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عُقدت الدورة الثالثون للجنة مصايد األمساك يف روما ،إيطاليا ،من  9إىل  61يوليو/متوز  .2162وقد استعرضت اللجنة
املسائل الدولية الطابع وبرنامج الفاو اخلاص مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية وتطبيق هذا الربنامج .وإذ شدّدت
اللجنة على القيمة العالية لتقرير حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل باعتباره مطبوعاً أساسياً من
مطبوعات املنظمة ،أوصت بضرورة أن تقدّم الفاو مزيداً من الدعم للبلدان يف جمال مجع البيانات ومراقبة اجلودة ،فضالً
عن تبسيط تصنيف حالة األرصدة .وأبدت اللجنة دعمها الشديد للمعايري واملواصفات الواردة يف مدونة السلوك بشأن
الصيد الرشيد والصكوك املتصلة بها ،واتفقت على تكثيف اجلهود يف سبيل تيسري النفاذ إليها وتفعيل عملية تطبيقها.
واتفقت اللجنة على وضع خطوط توجيهية عن أفضل ممارسات التتبّع .وأكّدت اللجنة جمدداً دعمها لتعاون الفاو مع
اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض من جمموعات احليوان والنبات الربية .وطالبت اللجنة جمدداً
بتقديم مزيد من املساعدة لتطوير تربية األحياء املائية يف أفريقيا ويف الدول النامية اجلزرية الصغرية .وطلبت اللجنة إىل
الفاو وضع إطار لتقييم مدى التطابق مع اخلطوط التوجيهية إلصدار الشهادات يف جمال تربية األحياء املائية ،فضالً عن
مسودة وثيقة اسرتاتيجية تتضمّن خطة اسرتاتيجية طويلة األجل للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية؛ وشدّدت
على االحتياجات اخلاصة للعمل يف املستقبل .وحثّت اللجنة الفاو على تعزيز تركيزها على األمساك كغذاء وعلى
احلرص على مراعاة هذه اجلوانب يف األطر العاملية واإلقليمية لصون احمليطات وإدارتها ،وعلى تأكيد دورها القيادي يف
مصايد األمساك وتربية األحياء املائية على صعيد إدارة احمليطات .وطلبت اللجنة إىل الفاو معاجلة مسألة ترسّبات
اهليدروكربون يف احمليطات وتقييم التهديدات اليت ميكن أن تنشأ جراء ذلك .ودعت اللجنة إىل مواصلة املشاورات مع
أصحاب املصلحة مجيعاً لوضع اخلطوط التوجيهية الدولية لتأمني استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم واتفقت على
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ضرورة وضع اسرتاتيجيات لتنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية .واتفقت اللجنة على أنّ الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون
تنظيم ال يزال يشكّل مشكلة قائمة وملحّة تؤثر سلباً على استدامة مصايد األمساك وعلى األمن الغذائي .وأقرّت اللجنة
اختصاصات جمموعة العمل املخصصة املعنية باتفاق الفاو الصادر يف عام  2119بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء.
وطلبت اللجنة الدعوة إىل عقد الدورة املستأنفة الثانية للمشاورة التقنية حول مسودة املعايري ألداء دولة العلم .وأكّدت
اللجنة جمدداً دعمها للسجل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربّدة وسفن التموين .واتفقت اللجنة على ضرورة أن
تركّز الفاو على التحديات ا ملتصلة بواليتها األساسية وعلى أهمية أن تتضافر جهودها مع جهود شركائها لتحسني
التنسيق وحثّت الفاو على احلرص على إبراز األولويات اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف األهداف
اإلسرتاتيجية .واعتمدت اللجنة الالئحة الداخلية املنقّحة وأقرّت التغيريات ذات الصلة يف املمارسة احلالية .ووافقت
اللجنة كذلك على برنامج عملها املتعدد السنوات يف الفرتة .2162-2162

املسائل اخلاصة بالربنامج وامليزانية املعروضة على اجمللس
إ ّن اللجنة:
( )6أوصت بأن تقدم الفاو املزيد من الدعم إىل البلدان يف جمالي مجع البيانات ومراقبة النوعية (الفقرة )61
( )2شجّعت على إجراء مزيد من الدراسات عن تأثري أنشطة الصيد الصناعية على األنواع من املستويات اإليكولوجية
الدنيا (الفقرة )21
( )1أكدت على أهمية العمل الذي تضطلع به الفاو يف جمال مصايد األمساك يف املياه العميقة (الفقرة )26
( )1طلبت إىل الفاو تقديم الدعم الفين ،مبا يف ذلك من أجل إعداد خطط لإلدارة املستدامة لرتبية األحياء املائية
(الفقرة )22
( )2اتفقت على أنه يتعيّن على األمانة إجياد خيارات ميكن من خالهلا فهرسة املدونة والصكوك املتصلة بها على
حنو واضح وتبسيطها (الفقرة 26ب)
( )6دعت إىل مزيد من التحليل لتنفيذ خطة العمل الدولية لصون أمساك القرش وإدارتها (الفقرة 26ز)
( )7أ كدت على ضرورة إيالء العناية الواجبة للتعاطي بشكل متكامل مع الصيد العرضي واملرجتع يف عمليات تقييم
الصون واإلدارة بإتباع نهج إيكولوجي (الفقرة 26م)
( )8أكدت على أهمية أنشطة بناء القدرات اليت تضطلع بها الفاو بشأن الوصول إىل األسواق وحتقيق قيمة مضافة ،وال
سيما بالنسبة إىل صغار املنتجني والعاملني يف جمال التجهيز يف البلدان النامية (الفقرة )28
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( )9وافقت على االختصاصات اليت وضعتها اللجنة الفرعية للعمل الذي يتعيّن االضطالع به يف املستقبل يف ما يتعلق
بإعداد اخلطوط التوجيهية ألفضل املمارسات يف جمال التتبّع (الفقرة )11
( )61اتفقت على أنّه قد يكون من املفيد تقييم تأثري خطط التوسيم اإليكولوجي على إدارة مصايد األمساك وعلى
العائدات االقتصادية (الفقرة )11
( )66أكّدت جمدداً دعمها للعمل الذي اضطلعت به الفاو يف ما يتعلق باألنواع املائية املستغلة جتاريا اليت تهم اتفاقية
التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض من جمموعات احليوان والنبات الربية (اتفاقية التجارة الدولية)
وشددت على ضرورة متويل هذا العمل من الربنامج العادي للمنظمة( .الفقرة )11
( )62أعادت التأكيد على طلب تقديم مساعدات إضافية لتنمية تربية األحياء املائية يف أفريقيا والدول النامية اجلزرية
الصغرية (الفقرة 19ب)
( )61أعادت التأكيد على ضرورة زيادة ختصيص املوارد املالية الالزمة ألنشطة تربية األحياء املائية اليت تضطلع بها
إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف الفاو (الفقرة 19ج)
( )61شجّعت األمانة على حضور االجتماعات اليت تعقدها منظمات دولية أخرى ذات االختصاص إلبراز مصايد
األمساك( .الفقرة )19
( )62طلبت أن تواصل الفاو تقديم الدعم الفين للمؤسسات الوطنية واإلقليمية املعنية مبصايد األمساك،
ال سيما يف ما يتعلق مبصايد األمساك الصغرية احلجم( .الفقرة )21
( )66اقرتحت أن تنظر الفاو يف تأثريات حتمّض احمليطات وتغيّر املناخ وأن تتعاون مع منظمات أخرى يف جمال تلوّث
احمليطات( .الفقرة )21
( )67يف ما يتعلق بوضع خطوط توجيهية دولية لتأمني استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم ،أعربت عن دعمها
إلجراء املزيد من املشاورات الوطنية واإلقليمية وعقد مشاورة تقنية حكومية دولية يف مايو/أيار  .2161والحظت
أيضا احلاجة ملا يكفي من التمويل للسماح مبشاركة إقليمية متوازنة من قبل احلكومات ومشاركة واسعة النطاق
من قبل منظمات اجملتمع املدني وأصحاب املصلحة اآلخرين( .الفقرة 22ب)
( )68طلبت من األمانة عقد الدورة الثانية املستأنفة للمشاورة التقنية لبذل اجلهود من أجل التوصل يف أقرب وقت
ممكن إىل توافق يف اآلراء حول مشروع املعايري ألداء دولة العلم( .الفقرة )22
( )69أعادت تأكيد دعمها ملضي الفاو قدما يف إعداد السجل العاملي ،باستخدام نهج تدرجيي مع إبقائه فعاال من حيث
التكلفة مع احلرص على التعاون مع املبادرات القائمة األخرى( .الفقرة 26أ)
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( )21حثّت الفاو واألعضاء واملنظمات غري احلكومية واجلهات املاحنة األخرى على تقديم الدعم املالي والفين للدول
النامية من أجل تعزيز مجيع جوانب قدرتها على مكافحة الصيد غري القانوني( .الفقرة )27
( )26حثّت األمانة على احلرص على إبراز أولويات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف األهداف اإلسرتاتيجية.
(الفقرة )62

املسائل العاملية التنظيمية واخلاصة بالسياسات املعروضة على املؤمتر
إ ّن اللجنة:
( )6شددت على ضرورة املضي قدماً يف حتسني إدارة مصايد األمساك وشجعت الفاو على األخذ بزمام القيادة يف هذه
القضايا ،مبا يف ذلك وضع مبادئ توجيهية عاملية لالستدامة ،باإلضافة إىل مساعدة الدول الساحلية النامية على
تعزيز قدراتها يف جمال اإلدارة( .الفقرة )69
( )2شجّعت الفاو على مواصلة تعاونها املمتاز مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملنظمة البحرية
الدولية( .الفقرة )21
( )1طلبت من فريق اخلرباء االستشاري املعين بتقييم اتفاقية التجارة الدولية التابع للفاو التوسع يف دراسة القضايا
الفنية املتصلة بإدارة مصايد األمساك والتجارة الدولية متاشياً مع اختصاصات فريق اخلرباء ،مع التشديد على
الدور العلمي األساسي الذي يضطلع به أعضاء الفريق (الفقرة )11
( )1وافقت على أن تواصل الفاو تعاونها مع منظمة التجارة العاملية بشأن القضايا املتصلة بتجارة األمساك واملنتجات
السمكية ،وال سيما املفاوضات خبصوص اإلعانات املقدمة إىل مصايد األمساك يف إطار جولة مفاوضات الدوحة،
واضعني يف احلسبان حقوق األعضاء يف منظمة التجارة العاملية وواجباتهم (الفقرة )12
( )2أعربت عن تأييدها إلنشاء جمموعة عمل استشارية تابعة للفاو ومعنية باملوارد والتكنولوجيات الوراثية وتتوىل إسداء
املشورة إىل الفاو حول املسائل املتصلة باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات املتصلة بها ،فضالً عن تعزيز التعاون
الدولي يف جمال إدارة املوارد الوراثية املائية (الفقرة 19ي)
( )6حثّت الفاو على أن تركّز بشكل أكرب على األمساك باعتبارها غذاء يف إطار األمن الغذائي وحتسني التغذية ،مبا
يشمل عمل جلنة األمن الغذائي العاملي ،وأن حترص على احملافظة على هذه اجلوانب لدى وضع وحتسني األطر
اإلقليمية والعاملية للمحافظة على احمليطات وإدارتها ،مبا يف ذلك توطيد التعاون والتكامل (الفقرة )12
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( )7حثّت الفاو على االضطالع بدورها القيادي بالنسبة إىل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املناقشات
واحلوارات واألطر واملنتديات املتصلة بوضع السياسات اخلاصة بإدارة احمليطات (الفقرة )16
( )8طلبت إىل الفاو معاجلة مسألة ترسبات اهليدروكربون يف احمليطات وتقييم التهديدات اليت ميكن أن تلحق مبصايد
األمساك واألمن الغذائي نتيجة تكوّن مثل هذه الرتسبات (الفقرة )21
( )9وافقت على احلاجة إىل وضع اسرتاتيجيات لتنفيذ اخلطوط التوجيهية ملصايد األمساك الصغرية احلجم على
مستويات خمتلفة مبا يف ذلك إجراء إصالحات يف السياسات ذات الصلة (الفقرة 22ح)
( )61وافقت على أن الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم (الصيد غري القانوني) ال يزال ميثل ،رغم بعض التقدم
احملرز ،مشكلة مستحكمة وملحة تؤثر تأثريا سلبيا كبريا يف حتقيق استدامة مصايد األمساك واألمن الغذائي
(الفقرة )21
( )66اتفقت على أنه يتعني على الفاو الرتكيز على التحديات ذات الصلة بواليتها األساسية ،وجيدر بها بذل جهود
مشرتكة مع الشركاء ،مبا يف ذلك حتسني التنسيق مع األجهزة احلكومية الدولية األخرى داخل منظومة األمم
املتحدة (الفقرة )61

ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد
أمني جلنة مصايد األمساك

Hiromoto Watanabe

اهلاتف:

+3906 5705 5252
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افتتاح الدورة
عقدت جلنة مصايد األمساك دورتها الثالثني يف روما من  9إىل  61يوليو/متوز  .2162وقد حضر الدورة
-6
 669من أعضاء اللجنة وعضو منتسب واحد ومراقبون من اثنتني من الدول األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة (الفاو)
والكرسي الرسولي وممثلون عن  2من الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة ومراقبون من  71من املنظمات احلكومية
الدولية واملنظمات غري احلكومية الدولية .وترد قائمة املندوبني واملراقبني على املوقع اإللكرتوني للجنة مصايد األمساك.1
وافتتح هذه الدورة السيد  ،Mohammed Pourkazemiرئيس الدورة التاسعة والعشرين للجنة مصايد األمساك
-2
مرحب ًا باملشاركني فيها.
وافتتح السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا ،املدير العام للفاو ،االجتماع وألقى كلمة أشار فيها إىل أنّ املؤمترات
-1
اإلقليمية اخلمسة للفاو طالبت مجيعها بالرتكيز على مصايد األمساك وتربية األحياء املائية وإىل أنّ ثالثة من املؤمترات
اإلقليمية ألفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكاري،ي ،قد أسندت األولوية لرتبية األحياء املائية .ويرد نص الكلمة
اليت ألقاها على املوقع اإللكرتوني للجنة مصايد األمساك.
-1

واطلعت اللجنة على بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي.

اعتماد جدول األعمال وترتيبات الدورة
اعتمدت اللجنة جدول أعمال الدورة وجدوهلا الزمين .ويرد جدول األعمال يف املرفق ألف بهذا التقرير؛ فيما
-2
ترد قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة على موقعها اإللكرتوني.
واتفقت اللجنة ،كتدبري مرحلي ،على أن يبقى كل من الرئيس (مجهورية إيران اإلسالمية) والنائب األول
-6
للرئيس (النرويج) ونواب الرئيس (إسبانيا ،زمبابوي ،شيلي ،كندا واهلند) للدورة التاسعة والعشرين للجنة مصايد
األمساك يف مناصبهم خالل الدورة الثالثني للجنة ريثما يتمّ انتخاب رئيس للدورة احلادية والثالثني ونواب له يف إطار
البند  61من جدول األعمال.
واتفقت اللجنة على النظر يف مسالة القرصنة باعتبارها موضوعاً يثري قلق سفن الصيد ،وذلك يف إطار البند
-7
 61من جدول األعمال " -أية مسائل أخرى".

تعيني جلنة الصياغة
انتُخب ما يلي من أعضاء يف جلنة الصياغة :األرجنتني ،إسبانيا ،بوركينا فاسو ،سري النكا ،سلطنة عُمان،
-8
قربص ،كندا ،كولومبيا ،كينيا ،ناورو ،النرويج ،نيوزيلندا ،اليابان والواليات املتحدة األمريكية .وقد ترأّست الواليات
املتحدة األمريكية جلنة الصياغة.
1

http://www.fao.org/cofi/
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اعتماد الالئحة الداخلية املعدّلة للجنة والتغيريات الالحقة يف املمارسات

2

استعرضت اللجنة التعديالت املقرتحة على الئحتها الداخلية الواردة يف املرفق بالوثيقة ،COFI/2012/9
-9
ووافقت عليها ،مبا يف ذلك التعديل اإلضايف الالحق يف الفقرة  2من املادة  6وهو تعديل اقرتحه مكتب جلنة مصايد
األمساك بالتشاور مع األعضاء.
-61

وترد الالئحة الداخلية املنقحة ،كما اعتمدتها اللجنة ،يف املرفق باء بهذا التقرير.

-66

وأقرّت اللجنة التغيريات يف املمارسة احلالية على النحو املقرتح يف الوثيقة .COFI/2012/9

 -62ووافقت اللجنة على أن يقوم مكتب جلنة مصايد األمساك يف دورتها احلادية والثالثني بدراسة االقرتاح الذي
تقدمت به تايلند نيابة عن بعض األعضاء يف اجملموعة اإلقليمية آلسيا ،مع إمكانية إقراره يف الدورة احلادية والثالثني
للجنة مصايد األمساك .ويقضي االقرتاح بتغيري املمارسة احلالية املتمثلة يف منح النائب األول للرئيس حق املطالبة
مبنصب الرئيس يف الدورة التالية .وتضمّن االقرتاح أيضاً إضافة مجلة يف نهاية املادة  6-6من الالئحة الداخلية املنقحة
على النحو التالي:

يتم انتخاب الرئيس ونوابه اخلمسة األوائل ومخسة نواب آخرين للرئيس من األقاليم التالية :ممثل واحد عن كل من
أفريقيا ،وآسيا ،وأوروبا ،وأمريكا الالتينية والكاري،ي ،والشرق األوسط ،وأمريكا الشمالية ،وجنوب غرب احمليط
اهلادئ.

مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل :احلالة والقضايا واالحتياجات
(مبا يف ذلك تقديم حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل لسنة )2152

3



 -61أيّدت اللجنة بشدة مبادرة إدراج تقرير حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل كبند حمدد من
بنود جدول األعمال ،واقرتحت مواصلة ذلك يف دورات جلنة مصايد األمساك يف املستقبل .وطلبت أن يتمّ يف الدورات
املقبلة إصدار تقرير حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل قبل وقت كافٍ من انعقاد دورات جلنة مصايد
األمساك إلتاحة ما يكفي من الوقت ملراجعة التقرير.
 -61وشدّدت اللجنة على القيمة العالية لتقرير حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية باعتباره من املنشورات
الرئيسية اليت تقدم فهما واضحا للحالة واالجتاهات العاملية ،ونقاط ًا مرجعية وتوجهات للمستقبل .ونظرا إىل أن دقة
البيانات واإلحصاءات تشكل أساس االستنتاجات يف تقرير حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل ،فإن
اللجنة أوصت بأن تقدم الفاو املزيد من الدعم إىل البلدان يف جمالي مجع البيانات ومراقبة النوعية .وميكن أيضا حتسني
نوعية حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل من خالل التعاون مع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد
الوثيقة COFI/2012/9
3
الوثيقة COFI/2012/2
2
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األمساك واملنظمات احلكومية الدولية جلمع املزيد من املعلومات ،ومن خالل إدراج املزيد من اإلشارات إىل مصادر
املعلومات اجلليّة.
 -62ويف ما يتعلق بالطبعات املقبلة حلالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ،اقرتحت اللجنة الرتكيز على عدد
من املواضيع ،مبا يف ذلك رصد تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (املدونة) ،وآثار تغري املناخ وحتمّض احمليطات
والتلوث ،وظروف عمل أفراد طاقم الصيد ،والتجارب الناجحة ،ومنها على سبيل املثال ،القضايا املتصلة خبطة العمل
الدولية ،والتطورات اإلجيابية ،ونتائج البحث والتطوير ،ونقل املصيد من سفينة إىل أخرى ،واجلوانب املتصلة مبراعاة
املساواة بني اجلنسني ،وآثار تطوّر جتارة األمساك يف بلدان العامل النامي ،وتفاصيل عن اجلوانب املتصلة بالصيد
العرضي وبالتنوع البيولوجي.
 -66وشددت اللجنة على ضرورة ضمان وصول الرسائل الرئيسية يف حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية إىل
صانعي القرار على مجيع املستويات وإىل اجلمهور العريض .وكان هناك اقرتاح بزيادة استخدام النشرات اإلعالنية حلالة
مصايد األمساك وتربية األحياء املائية اليت ميكن أن تدعم ملخصات السياسات .وميكن ترمجتها حملياً إىل اللغات
احمللية حسب االقتضاء ،لتوزيعها على نطاق أوسع ،ال سيما بالنظر إىل القيود املفروضة على عدد النسخ املطبوعة من
حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املتاحة للبلدان.
 -67وأعربت اللجنة عن قلقها حيال طريقة رفع التقارير يف معظم األحيان عن األرصدة السمكية ،ال سيما اإلشارة
السلبية فيها إىل وجود نسبة عالية من األرصدة املستغلّة بالكامل أو بشكل مفرط .وسعيا إىل ضمان تفسري دقيق من
جانب اجلمهور عامةً وحتاشيا خلطر املغاالة يف التشديد على وجهة النظر السلبية ،أوصت اللجنة أمانة الفاو بالنظر يف
إمكانية وضع تصنيف أبسط حلالة األرصدة ،باالستناد إىل استدامة استغالهلا .واقتُرح استحداث فئتني تتضمنان مجيع
األرصدة الشائعة وتشري إحداهما إىل مستوى الصيد املستدام من الناحية البيولوجية ،فيما تشري الفئة الثانية إىل مستوى
الصيد غري املستدام من الناحية البيولوجية .وتُدرج من ثمّ الفئة الفرعية لألرصدة املستغلّة بالكامل ضمن الفئة الرئيسية
من مستوى الصيد املستدام من الناحية البيولوجية .ودعت اللجنة أمانة الفاو إىل اإلفادة بالكامل عن مصادر املعلومات
كافة.
 -68وأبدت اللجنة قلقها إزاء حدوث بعض التحول يف طاقة الصيد من املناطق اليت توجد فيها إدارة فعالة إىل
مناطق توجد فيها إدارة أقل فعالية وأكثر عرضة للصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم .وأشارت اللجنة إىل ضرورة
كبح هذا التحول يف طاقة الصيد على اعتبار أنه قد يساهم يف الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم.
 -69وشددت اللجنة على ضرورة املضي قدماً يف حتسني إدارة مصايد األمساك .وينبغي حتقيق ذلك من خالل تعزيز
التعاون الدولي واإلقليمي واإلقليمي الفرعي ،ال سيما بني الدول الساحلية ودول العلم ،بهدف حتقيق التناسق بني
السياسات ،وتقييم أداء املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك وإصالحها ،حسب االقتضاء ،مع النظر يف الوقت ذاته
وعلى أكمل وجه يف نقاط التكامل يف ما بينها ،وتعزيز األطر القانونية واملتصلة بالسياسات اخلاصة بالصيد غري القانوني
دون إبالغ ودون تنظيم ،وحثّ األعضاء على النظر يف إمكانية قبول االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء
الصادر عن الفاو يف سنة ( 2119اتفاق  ،)2119ووضع خطط للحد من اإلفراط يف طاقة الصيد ،وتعزيز مجع البيانات،
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ال سيما املتعلق منها بالعمليات الصغرية النطاق .كما ينبغي للسلطات املعنية باإلدارة أن تركز يف تدابري الصون واإلدارة
على األرصدة املعرضة للخطر .وشجعت اللجنة الفاو على األخذ بزمام القيادة يف هذه القضايا ،مبا يف ذلك وضع مبادئ
توجيهية عاملية لالستدامة ،باإلضافة إىل مساعدة الدول الساحلية النامية على تعزيز قدراتها يف جمال اإلدارة.
 -21وشجّعت اللجنة على إجراء مزيد من الدراسات عن تأثري أنشطة الصيد الصناعية على األنواع من املستويات
اإليكولوجية الدنيا وذلك ملساندة عملية حتديد مستويات املصيد املناسبة واجلهود الرامية إىل احلد من تأثرياتها على
النظام اإليكولوجي.
-26

وأكدت اللجنة على أهمية العمل الذي تضطلع به الفاو يف جمال مصايد األمساك يف املياه العميقة.

