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 موجز

 
 :إّن اللجنة 

 
 ، لكنها2018 على املنظمة إلصدارها حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل لعام أثنت (أ(

  ؛بشّدة من األمانة معاجلة مسألة التوقيت هذه مع وضع مهلة زمنية حمددة للدورات املقبلة طلبت
اخلاص بتنفيذ مدونة السيييييلون بشيييييأن  2018بالتحسيييييينات الل أدخلت على اسيييييتبيان عام  ورّحبت (ب(

الصييييد الر ييييد وأ يييارت إىل التقّدم الذأل أحرزه األعيييياء يف تنفيذ املدونة والصيييكون  ات الصيييلة، 
ولكنها حّددت أييا عدداً من الثغرات والقيود وأكّدت اللجنة على الدور اهلام الذأل تؤديه املنظمة 

ع األعياء بشأن املسائل الل قد تتسم بطابع املنظمة إىل التشاور م ودعتيف مساعدة األعياء. 
رة كذلك على ضييييرو   و ييييّددتمن السييييريّة من حيت اسييييتخدام البيانات واملعلومات القطرية املقدمة 

قيام األعياء باملصادقة على استخدام أأل معلومات مستمدة من االستبيان لغرض رفع التقارير عن 
 أهداف التنمية املستدامة؛

ير الدورة السييييادسيييية عشييييرة للجنة الفرعية املختصيييية بتجارة األةان وتقرير الدورة على تقر  توصييييادق ج((
 ؛التاسعة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية

بارتفاع عدد األطراف يف االتفاق بشيييييييييأن التدابذ الل تتخذها دولة امليناء ملنع الصييييييييييد غذ  ورّحبت د((
اللجنة على إطالق  وأثنتة االنييييييييييييمام إىل هذا االتفاق. مواصيييييييييييل و يييييييييييّجعتالقانوين )االتفاق(، 

النسييييييخة املوعهة للعموم من السييييييجّل العاملي لسييييييفن الصيييييييد وسييييييفن النقل امل ّدة وسييييييفن التموين 
سيييافنة بالدراسييية العاملية عن امل رّحبتإزاء أنشيييطة املسيييافنة و قلقها اللجنة  وأبدت)السيييجل العاملي(. 
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لدعم عملية إعداد خطوط توعيهية بشييأن أفيييل املمارسييات يف  إىل إعراء دراسييات معّمقة ودعت
جمال تنظيم املسيييافنة ورصيييدها ومراقبتها. وأعربت اللجنة عن دعمها لعمل املنظمة للمييييي قدًما يف 

 إعداد خطوط توعيهية فنية لتقدير نطاق الصيد غذ القانوين من حيت احلجم واملدى اجلغرايف؛
اصلة وضع نظام من املنظمة مو  وطلبتبالتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطوط التوعيهية الطوعية  ورّحبت هي((

ربية األحياء اللجنة بالسنة الدولية ملصايد األةان وت ورّحبت. لرصد تنفيذ اخلطوط التوعيهية الطوعية
 ؛2022املائية احلرفية يف عام 

ذية املائية املسييييييييتدامة بالنسييييييييبة إىل األمن الغذائي والتغوأ ييييييييارت اللجنة إىل تزايد أةية تربية األحياء  و((
على تلبية الطلب املتنامي وعلى سيييييييييييييّد الثغرة يف اإلمدادات العاملية من األةان وإىل أّ ا قادرة على 

تنامية لتطبيق اللجنة باحلاعة امل وأقّرتتلبية الطلب املتنامي وعلى سييييييّد الثغرة يف اإلمدادات العاملية. 
شيييييأن بأن تعّد املنظمة خطوطاً توعيهية بوأوصيييييت ارسيييييات يف قطاع تربية األحياء املائية أفييييييل املم

 ؛تربية األحياء املائية املستدامة، خاصة بالنسبة إىل أفريقيا
على دورها كأهم منتدى دويل ملناقشة السياسات واعتماد الصكون الدولية يف قطاع  وأعادت التأكيد ز((

ولية كذلك مبشاركة املنظمة يف العديد من املنتديات الد  وأ ادتياء املائية، مصايد األةان وتربية األح
للعمل اجلارأل اهلادف إىل وضع اتفاق عديد ملزم قانوناً  عن تقديرهااللجنة  وأعربت  ات الصلة.

إىل مواصلة  املنظمة ودعتلصون التنوع البيولوعي البحرأل للمناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية. 
 تعاو ا مع األعهزة اإلقليمية ملصايد األةان واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األةان؛

منها.  14اللجنة على أةية أن حيقق األعياء أهداف التنمية املستدامة، ال سيما اهلدف   ّددتو  ح((
فذ زيز قدراهتم اإلحصيييييائية وتو اللجنة من املنظمة االسيييييتمرار يف مسييييياعدة األعيييييياء على تع وطلبت

 اللجنة من املنظمة اسييييييييتعراض الفرص املمكنة بالنسييييييييبة وطلبتالبيانات واملعلومات املتاحة لديهم. 
 اليف جم كذلك من املنظمة دعم األعييييييييييييياء  وطلبت إىل مبادريت النمو األزرق واالقتصيييييييييييياد األزرق.

 ؛الداخلية عداد أفيل املمارسات إلدارة املصايدوإ املصايد الداخلية
، تغذ املناخ على مصيييييايد األةان وتربية األحياء املائية رآثااللجنة بعمل املنظمة يف جمال  وأ يييييادت ط((

يف  لك االسييييييتعراض الشييييييامل اثار تغذ املناخ يف قطاعي مصييييييايد األةان وتربية األحياء املائية  مبا
 رّحبتو  اخلطوط التوعيهية الطوعية بشييييأن وسييييم معدات الصيييييد. وأقّرتوخيارات التكّيف املتاحة. 

 اللجنة بعمل املنظمة حول خبصوص الصيد العرضي للثدييات البحرية؛
مع اإل يييارة إىل أةية عمل املنظمة  2019-2018اللجنة جماالت العمل  ات األولوية للفرتة  وأقّرت أل((

 ؛منها 14عتها اهلدف ملساندة حتقيق أهداف التنمية املستدامة، ويف طلي
 وطلبييت 2019-2016على التقرير املرحلي عن برنيياما العمييل املتعييدد السيييييييييييييينوات للفرتة  ووافقييت ن((

إضيييييييييافة املؤ ييييييييير التايلي  ينبغي أن تتاح ديع وثائق جلنة مصيييييييييايد األةان، مبا يف  لك حالة املوارد 
السيييييييييييييمكية وتربية األحياء املائية يف العامل، ظميع لغات املنظمة قبل أربعة أسيييييييييييييابيع على األقّل من 

 على التقّيد به؛ وحثت بشدةموعد بدء الدورة ، 
 ؛ئيس للدورة الرابعة والثالثني للجنةالرئيس ونواب الر  وانتخبت ل((
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 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس والمؤتمر
 

 :إّن اجمللس واملؤمتر مدعوان إىل القيام مبا يلي 
 

 والثالثني للجنة مصايد األةان.لثة إقرار تقرير الدورة الثا •
 

 ميكن توعيه أأل استفسارات عن ميمون هذه الوثيقة إىلي
 Hiromoto Watanabe السيد

 جلنة مصايد األةانأمني 
Hiromoto.Watanabe@fao.org 
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 المجلس لعناية ضةوالمعر الميزانيةو البرنامج مسائل
 

 12و 9و 8 الفقرات) العامل يف املائية األحياء تربيةو  األةان مصايد حالة( 

  ن  ات الصيييييييييييييلةو الصيييييييييييييكو نة( و ن بشيييييييييييييأن الصييييييييييييييد الر ييييييييييييييد )املدو نة السيييييييييييييلو يف تنفيذ مدالتقدم احملرز 
 (20و 19و 17)الفقرات 

  رة السييييادسيييية عشييييرة للجنة الفرعية املختصيييية بتجارة األةان التابعة و صيييييات الصييييادرة عن الدو التو القرارات
 (32و 30و 29و 27 الفقرات) 2017ل و سبتم /أيل 8-4ريا، و رية كو سان، دهو للجنة مصايد األةان، ب

  رة التاسعة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األةانو صيات الدو تو قرارات ،
 (45و 44و 42و 40و 39و 38و 37 الفقرات) 2017ل و بر/تشرين األو أكت 27-24ما، و ر 

 (58و 57و 55و 53و 52و 51و 48 الفقرات)ن تنظيم و دو ن إبالغ و ين دو مكافحة الصيد غذ القان 
 (69و 67و 66و 65و 62و 61 الفقرات)احلرفية و كمة مصايد األةان الصغذة النطاق و ح 
  (83و 82و 79و 78و 75و 73 الفقرات)اإلقليمية اخلاصة باحمليطات و العمليات العاملية 

  (97و 96و 93 ات)الفقر  2030خطة التنمية املستدامة لعام 
  106و 105و 104و 103و 102و 101 الفقرات)املسيييييييييييييائل البيئية األخرى و املسيييييييييييييائل املتعلقة بتغذ املناخ 

 (108و 107و
  تربييية األحييياء املييائييية ضييييييييييييييمن اإلطييار و الزراعيية يف جمييايل مصيييييييييييييييايييد األةييان و برنيياما عمييل منظميية األغييذييية

 )119و 118و 115و 114و 113و 110 اتالفقر )االسرتاتيجي للمنظمة 
 (123و 122 انالفقرت)ات للجنة و برناما العمل املتعدد السن 
  (128و 127و 126 الفقرات)أية مسائل أخرى 
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 المؤتمر لعناية ضةوالمعر التنظيمية المسائلو العالمية السياسات مسائل
 

  (10تربية األحياء املائية يف العامل )الفقرة و حالة مصايد األةان 
 لك يف مبا ،رىاألخ املعنية اإلقليميةو  ليةو الد املنظماتو  املنظمة بني ثيقو ال نو التعا  يييييييييجّعتو  اللجنة أيدت  

 57و 51و 45و 44و 40و 30و 29و 27و 20و 12 الفقرات) األةان مصييييييييييييييايد إلدارة اإلقليمية املنظمات
 (115و 103و 102و 83و 82و 81و 79و 78و 75و 58و

 54و 32 تانالفقر )ثيق املصيد و عية خلطط تو عيهية الطو ط التو خلطا( 
 ردعه و ن تنظيم و دو ن إبالغ و ين دو لة امليناء ملنع الصييييييييييييييد غذ القانو الل تتخذها د االتفاق بشيييييييييييييأن التدابذ

 (52و 51و 50 الفقرات)الصادر عن املنظمة القياء عليه و 
  53 ةالفقر )ين )السجل العاملي( و سفن التمو سفن النقل امل ّدة و السجلّ العاملي لسفن الصيد( 
 55ة الفقر ) املسافنة( 
  66و 61تان الفقر )مصايد األةان الصغذة النطاق ضمان استدامة( 
 (69 الفقرة)تربية األحياء املائية احلرفية و لية ملصايد األةان و السنة الد 
  (97و 96و 93 الفقرات) 2030خطة التنمية املستدامة لعام 
  (107و 106و 104و 101)الفقرات  األخرىاملسائل البيئية و املسائل املتعلقة بتغذ املناخ 
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 املرفق ألفي عدول األعمال
 املرفق باءي قائمة بالوثائق

 ، املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة املعين باحمليطاتPeter Thompsonبيان السفذ املرفق عيمي 
 2021-2018 للفرتة السنوات املتعدد العمل برنامااملرفق دالي 

 أعياء اللجنةي هاءاملرفق 
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 الدورة افتتاح
 
. 2018يوليو/متوز  13إىل  9عقدت جلنة مصايد األةان دورهتا الثالثة والثالثني يف روما خالل الفرتة املمتدة من  -1

من الدول األخرى األعيييييييييييياء يف منظمة األغذية والزراعة  14من أعيييييييييييياء اللجنة ومراقبون من  107وقد حيييييييييييير الدورة 
من الوكاالت املتخصييصيية لألمم  10وممثلون من  وفلسييطني وعيييو منتسييب واحد يف املنظمة)املنظمة(، والكرسييي الرسييويل 

ارية واحدة من اجلماعة االسيييييتشييييي وداعةمن املنظمات احلكومية الدولية  44ومراقبون من واملنظمات  ات الصيييييلة املتحدة 
ن بأعييياء اللجنة باعتبارها املرفق هاء. وميكمن املنظمات غذ احلكومية الدولية. وترد قائمة  33وللبحوث الزراعية الدولية 

 .1املتاحة على املوقع اإللكرتوين للجنة COFI/2018/Inf.2يف الوثيقة املندوبني واملراقبني االطالع على قائمة ب
 
، رئيس الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصيييييييييييييايد األةان )اللجنة( هذه William Gibbons-Flyوافتتح السييييييييييييييد  -2

 الدورة مرحباً باملشاركني فيها.
 
