوضع عن حمدثة معلومات على قائمة وتوافقية ودقيقة واضحة توصيات تقدم 
  .وقراراته لتوجيهاته متني كأساس  املؤمتر وإىل اجمللس إىل املائية األحياء

 
 :اتاملخرج -9
 

 .وقراراته توجيهاته متينا   ساسا  أ تشكل اليت والتوافقية والدقيقة الواضحة التوصيات يف إجيابيةب واملؤمتر اجمللس ينظر 
 

 :األنشطة -10
 

 املائية. األحياء وتربية األمساك ملصايد الراهن العاملي الوضع بشأن عامة نقاشات اللجنة جتري 
 

 .مواضيعية أمهية ذات حمددة قضايا ةمعاجل املقررة الدورات خالل يتم 
 

 :العمل أساليب -11
 

 .األمانة مع بالتواصل الرئيس يقوم 
 

 بالنسبة يةاألمه ذات املواضيع حتديد أجل من األمانة، من بدعم الدورات، بني ما فرتة خالل بعمل   املكتب قيام 
 .األعمال جدول وضع إىل
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 العالمية والتنظيمية ةالسياسي المسائل حول المشورة إسداء -جيم
 

 :النتائج -12
 

 .لعامليةا والتنظيمية السياسية املسائل حول املنظمة مؤمتر لقرارات متينة قاعدة اللجنة توصيات توفري 
 

 :والغايات املؤشرات -13
 

 اتاإلجراء لتوجيه والتوصيات املشورة استخدام خالل من اللجنة مداوالت من قيمة على األعضاء البلدان حصول 
 .املنظمة عنه تبلغ ما حنو على احمللية والسياسات

 
  العاملية يميةوالتنظ السياسية املسائل حول املؤمتر إىل وحمددة واضحة لتوصيات السرعة وجه على اللجنة رفع 

 .واليتها جماالت يف
 

 .املؤمتر تقرير يف العاملية والتنظيمية السياسية للمسائل اللجنة توصيات إبراز 
 

 :خرجاتامل -14
 

 .ميةوالتنظي السياسية الصكوك أو األطر حول للمؤمتر وتوافقية وحمددة واضحة لتوصيات اللجنة رفع 
 

 :هبدف الالزمة اإلجراءات مجيع اللجنة أعضاء اختاذ 
 

 األمن سياق يف حلجما الصغرية األمساك مصايد استدامة لضمان الطوعية التوجيهية اخلطوط تنفيذ تيسري يف الزيادة 
 الفقر؛ على والقضاء الغذائي

 
 العلم؛ دولة أداء بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط تنفيذ تيسري يف الزيادة 

 
 .النفاذ حيز دخوله فور امليناء دولة تدابري بشأن االتفاق تنفيذ تيسري 

 
 :األنشطة -15
 

 .اللجنة اختصاص جماالت يف الصلة، ذات الدولية الصكوك حالة استعراض 
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 ذات خرىاأل واألجهزة املنظمة خالل من مجاعة أو فرادى لألعضاء املت سق العمل لدعم املمكنة احللول يف النظر 
 .اللجنة اختصاص جماالت يف الصلة

 
 .املناسب الشكلب املؤمتر إىل العاملية التنظيمية واملسائل السياسات مسائل بشأن اللجنة نتائج عن تقرير رفع 

 
 اللجنة عمل تخطيط فعالية -ثالثاا 

 
 :النتيجة -16
 

 .اإلجراءات حنو وموجهة وشاملة وكفؤة فعالة بصورة اللجنة تعمل 
 

 :والغايات املؤشرات -17
 

 تُرفع اإلجراءات وحن موجهة حمددة توصيات على هائواحتوا باإلجياز؛ وتقاريرها بالرتكيز اللجنة عمل جداول تتسم 
 .سواء حد   على واملؤمتر اجمللس إىل
 

 .السنوات املتعدد اللجنة عمل برنامج وتنفيذ لنتائجا تقييم 
 

 :املخرجات -18
 

 .2016 عام يف 2017-2014 للفرتة السنوات املتعدد اللجنة عمل برنامج عن املرحلي التقرير على املصادقة 
 