 -22وشددت اللجنة على ما تتمتع به تربية األحياء املائية من إمكانات لتلبية الطلب املتزايد على األغذية السمكية
وحتقيق املنافع االجتماعية واالقتصادية ،مع التخفيف من الضغط على األرصدة السمكية الطبيعية .كما شددت على
ضرورة حتقيق هذا النمو بطريقة مستدامة وطلبت إىل الفاو تقديم الدعم الفين ،مبا يف ذلك من أجل إعداد خطط لإلدارة
املستدامة لرتبية األحياء املائية .وتشمل القضايا قيد النظر اإلدارة املستدامة ألرصدة األمساك الطليقة املستخدمة كعلف
لألمساك وعوضاً عن ذلك زيادة استخدام خملفات األمساك وإصدار الشهادات اخلاصة بالزريعة العالية اجلودة ومراقبة
اآلثار البيئية.
 -21وسلّطت اللجنة الضوء على السِمات اإلجيابية للمنتجات السمكية كأغذية وكمصدر صحي للربوتينات
واملغذيات األخرى .وشدّ د األعضاء على دور األمساك يف حتقيق األمن الغذائي ومدى أهمية قطاع مصايد األمساك وتربية
األحياء املائية يف توفري األغذية والدخل للبلدان النامية ومكافحة سوء التغذية .وكان هناك قلق إزاء اخنفاض معدل منو
استهالك األمساك يف أفريقيا قياسا إىل ما يشهده العامل ككلّ.
-21
الدولية.

و ّمت تشجيع الفاو على مواصلة تعاونها املمتاز مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملنظمة البحرية

التقدم احملرز يف تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة،
مبا يف ذلك خطط العمل واالسرتاتيجيات الدولية ،واملسائل األخرى

4

 -22أبدت اللجنة تأييدها الكامل للمعايري واملواصفات الواردة يف املدوّنة ويف الصكوك املتصلة بها من أجل صون
األمساك واملنتجات السمكية وإدارتها وتطويرها واستخدامها بشكل مستدام.

4

الوثيقة COFI/2012/3
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وإ ّن اللجنة:
(أ)

أبدت قلقها إزاء اخنفاض معدل الردود على االستبيان وشجّعت األعضاء على الردّ عليه وعلى إبالغ
األمانة بأية صعوبات قد تعرتضهم؛

(ب)

اتفقت على أنه يتعيّن على األمانة إجياد خيارات ميكن من خالهلا فهرسة املدونة والصكوك املتصلة
بها على حنو واضح وتبسيطها لتيسري االطالع عليها وتفعيل تنفيذها؛ كما يتعيّن عليها رفع تقرير
بهذا الصدد إىل جلنة مصايد األمساك يف دورتها احلادية والثالثني .وينبغي أال يؤدي ذلك إىل
التفاوض جمددًا بشأن الصكوك؛

(ج)

أيّدت رفع التقارير عرب شبكة اإلنرتنت ألغراض االستبيان مع مراعاة القيود املفروضة على عرض
النطاق الرتددي يف بعض البلدان النامية؛

(د)

اتفقت على أنّ مراجعة مضمون االستبيان ستكون عمليّة جمدية لتقييم مدى التقدم احملرز يف كل
موضوع من املواضيع؛

(هـ)

أيّدت مجع مزيد من املعلومات عن اجلهود اإلقليمية املبذولة لتنفيذ املدونة باالستناد إىل مراجعة
مضمون االستبيانات املوجّهة إىل األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك واملنظمات غري احلكومية واعتماد
التقارير املرفوعة عرب شبكة الويب بالنسبة إىل تلك األجهزة؛

(و)

أقرّت باحلاجة إىل استمرار املساعدة من الفاو لتمكني البلدان النامية من تنفيذ املدوّنة بفعالية أكرب،
مبا يف ذلك كما هو مطلوب ،جتميع الردود على االستبيان؛

(ز)

أثنت على استعراض تنفيذ خطة العمل الدولية لصون أمساك القرش وإدارتها ودعت إىل مزيد من
التحليل وإىل إدراج دول األسواق وحتسني قيد مجع البيانات؛

(ح)

أقرّت بضرورة أن تتخذ الدول واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك مزيداً من اإلجراءات لصون
أمساك القرش وإدارتها؛

(ط)

أقرّت حبدوث زيادة عاملية يف إنتاج تربية األحياء املائية وأشارت إىل مجلة أمور منها أنّ املدوّنة
تشكل إطارًا لتطوير تنمية األحياء املائية وأنها تُستخدم هلذا الغرض؛

(ي)

رحّبت بالتعاون القائم بني الفاو ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية يف جمال السالمة يف
البحار يف قطاع مصايد األمساك مع اإلشارة إىل ضرورة مواصلة هذا التعاون؛

(ك)

أبدت ارتياحها إلجناز العمل على وضع معيار جديد لسالمة سفن الصيد الصغرية واملباشرة بنشره،
فضالً عن استكمال املبادئ التوجيهية اجلديدة املشرتكة بني الفاو ومنظمة العمل الدولية واملنظمة
البحرية الدولية من أجل مساعدة السلطات املختصة على تنفيذ الصكوك الطوعية بشأن تصميم مجيع
سفن الصيد من خمتلف األنواع واألحجام وبنائها وجتهيزها؛

C 2013/24

12

(ل)

أقرّت بأنه ال تزال هناك حاجة إىل الدعم لتنفيذ املدونة يف ما خيص املصايد الصغرية احلجم مع
االعرتاف بأهمية هذه املصايد بالنسبة إىل األمن الغذائي وسبل العيش يف العديد من البلدان؛

(م)

أشارت إىل املعلومات الواردة من األعضاء عن الصيد العرضي واملرجتع .وأكدت اللجنة على ضرورة
إيالء العناية الواجبة للتعاطي بشكل متكامل مع الصيد العرضي واملرجتع يف عمليات تقييم الصون
واإلدارة بإتباع نهج إيكولوجي .وقد متّ التشديد على االرتباط القائم بني الصيد العرضي والصيد
املرجتع وتأثري معدات مجع األمساك واألمن الغذائي؛

(ن)

وأشارت إىل العمليات اخلارجية اجلارية جلمع املعلومات عن التخفيف من تأثريات الصيد العرضي
للثدييات البحرية يف مصايد األمساك البحرية التجارية ،فضالً عن ضرورة اختاذ تدابري للحد من
التأثريات يف البحار كافة.

قرارات وتوصيات الدورة الثالثة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة
للجنة مصايد األمساك ،حيدرأباد ،اهلند 22-21 ،فرباير/شباط 2152

5

 -27أقرّت اللجنة تقرير الدورة الثالثة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك اليت عُقدت يف حيدرأباد،
اهلند ،خالل الفرتة  21-21فرباير/شباط  ،2162وتوجهت بالشكر إىل حكومة اهلند الستضافتها هذه الدورة.
 -28وأكدت اللجنة على أهمية أنشطة بناء القدرات اليت تضطلع بها الفاو بشأن الوصول إىل األسواق وحتقيق قيمة
مضافة ،وال سيما بالنسبة إىل صغار املنتجني والعاملني يف جمال التجهيز يف البلدان النامية.
 -29ورحّبت اللجنة بالعمل اجلاري الذي تقوم به الفاو خبصوص سالسل القيمة ،وشجعتها على توسيع نطاق هذا
العمل ليشمل بلدانا وأنواع ًا جديدة.
 -11ووافقت اللجنة على االختصاصات اليت وضعتها اللجنة الفرعية للعمل الذي يتعيّن االضطالع به يف املستقبل يف
ما يتعلق بإعداد اخلطوط التوجيهية ألفضل املمارسات يف جمال التتبّع ،يف حني أشار بعض األعضاء إىل أنها ستكون
أداة فعالة ملكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم .وشددت اللجنة على ضرورة أن يتضمن هذا العمل
جتميع وحتليل أفضل املمارسات واملعايري املوجودة حالياً ملختلف أغراض التتبّع ،مبا يف ذلك إجراء حتليل معمّق هلا.
كما شددت اللجنة على ضرورة أن يشمل هذا العمل حتليل الثغرات وأكّدت على أنّ املبادئ التالية ينبغي أن توفر إطارًا
للتحليل:
عدم خلق حواجز غري ضرورية أمام التجارة؛
(أ)
(ب) التكافؤ؛
(ج) االستناد إىل املخاطر؛
املوثوقية والبساطة والوضوح والشفافية.
(د)
COFI/2012/4 5
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 -16وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء كثرة املعايري اخلاصة وخطط التوسيم اإليكولوجي اخلاصة ،مما قد يؤدي إىل
خلق حواجز أمام التجارة وإىل فرض قيود عليها .وأيّد بعض األعضاء اعتماد إطار التقييم لتقدير مدى تطابق خطط
التوسيم اإليكولوجي العامة واخلاصة مع اخلطوط التوجيهية للتوسيم اإليكولوجي لألمساك واملنتجات السمكية من
املصايد الطبيعية البحرية الصادرة عن املنظمة (إطار التقييم) .ومل يؤيّد بعض األعضاء اعتماد إطار التقييم .وأشري إىل أنّ
إطار التقييم متاح للجمهور .ودعا بعض األعضاء إىل اإلسراع يف إحراز تقدّم باجتاه تقييم التوسيم اإليكولوجي وإصدار
الشهادات يف ضوء اخلطوط التوجيهية الصادرة عن الفاو.
-12

وكان هناك قلق إزاء استخدام بعض برامج التوسيم اإليكولوجي شعار الفاو ،األمر الذي قد يضلّل املستهلكني.

