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

   www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على 

A 

 المجلس
 بعد المائة الخمسونو  الخامسةالدورة 

 2016 ديسمبر/كانون األول 9-5 روما،

 السنة الدولية لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية

 
 موجز

 
 ملصاااايد دولية سااانة إلعالن (، اقرتاحا2016مصاااايد األ،ايف، و دوراا الثا ية والثالثي )يوليوز و   جلنة أقّرت 
 إلعالنا بشاااااااااااا ن القائمة (املنظمةمنظمة األغذيةوالزراعة ) سااااااااااااياسااااااااااااة مراعاة مع احلرفية، املائية األحياء وتربية األ،ايف
 مجيع قبل من ةالدراساااااااا من مزيد إىل حباجة االقرتاح هذا ب نّ  عينه الوقت و واعرتفت وإحيائها، الدولية الساااااااانوات عن

 .للمنظمة الرئاسية األجهزة

 المجلس قبل من اتخاذه المقترح اإلجراءات
 

 :إىل مدعوّ  اجمللس إنّ  
 

رفية، احل املائية األحياء وتربية األ،ايف ملصايد دولية سنةك  2022 بسنة االحتفال إىل الداعي االقرتاح استعراض (أ)
 مناسبا؛ يراه الال مة حسبما وتقدمي التوجيهات

 .عليه للموافقة( 2017 يوليوز و ) املنظمة لؤ ر األربعي الدورة على املقرتح املؤ ر قرار مشروع وعرض (ب)
 :إىل الوثيقة هذه مضمون عن استفسارات أي توجيه ميكن

 
 Hiromoto Watanabe السيد 
 األ،ايف مصايد عن األول املسؤول

 املائية األحياء وتربية األ،ايف مصايد إدارة
 55252 06570 39+اهلاتف: 
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 األ،ايف ملصاااايد يةالدول السااانة الداعي إىل إعالن االقرتاح والثالثي، الثا ية دوراا و األ،ايف، مصاااايد جلنة أقّرت -1
 تواعرتف وإحيائها، الدولية السااانوات عن اإلعالن بشااا ن القائمة ساااياساااة املنظمة مراعاة مع ،1احلرفية املائية األحياء وتربية
 .للمنظمة الرئاسية األجهزة مجيع قبل من الدراسة من مزيد إىل حباجة االقرتاح هذا ب نّ  عينه الوقت و
 
 احلجم الصغرية ،ايفاأل مصايد استدامة لضمان الطوعية التوجيهية اخلطوط بتنفيذ املتعلقة املناقشات سياق وو -2
 بالسنة ملتعلقا أشارت اللجنة أيضا و دوراا الثا ية والثالثي إىل أن االقرتاح الفقر، على والقضاء الغذائي األمن سياق و

 األ،ايف مصااايد حتسااي إىل الرامية اجلهود ملوا االة تعزيز يشااكل فر ااة املائية احلرفية األحياء وتربية األ،ايف ملصااايد الدولية
 .احلجم الصغرية

 
 خلامساااااااااااةا الدورة على القرار مشاااااااااااروع عرض على األ،ايف مصاااااااااااايد للجنة والثالثي الثالثة الدورة مكتب ووافق -3

 لغرض 2017  و زوليوي و األربعي دورته و املؤ ر إىل إحالته هبدف وإقراره فيه للنظر للمجلس املائة بعد واخلمسااااااااااااااي
 أعضاااااااء خالل نم اإلقليمية اجملموعات مجيع مع بالتشاااااااور ألف، املرفق و الوارد القرار، مشااااااروع إعداد ومت .عليه املوافقة
 .األ،ايف مصايد جلنة مكتب
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 المرفق ألف
 مشروع قرار المؤتمر

 

 إن المؤتمر،

 
إىل أن  ااااايد األ،ايف وتربية األحياء املائية يشاااااكالن أ شاااااطة بشااااارية تقدم أغذية عالية اجلودة ومنافع اجتماعية  إذ يشييييير

 واقتصادية، وتساهم و ضمان التغذية واألمن الغذائي واحلد من الفقر وو حتقيق التنمية الريفية؛

 
 تخدامها بشكل مستدام؛ ون حميطات العامل ومواردها على املدى الطويل واس وإذ يقر بأهمية

 
 على الدور املهم الذي تؤديه مصااااااااااااااايد األ،ايف وتربية األحياء املائية احلرفية و القضاااااااااااااااء على اجلوع وا عدام وإذ يؤكد

 األمن الغذائي وساااااااااااوء التغذية والفقر واالساااااااااااتخدام املساااااااااااتدام للموارد السااااااااااامكية،  ا يساااااااااااهم و حتقيق أهداف التنمية
 ؛14و 2و 1املستدامة 

 
إىل القرار الصااااااااااااااادر عن مؤ ر املنظمة اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبور الكاريب و دورته الرابعة والثالثي  إذ يشييييييييييييرو 

العمل من أجل ختصااااية ساااانة دولية ملصااااايد األ،ايف ب والقاضااااي( 2016مارسزآذار  3 –فربايرزشااااباط  29)املكسااااي ، 
 ؛ليهاع لس املنظمة و دورته الرابعة واخلمسي بعد املائةوتربية األحياء املائية احلرفية، وإىل مصادقة جم

 
ايد و دوراا الثا ية والثالثي على "السااااااانة الدولية ملصااااااا و املنظمة كذل  إىل مصاااااااادقة جلنة مصاااااااايد األ،ايف  وإذ يشيييييير

 األ،ايف وتربية األحياء املائية احلرفية" املقرتحة؛

 
احلاجة املاسااااة إىل رفع مسااااتوى وعي اجلمهور واحلكومات ب ذية تنفيذ سااااياسااااات وبرامو عامة حمددة للنهوض  وإذ يؤكد

  صايد األ،ايف وتربية األحياء املائية احلرفية على حنو مستدام، مع إيالء اهتمام خاص للمناطق الريفية األشد ضعفا؛

 
 اجلمعياااة العااااماااة ل مم املتوااادةتنظر  لكيإىل املااادير العاااام إحاااالاااة هاااذا القرار إىل األمي العاااام ل مم املتوااادة  يطلييي 

 السنة الدولية ملصايد األ،ايف وتربية األحياء املائية احلرفية. 2022و إعالن سنة 
 
 