 الوثيقيية يف نصيييييييييييييييه بيييانييًا يرد وألقى الييدورة للمنظميية، العييام املييدير سيييييييييييييييلفييا، دا غرازيييانو عوزيييه السيييييييييييييييييد وافتتح -3

COFI/2018/Inf.3  للجنة.املتاحة على املوقع اإللكرتوين 
 
، مبعوث األمم املتحدة اخلاص للمحيطات، بيانًا يرد نصييييييييييييه ضييييييييييييمن Peter Thompsonوألقى بدوره السيييييييييييييد  -4

 عيم. املرفق
 

 بالدورة الخاصة والترتيبات األعمال جدول اعتماد
 
دهورية كوريا )أ( تقرير 2-14اللجنة عدول أعمال الدورة وعدوهلا الزمين مع إضييييييافة بندين اثنني ةاي  اعتمدت -5

إنشاء جلنة فرعية عديدة خمتصة اقرتاح )ب( 2-14بشأن التقدم احملرز يف ال ناما الرائد للجامعة العاملية ملصايد األةان؛ و
ائق املعروضييييييية قائمة بالوث باءبإدارة مصيييييييايد األةان. ويرد عدول األعمال يف املرفق ألف قذا التقرير. وترد ضيييييييمن املرفق 

 اللجنة. على
 
 الصياغة لجنة عيينت
 
، اجلزائر، بذو ،ال ازيل، أوغندا، إندونيسيييييييا، أملانيا، األرعنتني ما يلي من أعييييييياء يف جلنة الصييييييياغةي انتخابمت  -6

. اليابان ،نيوزيلندا، النمسيييييييا، النرويا، كندا،  الصيييييييني، السيييييييويد، سيييييييلطنة ع مان، دهوريّة كوريا، دهورية إيران اإلسيييييييالمية
 ديفوار منصب رئيس جلنة الصياغة.وتولت كوت 

 

                                                      
1  cofi33/ar-http://www.fao.org/about/meetings/cofi/documents/ 
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 حالة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم
 
 أكدت. و 2018 نظمة إلصييييييدارها حالة املوارد السييييييمكية وتربية األحياء املائية يف العامل لعاماملاللجنة على ثنت أ -7

ة الجتاهات السيييييييييييائدة يف مصيييييييييييايد األةان وتربية األحياء املائيالة التنمية واأن هذا التقرير يشيييييييييييكل مرعًعا عاملًيا حل جمدًدا
مدعوًما ببيانات وإحصيياءات ومعلومات وهو أداة ملسيياعدة الدول على حتسييني اسييتدامة مصييايد األةان يف إطار أهداف 

من  يع البياناتأةية النظم الوطنية التشيييييييغيلية لتجم جمدداً اللجنة  أكدتمنها. و  14التنمية املسيييييييتدامة، ال سييييييييما اهلدف 
حالة ر تقرير ونشيي على احلاعة إىل بناء قدرات البلدان النامية مع التشييديدأعل مسيياندة العمليات العلمية وصيينع القرارات 

 . على نطاق واسع املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل
 
ن عودة هذا املطبوع وأصييييدرت توصيييييات بّناءة -8 اه. بشييييأن سييييبل امليييييي قدًما قذا االجت وأ ييييارت اهليئة إىل حتسييييّ

من  صييييييدوره وإمكانية االسييييييتفادةاللجنة بإعراء اسييييييتعراض أصييييييلب لألقران وبتشيييييياطر التقرير مع األعييييييياء قبل  وأوصييييييت
 جمموعات بيانات إضافية لسّد ثغرات معّينة على مستوى البيانات، على غرار التقديرات اخلاصة بفواقد األةان. 

 
راض لجنة مل يتح الوقت الكايف إلعراء اسيييييييييييتعالالتقرير وغذه من وثائق صيييييييييييدار إالتأخر يف أّن  للجنةالحظت او  -9

مانة من األ بشيييييييّدةاللجنة  وطلبتإىل أّن  لك قد يؤثر على عودة املناقشيييييييات وعلى كفاءة اللجنة.  وأ يييييييارتمناسيييييييب، 
 لدورات املقبلة. هذه مع وضع مهلة زمنية حمددة لمعاجلة مسألة التوقيت 

 
زاء حيياليية إ البييال قلقهييا عربييت عن أاللجنيية بييأن الوضييييييييييييييع خمتلف عييدا بيياختالف منيياطق العييامل، ولكنهييا  أقّرتو  -10

إىل اسييتمرار ارتفاع نسييبة األرصييدة املسييتغلة بإفراط. وإ  أسييفت اللجنة لعدم  أ ييارتو ، العامة اإلداليةاألرصييدة السييمكية 
الصييييييد غذ )على أّن الصييييييد غذ القانوين دون إبالغ ودون تنظيم  تد يييييدّ قدرة اجملتمع العاملي على عكس هذا االجتاه، 

بحرية. ، يقّوض اسيييتدامة املوارد السيييمكية الالييييارة مبصيييايد األةان واإلعاناتغذ املنظمة مصيييحوبًا باملسيييافنة  (،القانوين
ملكافحة الصيييد غذ القانوين مبا يف  لك املصييادقة على االتفاق بشييأن  األعييياءإىل التزام راسييم من عانب  ودعت اللجنة

  ييددتو االتفاق( )الل تتخذها دولة امليناء ملنع الصيييد غذ القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقييياء عليه  التدابذ
ق وى اإلدارة بغرض حتقيعلى أةية اإلصيييييييييالحات للسيييييييييياسيييييييييات الوطنية من أعل ا ا  إعراءات قوية وفعالة على مسيييييييييت

 استدامة مصايد األةان وتربية األحياء املائية وأهداف التنمية املستدامة.
 

تصييية إنشييياء جلنة فرعية خميف مناقشييية مسيييألة ، اتالتحدي ه، يف مواعهة هذاهتمامها الشيييديدعن اللجنة  وأعربت -11
 لنامية. بإدارة مصايد األةان ملساعدة اجملتمع الدويل، وال سيما الدول ا

 
قليمية إلدارة مصييييييايد األةان والعمليات اإلقليمية األخرى من إلعلى دور املنظمات االيييييييوء اللجنة  طتوسييييييلّ  -12

االيات و  إىل توفذ مزيد من الدعم لألعهزة اإلقليمية ملصيييييايد األةان ودعتأعل إدارة موارد مصيييييايد األةان املشيييييرتكة، 
 . الوطنية لإلدارة املستدامة ملصايد األةان
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ناء عامل يف باالسييييييييييرتاتيجي اللجنة على أةية األةان من أعل حتقيق هدف منظمة األغذية والزراعة و ييييييييييددت  -13
يته من أعل دخاٍل من اجلوع وسوء التغذية، مع اإل ارة إىل الدور األساسي الذأل ستواصل التجارة وتربية األحياء املائية تأ

توفذ سييبل العيو وتلبية طلب السييكان املتنامي عددهم باسييتمرار. وأ ييارت كذلك إىل مسيياةة مصييايد األةان الصييغذة 
 النطاق وتربية األحياء املائية يف حتقيق التنمية الريفية. 

 
و واألةان املعدة  سبل العيعلى أةية املصايد البحرية والداخلية الصغذة النطاق يف توفذجمدًدا اللجنة  وأكدت -14

 لفاقد واملهدرالالستهالن، مع تسليط اليوء على التحديات املتصلة باحلصول على املوارد واملساواة بني اجلنسني وخفض 
ناخ لزيادة والتكيف مع تغذ امل ،مبا يف  لك من خالل تعزيز املعايذ يف هذا القطاع، من األةان والنفا  إىل األسييييييييييييييواق

إىل تنمية القدرات لتعزيز تنفيذ اخلطوط التوعيهية الطوعية لييييييييمان  على احلاعةاللجنة  و يييييييددتلى الصيييييييمود. القدرة ع
 .ية()اخلطوط التوعيهية الطوع استدامة مصايد األةان صغذة النطاق يف سياق األمن الغذائي والقياء على الفقر

 
صييييلة صيييياصييييات والقطاعات ملواعهة التحديات املعقدة املتاللجنة بأةية التعاون الدويل بني خمتلف االخت و ّكرت -15

بأهداف التنمية املسيييييييييتدامة على  و ما دعت إليه وكاالت األمم املتحدة وال اما املشيييييييييرتكة للمنظمات احلكومية الدولية 
 واملنظمات الدولية غذ احلكومية ونّفذه بعض األعياء من خالل  ا النمو األزرق.

 
 تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد )المدونة( والصكوك ذات الصلة يالتقدم المحرز ف

 
أحاطت اللجنة علماً مبعدل الرد القياسييي على االسييتبيان اخلاص باملدونة و ييّجعت األعييياء على احلفا  على  -16

 التزامهم بالرد على االستبيان.
 

مبا يف  لك القسييييم اخلاص مبصييييايد األةان  0182اللجنة بالتحسييييينات الل أدخلت على اسييييتبيان عام  ورّحبت -17
نة إدخال املزيد اللج وطلبتمع توخي اإلجياز يف الوقت  اته.  وطلبت ععل جماالت معينة أكثر مشوال،الصيييييييييييييغذة النطاق 

املنظمة  دعتو على التطبيق القائم على اإلنرتنت وما يتصييل بذلك من أدوات إلدارة البيانات ومعاجلتها،  اتمن التحسييين
 ضمان سهولة قراءة االستبيان ظميع اللغات.إىل 
 

ّددت أييييا ح هاوأ ييارت اللجنة إىل التقّدم الذأل أحرزه األعييياء يف تنفيذ املدونة والصييكون  ات الصييلة، ولكن -18
حتسييني  البشييرية احملدودة، والثغرات يف القدرات الفنية والتنظيمية، واحلاعة إىلاملالية و  عدداً من الثغرات والقيود، مثل املوارد

اللجنة  ّدتوأكما بعد الصيييييد.  الفواقدائية واحلد من املحياء األتربية تر يييييد مصييييايد األةان و األطر املؤسييييسييييية من أعل 
 حديات. هذه التمواعهة ؤديه املنظمة يف مساعدة األعياء على تالذأل  اهلامعلى الدور 

 
 ن حيتمة السييييييريّ الل قد تتسييييييم بطابع من اللجنة املنظمة إىل التشيييييياور مع األعييييييياء بشييييييأن املسييييييائل  ودعت -19

قيام  ورةعلى ضيييييير كذلك   و ييييييّددتاسييييييتخدام البيانات واملعلومات القطرية املقدمة من خالل االسييييييتبيان اخلاص باملدونة. 
 األعياء باملصادقة على استخدام أأل معلومات مستمدة من االستبيان لغرض رفع التقارير عن أهداف التنمية املستدامة.
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وثيق القائم بالتعاون ال ورحبتاللجنة أةية السييييييالمة يف البحر ولروف العمل يف قطاع مصييييييايد األةان  وأبرزت -20
يل األعيييييييييياء من املنظمة مواصيييييييييلة توطيد التعاون الدو  وطلبظمة البحرية الدولية. بني املنظمة ومنظمة العمل الدولية واملن

عمل الالئق بالنسبة إىل الوتشجيع بشأن قيايا الصحة والسالمة املهنيتني يف قطاعي مصايد األةان وتربية األحياء املائية 
 العاملني يف قطاع صيد األةان.

 
لسييييييادسيييييية عشييييييرة للجنة الفرعية المختصيييييية بتجارة القرارات والتوصيييييييات الصييييييادرة عن الدورة ا

 2017سبتمبر/أيلول  8-4 األسماك التابعة للجنة مصايد األسماك، بوسان، جمهورية كوريا،
 

 تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األةان الل ع قدت يف بوسان،  على اللجنة تصادق -21
 ( وتوّعهت بالشكر إىل حكومة كوريا على استيافتها الدورة.2017سبتم /أيلول  8- 4دهورية كوريا )

 
اللجنة على الوليفة احلاةة األةية الل تؤديها اللجنة الفرعية املختصيية بتجارة األةان بوصييفها املنتدى  وأكّدت -22

 املتخّصص املتعدد األطراف الوحيد ملناقشة القيايا املتصلة بالتجارة يف األةان واملنتجات السمكية.
 

قة مبا بعد قييييييييييايا املتعليف جمال الناء القدرات ملا تييييييييييطلع به املنظمة من أنشيييييييييطة لب عن دعمهااللجنة وأعربت  -23
 الصيد والوصول إىل األسواق، ال سيما بالنسبة إىل صغار املنتجني والقائمني على التجهيز يف البلدان النامية.

 
فادأل على ضيييرورة تو يييّددت الدخول إىل األسيييواق متطلبات  النا يييئة عن ازديادوأ يييارت اللجنة إىل التحديات  -24

 هذه املتطلبات حواعز تقنية غذ ضرورية أمام التجارة. أن تصبح
 

إىل ضرورة  شذةمللمشورة العلمية الل تسديها املنظمة هليئة الدستور الغذائي،  عن دعمها القوألاللجنة  وأعربت -25
 هلذا العمل.الكايف توفذ التمويل 

 
األةان   اء بشأن التجارة يف خدمات مصايدللنتائا الل خلصت إليها مشاورة اخل عن تأييدهااللجنة وأعربت  -26

لى ألفيييييل املمارسييييات سيييييعرض ع إعراء اسييييتعراضوالعمل املتواصييييل الل تقوم به املنظمة يف هذا الصييييدد. وهذا يشييييمل 
 اللجنة الفرعية يف دورهتا القادمة.

 
لحة مع أصييييييييحاب املصييييييييبالتعاون يف املسييييييييتقبل عن االسييييييييتدامة االعتماعية ات إعداد توعيهباللجنة  وأوصييييييييت -27

املعنيني، مبا يف  لك القطاع ورابطات العاملني يف جمال صيييييييييييييييد األةان، وباالسييييييييييييييتفادة من اخل ة املكتسييييييييييييييبة من إعداد 
التوعيهات بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية املسؤولة املشرتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادأل ومنظمة 

 األغذية والزراعة.
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اللجنة أةية احلد من الفاقد واملهدر من األغذية، ال سيما يف سلسلة قيمة ما بعد الصيد، وضرورة تقدمي  وأبرزت -82
 املساعدة الفنية إىل البلدان النامية يف هذا الصدد.

 
دعمها لعمل املنظمة بشيييييييييييييأن األنواع املائية املسيييييييييييييتغلة جتارياً الل هتم اتفاقية التجارة الدولية  جمدداً اللجنة  وأكّدت -29

الذأل يقوم به فريق  اماهلعلى الدور  و يييييييييييييّددتبأنواع احليوانات والنباتات ال ية املهددة باالنقراض )اتفاقية التجارة الدولية(، 
 رة الدولية.قوائم اتفاقية التجاإدراج تلك األنواع يف عراض اقرتاحات اسيييييييييييييت من أعلاخل اء االسيييييييييييييتشييييييييييييياريني التابع للمنظمة 

ا  وقد  يييييييّجع بعض األعيييييييياء املنظمة على اسيييييييتعراض التأثذات على صيييييييعيد الصيييييييون بالنسيييييييبة إىل األنواع املدرعة أسييييييياسيييييييً
 القوائم.  تلك يف
 

ل عن كثب  طلب بعض األعيييياء العماللجنة بتقرير اللجنة الفرعية املختصييية بتجارة األةان مشيييذة إىل  ّكرتو  -30
مع أمانة اتفاقية التجارة الدولية ليييييييمان تشيييييياطر تقرير فريق اخل اء يف الوقت املناسييييييب إفسيييييياًحا يف الوقت الكايف ال ا  

 .اللجنة املنظمة على توطيد تعاو ا مع أمانة اتفاقية التجارة الدولية لتسحني الوضع الراهن و ّجعتالقرارات قذا الشأن. 
 