 -11واتفقت اللجنة على أنّه قد يكون من املفيد تقييم تأثري خطط التوسيم اإليكولوجي على إدارة مصايد األمساك
وعلى العائدات االقتصادية.
 -11وأكّدت اللجنة جمدداً دعمها للعمل الذي اضطلعت به الفاو يف ما يتعلق باألنواع املائية املستغلة جتاريا اليت
تهم اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض من جمموعات احليوان والنبات الربية (اتفاقية التجارة
الدولية) .وطلبت اللجنة من فريق اخلرباء االستشاري املعين بتقييم اتفاقية التجارة الدولية التابع للفاو التوسع يف دراسة
القضايا الفنية املتصلة بإدارة مصايد األمساك والتجارة الدولية متاشياً مع اختصاصات فريق اخلرباء ،مع التشديد على
الدور العلمي األساسي الذي يضطلع به أعضاء الفريق .وشدد األعضاء على ضرورة متويل هذا العمل من الربنامج العادي
للمنظمة.
 -12ووافقت اللجنة على أن تواصل الفاو تعاونها مع منظمة التجارة العاملية بشأن القضايا املتصلة بتجارة األمساك
واملنتجات السمكية ،وال سيما املفاوضات خبصوص اإلعانات املقدمة إىل مصايد األمساك يف إطار جولة مفاوضات
الدوحة ،واضعني يف احلسبان حقوق األعضاء يف منظمة التجارة العاملية وواجباتهم.
 -16ووافقت اللجنة على أن ختصص بنداً عن مصايد األمساك الصغرية احلجم وأن تدرجه يف جدول أعمال الدورة
القادمة للجنة الفرعية.
-17

وقبلت اللجنة العرض الذي تقدّمت به النرويج الستضافة الدورة الرابعة عشرة للجنة الفرعية.
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قرارات وتوصيات الدورة السادسة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة
للجنة مصايد األمساك ،كيب تاون ،جنوب أفريقيا 21 - 22 ،مارس/آذار 2152

6

 -18أقرّت اللجنة تقرير الدورة السادسة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك
اليت عقدت يف كيب تاون ،جنوب أفريقيا ،خالل الفرتة  11-26مارس/آذار  ،2162وتوجهت بالشكر إىل حكومة
جنوب أفريقيا الستضافتها هذه الدورة.
-19

6

وإ ّن اللجنة:
(أ)

شدّدت على أهمية التنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية بصفتها قطاعا يساهم يف حتقيق األمن
الغذائي والتغذوي العاملي ويف خلق فرص العمل وإدرار الدخل ،مع التأكيد جمدداً على ضرورة متكني
صغار مستزرعي األحياء املائية ومحايتهم من التحديات املتزايدة اليت يواجهونها؛

(ب)

أعادت التأكيد على طلب تقديم مساعدات إضافية لتنمية تربية األحياء املائية يف أفريقيا والدول
النامية اجلزرية الصغرية؛

(ج)

أعادت التأكيد على ضرورة زيادة ختصيص املوارد املالية الالزمة ألنشطة تربية األحياء املائية اليت
تضطلع بها إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف الفاو؛

(د)

طلبت إىل الفاو وضع إطار لتقييم مدى تطابق اخلطوط التوجيهية إلصدار الشهادات يف جمال تربية
األحياء املائية وأشارت إىل ضرورة أال تؤدي هذه األنشطة واألدوات النامجة عنها إىل أية حواجز فنية
أمام التجارة .وأعرب بعض األعضاء عن قلقهم وحتفظهم إزاء هذا الطلب؛

(هـ)

ذكّرت بأنّه ينبغي أن يتمّ تنفيذ اخلطوط التوجيهية إلصدار الشهادات يف جمال تربية األحياء املائية
تدرجيياً وبأنه من الضروري العمل على مستويات متعددة وبالتنسيق مع املنظمات احلكومية الدولية
املعنية على وضع املعايري املناسبة اليت تكفل عدم حتوّل نظم إصدار الشهادات إىل حواجز غري الزمة
أمام التجارة وأن تبقى متسقة مع املعايري الدولية املرجعية؛

(و)

طلبت إىل األمانة إعداد مشروع وثيقة اسرتاتيجية ،مبا يف ذلك خطة اسرتاتيجية طويلة األجل للجنة
الفرعية ،وتعميمها على األعضاء للتعليق عليها قبل انعقاد الدورة القادمة بوقت كاف؛

(ز)

شددت على ضرورة إجراء املزيد من العمل من أجل:
•

حتسني نوعية األعالف ومصادر األعالف البديلة وتوافرها؛

•

حتسني مجع البيانات واستخدامها يف رسم السياسات؛

•

تعزيز الشبكات اإلقليمية واألقاليمية املعنية برتبية األحياء املائية؛

الوثيقة COFI/2012/5
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•

مساعدة البلدان يف اجلنوب األفريقي على احتواء انتشار متالزمة التقرّحات احليوانية؛

•

مساعدة البلدان اآلسيوية على احتواء انتشار متالزمة النفوق املبكر؛

•

مساعدة األعضاء على حتسني إدارة األمن البيولوجي ،وتنمية القدرة على حتليل املخاطر،
وإنشاء شبكات من اخلرباء يف جمال صحة احليوانات املائية؛

•

تعزيز أواصر التعاون بني الفاو واملنظمة العاملية لصحة احليوان وبني الفاو والشراكة اجلديدة من
أجل التنمية يف إفريقيا (نيباد)؛

•

إنتاج زريعة من نوعية أفضل؛

•

النهوض بإدارة تربية األحياء املائية؛

•

حتسني تنمية القدرات يف جمال تكنولوجيات تربية األحياء املائية من خالل التعاون بني بلدان
اجلنوب؛

(ح)

•

فهم التفاعل بني مصايد األمساك الطبيعية الطليقة وتربية األحياء املائية على حنو أفضل؛

•

تشجيع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال تربية األحياء املائية؛

•

فهم اآلثار اإليكولوجية واالجتماعية لتحمّض احمليطات وتغيّر املناخ على تربية األحياء املائية؛

• وتطوير تربية األحياء املائية يف املياه الباردة ومصايد األمساك املستزرعة يف اخلزانات.
أقرّت بضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن االجتماع الوزاري اإلقليمي آلسيا بشأن تربية األحياء
املائية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية والتنمية االقتصادية الذي انعقد يف سري النكا يف يوليو/متوز
 ،2166مبا يف ذلك إنشاء حساب عاملي معين برتبية األحياء املائية؛

(ط)

شدّدت على ضرورة إعادة تنشيط جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا؛

(ي)

وأعربت عن تأييدها إلنشاء جمموعة عمل استشارية تابعة للفاو ومعنية باملوارد والتكنولوجيات
الوراثية وتتوىل إسداء املشورة إىل الفاو حول املسائل املتصلة باملوارد الوراثية املائية والتكنولوجيات
املتصلة بها ،فضالً عن تعزيز التعاون الدولي يف جمال إدارة املوارد الوراثية املائية .وأشري إىل احلاجة
إىل التمييز على حنو أفضل بني التحسني الوراثي مبعنى الرتبية االنتقائية وتطوير كائنات حيّة حموّرة
وراثياً .واعترب بعض األعضاء أنّ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية يشمل هذا النوع من الكائنات
على املستوى الدولي.

 -11وأكّدت األرجنتني جمدداً حتفظها خطياً على الفقرة  61من تقرير اللجنة الفرعية يف ما يتعلق بإمكانية أن تع ّد
الفاو إطارًا لتقييم مدى تطابق خطط إصدار شهادات تربية األحياء املائية مع اخلطوط التوجيهية للفاو.
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 -16وقبلت اللجنة العرض الذي تقدم به االحتاد الروسي الستضافة الدورة السابعة للجنة الفرعية يف
سانت بطرسربغ.
حوكمة احمليطات والنتائج ذات الصلة املنبثقة عن مؤمتر ريو 21+

7

 -12أبدت اللجنة مالحظاتها على إعالن ريو 21+وعلى االجتاهات واملبادرات الراهنة يف جمال حوكمة احمليطات
والدور الذي جيدر بالفاو أن تؤديه يف هذا السياق .وقد أوصى عدد كبري من األعضاء بإدراج املسائل املتصلة حبوكمة
احمليطات على جدول أعمال جلنة مصايد األمساك بشكل منتظم أكثر .وكان من املفهوم أنّ مصطلح "احلوكمة" مصطلح
واسع وعام وغري حمدد يف أي من االتفاقات الدولية والصكوك األخرى املتصلة بعمل اللجنة.
 -11وأقرّت اللجنة بإبراز احمليطات ومصايد األمساك وإيالئها أهمية أكرب يف اإلعالن النهائي ملؤمتر ريو.21+
وأشارت كذلك إىل أنها املرة األوىل اليت يتم فيها االعرتاف يف هذا النوع من الفعاليات بالدور االسرتاتيجي ملصايد
األمساك بالنسبة إىل األ من الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر ،رغم أنّ العديد من القضايا املذكورة ليست جديدة على
أوساط مصايد األمساك.
 -11وأشارت اللجنة إىل وجود أطر قانونية ومؤسسية للمحافظة على احمليطات وإدارتها على املستوى العاملي،
فضالً عن وجود صكوك واتفاقات دولية أخرى خاصة مبصايد األمساك ،والحظت ضرورة الرتكيز على تنفيذها .وكان
هناك إقرار بنوع خاص بدور املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك يف تنفيذ تدابري احملافظة واإلدارة املستدامة
ملصايد األمساك .وأقرّ أيضاً بضرورة أن تكثّف الفاو اجلهود اليت تبذهلا لبناء قدرات الدول من خالل توفري الدعم الفين
هلا وبناء قدراتها.
 -12وحثّت اللجنة الفاو على أن تركّز بشكل أكرب على األمساك باعتبارها غذاء يف إطار األمن الغذائي وحتسني
التغذية ،مبا يشمل عمل جلنة األمن الغذائي العاملي ،وأن حترص على احملافظة على هذه اجلوانب لدى وضع
وحتسني األطر اإلقليمية والعاملية للمحافظة على احمليطات وإدارتها ،مبا يف ذلك توطيد التعاون والتكامل.
 -16وأكّ دت اللجنة على رأي مفاده أنّه يتعيّن على الفاو أن تكون الوكالة املركزية من بني وكاالت األمم املتحدة يف
كل ما يتعلق مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية وحثّت الفاو على االضطالع بدورها القيادي بالنسبة إىل مصايد
األمساك وتربية األحياء املائية يف املناقشات واحلوارات واألطر واملنتديات املتصلة بوضع السياسات اخلاصة بإدارة
احمليطات.
 -17وشددت اللجنة على أهمية املراقبة من قبل دولة العلم واالختصاص بالنسبة إىل سفن الصيد والسفن املتصلة بها
اليت ترفع علمها يف املناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية ونصحت بتعزيز مشاركة الدول واملنظمات اإلقليمية
إلدارة مصايد األمساك من أجل صون املوارد يف أعالي البحار واستخدامها على حنو مستدام ،وحذّرت من تعذّر إحراز

7
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أي تقدّم على صعيد صون املوارد يف أعالي البحار واستخدامها على حنو مستدام يف غياب مشاركة فاعلة من الدول ،إما
منفردة أو من خالل املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك.
 -18وذكّرت اللجنة أيضاً األمانة بضرورة أن حترص على إجراء مشاورات مع األعضاء يف جلنة مصايد األمساك
قبل املباشرة بتنفيذ أي أنشطة مل تقررها اللجنة من قبل.
 -19وشجّعت اللجنة األمانة على حضور االجتماعات اليت تعقدها منظمات دولية أخرى ذات االختصاص إلبراز
األنشطة املنفذة يف جمال مصايد األمساك والنظر فيها على النحو املالئم يف املنتديات املذكورة ولتعزيز الدور القيادي يف
املسائل املتصلة مبصايد األمساك العاملية .وأُبلغت اللجنة بأنّ األمم املتحدة ستعقد حلقة عمل يف سنة  2161عن املناطق
البحرية احملمية وطلبت إىل الفاو إطالع املشاركني يف حلقة العمل هذه على اجلهود املبذولة حالياً من قبل دول العلم
واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك يف ما يتعلق بإدارة مصايد األمساك يف املناطق الواقعة خارج حدود الوالية
الوطنية ،ومالحظة ،على وجه خاص ،اإلجراءات املتخذة حلماية النظم اإليكولوجية البحرية املعرضة للخطر والواقعة
خارج الوالية الوطنية واملناطق املغلقة.
 -21وطلبت اللجنة أن تواصل الفاو تقديم الدعم الفين للمؤسسات الوطنية واإلقليمية املعنية مبصايد األمساك،
ال سيما يف ما يتعلق مبصايد األمساك الصغرية احلجم .وعالوة على ذلك ،طلبت اللجنة إىل الفاو معاجلة مسألة ترسبات
اهليدروكربون يف احمليطات وتقييم التهديدات اليت ميكن أن تلحق مبصايد األمساك واألمن الغذائي نتيجة تكوّن مثل
هذه الرتسبات .واقتُرح كذلك أن تنظر الفاو يف تأثريات حتمّض احمليطات وتغيّر املناخ وأن تتعاون مع منظمات أخرى
يف جمال تلوّث احمليطات وعدم اخلوض يف عملية تطوير تربية األحياء املائية يف أعالي البحار.