 .2016 عام يف 2019-2016 للفرتة السنوات املتعدد اللجنة عمل برنامج اعتماد 
 

 :األنشطة -19
 

 .ذلك إىل احلاجة دعت إذا الداخلية، والئحتها اللجنة ممارسات اضاستعر  
 

 .املتاح للوقت الفع ال االستخدام ذلك يف مبا الدورات، عقد حتسني طرق يف النظر 
 

 متاشيا اجلانبية حداثاأل بشأن والتنسيق الرتكيز من املزيد وتيسري اجلانبية، االجتماعات وفائدة بأمهية االعرتاف 
 .الرئيسية الدورات تتناوهلا اليت الرئيسية االقضاي مع
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 .األخرى الفنية واللجان الفرعية اللجان مع والتعاون التنسيق من املزيد تيسري 
 

 .النهائي التقرير وصياغة األعمال جداول لوضع الفعالة بالرتتيبات املستمر االهتمام إيالء 
 

 العمل أساليب -رابعاا 
 

 بشأن نامجالرب  جلنة مع وتنسق املنظمة، رعاية حتت األجهزة من وغريها الدستورية ةاألجهز  مع اللجنة تتعاون -20
 .بامليزانية اخلاصة وتلك املالية باملسائل يتعلق ما يف املالية جلنة ومع واألولويات، باالسرتاتيجية املتعلقة املسائل

 
 .املائية االحياء يةوترب األمساك مصايد جمايل يف نشطة أخرى دولية منظمات مع وتتعاون -21
 

 تعزيز جيري كما.  مانةاأل من بدعم واملكتب الرئيس يُيسرها اليت الدورات بني ما لفرتة املنتظمة باألنشطة تضطلع -22
 .الفرعية واللجان اللجنة مكاتب بني فيما أكرب بشكل التنسيق

 
 .املدين اجملتمع منظمات فيهم مبن مراقبني مشاركة وتُيس ر ُتشجع -23
 

 .املائية األحياء وتربية األمساك مصايد إدارة خالل من املنظمة مع الرئيس ينسق -24
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 المرفق دال: أعضاء اللجنة
 باالو أملانيا أفغانستان

 بنما غانا اجلزائر
 باراغواي اليونان أنغوال

 بريو غواتيماال األرجنتني
 الفلبني غينيا أسرتاليا
 بولندا هاييت النمسا

 الربتغال هندوراس أذربيجان
 قطر هنغاريا جزر البهاما

 كوريامجهورية   آيسلندا رينالبح
 رومانيا اهلند بنغالديش

 الروسياالحتاد  إندونيسيا بلجيكا
 ساموا مجهورية إيران اإلسالمية بليز

 مارينوسان  العراق عددة القوميات(تبوليفيا )دولة م
 العربية السعوديةملكة امل آيرلندا الربازيل

 السنغال إسرائيل بوركينا فاسو
 سيشيل إيطاليا بوروندي

 سرياليون اليابان كابو فريدي
 سنغافورة األردن كمبوديا

 سلوفاكيا كينيا الكامريون
 الصومال الكويت كندا
 أفريقياجنوب  قريغيزستان دتشا

 إسبانيا التفيا شيلي
 النكاسري  لبنان كولومبيا

 السودان ليسوتو جزر القمر
 السويد ليربيا الكونغو

 سويسرا ليتوانيا جزر كوك
 تايلند مدغشقر كوستاريكا

 توغو مالوي كوت ديفوار
 تونغا ماليزيا كرواتيا

 تركيا ملديف كوبا
 توفالو مايل قربص

 أوغندا مالطة اجلمهورية التشيكية
 أوكرانيا موريتانيا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 العربية املتحدةاإلمارات  موريشيوس دامنركال
 املتحدةاململكة  املكسيك اجلمهورية الدومينيكية

 تنزانيا املتحدةمجهورية  دولة ميكرونيزيا االحتادية إكوادور
 املتحدة األمريكيةالواليات  املغرب مصر

 أوروغواي موزامبيق السلفادور
  البوليفاريةفنزويالمجهورية  ناميبيا غينيا اإلستوائية

 نامت فيي ناورو إريرتيا
 اليمن هولندا إستونيا
 زامبيا ندانيوزيل إثيوبيا

 زمبابوي نيكاراغوا االحتاد األورويب )منظمة عضو(
 عضو منتسب(ويه )ري فجزر  نيجرييا فيجي
  النرويج فنلندا
  عمان فرنسا
  باكستان غابون

    