لتعاون املنظمة مع منظمة التجارة العاملية بشييييأن قيييييايا التجارة بشييييكل عام وقيييييايا  عن دعمهااللجنة  وأعربت -31
 اإلعانات املقدمة ملصايد األةان بشكل خاص.

 
 ، للخطوط التوعيهية الطوعية خلطط توثيق املصيييييييييييييييد2017اللجنة باعتماد مؤمتر املنظمة، يف يوليو/متوز  ورّحبت -32

على تطبيق هذه اخلطوط التوعيهية من أعل توحيد خطط توثيق املصيييييييييييييييد ومنع االجتار مبنتجات الصيييييييييييييييد و ييييييييييييييّجعت 
 القانوين مبوازاة احلد قدر املستطاع من احلواعز الفنية أمام التجارة. غذ
 

 لفرعية.لجنة االستيافة الدورة السابعة عشرة لاملقدمة من حكومة إسبانيا اللجنة بالدعوة الكرمية  ورّحبت -33
 

للجنة  قرارات وتوصييييييييات الدورة التاسيييييييعة للجنة الفرعية المختصييييييية بتربية األحياء المائية التابعة
 2017أكتوبر/تشرين األول  27-24مصايد األسماك، روما، 

 
اللجنة على تقرير الدورة التاسيييييييعة للجنة الفرعية املختصييييييية برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصيييييييايد  صيييييييادقت -34

 (.2017أكتوبر/تشرين األول  27إىل  24األةان، الل عقدت يف روما، إيطاليا )من 
 

العيو والتخفيف من  سيييبل وحتسييينياللجنة أةية تربية األحياء املائية بالنسيييبة إىل األمن الغذائي والتغذية  وأبرزت -35
ة كذلك إىل أّن وأ ارت اللجن وطأة الفقر وتوليد الدخل وخلق فرص للعمل والتجارة، خاصة بالنسبة إىل صغار املنتجني.

تربية األحياء املائية املستدامة قادرة على تلبية الطلب املتنامي وعلى سّد الثغرة يف اإلمدادات العاملية من األةان والحظت 
 اهتمام العديد من األعياء يف تطوير تربية األحياء املائية من أعل تلبية احتياعاهتم. 
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ربية باعتبارها اسيييييييييييرتاتيجية للتنمية املسيييييييييييتدامة ملصيييييييييييايد األةان وتملبادرة النمو األزرق  عن تأييدهااللجنة  وأعربت -36
 األحياء املائية. إطارًا مفيًدا لدعم النمو املستدام لرتبية تشكلالرؤية املشرتكة بشأن األغذية والزراعة  بأنّ  وأقّرتاألحياء املائية 

 
بأن تعّد املنظمة  صييييتوأو اللجنة باحلاعة املتنامية لتطبيق أفيييييل املمارسييييات يف قطاع تربية األحياء املائية  وأقّرت -37

 املستدامة إلعطاء توعيهات هلذا القطاع.خطوطاً توعيهية بشأن تربية األحياء املائية 
 

صيغته النهائية يف ضعه بو  وأوصت ،اهليئة مبشروع التقرير عن حالة املوارد املائية لألغذية والزراعة يف العامل وّرحبت -38
د الوراثية ر وتوزيعه على نطاق واسيييع. وتوعهت اللجنة بالشيييكر إىل جمموعة العمل االسيييتشيييارية املعنية باملوابل األمانة من ق  

املائية والتكنولوعيات  ات الصيييلة التابعة للجنة مصيييايد األةان وجمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصيييصييية املعنية 
 باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة التابعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على عملهما من أعل إعداد التقرير.

 
اللجنة بأن تقوم املنظمة بتطوير نظام عاملي للمعلومات مبا يشيييييمل سيييييجالً باألنواع لرصيييييد حالة املوارد  وأوصيييييت -39

 الوراثية املائية اهلامة لرتبية األحياء املائية وتقييمها.
 

مة و على املسيييييييييييائل اهلامة املتمثلة يف األمن البيولوعي وصيييييييييييحة احليوانات املائية ومقاالييييييييييييوء اللجنة وسيييييييييييّلطت  -40
ير مسييييار إىل تطو  مع اإل ييييارة املنظمة مبواصييييلة عملها مع املنظمة العاملية لصييييحة احليوان وأوصييييت .ميييييادات امليكروبات

اإلدارة التدرجيية  و أمن بيولوعي أفيييييييييل يف جمال تربية األحياء املائية واحلاعة إىل بناء قدرات األعييييييييياء إلدارة مسييييييييائل 
 .و أفيلاألمن البيولوعي اخلاصة قم على  

 
إيالء مزيد من االهتمام إلنتاج تربية األحياء املائية يف املناطق الداخلية وتنويع تربية  على أةيةاللجنة و ييييييييييييددت  -41

األحياء املائية ومحاية التنوع البيولوعي املائي واألنواع احمللية والرتبية االنتقائية، باإلضييييييافة إىل خدمات اإلر يييييياد لدعم تعزيز 
 يًيا احلاعة إىل حتسني إدران املستهلك لقطاع تربية األحياء املائية.أ وأبرزتبصورة مشولية.  سالسل القيمة

 
وأ ييارت اللجنة إىل أةية تشيياطر املعارف بني البلدان األعييياء، خاصيية من خالل الشييبكات اإلقليمية والتعاون  -42

ذة حتديًدا بأن تواصييل املنظمة عملها يف جمال تنمية تربية األحياء املائية يف الدول اجلزرية الصييغ وأوصييتبني بلدان اجلنوب 
 ستدام.م النامية. وقذا اخلصوص، عرضت الصني العمل مع البلدان يف سبيل تربية األحياء املائية على  و

 
ىل تعزيز احلاعة إ ي زواق الوطنية والدولية دور إصيييدار الشيييهادات يف األسيييأّن  أ يييارت إىلو  قلقهااللجنة  أبدتو  -43

ىل وأ يييييارت كذلك إ حتسيييييني وصيييييوهلم إىل األسيييييواق.لتأمني و قدرات صيييييغار املنتجني من أعل احلصيييييول على الشيييييهادات 
 ضرورة أال يؤدأل إصدار الشهادات إىل خلق حواعز غذ ضرورية أمام التجارة. 

 
املي ربية األحياء املائية يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ عقد مؤمتر عاللجنة طلب األعياء يف  بكة مراكز ت وأيّدت -44

ارب باالسييييييييييتناد إىل التجالتعاون يف جمال التحيييييييييييذات اجلارية وطلبت من املنظمة  2020عن تربية األحياء املائية يف عام 
 .2010و 2000الناعحة للمؤمترات املماثلة الل عقدت يف عامي 
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مبادرة نقل ل أعربت عن دعمهاو رتبية األحياء املائية، ال سيييييييييييما يف أفريقيا. النهوض بأةية إىل اللجنة أ ييييييييييارت و  -45
من وطلبت  ،حتاد األفريقيالالتابع لأفريقيا إىل مكتب البلدان األفريقية للموارد احليوانية يف  ة ييييييييييييييبكة تربية األحياء املائي

 نظمة مواصلة دعم الشبكة. امل
 

الكرمية من دهورية النرويا السييييييييتيييييييييافة الدورة العا ييييييييرة للجنة الفرعية املختصيييييييية برتبية  اللجنة بالدعوةبت رحّ و  -46
 .2019األحياء املائية يف عام 

 
 حوكمة مصايد األسماك والمحيطات

 مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم
 

 ةالوطني تاالصيييييد غذ القانوين على املسييييتويأ ييييارت اللجنة إىل املبادرات الل أطلقها األعييييياء لتفعيل مكافحة  -47
 .ة والعامليةواإلقليمي

 
وأ ييييييار األعييييييياء إىل التحديات الل يواعهو ا من أعل مكافحة الصيييييييد غذ القانوين وطلبوا من املنظمة تقدمي  -48

 وميناء.وجتهيز مساعدة فنية إضافية لتحسني أدائهم كدول ساحلية ودول علم وسوق 
 

إىل توطيد التعاون وتعزيز تشيييييييييياطر املعلومات بني األعييييييييييياء، مبا يف  لك من خالل  عن احلاعةاللجنة  وأعربت -49
 قليمية إلدارة مصايد األةان وغذها من املنظمات احلكومية الدولية.إلااليات الل وضعتها املنظمات ا

 
صييييد غذ القانوين تتخذها دولة امليناء ملنع ال اللجنة بارتفاع عدد األطراف يف االتفاق بشيييأن التدابذ الل ورّحبت -50

اللجنة باالعتماع الثاين لألطراف يف االتفاق الذأل  ورحبت االنييييييييمام إىل هذا االتفاق.مواصيييييييلة عت و يييييييجّ  ،)االتفاق(
 .2019ستستييفه  يلي يف عام 

 
تفاق الحتيييييييييييييييذ وتنفيذ اعل اللجنة على العمل اجلارأل الذأل تقوم به املنظمة لدعم الدول النامية من أوأثنت  -51

على توطيد  ّجعتو ييييبشييييأن التدابذ الل تتخذها دولة امليناء والصييييكون واألدوات املكّملة ملكافحة الصيييييد غذ القانوين. 
 يف إطار مبادرات تنمية القدرات املكّملة. األخرىاملعنية  الدوليةالتعاون والتنسيق مع الدول ومع املنظمات احلكومية 

 
اللجنة باملناقشيييييييات األولية الل أعراها األطراف بشيييييييأن آليات تشييييييياطر املعلومات دعًما لتنفيذ االتفاق  ورّحبت -52

دى تطوير نظام عاملي املعلومات ل لتبادلااليات اإلقليمية  باالستفادة من وأوصتبشأن التدابذ الل تتخذها دولة امليناء 
 .ا لتكرار اجلهودجتنبً  لتبادل املعلومات يف إطار االتفاق املذكور

 
اللجنة على إطالق النسييخة املوعهة للعموم من السييجّل العاملي لسييفن الصيييد وسييفن النقل امل ّدة وسييفن  وأثنت -53

بالدور اهلام الذأل تؤديه يف مكافحة الصيييييييييد غذ القانوين. وأ ييييييييارت اللجنة إىل أّن  مع اإلقرارالتموين )السييييييييجل العاملي( 
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 االتفاق بشييييأن التدابذ الل تتخذها دولة امليناء والصييييكون الدولية األخرى واملبادرات الوطنية السييييجل العاملي يدعم تنفيذ
للجنة بتطوير ا وأوصيييت األعيييياء على تقدمي املعلومات للسيييجل العاملي وإعطاء حتديثات باسيييتمرار. و يييجعتواإلقليمية 

 قائي من نظم الرصد واملراقبة واإل راف األخرى. السجل العاملي بقدر أك  خاصة من أعل إتاحة إمكانية التحميل التل
 

اللجنة بقيمة اخلطوط التوعيهية الطوعية بشيييأن خطط توثيق املصييييد باعتبارها عزًءا من سيييلسيييلة متكاملة  وأقّرت -54
من التدابذ اليييييييييرورية ملكافحة الصيييييييييد غذ القانوين، خاصيييييييية يف ما يتعلق بتحسييييييييني القدرة على تتبع منتجات مصييييييييايد 

 ةان.األ
 

رصييدها و إزاء أنشييطة املسييافنة الل قد تسيياهم يف الصيييد غذ القانوين يف حال عدم تنظيمها قلقها اللجنة  وأبدت -55
 دراسيييياتإعراء إىل  ودعتنظمة املاللجنة بالدراسيييية العاملية عن املسييييافنة الل أعرهتا  ورّحبتعلى النحو املالئم. ومراقبتها 

 .هاورصدها ومراقبت توعيهية بشأن أفيل املمارسات يف جمال تنظيم املسافنةمعّمقة لدعم عملية إعداد خطوط 
 

لعمل املنظمة للمييييييييييييييي قدًما يف إعداد خطوط توعيهية فنية لتقدير نطاق الصييييييييييييييد  دعمهاعن اللجنة  عربتوأ -56
اج تقديرات عية إلنتمع اإل ييييييييييييييارة إىل أةية هذه اخلطوط التوعيهية الطو من حيت احلجم واملدى اجلغرايف، القانوين  غذ

 .متسقة وموثوق قا وحتديد االجتاهات الوطنية واإلقليمية والعاملية وقياس تأثذات الصيد غذ القانوين
 

نا ييييييدت ، الصيييييييد غذ القانوينالقدرات املفرطة والصيييييييد املفرط و  إىل أّن بعض اإلعانات قد تسيييييياهم يف وبالنظر -57
لفنية للمفاوضيييييييات اجلارية حالًيا بشيييييييأن اإلعانات ملصيييييييايد األةان يف منظمة اللجنة املنظمة مواصيييييييلة إسيييييييداء املشيييييييورة ا

 العاملية. التجارة
 

اللجنة بالعالقات القائمة بني الصييد غذ القانوين والسيالمة يف البحار ولروف العمل السييئة يف بعض  أقّرتوإ   -58
مكتب و على التعاون القائم بني املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية  أثنتاألعزاء من قطاع مصييييييييييييايد األةان، 

على إطالق  تو ييييّجعالصيييييد غذ القانوين واملسييييائل  ات الصييييلة بشييييأن نظمة املاألمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية و 
 مزيد من املبادرات املشرتكة.

 
 يدسييييييييييييييفنها يف مكافحة الصييييييييييييييلالفعلية عند مراقبتها دول العلم الذأل تؤديه اللجنة إىل الدور اهلام  وأ ييييييييييييييارت -59
 . القانوين غذ
 

 حوكمة مصايد األسماك الصغيرة النطاق والحرفية
 

اللجنة املساةة األساسية ملصايد األةان الصغذة النطاق الداخلية والبحرية يف األمن الغذائي والتغذية  استذكرت -60
 .2030خطة عام وسبل كسب العيو والتجارة و 
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 اللجنة بالتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطوط التوعيهية الطوعية، مبا يف  لك تعميمها يف القوانني والسيييياسيييات ورّحبت -61
مواصيلة العمل يف إطار برناما املنظمة الشيامل اخلاص مبصيايد األةان الصيغذة النطاق على  و يّجعترات األخرى واملباد

 على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية.
 