أبرز التطورات األخرية والعمل يف املستقبل يف أنشطة خمتارة ملنظمة األغذية والزراعة يف جمال مصايد
األمساك وتربية األحياء املائية (منذ الدورة التاسعة والعشرين للجنة مصايد األمساك)
آخر املستجدات على صعيد اخلطوط التوجيهية الدولية لضمان
8
استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم (اخلطوط التوجيهية)
 -26أعربت اللجنة عن تقديرها وتأييدها للنهج التشاركي والشمولي يف تطوير اخلطوط التوجيهية ملصايد األمساك
الصغرية احلجم (اخلطوط التوجيهية) ،وأشارت إىل أنّ مشروع اخلطوط التوجيهية هذه قد استفيد منها يف السياسات
الوطنية واإلقليمية من خالل إعطائها املعلومات الالزمة .ودعت إىل مواصلة املشاورات مع مجيع أصحاب املصلحة مبا يف
ذلك احلكومات واألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك ومنظمات اجملتمع املدني واألطراف املعنية األخرى ،وإتاحة الفرصة
للتعليق على نص مشروع اخلطوط التوجيهية.

8
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وإنّ اللجنة:
(أ)

ذكّرت باألهمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية ملصايد األمساك الصغرية احلجم اليت توفر الدعم
للماليني من الناس من حيث سبل العيش وتساهم يف األمن الغذائي والتغذية ،وهي هامة للحماية
االجتماعية وحتقيق احلق يف الغذاء يف الكثري من البلدان؛

(ب) أعربت عن دعمها إلجراء املزيد من املشاورات الوطنية واإلقليمية وعقد مشاورة تقنية حكومية دولية يف
مايو/أيار  .2161والحظت أيضا احلاجة ملا يكفي من التمويل للسماح مبشاركة إقليمية متوازنة من
قبل احلكومات ومشاركة واسعة النطاق من قبل منظمات اجملتمع املدني وأصحاب املصلحة اآلخرين؛
(ج) أشارت إىل ضرورة أن تعاجل اخلطوط التوجيهية ملصايد األمساك الصغرية احلجم مجيع شؤون أصحاب
املصلحة وأن تكون بسيطة وعملية وسهلة الفهم من قبل اجلميع مبا يف ذلك أعضاء جمتمعات مصايد
األمساك؛
(د)

شددت على ضرورة أن تعاجل اخلطوط التوجيهية ملصايد األمساك الصغرية احلجم املتطلبات األساسية
ملصايد األمساك الصغرية احلجم على حنو مستدام .ويف هذا الصدد ،جرى التأكيد على أهمية تطبيق
نهج النظام االيكولوجي واعتماد معدات صيد خمتارة وتعزيز نُهج املشاركة يف اإلدارة القائمة على
اجملتمع احمللي ،واللجوء عند احلاجة إىل اإلدارة الدولية؛

(هـ) أكدت على ضرورة أن تركز اخلطوط التوجيهية ملصايد األمساك الصغرية احلجم بشكل خاص على
التدابري الالزمة لتمكني العاملني يف مصايد األمساك األكثر عرضة للمخاطر ،مبا يف ذلك النساء
واألطفال واملهاجرين والسكان األصليني؛
(و)

الحظت أهمية إدارة خماطر الكوارث والتكيّف مع تغيّر املناخ بالنسبة إىل جمتمعات الصيد الصغرية
احلجم ،ال سيما يف الدول اجلزرية الصغرية النامية؛

(ز)

شددت على أهمية األبعاد التجارية ملصايد األمساك الصغرية احلجم يف العديد من البلدان وعلى
ضرورة وصوهلا إىل األسواق باستمرار وبشكل أفضل؛

(ح) وافقت على احلاجة إىل وضع اسرتاتيجيات لتنفيذ اخلطوط التوجيهية ملصايد األمساك الصغرية
احل جم على مستويات خمتلفة مبا يف ذلك إجراء إصالحات يف السياسات ذات الصلة وذكّرت بأنّ
جلنة مصايد األمساك كانت قد وافقت يف دورتها التاسعة والعشرين على وضع وتنفيذ برنامج املساعدة
العاملية لدعم هذه العملية؛
(ط)

أحاطت علماً باإلجراءات املتخذة من قبل جلنة األمن الغذائي العاملي للسماح بتعزيز مشاركة أصحاب
املصلحة املتعددين يف مداوالتها .كما أشري إىل أنّ هذه اإلجراءات خاصة بلجنة األمن الغذائي العاملي
وهي جلنة موجودة يف الفاو وليست جلنة فنية من جلان الفاو األخرى .وأشري كذلك إىل أنّ هذه
اإلجراءات مل تُعتمد بشكل رمسي من قبل مؤمتر املنظمة ألجهزتها الرئاسية والدستورية؛

(ي) والحظت أن العديد من األعضاء كرروا موقفهم السابق من ضرورة إنشاء جلنة فرعية ملصايد األمساك
الصغرية احلجم.
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مكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

9

 -21وافقت اللجنة على أن الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم (الصيد غري القانوني) ال يزال ميثل ،رغم
بعض التقدم احملرز ،مشكلة مستحكمة وملحة تؤثر تأثريا سلبيا كبريا يف حتقيق استدامة مصايد األمساك واألمن
الغذائي .ومت تشجيع مجيع األعضاء على اختاذ إجراءات ،من خالل تنفيذ األدوات والصكوك القائمة وزيادة أواصر
التعاون على املستويات كافة .وأشارت إىل بيان اجملموعة األفريقية حول اجلهود اليت تبذهلا والقيود اليت تعرتضها من
حيث القدرة واإلمكانات املتاحة ملكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم والدور اهلام الذي تؤديه الشراكات
مع أصحاب املصلحة الدوليني.
-21

ويف ما يتعلق باتفاق  ،2119فإنّ اللجنة:
(أ)

أخذت علماً بإشارة من  26عضواً إىل العملية اجلارية لديهم للتصديق على اتفاق عام  2119أو قبوله
أو املوافقة عليه أو االنضمام إليه ودعوتهم األعضاء اآلخرين إىل القيام باملثل كوسيلة لكي يدخل الصك
حيز النفاذ يف وقت مبكر؛

(ب) أعربت عن تقديرها لسلسلة حلقات العمل اإلقليمية لتنمية القدرات اليت تنظمها الفاو للتحضري
لدخول اتفاق عام  2119حيّز النفاذ .وأقرّت اللجنة بالنجاح الذي تكلّلت به حلقة العمل األوىل
(تايلند ،أبريل/نيسان  )2162اليت نظمت بالتعاون مع هيئة مصايد أمساك آسيا واحمليط اهلادئ
وشجّعت الفاو على عقد حلقات عمل يف أقاليم أخرى؛
(ج) أقرّت بأهمية أن توفر الدول األطراف معلومات مفصلة تتعلق جبهات االتصال الوطنية واملوانئ
املعينة ،كما تنص عليه املادة  66من اتفاق عام 2119؛
(د)

أقرّت اختصاصات جمموعة العمل املخصصة مبوجب اجلزء  6من اتفاق عام  ،2119امللحق يف
املرفق  6بالوثيقة  ،COFI/2012/8على أن تطبّق فور دخول اتفاق عام  2119حيز النفاذ.

 -22وأحاطت اللجنة علما باحلاجة إىل إحراز مزيد من التقدم يف املفاوضات بشأن مشروع معايري أداء دولة العلم،
وطلبت من األمانة عقد الدورة الثانية املستأنفة للمشاورة التقنية لبذل اجلهود من أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء حول
مشروع املعايري يف أقرب وقت ممكن .ورحّبت اللجنة جبهود الواليات املتحدة األمريكية لتوفري التمويل من أجل دعم
الدورة الثانية املستأنفة.
-26

9

ويف ما يتعلق بالسجل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربّدة وسفن التموين ،فإنّ اللجنة:
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(أ)

أعادت تأكيد دعمها ملضي الفاو قدما يف إعداد السجل العاملي ،باستخدام نهج تدرجيي ،وأبدى بعض
األعضاء قلقهم إزاء ضرورة تفادي االزدواجية وإبقائه فعاال من حيث التكلفة مع احلرص على التعاون
مع املبادرات القائمة األخرى؛

(ب) أقرت بضرورة وضع عامل تعريف عاملي وحيد هلوية السفن بصفته مكونا رئيسيا للسجل العاملي
لتحديد هوية السفن وتعقبها؛
(ج) اقرتحت تطبيق عامل التعريف الوحيد يف مرحلة أوىل على السفن اليت تفوق محولتها اإلمجالية بالطنّ
 611طنّ؛
(د)

أشارت إىل ضرورة أن تعمد املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك بتنسيق سجالت سفنها مع
السجل العاملي؛

(هـ) وأعربت عن تقديرها ملا تقوم به الفاو من عمل بهدف مساعدة الدول النامية على تعزيز سجالتها
الوطنية أو اإلقليمية اخلاصة بالسفن.
 -27وحثّت اللجنة الفاو واألعضاء واملنظمات غري احلكومية واجلهات املاحنة األخرى على تقديم الدعم املالي
والفين للدول النامية من أجل تعزيز مجيع جوانب قدرتها على مكافحة الصيد غري القانوني ،مبا يف ذلك قدرتها على
حتسني قدرات الرصد واملراقبة واإلشراف.
 -28ورحّ بت اللجنة بإعالن كوستاريكا استضافة حلقة العمل التدريبية العاملية الرابعة اخلاصة باإلنفاذ يف جمال
مصايد األمساك يف عام  2161برعاية الشبكة الدولية لعمليات الرصد واملراقبة واإلشراف وشجّعت األعضاء على املشاركة
يف هذه الشبكة.
 -29وأشار أحد األعضاء إىل أنّ وثيقة جدول األعمال وحالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل يف سنة
 2162تتضمنان بعض البيانات النهائية بشأن الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم لكن من دون أيّ بيانات
ومعلومات وأرقام مساندة وحامسة ملكافحة هذا اخلطر العاملي.

برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
رؤية للمستقبل

10

 -61وافقت اللجنة على معظم احلوافز ومكونات الرؤية املقدمة ،مع التسليم بأنّ هذه املكونات هي جزء من وثيقة
حيّ ة سيتم توسيع نطاقها ليشمل مجع املعلومات ونشرها ومسائل التسويق وما بعد الصيد وسيتمّ حتديثها ملراعاة أي
حاالت ومعلومات جديدة.

10

الوثيقة COFI/2012/11

21

C 2013/24

 -66وأيّدت اللجنة األهداف العامة لضمان األمن الغذائي وختفيف حدة الفقر من خالل مصايد األمساك وتربية
األحياء املائية املستدامة ،وأكدوا من جديد على الدور القيادي للفاو يف السعي إىل حتقيق هذه األهداف ،ووضع جدول
األعمال العاملي ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية.
 -62وأوصت اللجنة بإتباع نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية كإطار لرتمجة األهداف
الرفيعة املستوى إىل إجراءات من خالل عملية اإلدارة التشاركية ،والنظر يف الركائز الثالث للتنمية املستدامة.
 -61واتفقت اللجنة على أنه يتعني على الفاو الرتكيز على التحديات ذات الصلة بواليتها األساسية ،وجيدر بها
بذل جهود مشرتكة مع الشركاء ،مبا يف ذلك حتسني التنسيق مع األجهزة احلكومية الدولية األخرى داخل منظومة
األمم املتحدة.
-61

وأخذت اللجنة علم ًا بعدد كبري من املواضيع اإلضافية املقرتحة اليت ميكن معاجلتها يف املستقبل.
أولويات برنامج العمل واخلطة املتوسطة األجل

11

 -62أيّدت اللجنة عملية التفكري االسرتاتيجي لتحديد اجتاه اإلسرتاتيجية املستقبلية للمنظمة .وسوف يُستفاد من
ذلك ملراجعة اإلطار االسرتاتيجي للفاو يف الفرتة  ،2169-2161وإعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة .2167-2161
وأعربت عن تقديرها للطبيعة التشاركية والشفافة للعملية وشجعت على املزيد من احلوار الرمسي وغري الرمسي مع
األعضاء ،واملنظمات احلكومية الدولية ،واملنظمات غري احلكومية ،ومنظمات اجملتمع املدني وأصحاب املصلحة
اآلخرين .ورحّبت بعملية حتديد عدد أقل وأكثر تداخالً من األهداف اإلسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة وأقرّت بأن
تعريف األهداف اإلسرتاتيجية املستقبلية هو عمل جار .وحثّت اللجنة األمانة على احلرص على إبراز أولويات مصايد
األمساك وتربية األحياء املائية يف األهداف اإلسرتاتيجية .وقد مت التأكيد على أهمية الوظائف األساسية للفاو ومزاياها
املقارنة والربط مع عملها املعياري ويف جمال وضع املعايري.
-66

وإ ّن اللجنة:
(أ) أيّدت نتائج مؤمترات الفاو اإلقليمية؛
(ب) أيدت أخذ الفاو زمام املبادرة لتنفيذ نتائج مؤمتر ريو
املائية يف الوقت املناسب لذلك؛

21+

املرتبطة مبصايد األمساك وتربية األحياء

(ج) شددت على أهمية تنمية تربية األحياء املائية وطلبت الرتكيز عليها بشكل أكرب؛
(د)

 11الوثيقتان

ركّزت على :أطر الربامج القطرية ،والتخفيف من آثار تغري املناخ على سبل كسب العيش وال سيما يف
مصايد األمساك الصغرية احلجم وتعميم املنظور اجلنساني ،واملساعدة الفنية وبناء القدرات يف دعم
املصايد الطبيعية املستدامة (مبا يف ذلك املصايد الداخلية) واحلد من خسائر ما بعد املصيد وحتسني
اإلحصاءات السمكية وتعزيز الرصد واملراقبة واإلشراف وتطبيق تكنولوجيات للحد من آثار الصيد،

 COFI/2012/12.1وCOFI/2012/12.2
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ودراسة تأثري الصيد الصناعي على األنواع يف أسفل السلسلة الغذائية وتعزيز أداء دولة العلم والنهوض
باملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك؛
(هـ) شددت على احلاجة إىل املزيد من العمل من أجل التنفيذ الفعال للمدونة والصكوك املتصلة بها
واخلطوط التوجيهية والنهج القائم على النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛
(و)

الحظت قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت تتناول مصايد األمساك يف البحار العميقة ويف
عرض البحر وأنه ال ينبغي وقف الرتكيز عليه؛

(ز)

شددت على أهمية العمل يف ما يتعلق بالسالمة البحرية؛

(ح) أشارت إىل أهمية جتنّب حتوّل خطط إصدار الشهادات والتوسيم اإليكولوجي إىل حواجز فنية أمام
التجارة الدولية ومبا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العاملية؛
(ط)

أشارت إىل إمكانية زيادة إنتاج املصايد الطبيعية من خالل حتسني تنفيذ تدابري إدارة مصايد األمساك.

 -67وأشار بعض األعضاء إىل أنّه ال جيدر الرتكيز بقدر كبري على وضع السجل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل
املربّدة وسفن التموين نظرًا إىل الشواغل املتعلقة باالزدواجية وباملردودية التكاليفية.
 -68وقررت اللجنة تعزيز احلوار بني األعضاء واألمانة من خالل مكتب جلنة مصايد األمساك بشأن أنشطة اإلدارة
وعملها اجلارية واملقبلة.

برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات

12

-69

وافقت اللجنة على برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة

-71

وأكدت اللجنة أنّ برنامج العمل هذا يشكل خطوة هامة لتحسني الكفاءة واملساءلة يف جلنة مصايد األمساك.

.2162-2162

 -76واقرتحت اللجنة إضافة جوانب متصلة باملساواة بني اجلنسني إىل برنامج العمل املتعدد السنوات
للفرتة .2162-2162
 -72وطلبت اللجنة إىل الفاو مباشرة عمليات استعراض أداء األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك اليت ترعاها ومل يت ّم
تقييمها بعد.

انتخاب رئيس الدورة الواحدة والثالثني للجنة مصايد األمساك ونوّابه

 -71انتخبت اللجنة السيد ( Johán H. Williamsالنرويج) رئيسا ،والسيد ( Fabio Hazinالربازيل) نائبا أول
للرئيس .وانتخبت اللجنة كال من إيران (مجهورية – اإلسالمية) واملغرب ونيوزيلندا وسري النكا والواليات املتحدة
األمريكية نوابا للرئيس.
 12انظر املرفق جيم
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أية مسائل أخرى
 -71أحاطت اللجنة علماً ببيان أدلت به مجهورية إيران اإلسالمية عن ضرورة مكافحة القرصنة ووضع خطوط
توجيهية لضمان سالمة سفن الصيد يف أعالي البحار وتعويض األضرار يف حال تعرضها هلجوم .واقرتحت مجهورية
إيران اإلسالمية أن تنشئ األمانة جمموعة عمل خمصصة ما بني الدورات تكون عضويتها مفتوحة جلميع األعضاء
املهتمني لصياغة خطوط توجيهية ملكافحة القرصنة حبلول نهاية عام  ،2162وتقدميها إىل األمانة للمناقشة يف جلسة
مفتوحة جلميع األطراف املهتمة ،مبا يف ذلك املنظمة البحرية الدولية .وأعرب العديد من األعضاء عن امتنانهم
جلمهورية إيران اإلسالمية لتوجيه اهتمام اللجنة هلذه املسألة وأعلنوا دعمهم للمقرتح وحثوا األمانة على اختاذ أية
إجراءات ضمن حدود والية منظمة األغذية والزراعة ملعاجلة أي مسألة متصلة بالصيد ،مبا يف ذلك ما يعرّض حياة
اإلنسان للخطر يف البحر .وأكد بعض األعضاء ،مع تأييدهم لالقرتاح ،على أهمية إجراء مناقشة أكثر تعمقا .وكان هناك
تساؤل عما إذا كانت مكافحة القرصنة تندرج ضمن اختصاصات الفاو.
 -72وقدّم رئيس اللجنة معلومات موجزة عن لقائه مع املدير العام للفاو وعن أهمية تربية األحياء املائية واقرتح
إعالن "سنة دولية لرتبية األحياء املائية" يف سنة  2161أو يف السنوات الالحقة .وطلب إىل األمانة أن تلتمس مزيدا من
التوضيح بشأن عملية اإلقرار الرمسي ملثل هذا االقرتاح وإجراءاته.

موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة
 -76وافقت اللجنة على أن تُعقد الدورة احلادية والثالثون للجنة مصايد األمساك يف روما يف يونيو/حزيران .2161
وسوف يُحدد املدير العام التواريخ بالتشاور مع مكتب جلنة مصايد األمساك ،لعرضها على الدورة املقبلة جمللس الفاو
يف عام  2162وعلى مؤمتر الفاو يف عام .2161

اعتماد التقرير
 -77أشري إىل أنّ بعض األعضاء كرروا القول بأنّ اإلشارات يف وثائق الدورة إىل اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار
الصادرة يف عام  6982ال تضرّ مبوقف أي دولة من الدول يف ما يتعلق بالتوقيع على هذا الصك ودوره يف املستقبل أو
باملصادقة عليه أو باالنضمام إليه .وعالوة على ذلك ،أكد بعض األعضاء جمدداً أنّ اإلشارات يف وثائق الدورة إىل اتفاق
األمم املتحدة حول األرصدة السمكية الصادر يف سنة  6992ال يعين أنّ هذا االتفاق قد يسري على الدول اليت مل تعرب
عن موافقتها على االلتزام به.
-78

اعتُمد تقرير الدورة الثالثني للجنة مصايد األمساك يف  61يوليو/متوز .2162
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املرفق ألف
جدول أعمال الدورة الثالثني للجنة مصايد األمساك
 -6افتتاح الدورة
 -2اعتماد جدول األعمال وترتيبات الدورة
تعيني جلنة الصياغة
-1
 -1اعتماد الالئحة الداخلية املعدّلة للجنة والتغيريات الالحقة يف املمارسات
مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل :احلالة والقضايا واالحتياجات (مبا يف ذلك تقديم حالة مصايد
-2
األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل لسنة )2162
التقدم احملرز يف تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة ،مبا يف ذلك خطط العمل
-6
واالسرتاتيجيات ،واملسائل األخرى
 -7قرارات وتوصيات الدورة الثالثة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك،
حيدرأباد ،اهلند 21-21 ،فرباير/شباط 2162
 -8قرارات وتوصيات الدورة السادسة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك ،كيب
تاون ،جنوب أفريقيا 11-26 ،مارس/آذار 2162
حوكمة احمليطات والنتائج ذات الصلة املنبثقة عن مؤمتر ريو 21+
-9
 -61أبرز التطورات األخرية والعمل يف املستقبل يف أنشطة خمتارة ملنظمة األغذية والزراعة يف جمال مصايد األمساك وتربية
األحياء املائية (منذ الدورة التاسعة والعشرين للجنة مصايد األمساك)
آخر املستجدات على صعيد اخلطوط التوجيهية الدولية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم
أ-
ب -مكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم
 -66برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
رؤية للمستقبل
أ-
ب -أولويات برنامج العمل واخلطة املتوسطة األجل
 -62برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات
 -61انتخاب رئيس الدورة احلادية والثالثني للجنة مصايد األمساك ونوّابه
 -61أية مسائل أخرى
 -62موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة
 -66اعتماد التقرير
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املرفق باء

التعديالت املقرتحة يف الالئحة الداخلية للجنة مصايد األمساك
خالل الدورة الثالثني للجنة مصايد األمساك

13

املادة 5

هيئة املكتب
يف أول دورة تعقد يف كل فرتة مالية ،تنتخب اللجنة رئيس ًا ونائب ًا أوّل ،وأربعة مخسة نواب آخرين للرئيس من
-6
بني ممثلي أعضائها ،ويبقى هؤالء يف مناصبهم إىل أن يتمّ انتخاب رئيس ونـوّاب جـدد ،ويتـألف مـنهم املكتـب تتـألف
منهم اللجنة التوجيهية يف الفرتة الفاصلة بني الدورات ،وخالل دورات اللجنة.