 زاللجنة من املنظمة مواصيييلة وضيييع نظام لرصيييد تنفيذ اخلطوط التوعيهية الطوعية ورفع التقارير عن التقّدم احملر وطلبت  -62
 ، ال سيما من خالل اللجان الوطنية.الفرعية اإلقليمية للمبادرات الوطنية واإلقليمية و هاوتقدمي دعم

 
اللجنة على الدور النشيييييييييييط الذأل ينبغي للجهات الفاعلة يف جمال مصيييييييييييايد األةان الصيييييييييييغذة النطاق  وأكّدت -63

 .اتاالضطالع به يف عملية صنع القرار 
 

األقليات احمللية و األصلية و اجملتمعات اللجنة احلاعة إىل اإلقرار مبا تؤديه النساء من دور خاص ومبا تعانيه  وأبرزت -64
 مصايد األةان الصغذة النطاق، وإىل معاجلة  لك.جمال من ضعف يف 

 
ة النطاق، ذ يف جمال مصيييييييييايد األةان الصيييييييييغاللجنة املنظمة على تنمية القدرات وتقدمي الدعم الفين  و يييييييييّجعت -65
يف  لك من خالل األبعاد االقتصيييييييييادية واالعتماعية واجلنسيييييييييانية والتحديات املتصيييييييييلة مبا بعد الصييييييييييد ودع البيانات  مبا
 القطاع.  هذا يف
 

يتعلق بتمكني  ب من أهداف التنمية املسييييييييتدامة يف ما-14اللجنة اليييييييييوء على أةية حتقيق اهلدف  سييييييييّلطتو  -66
الدعم  املنظمة على تقدمي نفس القدر من و ييييّجعتصييييغار الصيييييادين احلرفيني من الوصييييول إىل املوارد البحرية واألسييييواق 

 لألعياء حيثما يتعلق  لك مبوارد املصايد الداخلية. 
 

اللجنة مبحدودية اإلحصاءات املتاحة بشأن مصايد األةان الصغذة النطاق. ورّحبت باجلهود الل تبذهلا  وأقّرت -67
على إعراء مزيد من التحسييييييييييييييينات يف نظم دع  و ييييييييييييييّجعتاملنظمة قدف تقدير مصييييييييييييييايد األةان الداخلية والبحرية 

ألحياء لة لتقرير  حالة املوارد السييييمكية وتربية اسييييرت ييييد قا يف السييييياسييييات الوطنية واإلصييييدارات املقبلكي ي   اإلحصيييياءات
صيييييييايد خطة لتنفيذ اخلطوات العشييييييير ملو دارة املصيييييييايد الداخلية إلأفييييييييل املمارسيييييييات ، مبا يف  لك إعداد املائية يف العامل 

 .2020يف عام  2 . وتطّلعت اللجنة أييا إىل احلصول على نتائا مبادرة الصيد اخلفيالر يدة الداخليةاألةان 
 

اللجنة مبدى التعقيد الذأل يتسييم به قطاع مصييايد األةان الصييغذة النطاق عراء ولائفه األوسييع نطاقا  وسييّلمت -68
 التحليل يف يف تأمني سيبل العيو، ودوره يف التماسيك االعتماعي والقيم الثقافية. وأ يارت إىل ضيرورة إدراج هذه املسيائل

 .باً إىل عنب مع املعارف التقليديةاملتعلق مبصايد األةان الصغذة النطاق، عن
 

التعاون   يييييييييّجعتو  2022يف عام احلرفية اللجنة بالسييييييييينة الدولية ملصيييييييييايد األةان وتربية األحياء املائية ورّحبت  -69
 .هلا التخطيط عمليةالسنة الدولية، وطلبت من املنظمة وضع خارطة طريق خاصة بذه وتوفذ الدعم الالزم لالحتفال ق
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وأ ييييييييييييييذ إىل التقّدم احملرز يف اإلطار االسييييييييييييييرتاتيجي العاملي دعماً لتنفيذ اخلطوط التوعيهية الطوعية باعتباره آلية  -70
 للمشاركة مع اجلهات الفاعلة املتعددة.

 
ل نيياما العمييل العيياملي للنهوض بيياملعييارف املتعلقيية بييالنها القييائميية على احلقوق يف  عن تقييديرهييااللجنيية  وأعربييت -71

ابع الرةي على ، لتيسييذ إضييفاء الطصييايد األةان، كوسيييلة لدعم تطبيق اخلطوط التوعيهية الطوعية، وبشييكل أعمّ قطاع م
احلقوق املناسبة اخلاصة بالوصول واملوارد يف قطاع مصايد األةان. وأ ارت إىل أ ا عوامل رئيسية لتحقيق األمن الغذائي 

 غذة النطاق.والتقليل من النيزاعات يف مصايد األةان الص
 

وأحاطت اللجنة علماً باألعمال التحيييييذية لتنظيم مؤمتر حقوق احليازة واملسييييتخدمني يف قطاع مصييييايد األةان  -72
لقائمة سييييرت ييييد به يف مصييييايد األةان اكذلك باقرتاح إنشيييياء مسييييتودع ي    ورّحبتيف يوسييييو، دهورية كوريا.  2018يف عام 

 نمية القدرات من أعل نظم حيازة عادلة ومنصفة.املنظمة إىل دعم ت ودعتعلى احلقوق، 
 

 العمليات العالمية واإلقليمية الخاصة بالمحيطات
 

قطاع  واعتماد الصييييييكون الدولية يفدويل ملناقشيييييية السييييييياسييييييات نتدى كأهم م  على دورهاالتأكيد لجنة العادت أ -73
خلاصيية باحمليطات انتديات الدولية املالعديد من مبشيياركة املنظمة يف كذلك    ييادتأو ربية األحياء املائية، وتمصييايد األةان 

 ية.أن تزيد املنظمة من مشاركتها يف هذه املنتديات الدول وطلبتو ات الصلة مبصايد األةان وتربية األحياء املائية، 
 

 اللجنة أييا بقدرات بعض البلدان احملدودة على املشاركة يف العدد املتزايد من املنتديات اخلاصة باحمليطات.  وأقّرت -74
 

حيال نيييوب موارد صييندوق املسيياعدة يف إطار اجلزء السييابع من اتفاق األمم املتحدة  عن قلقهااللجنة  وأعربت -75
 وطه.تنقيح الختصاصاته و ر ، وهو ما ميكن أن ي يسَّر بعلى جتديد مواردهلألرصدة السمكية )االتفاق( و ّجعت 

 
لتزايد تعاون املنظمة مع الكيانات املعنية، السيما  بكة األمم املتحدة للمحيطات،  عن تقديرهااللجنة  وأعربت -76

اتفيياقييية التنوع و  ومنظميية األمم املتحييدة للرتبييية والعلم والثقييافيية )اليونسييييييييييييييكو(، واللجنيية احلكومييية الييدولييية لعلوم احمليطييات،
 ،اليدويل حلف  الطبيعية واالحتياد ،البيولوعي، واتفياقيية التجيارة اليدوليية بيأنواع احليوانيات والنبياتيات ال يية املهيددة بياالنقراض
ومنظمة  ،يةمنظمة اجلمارن العاملو وقسيييييم  يييييؤون احمليطات وقانون البحار يف األمم املتحدة، وبرناما األمم املتحدة للبيئة، 

 لعاملية، ومنظمة التجارة العاملية.الصحة ا
 

لبيولوعي لصيييييييييون التنوع املزم قانوناً للعمل اجلارأل اهلادف إىل وضيييييييييع اتفاق عديد  عن تقديرهااللجنة  وأعربت -77
ون واألطر ؤدأل إىل تقويض الصييييييييييييييكتأاّل بيأن هيذه العمليية ينبغي  أقّرتو البحرأل للمنياطق الواقعية خيارج الواليية الوطنيية، 

 .العاملية واإلقليمية والقطاعية  ات الصلةعهزة القائمة  ات الصلة واألالقانونية 
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د يصييييييييامة مباملهتالعاملية واإلقليمية والقطاعية األخرى عهزة املنظمة واألسيييييييياةة اللجنة أييييييييييا تعزيز م و ييييييييّجعت -78
 تعو يييجّ  ،املفاوضييياتهذه يد يف قليمية ملصيييااألعهزة اإلو املنظمات اإلقليمية إلدارة مصيييايد األةان ومن بينها األةان، 

 .اخلاص قمممثلني من قطاع مصايد األةان على إيفاد عياء األ
 

 لتنوع البيولوعيلاتفاقية التنوع البيولوعي لتحقيق أهداف أيتشي إىل املنظمة الدعم الذأل قدمته اللجنة ب ورّحبت -79
املنظمة مواصييييييييييييلة العمل املتعلق  من طلبتو . 2020بلورة رؤية اتفاقية التنوع البيولوعي ملا بعد عام ومشيييييييييييياركة املنظمة يف 

ن املنظمة م طلبتو املنظمات األخرى الل تعمل يف هذا الصيييدد. مع  اتعاو أسييياس املناطق و بأدوات اإلدارة القائمة على 
ية بني األعهزة م املتحدة للبيئة يف تيسيييييذ إقامة آليات تنسييييييق رةمع اتفاقية التنوع البيولوعي وبرناما األم امواصيييييلة تعاو 

 .قليمية ملصايد األةان وبراما البحار اإلقليميةاإل
 

أكتوبر/تشيييييييرين األول  30و 29يومي  ،إندونيسييييييييابايل، القادم الذأل سييييييييعقد يف   حميطنا اللجنة مبؤمتر ورّحبت  -80
 ون.الل يتعهد قا املشاركرصد تنفيذ االلتزامات مؤمترات  حميطنا  املقبلة ملواصلة ، وأ ارت إىل أةية 2018

 
ألعهزة اإلقليمية اوالقطاعية، مبا فيها الكبذ للعمل الذأل تقوم به األعهزة اإلقليمية  عن تقديرهااللجنة  وأعربت -81

صيييييايد لتعاون الدول يف جمايل إدارة ممهمة ملصيييييايد األةان واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصيييييايد األةان، باعتبارها آليات 
إنشاء منظمات إقليمية إلدارة مصايد األةان تعىن باألنواع واملناطق الل نظر يف األةان وصو ا. و  جع األعياء على ال

 مع مراعاة سيادة الدول الساحلية بشأن هذه املسألة.، ا بعدمل يتم تغطيته
 

اللجنة املنظمة إىل مواصييييييييييييييلة تعاو ا مع األعهزة اإلقليمية ملصييييييييييييييايد األةان واملنظمات اإلقليمية إلدارة  ودعت -82
ىل دورها  يييارت إقّدمته املنظمة من دعم إىل  يييبكة أمانات هيئات املصيييايد اإلقليمية، وأ ما على وأثنتمصيييايد األةان، 

بأن  أوصيييتو املهم يف تيسيييذ تنسييييق وتبادل اخل ات والدروس املسيييتخلصييية من عانب األعهزة اإلقليمية ملصيييايد األةان. 
  ّصص املنظمة املزيد من املوارد لعمل  بكة أمانات هيئات املصايد اإلقليمية.

 
األعهزة االسيييييييييتشيييييييييارية إىل األعهزة القائمة على من توعيه الاللجنة من املنظمة أن تواصيييييييييل دعم إعادة  وطلبت -83

ة اإلقليمية ، وتيسذ تعزيز اهليئاألطلسيلجنة مصايد أةان  رق وسط األطلسي وهيئة مصايد أةان غرب وسط اإلدارة ل
 دن.ع ملصايد األةان، وتقدمي الدعم من أعل إنشاء منظمة تربية األحياء املائية ومصايد األةان يف البحر األمحر وخليا

 
ان زيادة قدرة قطاع مصييييييييييايد األة من أعللعمل املنظمة الرامي إىل تنمية القدرات  عن تقديرهااللجنة  وأعربت -84

ملسيييياعدات اإلغاثة يف حاالت الكوارث الل قّدمت إىل قطاع مصييييايد  وأعربت عن تقديرهاعلى الصييييمود أمام الكوارث، 
 .2017ذ الل ضربت املنطقة يف عام األةان يف منطقة البحر الكارييب بعد األعاص

 
اللجنة على عمل املنظمة والشييييييييييييييركاء يف املوارد من أعل الرتويا لنها النظام اإليكولوعي يف مصييييييييييييييايد  وأثنت -85

األةان وبرناما نانسيييييين لنها النظام اإليكولوعي يف مصييييييايد األةان وبرناما احمليطات املشييييييرتكة وبرناما املناطق الواقعة 
 الوالية الوطنية. خارج نطاق
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 2030خطة التنمية المستدامة لعام 
 

 وأبرزتمنها.  14اللجنة على أةية أن حيقق األعييييييييياء أهداف التنمية املسييييييييتدامة، ال سيييييييييما اهلدف  دت ييييييييدّ  -86
ملنظمات امع األهداف السياساتية للصكون الدولية امللزمة وغذ امللزمة واألعهزة اإلقليمية )مبا فيها هذه األهداف اتساق 

 اإلقليمية إلدارة مصايد األةان( والسلطات الوطنية.
 

اللجنة إىل أّن مسييؤولية رفع التقارير عن أهداف التنمية املسييتدامة تعود لألعييياء، أقّرت بأّن املنظمة  أ ييارتوإ   -87
هي وكالة األمم املتحدة الرئيسييية املسييؤولة عن مصييايد األةان )البحرية ويف املياه العذبة( وتربية األحياء املائية وتؤدأل دورًا 

املسييييييييتدامة  التنميةمن أهداف  14يف تتبع التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف هاًما يتمثل يف مسيييييييياعدة السييييييييلطات املختصيييييييية 
 .2030األهداف األخرى خلطة عام و 
 

 دعمهييا لتوطيييد التعيياون بني املنظميية واألعهزة الييدولييية واإلقليمييية والوطنييية بيياإلضيييييييييييييييافيية  جمييدًدااللجنيية  أكييدتو  -88
مية ملناسييييييييييبة لرصييييييييييد التقدم احملرز من أعل حتقيق أهداف التنإىل القطاع اخلاص من أعل تعزيز تطوير وتنفيذ املؤ ييييييييييرات ا

 املستدامة وأهداف آيتشي للتنوع البيولوعي املتصلة مبصايد األةان.
 

وأ ييييييارت اللجنة إىل عدم وعود منهجية معرتف قا دولًيا للقسييييييم األدىن الثالت من املؤ ييييييرات اخلاضييييييعة لرعاية  -89
إعداد يسييييييييييذ تبلورة املنهجيات املناسييييييييييبة ل يفاضييييييييييطلعت به املنظمة إلحراز تقدم  على العمل الفين الذأل وأثنتاملنظمة. 

 التقارير عن املؤ رات من قبل األعياء.
 

 اللجنة على احلاعة إىل ضييييييييييييييمان قابلية املقارنة واالتسيييييييييييييياق يف التقارير املرفوعة عن املؤ ييييييييييييييرات  دتو ييييييييييييييدّ  -90
 مبوازاة تقليل العبء امللقى على األعياء قدر املستطاع.على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية 

 
اللجنة على أنّه باإلمكان اسيييييييييتخدام البيانات واملعلومات املتاحة من خالل االسيييييييييتبيان اخلاص باملدونة  واتفقت -91

بإعراء  ، ورهًناإدايلبشييييييييييكل  يتشييييييييييي للتنوع البيولوعيأهداف ألرفع التقارير عن مؤ ييييييييييرات أهداف التنمية املسييييييييييتدامة و 
 نحمي ماحيثمن هذا التقرير،  19لفقرة األعييييييييياء ما يلزم من مشيييييييياورات ومصييييييييادقة على املدخالت على  و ما عاء يف ا

 .الوطينالذأل حيرزونه على املستوى تقدم اإل ن برفع التقارير عن الح يصر بشكل  األعياء
 

نمية القدرات تأن رفع األعيييياء للتقارير عن هذه املؤ يييرات باسيييتخدام املنهجية اجلديدة يقتييييي اللجنة  وأبرزت -92
املؤسيييسيييية والبشيييرية وتعبئة املوارد لكي يتمكن األعيييياء من العمل بصيييورة مسيييتقلة على دع البيانات عن أهداف التنمية 

 املستدامة والصكون الدولية  ات الصلة ورصدها ورفع التقارير عنها.
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 تعزيز قدراهتم اإلحصيييييييييائية وتوفذ البياناتعلى مسييييييييياعدة األعيييييييييياء  االسيييييييييتمرار يفاملنظمة من اللجنة  طلبتو  -93
ا تقدمي الدعم لتوف وطلبتواملعلومات املتاحة لديهم، خاصييييية يف احلاالت الل تفتقر إىل البيانات.  ذ أدوات وخطوط أيييييييً

 .ذا النشاطتوعيهية يف جمال النشر للمساعدة على االضطالع ق
 

اللجنة بأوعه التآزر القائمة بني أهداف التنمية املسيييتدامة واالقتصييياد األزرق مع احلاعة إىل توسييييع نطاق  وأقّرت -94
 التعاون من أعل تطوير منصييييييات وعمليات اقتصييييييادية عديدة )على غرار املنتدى األزرق واملوانمل الزرقاء واملوضيييييية الزرقاء(

 بطريقة مستدامة.
 

ه كل من   استيافتيفالذأل تشرتن االقتصاد األزرق املستدام، القادم بشأن املؤمتر الرفيع املستوى باللجنة  بترحّ و  -95
 .2018تشرين الثاين نوفم /  28إىل  26 خالل الفرتة من كندا وكينيا يف نذويب، كينيا،

 
تعددة القطاعات الوعي بالنها املاالرتقاء مبستوى و لتوضيح لأن تعزز املنظمة التواصل  عن ضرورةاللجنة  وأعربت -96

 .بادرة النمو األزرقاخلاصة مبأفيل خططها بشكل يع أن تو  2030بالنسبة إىل مبادرة النمو األزرق وحتقيق خطة عام 
 

اللجنة كذلك من املنظمة اسيييتعراض الفرص املمكنة بالنسيييبة إىل مبادريت النمو األزرق واالقتصييياد األزرق  وطلبت -97
وعرض  لك على الدورة السييييييييييييييابعة عشييييييييييييييرة للجنة الفرعية املختصيييييييييييييية بتجارة األةان التابعة للجنة مصييييييييييييييايد األةان 

 .2019 عام يف
 

 ألخرىالمسائل المتعلقة بتغير المناخ والمسائل البيئية ا
 

اللجنة بعمل املنظمة يف جمال أثار تغذ املناخ على مصيييييييايد األةان وتربية األحياء املائية، وبتعاو ا مع أ يييييييادت  -98
أييييييييييا إىل إدراج تغذ املناخ مؤخراً يف جمموعة من الصييييييييكون  وأ ييييييييارتاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشييييييييأن تغذ املناخ، 

 واملبادرات الدولية.
 

ية ثار تغذ املناخ يف قطاعي مصيييييايد األةان وتربية األحياء املائااسيييييتعراض املنظمة الشيييييامل على اللجنة  أثنتو  -99
احملّددة  ماةاهتتعزيز مسيييلإىل أنه سييييشيييكل دعماً ال غىن عنه بالنسيييبة إىل األعيييياء  مع اإل يييارةوخيارات التكّيف املتاحة، 

 .موطنياً وخطط التكيف الوطنية اخلاصة ق
 

اللجنة على ما تعاين منه جمتمعات مصييييييايد األةان وتربية األحياء املائية من ضييييييعف أمام تغذ املناخ  و ييييييّددت -100
ألةان ثار املرتتبة على مصايد ااا خاصة إزاء قلقعّما يساورها من يف هذا الصدد  وأعربت، القصوى حداث املناخيةواأل

 النامية.الصغذة النطاق والدول اجلزرية الصغذة 
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اللجنة على أن التصييييييدأل بشييييييكل فعال لتغذ املناخ يقتيييييييي توخي الفعالية يف إدارة مصييييييايد األةان  و ييييييّددت -101
أته والتخفيف من وطإعداد خطوط توعيهية بشييييييييييييأن التكّيف مع تغذ املناخ  وطلبت. 2030يتما ييييييييييييى مع خطة عام  مبا
للخ اء بشييأن  سييتيييافة حلقة عملالبالعرض الذأل قّدمته كندا  ورّحبتقطاعي مصييايد األةان وتربية األحياء املائية،  يف

 يف لل تغذ املناخ. إدارة مصايد األةان
 

ان منها وضييييع خطة خاصيييية مبصييييايد األة وطلبتاللجنة بعمل املنظمة حول تعميم التنوع البيولوعي  وأ ييييادت -102
إطار عمل ومسيييياةة يف  يولوعيالتنوع البن اسييييرتاتيجيتها املتعلقة بكجزء مالتنوع البيولوعي وتنفيذها  تربية األحياء املائية و و 

، باالسيييتفادة من منصييية تعميم التنوع البيولوعي التابعة هلا. وأ يييارت أيييييا إىل 2020اتفاقية التنوع البيولوعي ملا بعد عام 
 ملتصلة مبصايد األةان.فيها املسائل ا املنظمة يف املنتديات الدولية الل تركز على البيئة والل تناقو مشاركةضرورة زيادة 

 
 اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات ال ية املهددة باالنقراضأّن املنظمة و وأحاطت اللجنة علماً ب -103

املوارد املائية الة حمن املعايذ لتوصييييييييييف واألعهزة الدولية املعنية األخرى تسيييييييييتخدم جمموعة الطبيعة  االحتاد الدويل حلف و 
ايذ املسييييييتخدمة املع من أعل توحيدتلك األعهزة الدولية األخرى من املنظمة مواصييييييلة تعاو ا مع  وطلبتاملسييييييتغلة جتارياً 

مع تلك  أن تبحت املنظمة يف إمكانية التعاون واقرتحت. إىل أقصييييييييييى حد ممكن املوارد املائية املسييييييييييتغلة جتارياً  لتوصيييييييييييف
 األنواع.   تلكاملنظمات لرصد حالة حف

 
نظمة على امل و ييييييييّجعت. اللجنة بعمل املنظمة املتعلق مبعدات الصيييييييييد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة وأ ييييييييادت -104

يييل املمارسييات تطوير أفإعراء املزيد من العمل بشييأن التقييم الكمي اثار معدات الصيييد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة و 
رها، انتشييييييييييال املعدات وإعادة تدوي، وتوثيقها، مبا يشييييييييييمل صيييييييييييد املرتوكة أو املفقودة أو املهملةمعدات الملعاجلة مسييييييييييألة 

كية، للحد قدر املسيييييييتطاع من مسييييييياةتها يف التلوث البحرأل باملواد البالسيييييييتيواسيييييييتخدام املعدات القابلة للتحلل بيولوعياً 
 .باإلضافة إىل احلد من الصيد املسترت

 
ط التوعيهية اخلطو  وأقّرتاللجنة بالتوصييييات الصيييادرة عن املشييياورة التقنية بشيييأن وسيييم معدات الصييييد،  ورّحبت -105

ات الصييييلة عاجلة القيييييايا  لوضييييع اسييييرتاتيجية عاملية  يييياملة مل وأعربت عن تأييدهاالطوعية بشييييأن وسييييم معدات الصيييييد. 
ألةان الصييغذة مشيياركة مصييايد ا و ييّجعتوط التوعيهية، دعم تنفيذ اخلطولاملفقودة أو املهملة  عدات الصيييد املرتوكة أومب

األعهزة و قليمية املعنية والرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصييييييييييييييايد األةان النطاق واحلرفية ومنظمات إدارة مصييييييييييييييايد األةان اإل
 .املعنية األخرىالدولية 

 
ات البحرية صييوص الصيييد العرضييي للثديياللجنة بعمل املنظمة حول الصيييد العرضييي، مبا يف  لك العمل خب ورّحبت -106

والتوصيات املنبثقة عن حلقة عمل اخل اء بشأن الوسائل واألساليب الكفيلة بالتقليل من نفوق الثدييات البحرية يف عمليات 
واملنظمات عنيني اخل اء املاألعيييياء و اللجنة املنظمة على مواصيييلة عملها والتعاون مع  و يييّجعتالصييييد وتربية األحياء املائية. 

إعداد أفييييييييييل  يف ات الصيييييييييلة، مثل اهليئة الدولية لشيييييييييؤون صييييييييييد احليتان وهيئة مشال احمليط األطلسيييييييييي للثدييات البحرية، 
 .املمارسات يف  كل خطوط توعيهية فنية. وهذا من  أنه أن يقتيي املزيد من املشاورات يف ما بني األعياء
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 لك  ين الذهب وغذمن تعد ، مبا يف  لك اجلزيئيات البالستيكية،إزاء تأثذات التلوث عن قلقهااللجنة  وأعربت -107
املنظمة على مواصيييييييلة دع املعلومات عن آثاره على موارد تربية األحياء املائية  و يييييييّجعت ةعلى املوارد املائيمن املصيييييييادر، 

برناما  مل عملا يشسواء، مب حدٍ  املياه العذبة علىوانعكاساته على سالمة األغذية، يف النظم البحرية و  مصايد األةانو 
 لنها النظام اإليكولوعي يف مصايد األةان.  نانسن 
 

لى املنظمة ع و يييّجعت اإلنسيييانالييييوضييياء حتت املاء النا يييئة عن أنشيييطة مع القلق إىل مسيييألة اللجنة  يييارت وأ -108
 وتبعاهتا االعتماعية واالقتصادية. املوارد البحريةإعراء استعراض ألثرها على النظر يف 

 
برنييامج عمييل منظميية األغييذييية والزراعيية في مجييالي مصيييييييييييايييد األسييييييييييميياك وتربييية األحييياء المييائييية 

 اإلطار االستراتيجي للمنظمة ضمن
 

نظرت اللجنة يف برناما عمل املنظمة يف جمايل مصيييايد األةان وتربية األحياء املائية ضيييمن اإلطار االسيييرتاتيجي  -109
األهداف حتقيق سيييياهم يف تعلى أ ا  واتفقت .2017-2016للنتائا الل حتققت يف الفرتة  وأعربت عن تقديرهاللمنظمة 

 يف هذا القطاع. ه األخذةهذاالسرتاتيجية للمنظمة الل تظل مهمة لتوعيه عمل 
 

ل من أعيي لعمييلا لبيياعتبييارهييا إطييارً  عييدواهيياعلى دعمهييا ملبييادرة النمو األزرق، وأكييّدت التييأكيييد اللجنيية  وأعييادت -110
تشييجيع ى قذا الصييدد وعر  حتقيق نتائا ملموسيية بالنسييبة إىل عمل املنظمة يف جمايل مصييايد األةان وتربية األحياء املائية.

اج األنشيييطة اإلقليمية املنفذة حالًيا يف إطار مبادرة النمو األزرق ضيييمن برناما عملها، باإلضيييافة إىل دعم املنظمة على إدر 
 عملية وضع مبادرات إقليمية عديدة. 

 
وأ يييييارت إىل اتسييييياع نطاق عملها يف جمال احمليطات.  اللجنة مبشييييياركة املنظمة يف مبادرات النمو األزرق ورّحبت -111

 ياء املائية.ستدامة ملصايد األةان وتربية األحاملعاملية و الدارة على ضرورة إبقاء األولوية للعمل التقليدأل دعًما لإل و ددت
 

مع اإل يييييييييييارة إىل أةية عمل املنظمة ملسييييييييييياندة  2019-2018اللجنة جماالت العمل  ات األولوية للفرتة  وأقّرت -112
 منها. 14حتقيق أهداف التنمية املستدامة، ويف طليعتها اهلدف 

 
االجتاهات برناما العمل وامليزانية التطورات و  تنفيذاللجنة من أمانة املنظمة أن تأخذ بعني االعتبار عند  وطلبت -113

هات العاملية و/أو اخلاصييييييييية بالقطاع، وكذلك التوصييييييييييات الصيييييييييادرة عن من التطورات واالجتا  ات الصيييييييييلة باملناخ وغذها
 املؤمترات اإلقليمية للمنظمة املتعلقة مبصايد األةان وتربية األحياء املائية.