يعقد ممثلو اجملموعات اإلقليمية يف املكتب مشاورات مع األعضاء يف الوقت املناسب ،بني الدورة واألخرى ،يف
-2
ما يتعلّق جبداول األعمال وشكلها ومسائل أخرى ،والختاذ اإلجراءات األخرى ذات الصلة لضمان التحضري للدورات.
 -1 2يتوىل الرئيس ،أو نائبه األول يف حالة غيابه ،رئاسة اجتماعات اللجنة ،ويضطلع أيضا باملهام الالزمة لتسهيل
عمل اللجنة .ويف حالة عدم متكّن الرئيس والنائب األول للرئيس من رئاسة جلسـة مـن اجللسـات ،تعـيّن اللجنـة أحـد
نواب الرئيس اآلخرين ،أو ممثل أحد أعضائها يف حالة غيابهم ،لتولي الرئاسة.
 -1 1يعني املدير العام للمنظ مة أمينا للجنة يقـوم بالواجبـات الـيت يتطلبهـا عمـل اللجنـة ،ويعـ ّد سـجالت أعمـال
اللجنة.
املادة 2

الدورات
تعقد اللجنة دوراتها وفقاً ملا تنصّ عليه املادة  ،11يف الفقرتني  1و 2من الالئحة العامة للمنظمة ،مـع توقيـت
-6
ميكّن جلنة الربنامج وجلنة املالية من األخذ بعني االعتبار تقرير اللجنة لدى صياغة املشورة اليت تسديانها إىل اجمللس.
-2

جيوز للجنة أن تعقد أي عدد تشاؤه من اجللسات املنفصلة أثناء ك ّل دورة من دورات اللجنة.

ويف السنوات اليت تلي مباشرة انعقاد دورة عادية للمؤمتر ،جيب أن تُعقَد دورات اللجنـة يف مقـ ّر املنظمـة؛ ويف
-1
السنوات األخرى ،ميكن أن تُعقَد يف مكان آخر عم ًال بالقرار الذي تتخذه اللجنة بالتشاور مع املدير العام.
يُرسل التبليغ اخلاص مبوعد كل دورة ومكان انعقادها قبل شهرين على األقـل مـن انعقـاد الـدورة ،إىل مجيـع
-1
أعضاء اللجنة ،وإىل األعضاء املشاركني يف املنظمة ،وإىل الدول غري األعضاء ،واملنظمات الدوليـة الـيت تكـون قـد دُعيـت
حلضور الدورة.
 13يشار يف نص مسودة التعديالت إىل النص احملذوف بكتابة النص يتوسطه خطّ فيما يُشار إىل اإلضافات

بتسطري النص املائل.
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-2

جيوز لكّل عضو يف اللجنة أن يعيّن مناوبني ومستشارين ملمثله يف اللجنة.

-6

يكتمل النصاب الالزم الختاذ اللجنة أي إجراء رمسي حبضور ممثلي أغلبية أعضاء اللجنة.

املادة 2

احلضور
خيضع اشرتاك املنظمات الدولية يف عمل اللجنة بصفة مراقب لألحكام اخلاصـة بـذلك يف الدسـتور ،والالئحـة
-6
14
العامة للمنظمة  ،وكذلك للقواعد العامة اليت وضعتها املنظمة واليت حتكم عالقاتها مع املنظمات الدولية.
-2
الدول.
-1

خيضع حضور الدول غري األعضاء يف املنظمة يف دورات اللجنة للمبادئ املقرّرة من املؤمتر ملنح صـفة املراقـب إىل

(أ) تكون جلسات اللجنة علنية ،ما مل تقرر اللجنة عقـد جلسـات خاصـة ملناقشـة أي موضـوع يف جـدول
أعماهلا.
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج) أدناه ،جيوز ألي دولة عضو يف املنظمـة غـري ممثلـة يف اللجنـة،
وألي عضو منتسب ،أو ألي دولة غري عضو يف املنظمة تُدعى إىل حضور دورة من دورات اللجنة بصـفة
مراقب ،أن تقدم مذكرات وأن تشرتك يف أي مناقشة جتري يف جلسة علنيـة أو خاصة للجنـة دون أن
يكون هلا حق التصويت.
(ج) جيوز للجنة أن تقـرر ،يف حـاالت اسـتثنائية ،قصـر احلضـور يف اجللسـات اخلاصـة علـى املمثـل أو
املراقب من كل دولة من الدول األعضاء يف املنظمة.

املادة 2

جدول األعمال والوثائق
يعدّ املدير العام ،بالتشاور مع املكتب عرب رئيس اللجنة ،جدول أعمال مؤقتاً يوزّعه يف العادة قبل موعد انعقاد
-6
الدورة بشهرين على األقل على مجيع الدول األعضـاء ،واألعضـاء املنتسـبة يف املنظمـة ،ومجيـع الـدول غـري األعضـاء،
واملنظمات الدولية املدعوة إىل حضور الدورة.
جيوز جلميع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة يف املنظمة – كل يف حدود وضعها – أن تطلب من املدير العام،
-2
قبل املوعد احملدد للدورة بثالثني يوم ًا على األقل يف األحوال العادية ،إدراج بند يف جدول األعمال املؤقت .ويقوم املـدير
العام عندئذ بتوزيع البند املقرتح على مجيع الدول األعضاء يف اللجنة مع الوثائق الضرورية.

 14املقصود يف هذا السياق بتعبريي "الدستور" و" الالئحة العامة للمنظمة" القواعد العامة والبيانات اخلاصـة بالسياسـات الـيت أقرّهـا املـؤمتر إلكمـال
الدستور والالئحة العامة ،ومنها "البيان اخلاص باملبادئ املتعلقة مبنح صفة املراقب للدول" والقواعد العامة اليت تنظّم العالقات بني املنظمة واملنظمات
الدولية احلكومية وغري احلكومية.

C 2013/24

27

يكون البند األوّل يف جدول األعمـال املؤقـت اعتمـاد جـدول األعمـال .وجيـوز للجنـة عنـد انعقادهـا أن تعـدل
-1
باملوافقة العامة جدول األعمال باحلذف أو اإلضافة أو التنقيح بشرط أال يُستبعد أي بند أحيل إليها من اجمللـس أو بنـاء
على طلب املؤمتر.
-1

تُرسَل الوثائق اليت مل يتم توزيعها ،مع جدول األعمال املؤقت ،أو يف أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك.

املادة 1

التصويت
لكل عضو يف اهليئة صوت واحد.
-6
على الرئيس التحقق من قرارات اللجنة ،وله أن يشرع يف إجراء االقـرتاع بنـاء علـى طلـب واحـد أو أكثـر مـن
-2
األعضاء ،ويف هذه احلالة تطبق األحكام املناسبة من املادة  62من الالئحة العامة للمنظمة مع مراعاة مقتضى احلال.
املادة 2

احملاضر والتقارير
تعدّ اللجنة يف كل دورة تقريراً يقدم إىل اجمللس متضمناً آراءها وتوصياتها وقراراتها ،ويورد عنـد الطلـب بيانـ ًا
-6
بآراء األقلية .وتبذل اللجنة قصارى جهدها لضمان أن تكون التوصيات دقيقة وميكن تنفيذها .وتُحال مسـائل السياسـات
العامة واملسائل التنظيميـة إىل املـؤمتر ،يف حـني تُحـال مسـائل الربنـامج وامليزانيـة إىل اجمللـس .ويبلـغ اجمللـس بأيـة
توصيات توافق عليها اللجنة ،وتؤثر يف برنامج املنظمة أو ماليتهـا ،أو تكـون متعلقـة بالشـؤون القانونيـة أو الدسـتورية،
مشفوعة مبالحظات اللجان املختصة املتفرعة عن اجمللس.
توزَّع تقارير الدورات على مجيع الدول األعضاء ،واألعضاء املنتسبة يف املنظمة ،والدول غري األعضاء املدعوة إىل
-2
حضور الدورة ،وكذلك املنظمات الدولية املعنية اليت هلا حق التمثيل يف الدورة.
يتضمن تقرير اللجنة مالحظاتها على تقرير أي جهاز من أجهزتها الفرعية ،وكذلك اآلراء اليت يطلب إدراجها
-1
ع ضو أو أكثر من أعضاء اللجنة ،ويقوم املدير العام بناء على طلب أي عضو بتوزيع هذا اجلزء من تقريـر اللجنـة بأسـرع
ما ميكن على الدول أو املنظمات الدولية اليت تتلقى عادة تقرير اجلهاز الفرعي املعين .وجيوز للجنة أن تطلب أيضا مـن
املدير العام ،أن يسرتعي االنتباه ،عند إرسال تقريرها وحماضر مداوالتها إىل األعضاء ،إىل آراء اللجنـة وتعليقاتهـا علـى
تقرير أي جهاز من أجهزتها الفرعية.
-1

حتدد اللجنة اإلجراءات اليت تتبع بشأن البيانات الصحفية عن أعماهلا.
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املادة 7

األجهزة الفرعية
طبقاً ألحكام املادة  ،11الفقرة  61من الالئحة العامة للمنظمة ،جيوز للجنـة ،عنـد االقتضـاء ،تشـكيل جلـان
-6
فرعية وأفرقة عمل أو مجاعات دراسة فرعية بشرط توافر االعتمادات الالزمة يف الباب ذي الصلة مـن امليزانيـة املعتمـدة
للمنظمة ،وجيوز هلا أن تضم إىل عضوية مثل هـذه اللجـان الفرعيـة أو أفرقـة العمـل أو مجاعـات الدراسـة دوالً أعضـاء
وأعضاء منتسبة يف املنظمة من غري أعضاء اللجنة .وجيوز للمجلس أن يقبل يف عضوية هذه اللجان الفرعية وأفرقة العمـل
ومجاعات الدراسة املنشأة بواسطة اللجنة دوالً أعضاء يف األمم املتحدة أو يف أي وكالة من وكاالتها املتخصصة أو الوكالـة
الدولية للطاقة الذرية ،وإن مل تكن دوال أعضاء أو أعضاء منتسبة يف املنظمة.
يتعني على اللجنة قبل اختاذ أي إقرار بإنشاء أجهزة فرعية أن تدرس األعبـاء اإلداريـة واملاليـة املرتتبـة علـى
-2
هذا القرار يف ضوء تقرير من املدير العام.
حتدد اللجنة اختصاصات أجهزتها الفرعية ،ويتعني على هذه األجهزة أن ترفـع تقاريرهـا إىل اللجنـة .وتُبلَّـغ
-1
هذه التقارير إىل مجيع أعضاء األجهزة الفرعية املعنية ،وإىل مجيع الـدول األعضـاء واألعضـاء املنتسـبة يف املنظمـة ،وإىل
الدول غري األعضاء املدعوة إىل دورات األجهزة الفرعية ،واملنظمات الدولية املعنية اليت هلا حق حضور هذه الدورات.
املادة 8

وقف العمل بالالئحة
جيوز للجنة أن تقرر وقف العمل بأي مادة من املواد السابقة بالئحتها الداخلية ،بشـرط أن يقـدم تبليـغ مسـبق بـاقرتاح
الوقف قبل حبثـه بـأربع وعشـرين سـاعة ،وأن يكـون اإلجـراء املـراد اختـاذه متماشـي ًا مـع الدسـتور والالئحـة العامـة
للمنظمة ،15وجيوز إغفال هذا التبليغ إذا مل يعرتض على ذلك أي عضو من األعضاء.
املادة 9

تعديل الالئحة
جيوز للجنة بأغلبية ثلثي األصوات املعطاة أن تعدل الئحتها الداخلية ،بشرط أن يكون هذا التعديل متسق ًا مـع الدسـتور
والالئحة العامة للمنظمة .وال يُدرج أي اقرتاح بتعديل هذه الالئحة يف جدول أعمال أي دورة للجنة مـا مل يرسـل املـدير
العام تبليغ ًا مسبق ًا بشأنه إىل أعضاء اللجنة قبل افتتاح الدورة بثالثني يوم ًا على األقل.