 
السييييييليب لتغذ املناخ  للتأثذ اخاصيييييي ااهتمام 2019-2018املنظمة للفرتة رناما عمل يويل باللجنة بأن  أوصييييييتو  -114

  يييييييا معاحتسييييييني مصييييييايد األةان وتربية األحياء املائية مت من أعلالدول اجلزرية الصييييييغذة النامية على والكوارث الطبيعية 
 .2030عام لاملستدامة خطة التنمية و  14 هدف التنمية املستدامة

 



C 2019/23 22 

 

مع غذها من املنظمات الدولية واألعهزة اإلقليمية ملصايد األةان  التعاوناللجنة املنظمة على مواصلة  و ّجعت -115
لتوعية باملسييييييييييياةة اإلجيابية ملصيييييييييييايد األةان وتربية األحياء املائية من أعل اواملنظمات اإلقليمية إلدارة مصيييييييييييايد األةان 

 اجلهود. تكراردأل احتقيق التنمية املستدامة، وتف يف
 

ة الكفاءة الفنية الل تتمتع قا املنظمة يف جمايل مصييييييييايد األةان وتربية األحياء املائياللجنة على قيمة  و ييييييييّددت -116
 احلفا  على هذه القدرات وتعزيزها بقدر أك . وأكدت على أةية

 
على أةية الوليفة الرئيسية الل تؤديها املنظمة يف دع اإلحصاءات عن مصايد األةان  التأكيداللجنة  وأعادت -117

كي يسييرت ييد قا ل ، مبا يف  لك البيانات املصييّنفة بسييب اجلنسييني كلما أمكن  لك،وتربية األحياء املائية وحتليلها ونشييرها
 .التنمية املستدامة األعياء عند وضع سياساهتم وخططهم لتحقيق أهداف

 
األعييييييييياء من املنظمة احلفا  على وعود وحيييييييييور قويني يف امليدان من خالل تنفيذ أنشييييييييطة ملموسيييييييية  وطلب -118
االمتثال لالتفاقات الدولية وتردة اخلطوط التوعيهية الفنية إىل سيييييييييياسيييييييييات وخطط وطنية وإقليمية، باإلضيييييييييافة إىل  تدعم

ربية اسيييات وممارسيييات لتحقيق التنمية املسيييتدامة ملصيييايد األةان وتعملها املعيارأل يف وضيييع معايذ والدعوة إىل اعتماد سيييي
 األحياء املائية.

 
ثي بلدان اجلنوب والتعاون الثالمن خالل التعاون بني تعزيز أفيييييييييييييييل املمارسييييييييييييييات على نظمة املاللجنة  وحثت -119
 تعزيز األمن الغذائي والتغذية.لقطاع مصايد األةان  يف
 

ن أعل كالة التخطيط والتنسيق التابعة للشراكة اجلديدة مو نظمة و املاملزيد من التعاون بني إقامة اللجنة  عتو جّ  -120
ةان اإلقليمية األفريقية مصيييييييييييييايد األ وأعهزةالحتاد األفريقي التابع لمكتب البلدان األفريقية للموارد احليوانية و تنمية أفريقيا 

تنفيذ األطر إضيييييييييافة إىل ، 2019-2018 املنظمة للفرتةومؤسيييييييييسيييييييييات مصيييييييييايد األةان الوطنية لدعم تنفيذ برناما عمل 
 اإلقليمية واسرتاتيجيات اإلصالح يف جمال مصايد األةان وتربية األحياء املائية.

 
 برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة

 
 .2019-2016اللجنة على التقرير املرحلي عن برناما العمل املتعدد السنوات للفرتة  فقتوا -121
 

د  ينبغي أن تتاح ديع وثائق جلنة مصييييايد األةان، مبا يف  لك حالة املوار ي اللجنة إضييييافة املؤ يييير التايل وطلبت -122
السييييمكية وتربية األحياء املائية يف العامل، ظميع لغات املنظمة قبل أربعة أسييييابيع على األقّل من موعد بدء الدورة  ضييييمن 

 وحثت بشيييدةالواردة يف املرفق دال، بالصييييغة  2021-2018من مشيييروع برناما العمل املتعدد السييينوات للفرتة  17الفقرة 
 على التقّيد به.
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ارطة طريق خ أن تدرج يف براما العمل املتعددة السيييينوات املقبلةاألمانة اسييييتكشيييياف إمكانية من اللجنة  طلبتو  -123
 .على األقللجنة لثالث دورات من فرتة شمل ت

 
 مصايد األسماكانتخاب الرئيس ونواب الرئيس للدورة الرابعة والثالثين للجنة 

 
ا والسييييد  Sidi Mouctar Dickoاللجنة السييييد  انتخبت -124 )اليابان( نائًبا أول للرئيس.  Shingo Ota)غينيا( رئيسيييً

 ومت انتخاب كل من كندا و يلي وآيسلندا واألردن ونيوزيلندا نوابًا للرئيس. 
 

 المسائل األخرى
 

 مصايد األسماك: لإلحاطةالتطورات في المنتديات التي تهّم والية لجنة 
 

 ةان.الل هتم والية جلنة مصايد األيف املنتديات اللجنة علماً باملعلومات املقدمة بشأن التطورات  حاطتأ -125
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 أية مسائل أخرى
 

أ ييارت و  اللجنة بتقرير دهورية كوريا عن التقّدم احملرز يف ال ناما الرائد للجامعة العاملية ملصييايد األةان. رّحبت -126
ا إىل اسيييييييييتمرار التعاون بني املنظمة ودهورية كوري ودعواإىل أّن عدًدا من األعيييييييييياء أعربوا عن دعمهم القوأل هلذه املبادرة 

 إلحراز تقدم على صعيد التوصل إىل اتفاق مشرتن كجزء من النها التدرجيي املتفق عليه. 
 

ا إىل أّن دهورية كوريا تعمل  -127 عن كثب مع املنظمة بغرض وضيييييع اللمسيييييات األخذة على وأ يييييارت اللجنة أيييييييً
اتفاق البلد املييف من أعل  راكة ومكتب اتصال يف دهورية كوريا والتوقيع عليه، متهيًدا للتوقيع على مذكرة تفاهم بني 

باسييييتمرار على  اإطالعه وطلبتاملنظمة ودهورية كوريا خاصيييية ب ناما الشييييراكة الرائدة للجامعة العاملية ملصييييايد األةان، 
 اخلطوات املقبلة وتداعياهتا.

 
من األمانة أن تعمد، بالتعاون الوثيق مع املكتب وآخذة بعني االعتبار القواعد اإلعرائية إلنشيييييياء اللجنة  طلبتو  -128

ن يعرض لى أعإنشييياء جلنة فرعية عديدة خمتصييية بإدارة مصيييايد األةان، بشيييأن إمكانية اقرتاح األعهزة الفرعية، إىل إعداد 
خمتلف  اللجنة على ضرورة أن يفّصل االقرتاح و ددتعلى الدورة املقبلة للجنة مصايد األةان لكي ينظر فيه األعياء. 

اجلوانب  ات الصيييييييييلة، مبا يف  لك التداعيات املالية واإلدارية واالختصييييييييياصيييييييييات لتلك اللجنة الفرعية، مبا يف  لك حتديد 
يد األةان. لجنة مصييييييييييييييااألخرى التابعة لدأل ازدواعية العمل مع اللجان الفرعية الكفاءة وتفاالسييييييييييييييبل الكفيلة بتحقيق 

األةان  مصييايدشييأن عمال باألعدول بندا دائما من يييمن تتأن ميكن من هذا القبيل أن جلنة فرعية إىل اللجنة أ ييارت و 
 . وينبغي إتاحة الوثيقة قبل ستة أ هر على األقّل من انعقاد الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األةان. صغذة النطاقال
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة
 

. وسييييييحّدد املدير 2020اللجنة على عقد دورهتا الرابعة والثالثني يف روما خالل الفصيييييل الثالت من عام اتفقت  -129
اور مع مكتييب اللجنيية، املوعييد النهييائي للييدورة، على أن يعرض  لييك على جملس املنظميية يف دورتييه املقبليية العييام، بييالتشييييييييييييييي

 .2019وعلى مؤمتر املنظمة يف دورته احلادية واألربعني يف عام  2018ديسم /كانون األول  يف
 

 اعتماد التقرير
 

ا بتوافق ااراء التغيذات املتفق عليهإدراج كل د األةان بعد يتقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصييييييييييييييا اعتمد -130
 .2018 و/متوزيولي 13 يف
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  ،Peter Thompsonبيان السفير : جيم المرفق
  المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة

 المعني بالمحيطات
 

 ،سيلفا دا غرازيانو عوزيهاملدير العام 

 معايل الوزراء،
 أصحاب السعادة،
 املندوبون املوقرون،

 حيرات السيدات والسادة،
 

طاب صييباحكم ديعا. إنه لشييرف عظيم يل، بصييفل املبعوث اخلاص املعين باحمليطات، أن تتاح يل هذه الفرصيية  
ان جلنة مصييييييايد األةإن ملخاطبتكم اليوم، وأ ييييييكر منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( وجلنة مصييييييايد األةان على  لك. 

ذ من مقاصيييد ع فريد ميكّنها من التأثذ يف جناح أو فشيييل الكثيف وضيييتوعد التابعة للمنظمة، والل جتتمع مرة كل سييينتني، 
وغايته النبيلة املتمثلة يف  14املتعلق باحمليطات. وهلذا، فإين هنا حلشييييد دعمكم لتنفيذ اهلدف  14هدف التنمية املسييييتدامة 

 حف  املوارد البحرية واستخدامها على  و مستدام لتحقيق التنمية املستدامة.
 

لة الرئيسييية، الل أع  عنها يف البيانات األسييبوعية الل أديل قا أمام االعتماعات املعنية باحمليطات الرسيياتكمن و  
ثل التلوث بسيييييييبب آثار تغذ املناخ وتراكم أنشيييييييطة البشييييييير مو . عاين كثذاً يف خمتلف أ اء العامل، يف أن سيييييييالمة احمليطات ت

يف  ية لقلب مسيييييار الرتاعع الذأل تتخبط فيها احمليطات. و نالبالسيييييتيكي البحرأل، جند أنفسييييينا بصيييييدد  ييييين معركة عامل
 خطة معتمدة عاملياً  2015الوقت احلايل خنسر هذه املعركة على كل اجلبهات، ولكن اخل  الطيب هو أننا وضعنا منذ عام 

فادنا واألطفال الذين حوقلب مسيييييار دورة الرتاعع وللوفاء مبسيييييؤولياتنا عن رعاية احمليطات ملا فيه صيييييا  أطفالنا وأ للكفاح
 احلياة العجيبة على هذا الكوكب.على يبصروا بعد النور  مل
 

ا بكل بسيياطة، مبثابة وفاء باتفاق باريس املتعلق باملناخ وبأهداف التنمية املسييتدامة الل اعتمدهتهي، خطتنا إن و  
اخليياص  14احلييال على اهلييدف  بطبيعييةينصيييييييييييييييب  رتكيز اخلطييةف ،يف مييا يتعلق بيياحمليطييات. و 2015األمم املتحييدة يف عييام 

 .املؤمتر املعين بيياحمليطييات ،2017يف نيويورن يف يونيو/حزيران  ،بيياحمليطييات، والييذأل من أعييل دعمييه عقييدت األمم املتحييدة
مصيييييييييا  ديع أهداف التنمية املسيييييييييتدامة، من الصيييييييييحة والتغذية إىل ناول يت 14وقد رأينا يف  لك املؤمتر كيف أن اهلدف 

حمليطات يف ا اهلائل للعمل بشييأند مشيياهدة امل وأدتوقدرة البيئة على الصييمود.  املسييتدامة ئق والبنية األسيياسيييةالعمل الال
  .قييتنا ويةقت إىلمنذ انعقاد مؤمتر نيويورن،  انقيتخالل السنة الل ، خمتلف أ اء العامل
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 أصحاب املعايل والسعادة، حيرات السيدات والسادة،
 

األةان التجارية الرئيسيييية يف تراعع خالل السييينوات اخلمسيييني املاضيييية، مع عقود من الصييييد لقد للت مصيييايد  
تبعات سلبية ليس فقط على سالمة احمليطات، بل أييا على سبل معيشة البشر واألمن الغذائي العاملي.  ااملفرط كانت هل

ع ما طلبه منا م املية إىل أقصيييى حد ممكن، متا يييياً وينبغي علينا، ملا فيه صيييا  الناس والكواكب، حتسيييني إدارة املصيييايد الع
قبل ثالث سنوات. و ن يف جلنة مصايد األةان، منتلك اخل ة الفنية والسلطة السياسية  14قادتنا عندما اعتمدوا اهلدف 

ا من أعل قمصيييايد األةان وقييييايا احمليطات املرتبطة قييييايا الالزمة يف قطاع مصيييايد األةان لتحقيق  لك. وهنا تلتقي 
 ؛ ومن مث فإن جلنة مصيييييايد األةان مطالبة بالوفاء قذا املطلبالالزمة ا ا  قرارات فعالة بشيييييأن التوعيهات والسيييييياسيييييات

 السامي أكثر من أأل وقت ميى يف لل هذه األوقات العصيبة.
 

اخرين، ملصييلحة اوبفيييل هذا اللقاء الذأل ينظم مرة كل سيينتني يف روما، وبدعم إضييايف من املنظمة وأصييحاب ا 
ّكن من حتسييني إدارهتا الوطنية واإلقليمية ملصييايد األةان والظروف االعتماعية االقتصييادية لسييكا ا  فإن الدول األعييياء مت 

 .على املستوى الداخليوصناعاهتا 
 

 أصحاب املعايل والسعادة، حيرات السيدات والسادة،
 

سيييييييييييياعينا متكتسييييييييييييي دود البشيييييييييييير و ومهم. ومن هذا املنطلق، ب إن األةان املهاعرة والتيارات البحرية ال تأبه 
دارة مصييييييييييايد املنظمات اإلقليمية إل تعت اإلقليمية أةية حاةة بالنسييييييييييبة إىل احلوكمة اجليدة للمحيطات ومواردها. وهلذا، 

عل مسيياعدة كلل من أمن مسييؤولياتنا عن رعاية احمليطات، وأين أ يييد بأولئك الذين يعملون بال   اً أسيياسييي اً األةان عنصيير 
املنظمات اإلقليمية إلدارة مصييييييايد األةان على الوفاء باملهام امللقاة على عاتقها. ولذلك، فإن اسييييييتمرار بعض املنظمات 

، يشكل ض بشكل عسيم فعاليتها يف جماالت هامةاإلقليمية إلدارة مصايد األةان يف املعاناة من حمدودية املوارد، مبا يقوّ 
، رمبا من خالل إنشاء آلية مالية مشرتكة، ألنه ال ميكننا أن نشعر بالرضا إزاء جناح هذا الوضعغي تدارن مصدر قلق. وينب

يف  ،د يتعنيقمنظمة إقليمية إلدارة مصيييايد األةان يف أعزاء من احمليط، يف حني أن منظمات أخرى يتعذر عليها  لك. و 
 األةان من أعل زيادة إنتاعيتها وفعاليتها. بعض احلاالت، إعادة تنظيم املنظمات اإلقليمية ملصايد

 
ا الصدد،  لذلك، فالعمل املشرتن هو احلل، ويف هذو وعندما يتعلق األمر باحمليطات، فاألمر يهمنا بالفعل ديعا.  
شييييرتكة ماملناسييييب، مع القيادة املناسييييبة، للتمّكن من إنشيييياء آلية مالية فل من أن منظمة األغذية والزراعة هي احمل كلي ثقة

 مقرتحة وتر يد نظام املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األةان ككل.
 

 أصحاب املعايل والسعادة، حيرات السيدات والسادة،
 

 14 كما أ ييييييييييرت إىل  لك سييييييييييابقا، تؤدأل جلنة مصييييييييييايد األةان دورا حاةا يف حتقيق الغرض األعلى للهدف 
واملتمثل يف حف  املوارد البحرية واسيييتخدامها على  و مسيييتدام لتحقيق التنمية املسيييتدامة. وأود أن ألفت عنايتكم إىل أن 

احملرز يف تقدم لاربعة مؤ يييييييييييييرات، لقياس هي اجلهة الراعية ألاملنظمة، يف ما يتعلق مبصيييييييييييييايد األةان وتربية األحياء املائية، 
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ية. وبعد اإليكولوعية واالعتماعية واالقتصيياد -السييتدامةركيزة ال ةالثالث اجلوانبدعم بشييدة أ ا ديعها تإىل ، و 14اهلدف 
مناقشيييييييييات خالل األيام القليلة من ما سيييييييييتقومون به االطالع على عدول أعمال اللجنة، أرى أ ا عوهرية بالنسيييييييييبة إىل 

 أعرضها عليكم.يل، انطالقا من روح االستدامة العاملية، أن  ااةحو القادمة، ولذلك 
 

 واملؤ رات األربعة  ات الصلة هي على النحو التايلي
 

كية يبنّي حتليل املنظمة أن ثلت األرصييدة السييم .ي نسييبة األرصييدة السييمكية داخل مسييتويات مسييتدامة بيولوعياً 14-4-1
الية تشييييذ إىل أن احلما زال يتعرض لالسييييتغالل غذ املسييييتدام. ويف حني أن نسييييبة الصيييييد املفرط قد تراععت، فاملؤ ييييرات 

الوضيييع مل يتغذ مبا فيه الكفاية لبلوغ هذا املقصيييد. وأحيطكم علما بأننا باعة إىل أن نكون صيييرحيني مع أنفسييينا يف تقييم 
، ووضع السياسات واإلعراءات املطلوبة دون 2020هذا املقصد العاملي واملتمثل يف القياء على الصيد املفرط بلول عام 

 أقل من سنتني للقيام بذلك.تأخذ. وأمامنا 
 

ي التقدم احملرز من عانب البلدان يف مدى تنفيذ الصييييييييييييييكون الدولية الرامية إىل مكافحة الصيييييييييييييييد غذ القانوين 14-6-1
 ن ندرن أن الصيد غذ القانوين يندرج يف صلب هذه املسألة، ويؤدأل إىل تقويض إدارة مصايد  .إبالغ ودون تنظيم دون

إدارة مصايد  . ويتمثل احلل للقياء عليه يف حتسني وأل املشروعيةل صيادأل األةان ذوخي اء العامل، األةان يف خمتلف أ
األةان والرقابة  ات الصيييلة من خالل حتسيييني احلوكمة والشيييفافية والتعاون الدويل. ولذلك، ونيابة عن جمتمع للمحيطات 

لل تتخذها ا هذه املشييييكلة من خالل االتفاق بشييييأن التدابذيشييييعر باالمتنان، أعرب عن  ييييكرأل للتقدم احملرز يف معاجلة 
دولة امليناء الصيييييادر عن املنظمة والصيييييكون التكميلية. كما أثين على العمل الذأل يتم االضيييييطالع به بالتعاون مع منظمة 

ممارسييات ضييارة ملفرط و التجارة العاملية واألونكتاد من أعل إزالة اإلعانات املقدمة ملصييايد األةان والل تسييهم يف الصيييد ا
 يف جمال مصايد األةان.

 
إىل تشييييييذ  بعض التقديراتفإال أن الصيييييييد غذ القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ما زال حيدث على نطاق كبذ،  
مليار دوالر أمريكي يف السيييييييييييييينة. وهذه الظاهرة املخزية تؤدأل إىل تقويض اجلهود الوطنية واإلقليمية والعاملية  23ما قيمته 

إلدارة مصييييايد األةان على  و مسييييتدام، وينبغي يف هذا اليوم والعصيييير عدم التغاضييييي عنها. وقد آن األوان بالنسييييبة إىل 
ديع الدول األعيييييييييييياء للتصيييييييييييديق على االتفاق بشيييييييييييأن التدابذ الل تتخذها دولة امليناء لتعزيز قوانينها ولوائحها املتعلقة 

ل أ يييييييييييرت إليها اجلبهات المن بني  ،هذه عبهة ميكننا فيهايف حق املخالفني. و  مبصيييييييييييايد األةان وال ا  إعراءات فعالة
وقفنا بزم وثبات تأييدا لسيييييييييييييييادة القانون واحلوكمة اجليدة، مدعومني باإلرادة ما إ ا  الفوز عاعال وليس آعال سييييييييييييييابقا،

 السياسية الدولية.
 

دان احمللي اإلدايل يف الدول اجلزرية الصييغذة النامية وأقل البلي اسييتدامة مصييايد األةان كنسييبة مئوية من الناتا 14-7-1
يرتبط هذا املؤ ييير باجلانب االقتصيييادأل لركيزة االسيييتدامة، خاصييية يف ما يتصيييل بالدول األكثر اعتمادا  منوا، وديع البلدان.

مية، أتوعه زرية الصغذة الناأ در من إحدى الدول اجلكوين على احمليطات حيت أن البدائل االقتصادية األخرى حمدودة. و 
بالشيييييكر إىل جلنة مصيييييايد األةان على تركيزها على مصيييييايد األةان وتربية األحياء املائية كمصيييييدر لتوفذ األمن الغذائي 

 وسبل املعيشة املستدامة.
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را انتقل إىل عصيييييير التأثذ البشييييييرأل، فإن محاية سييييييبل معيشيييييية اجملتمعات املسييييييتيييييييعفة سييييييتتطلب رؤية وابتكن  إو  
 تربية األحياء املائية بكل تأكيد أولوية رئيسية بالنسبة إىل البشرية.جيب أن تشكل واستثمارا، ويف هذا الصدد، 

 
وأود أن أ يييييكر أيييييييا املنظمة على دورها النشيييييط يف عمل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشيييييأن تغذ املناخ وأن  
ة دار مطبوع كبذ عن آثار تغذ املناخ على مصييييايد األةان وتربييوم غد سيييييشييييهد تنظيم حدث عانيب إلصييييأن أ ييييذ إىل 

 األحياء املائية.
 

ي التقدم الذأل حترزه البلدان يف مدى تطبيق إطار قانوين/تنظيمي/سييييياسييييايت/مؤسييييسييييي يعرتف بقوق مصييييايد 1-ب-14
انب االعتماعي بشيييكل وثيق باجل يتعلق هذا املؤ ييير األةان الصيييغذة يف الوصيييول إىل املوارد البحرية وحيمي هذه احلقوق.

السييييييييتدامة وهو باعة أييييييييييا إىل مسيييييييياعدة جلنة مصييييييييايد األةان. وجيب علينا ضييييييييمان االعرتاف بقوق صييييييييغار ركيزة ال
إمكانية الوصول املناسب إىل املوارد واألسواق. وميكن للجنة مصايد األةان تزويدهم بهم حق قدرهم و ؤ املشغلني، وإعطا

 قيق  لك.أن تقوم بالكثذ لتح
 

مسيييييألة أخرى من  يييييأ ا أن تطرق إىل ، اةحوا يل أن أ14وقبل أن أختتم إ ييييياريت إىل خمتلف مؤ يييييرات اهلدف  
 تستفيد كثذا من اهتمام الوفود الوطنية اجملتمعة اليوم يف روما. إين أ ذ إىلي

 
يف املائة على األقل من املناطق السييييييييييياحلية والبحرية، مبا يتسيييييييييييق مع القانون الوطين والدويل  10ي حف  5-14املقصيييييييييييد 

يف املائة، يف لل أقل من  10إن حتقيق مقصيييييد حف   .2020واسيييييتنادا إىل أفييييييل املعلومات العلمية املتاحة، بلول عام 
اعة إىل للتحقيق إ ا ما ضيييييياعفنا عهودنا. و ن بسيييييينتني من املوعد احملدد، يعت  حتديا هائال، ولكنه مقصييييييد قابل قطعا 

املزيد من الشيييراكات بني احلكومات واجملتمعات احمللية واملؤسيييسيييات اخلذية واملنظمات غذ احلكومية والقطاع اخلاص إقامة 
بيض، وضييع اللن كأما غرض ضييمان والدوائر العلمية حلف  السييواحل بإحلاح أك . وكذلك إىل حمميات حيظر فيها الصيييد ل

 وسنستفيد ديعنا من مناطق إلدارة مصايد األةان التعاونية، ومناطق ساحلية وبرية مدارة بشكل أفيل.
 

إ ا وها ذو حذاحلأخرى  اوأود اإل ييييادة بالبلدان الل أعلنت مؤخرا عن إنشيييياء مناطق برية حممية، وأنا ييييد بلدان 
  املناطق البحرية احملمية بالرصد واإلنفا متتعن العمل ليمان . وبعد  لك ميك2020بلول عام  5-14أردنا حتقيق املقصد 

املناسيييييييييييبني، مع توفذ الدعم يف الوقت  اته لتدابذ احلف  الفعالة األخرى القائمة على املناطق. ونتطلع إىل جلنة مصيييييييييييايد 
 .2020يف املائة بلول عام  10قصد مل اً نشاط وااللتزام حتقيقتحلي بالاألةان ومنظمة األغذية والزراعة لل

 
 أصحاب املعايل والسعادة، حيرات السيدات والسادة،

 
 عقد مؤمتر ثانٍ حاليا يقرتح  ،. وهلذا السيييبب2020يف عام  14أربعة مقاصيييد من املقاصيييد العشيييرة للهدف  هنان 

سييييكون تغال يف لشيييبونة. و ، تشيييرتن يف اسيييتييييافته حكومة كل من كينيا وال  2020لألمم املتحدة معين باحمليطات يف عام 
على النجاح  ة هنالعلى  2020أن نكون قادرين يف عام  ،بالنسييييبة إىل ديع أهداف التنمية املسييييتدامة ،من األةية مبكان

  2030مة لعام خطة التنمية املسيييييييتدا األربعة، وبالتايل التبشيييييييذ باخلذ بالنسيييييييبة إىل التقدم يف 14يف بلوغ مقاصيييييييد اهلدف 
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ليك نفييذ الكياميل لتتهنيا يف جلنية مصيييييييييييييياييد األةيان، إبقياء ال ألييام القليلية القيادمية، أطليب منكم ديعيا،ككيل. وخالل ا
 املقاصد األربعة يف صدارة اعتباراتكم.