15

انظر احلاشية يف املادة  ،1الفقرة .1
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املرفق جيم
مسودة برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة مصايد األمساك
للفرتة 2151-2152

األهداف العامة للجنة
تستعرض جلنة مصايد األمساك برامج عمل املنظمة يف جمال مصايد األمساك وتنفيذها ،وجتري استعراضات
-6
دورية عامة ملشاكل مصايد األمساك على الصعيد الدولي ،وتنظر يف احللول احملتملة من خالل الربامج الوطنية ،وبرامج
منظمة األغذية والزراعة ،والربامج احلكومية الدولية؛ كما تنظر يف املسائل اخلاصة املتعلقة مبصايد األمساك اليت حييلها
إليها اجمللس أو املدير العام ،أو تلك املدرجة على جدول األعمال بطلب من البلدان األعضاء ،وترفع التوصيات عند
االقتضاء.
نتائج الفرتة 2151-2152

استعراض الوضع العاملي ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية
-2

النتائج:
• توفر للمؤمتر واجملتمع الدولي آخر املعلومات ومشورة حمددة حول الوضع العاملي ملصايد األمساك وتربية
األحياء املائية املتصلة بقضايا حمددة غاية يف األهمية جتري معاجلتها خالل الدورات املزمع عقدها.

-1

املؤشرات واملقاصد:
• تُرفع توصيات واضحة ودقيقة حتظى بتوافق اآلراء تستند إىل آخر املعلومات حول الوضع العاملي ملصايد
األمساك وتربية األحياء املائية إىل املؤمتر بوصفها قاعدة صلبة لتوجيهاته وقراراته.

-1

املخرجات:
• ينظر املؤمتر بعني الرضا على التوصيات الواضحة اليت حتظى بتوافق اآلراء وهي تشكل قاعدة صلبة لتوجيهاته
وقراراته.

-2

األنشطة:
• جتري اللجنة مناقشات عامة حول الوضع العاملي الراهن ملصائد األمساك وتربية األحياء املائية.
• وتتم معاجلة قضايا حمددة غاية يف األهمية خالل الدورات املزمع عقدها.
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طرائق العمل:
• الرئيس على اتصال باألمانة.
• تُيسر األمانة عمل املكتب ما بني اجللسات لتحديد املسائل اهلامة لوضع جدول األعمال.
وضع االسرتاتيجية وحتديد األولويات وختطيط امليزانية

-7

النتائج:
• توفر توصيات اللجنة قاعدة صلبة لتوجيهات اجمللس وقراراته حول اإلسرتاتيجية ،واألولويات ،والربامج
وميزانية املنظمة.

-8

املؤشرات واملقاصد:
• تُروّج اللجنة استبيان املنظمة املتعلق بتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد للحصول على الردود ،واحلد من
القيود اليت حتول دون احلصول عليها.
• جييب األعضاء على استبيان املنظمة املتعلق مبدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ،مبا يف ذلك استبيان رصد
تنفيذ املادة  ،66ممارسات ما بعد املصيد والتجارة ،واستبيان رصد تنفيذ املادة  ،9تنمية تربية األحياء املائية،
وتقدم للمنظمة اإلحصائيات ،ومعلومات أخرى حول مصائد األمساك وتربية األحياء املائية عرب اللجنة،
وجلانها الفرعية وأجهزة مصايد األمساك اإلقليمية.
• ترفع اللجنة توصيات واضحة وحمددة للمجلس حول اإلسرتاتيجيات ،واألولويات ،والربامج وامليزانية حول
مصايد األمساك ،وتربية األحياء املائية.
• ترد توصيات اللجنة املتعلقة باجلوانب الوجيهة لإلطار اإلسرتاتيجي ،واخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل
وامليزانية يف تقرير اجمللس.

-9

النتائج:
• تقرير دورة جلنة مصايد األمساك كل سنتني الذي يقدّم توصيات واضحة ،ودقيقة حتظى بتوافق اآلراء يُرفع
للمجلس حول اإلسرتاتيجيات القطاعية ،واألولويات ،والربامج ،وامليزانيات.

-61

األنشطة:
• استخدام اخلالصات ،والتوصيات الصادرة عن اجتماع جلنة مصايد األمساك الذي يُعقد كل سنتني.
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• النظر يف القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية لتجارة األمساك ،واللجنة الفرعية لرتبية األحياء
املائية ،واألجهزة الدستورية ،أو األجهزة ،أو املؤسسات األخرى ذات الصلة.
• النظر يف املشورة اليت تقدمها املؤمترات اإلقليمية يف جمال مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.
• صوغ التوصيات حول اإلسرتاتيجيات ،واألولويات ،والربامج ،وامليزانية يف ما يتصل مبصايد األمساك وتربية
األحياء املائية.
-66

طرائق العمل:
• التعاون الوثيق مع إدارات منظمة األغذية والزراعة ذات الصلة عرب الرئيس واملكتب.
• مشاركة الرئيس النشطة يف حتسني معدالت استجابة األعضاء لالستبيانات ،ورفعها قبل انتهاء املهل احملددة.
• إرسال الرئيس تذكرياً إىل رؤساء املؤمترات اإلقليمية ،للعمل على استكمال األعضاء لإلجابات على االستبيانات
ورفعها.
• تنسيق الرئيس لصالت مع األعضاء لتحديد العوائق اليت حتول دون الرد على االستبيانات ودون اعتماد تدابري
التخفيف احملتملة.
• إقامة الصالت مع اللجنتني الفرعيتني املعنيتني بتجارة األمساك وتربية األحياء املائية ،واألجهزة الدستورية
األخرى.
• إقامة الصالت مع جلنة املالية يف ما يتعلق باملسائل املالية وتلك املتصلة بامليزانية.
• إقامة الصالت مع جلنة الربنامج حول مسائل اإلسرتاتيجية واألولويات.
إسداء املشورة حول املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة بالسياسات

-62

النتائج:

توفر توصيات اللجنة قاعدة صلبة لقرارات مؤمتر املنظمة حول املسائل التنظيمية واملتصلة بالسياسات.
-61

املؤشرات واملقاصد:
• حتصل البلدان األعضاء على املنفعة عرب مداوالت جلنة مصايد األمساك من خالل استخدام املشورة والتوصيات
لتوجيه التدابري والسياسات الوطنية كما حتددها املنظمة.
• ترفع اللجنة بسرعة توصيات واضحة وحمددة إىل املؤمتر حول املسائل التنظيمية واملتصلة بالسياسات على
املستوى العاملي يف جماالت اختصاصها.
• ترد توصيات اللجنة حول املسائل التنظيمية واملتصلة بالسياسات على املستوى العاملي يف تقرير املؤمتر.
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املخرجات:
• ترفع اللجنة توصيات واضحة وحمددة حتظى بتوافق اآلراء للمؤمتر حول السياسات ،واألطر التنظيمية أو
الصكوك.
• يبذل أعضاء اللجنة كافة اجلهود الالزمة بهدف:
• اعتماد اخلطوط التوجيهية الدولية لقطاع مصايد األمساك الصغرية احلجم يقوم على الصكوك ذات الصلة املتوفرة
ويستكمل مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.
• العمل يف أقرب فرصة ممكنة على إعداد النسخة األخرية ،واعتماد ،وتنفيذ مشروع املعايري اخلاصة بأداء دولة
العلم وفقاً لقرارات اللجنة.
• تعزيز معدل املصادقة ،أو القبول أو املوافقة على االتفاق بشأن تدابري دولة امليناء جلعله يدخل حيز النفاذ يف
أقرب وقت ممكن.

-62

األنشطة:
• رفع تقرير إىل املؤمتر حول املسائل التنظيمية واملتصلة بالسياسات على املستوى العاملي والناشئة عن مداوالته.
• النظر يف حالة الصكوك الدولية ذات الصلة ،مبا يف ذلك مدونات السلوك يف جماالت اختصاص اللجنة.
• النظر يف احللول املمكنة لدعم العمل املتّسق الذي يقوم به األعضاء فرادى أو مجاعة عرب املنظمة ،واألجهزة
األخرى ذات الصلة يف جماالت اختصاص اللجنة.
التخطيط الفعال لعمل جلنة مصايد األمساك

-66

النتائج:
• تعمل اللجنة بصورة فعالة وكفؤة بصورة موجهة حنو اإلجراءات وشاملة لألطراف املعنية.

-67

املؤشرات واملقاصد:
• تتسم جداول عمل اللجنة بالرتكيز وتقاريرها باإلجياز ،وهي تضم توصيات حمددة موجهة حنو اإلجراءات
تُرفع إىل اجمللس واملؤمتر على حد سواء.
• تقييم النتائج وتنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة.

 -68املخرجات:
• اعتماد برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة يف .2162
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• إعداد التقرير املرحلي لربنامج العمل املتعدد السنوات للجنة يف .2161
• اعتماد طرائق عمل حمسنة حبلول .2161
-69

األنشطة:
• النظر يف ممارسات اللجنة والالئحة الداخلية.
• النظر يف طرق حتسني عقد الدورات ،مبا يف ذلك االستخدام الفعال للوقت املتاح.
• تركيز األحداث اجلانبية على املسائل الرئيسية.
• تيسري التنسيق مع جلان فنية أخرى.
• وضع آليات واضحة النتخاب أعضاء املكتب وعملهم للنهوض باالستمرارية ما بني الدورات.
• إيالء االهتمام املستمر بالرتتيبات الفعالة لوضع جداول األعمال ،وصياغة التقرير النهائي.

طرائق العمل
 -21تتعاون اللجنة مع األجهزة الدستورية وغريها من األجهزة برعاية منظمة األغذية والزراعة ،وهي على اتصال
بلجنة الربنامج يف ما يتعلق مبسائل اإلسرتاتيجية واألولويات ،وبلجنة املالية يف ما يتعلق باملسائل املالية وتلك املتعلقة
بامليزانية.
 -26وتتعاون مع أجهزة رئاسية أخرى ذات صلة يف املنظمة ،وتأخذ بعني االعتبار توصيات ذات الصلة الصادرة
عن جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالتدابري الرامية إىل زيادة كفاءة األجهزة الرئاسية ،مبا يشمل التمثيل
(تقرير جمموعة العمل الذي رُفع إىل الدورة السابعة والثالثني للمؤمتر يف يونيو/حزيران-يوليو/متوز .)2166
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تقيم االتصاالت مع املنظمات الدولية األخرى العاملة يف جمالي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

-21

جتري أنشطة دورية ما بني الدورات يُيسرها الرئيس واملكتب بدعم نشط من األمانة.

-21

تُشجع وتُيسّر مشاركة منظمات اجملتمع املدني بوصفها مراقباً.

-22

يتصل الرئيس باملنظمة عرب إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