 
ديعا على أن  كم. وأحث2020وإن عدول أعمال العمل بشييييييييييييأن احمليطات حافل و ن منيييييييييييييي قدما  و عام  

أعل احمليطات الل أنشييييييييييييأهتا األمم املتحدة والل ميكن الوصييييييييييييول إليها من خالل تكونوا على إملام مبجتمعات العمل من 
مؤمترات دولية  ات أةية مبا ييييييييييييييرة وهنان  .وأن تكونوا عزءا منها ،oceanconference.un.orgاملوقع الشييييييييييييييبكي التايلي 

بالنسييييييبة إليكم ديعا سييييييتعقد هذه السيييييينة على غرار مؤمتر  حميطنا  يف بايل، إندونيسيييييييا، يف  اية أكتوبر/تشييييييرين األول، 
ومؤمتر االقتصييييييييياد األزرق املسيييييييييتدام يف نذويب يف  اية نوفم /تشيييييييييرين الثاين. ويف اللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطات 

تحيييييييييييذية يف األعمال ال يف حني أنلتابعة لليونسييييييييييكو، جيرأل حاليا تصييييييييييميم حمتوى عقد األمم املتحدة لعلوم احمليطات ا
مؤمتر التنوع البيولوعي البحرأل يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية أعمال النطالق على قدم وسيييييييييييييياق نيويورن عارية 

النسبة إىل الذين بشكل معامل مدونة التعدين للسلطة الدولية لقاع البحار. و يف عامايكا تتبينما الوطنية يف سبتم /أيلول. 
للجنة وسأتابع باهتمام كبذ مداوالت دورة ا ،هذا ليس الوقت املناسب لغض الطرف عما جيرألف ،هتمهم سالمة احمليطات

 وأتطلع إىل االنيمام إليكم يف عملكم املقبل. هاونتائج
 

 و كرا على حسن إصغائكم.
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 2021-2018 للفترة السنوات المتعدد العمل برنامج: دال المرفق
 

 2021-2018 للفترة األسماك مصايد للجنة السنوات المتعدد العمل برنامج
 

 للجنة العامة األهداف -أّوالا 
 
 املائية، حياءاأل وتربية األةان مصيييييييايد جمايل يف املنظمة عمل )اللجنة( برناما األةان مصيييييييايد جلنة تسيييييييتعرض -1

 املائية األحياء وتربية األةان مبصيييايد املتعلقة احملددة املسيييائل اسيييتعراض إليها ويسيييند ال اما هذه مثل تنفيذ على وتشيييرف
 .ورألد بشكل( أعياء بلدان) عيو بلد من طلب على بناءً  أو العام، املدير أو املنظمة جملس إليها حييلها الل
 

 2021-2018 للفترة المنشودة النتائج -ثانياا 
 

 استعراض حالة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم -ألف
 
 :النتيجة -2
 

تزويد اجمللس واملؤمتر واجملتمع الدويل ككل بآخر املعلومات وباملشييييييورة احملّددة بشييييييأن حالة مصييييييايد األةان وتربية األحياء 
 خالل الدورات املزمع عقدها.تعاجل الل املهمة املائية يف العامل والقيايا احملّددة 

 
 املؤ رات والغاياتي -3
 

رفع توصيات واضحة ودقيقة وتوافقية تستند إىل آخر املعلومات بشأن حالة مصايد األةان وتربية األحياء املائية يف العامل 
 إىل اجمللس واملؤمتر بوصفها قاعدة متينة لتوعيهاهتما وقراراهتما.

 
 املخرعاتي -4
 

 ا.نظر اجمللس واملؤمتر بشكل إجيايب يف التوصيات الواضحة والدقيقة والتوافقية الل تشكل قاعدة متينة لتوعيهاهتما وقراراهتم
 
 األنشطةي -5
 

 ناقشات عامة حول احلالة الراهنة ملصايد األةان وتربية األحياء املائية يف العامل.ملاللجنة إعراء 
 

 األةية املواضيعية خالل الدورات املزمع عقدها.دة  ات القيايا احملدّ معاجلة 
  



35 C 2019/23 

 

 

 أساليب العملي -6
 

 التشاور الوثيق مع الرئيس وأعياء املكتب ااخرين.
 

 إعراء املكتب لعمل ما بني الدورات بدعم من األمانة لتحديد املواضيع  ات األةية بالنسبة إىل وضع عدول األعمال.
 

 األولويات وتخطيط الميزانيةوضع االستراتيجية وتحديد  -باء
 
 النتيجةي -7
 

توفذ توصييييييييات اللجنة لقاعدة متينة بالنسيييييييبة إىل توعيهات اجمللس وقراراته بشيييييييأن اسيييييييرتاتيجية املنظمة وأولوياهتا وبراجمها 
 وميزانيتها.

 
 املؤ رات والغاياتي -8
 

حصيييول على السيييلون بشيييأن الصييييد الر ييييد )املدونة( للترويا اللجنة بشيييكل أك  السيييتبيان املنظمة املتعلق بتنفيذ مدونة 
 الردود والتقليل من القيود الل حتول دون احلصول عليها.

 
رد األعياء على استبيان املنظمة املتعلق بتنفيذ املدونة وتزويد املنظمة باملعلومات  ات الصلة بشأن مصايد األةان وتربية 

 الفرعية التابعة هلا.األحياء املائية من خالل اللجنة واللجان 
 

رفع اللجنة لتوصيييييييات واضييييييحة وحمّددة إىل اجمللس بشييييييأن االسييييييرتاتيجيات واألولويات وال اما وامليزانية يف جمايل مصييييييايد 
 األةان وتربية األحياء املائية.

 
رناما العمل وامليزانية وبإبراز توصييييات اللجنة املتعلقة باجلوانب  ات الصيييلة باإلطار االسيييرتاتيجي واخلطة املتوسيييطة األعل 

 يف تقرير اجمللس.
 
 املخرعاتي -9
 

اما القطاعية االسييييييرتاتيجيات واألولويات وال  بشييييييأن توصيييييييات واضييييييحة ودقيقة وتوافقية زّود اجمللس بإعداد تقرير للجنة ي
 وامليزانيات.

 
 األنشطةي -10
 

رتبية األحياء تجارة األةان واللجنة الفرعية املختصة باستعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية املختصة ب
 املائية واألعهزة الدستورية أو األعهزة أو املؤسسات األخرى املعنية.

 
 استعراض املشورة الل تقدمها املؤمترات اإلقليمية يف جمايل مصايد األةان وتربية األحياء املائية.
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 جمايل مصايد األةان وتربية األحياء املائية. استعراض تنفيذ برناما العمل وامليزانية يف
 

 صياغة التوصيات بشأن االسرتاتيجيات واألولويات وال اما وامليزانية املتعلقة مبصايد األةان وتربية األحياء املائية.
 

 أساليب العملي -11
 

 التشاور الوثيق مع الرئيس وأعياء املكتب ااخرين.
 

 املنظمة املعنية.التعاون الوثيق مع إدارات 
 

التنسييييييييق مع اللجنة الفرعية املختصييييييية بتجارة األةان واللجنة الفرعية املختصييييييية برتبية األحياء املائية واألعهزة الدسيييييييتورية 
 األخرى.

 
 التنسيق مع جلنة املالية بشأن املسائل املالية وتلك املتصلة بامليزانية.

 
 علقة باالسرتاتيجية واألولويات.املسائل املت خبصوصالتنسيق مع جلنة ال ناما 

 
 املناسب.  بالشكلرفع تقرير عن نتائا اللجنة بشأن مسائل ال ناما وامليزانية إىل اجمللس 

 

 إسداء المشورة حول مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالمية -جيم
 

 النتائا -12
 
 لعاملية.مسائل السياسات واملسائل التنظيمية ا بشأنر توصيات اللجنة قاعدة متينة لتوعيهات املؤمتر وقراراته توفّ 
 

 املؤ رات والغاياتي -13
 

اسيييتخدام املشيييورة والتوصييييات لتوعيه اإلعراءات والسيييياسيييات بحصيييول البلدان األعيييياء على قيمة من مداوالت اللجنة 
 احمللية على  و ما تبل  عنه املنظمة.

 
العاملية يف  مسييائل السييياسييات واملسييائل التنظيمية بشييأنّددة إىل املؤمتر رفع اللجنة على وعه السييرعة لتوصيييات واضييحة وحم

 جماالت واليتها.
 

 سائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية يف تقرير املؤمتر.املتعلقة مبإبراز توصيات اللجنة 
 

 املخرعاتي -14
 

 السياسات.واخلاصة باألطر أو الصكون التنظيمية  بشأنملؤمتر إىل ارفع اللجنة لتوصيات واضحة وحمّددة وتوافقية 
 

  يعلى سبيل الذكر ال احلصر ا ا  أعياء اللجنة ديع اإلعراءات الالزمة قدف تيسذ تنفيذ الصكون، منها
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o  اخلطوط التوعيهية الطوعية ليييييييمان اسييييييتدامة مصييييييايد األةان صييييييغذة النطاق يف سييييييياق األمن الغذائي
 والقياء على الفقر؛

o واخلطوط التوعيهية الطوعية بشأن أداء دولة العلم؛ 
o الل تتخذها دولة امليناء؛ واالتفاق بشأن التدابذ 
o واخلطوط التوعيهية خلطط توثيق املصيد؛ 
o .واخلطوط التوعيهية بشأن وسم معدات الصيد 

 
 األنشطةي -15
 

 استعراض حالة الصكون الدولية  ات الصلة يف جماالت اختصاص اللجنة.
 

النظر يف احللول املمكنة لدعم العمل املّتسيييييييييييق لألعيييييييييييياء فرادى أو داعة من خالل املنظمة واألعهزة األخرى املعنية يف 
 جماالت اختصاص اللجنة.

 
 رفع تقرير عن نتائا اللجنة بشأن مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية إىل املؤمتر بالشكل املناسب.

 

 مل اللجنةفعالية تخطيط ع -ثالثا
 

 النتيجةي -16
 

 هة  و اإلعراءات.تعمل اللجنة بصورة فعالة وكفؤة و املة وموعّ 
 

 املؤ رات والغاياتي -17
 
ت رفع إىل  دة موعهة  و اإلعراءاتها على توصيييييييات حمدّ ؤ واحتوا ،اللجنة بالرتكيز وتقاريرها باإلجياز أعمالم عداول اتسييييييا

 اجمللس واملؤمتر على حٍد سواء.
 

ميع لغات املنظمة قبل ظ حالة املوارد السيييييييمكية وتربية األحياء املائية يف العاملتقرير لجنة، مبا يف  لك الديع وثائق إتاحة 
 لدورة بأربعة أسابيع على األقل.انطالق ا

 
 تقييم النتائا وتنفيذ برناما عمل اللجنة املتعدد السنوات.

 
 املخرعاتي -18
 

ىل واحتواؤها على توصيييييييات حمّددة موعهة  و اإلعراءات ت رفع إ ،اللجنة بالرتكيز وتقاريرها باإلجياز أعمالاتسييييييام عداول 
 اجمللس واملؤمتر على حٍد سواء.

 
 .2018يف عام  2019-2016املصادقة على التقرير املرحلي عن برناما عمل اللجنة املتعدد السنوات للفرتة 
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 .2018يف عام  2021-2018اعتماد برناما العمل املتعدد السنوات للفرتة 
 

 األنشطةي -19
 

 استعراض ممارسات اللجنة والئحتها الداخلية، إ ا دعت احلاعة إىل  لك.
 

 النظر يف طرق حتسني عقد الدورات، مبا يف  لك االستخدام األكثر كفاءة للوقت املتاح.
 

مع القيايا الرئيسية الل  ااجلانبية وفائدهتا، وتيسذ أحداث عانبية أكثر تركيزاً وتنسيقاً متا يً االعرتاف بأةية االعتماعات 
 تتناوهلا الدورات الرئيسية.

 
 تيسذ املزيد من التنسيق والتعاون مع اللجان الفرعية واللجان الفنية األخرى.

 
 وصياغة التقرير النهائي. إيالء االهتمام املستمر للرتتيبات الفعالة لوضع عداول األعمال
 

 أساليب العمل -رابعاا
 

بشييييييأن  املنظمة، وتنسييييييق مع جلنة ال نامارعاها تالل تتعاون اللجنة مع األعهزة الدسييييييتورية وغذها من األعهزة  -20
عهزة امليزانية وكذلك مع األباملتعلقة املسائل املالية و ص املسائل املتعلقة باالسرتاتيجية واألولويات، ومع جلنة املالية يف ما خي

 الرئاسية املعنية األخرى يف املنظمة.
 

 تنسق مع منظمات دولية أخرى نشطة يف جمايل مصايد األةان وتربية األحياء املائية.و  -21
 

 يتزايد أييييياو تييييطلع باألنشيييطة املنتظمة لفرتة ما بني الدورات الل ي يسيييرها الرئيس واملكتب بدعم من األمانة. و  -22
 ما بني مكاتب اللجنة واللجان الفرعية. التنسيق يف

 
 ت شجع وت يّسر مشاركة مراقبني مبن فيهم منظمات اجملتمع املدين.و  -23
 

 ق الرئيس مع املنظمة من خالل إدارة مصايد األةان وتربية األحياء املائية.ينسّ و  -24
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 2: أعضاء اللجنةهاءالمرفق 
 

 عمان فيجي أفغانستان

 باكستان فنلندا اجلزائر

 باالو فرنسا أنغوال

 بنما غابون األرعنتني

 باراغواأل أملانيا أسرتاليا

 بذو غانا النمسا

 الفلبني اليونان أ ربيجان

 بولندا غواتيماال عزر البهاما
 ال تغال غينيا البحرين

 قطر هايل بنغالديو

 دهورية كوريا هندوراس بلجيكا

 رومانيا هنغاريا بوليفيا )دولة

 االحتاد الروسي آيسلندا متعددة القوميات(

 ساموا اهلند ال ازيل

 سان مارينو إندونيسيا بوركينا فاسو

 اململكة العربية السعودية دهورية إيران اإلسالمية بوروندأل

 السنغال العراق كابو فذدأل

 سيشيل آيرلندا كمبوديا

 سنغافورة إسرائيل الكامذون

 سلوفاكيا إيطاليا كندا

 الصومال اليابان تشاد

 عنوب أفريقيا األردن  يلي

 إسبانيا كينيا الصني

 سرأل النكا الكويت كولومبيا

 السودان قذغيزستان الكونغو

 السويد التفيا عزر كون

 سويسرا لي يا كوستاريكا

 تايلند ليتوانيا كوت ديفوار

 توغو مدغشقر كرواتيا

 تونغا ماليزيا كوبا

 تركيا ملديف ق ص

 توفالو مايل اجلمهورية التشيكية

 أوغندا مالطة الشعبية دهورية كوريا

 اإلمارات العربية املتحدة موريتانيا الدميقراطية

                                                      
وقت انعقاد الدورة. وميكن االطالع على األعياء احلاليني على املوقع التايلي   2

fi/ar-ommitteehttp://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/c/ 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/committee-fi/ar/
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 اململكة املتحدة موريشيوس الدامنرن

 دهورية تنزانيا املتحدة املكسيك عيبويت
 الواليات املتحدة األمريكية االحتاديةدولة ميكرونيزيا  اجلمهورية الدومينيكية

 أوروغواأل موناكو إكوادور

  دهورية)فنزويال  املغرب مصر
 البوليفارية موزامبيق السلفادور

 فييت نام ناميبيا غينيا االستوائية

 اليمن هولندا إريرتيا

 زامبيا نيوزيلندا إستونيا

 زمبابوأل نيكاراغوا إثيوبيا

 عزر فذويه )عيو نيجذيا االحتاد األورويب )منظمة 

 منتسب( النرويا عيو(
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