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  األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك املنشأة يف إطار منظمة األغذية والزراعة

  

 موجز
توّفر وثيقة املعلومات هذه حملة عامة عن التطورات والعمل الذي نّفذته األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك املنشأة مبوجب 

وابالستناد إىل  من دستور منظمة األغذية والزراعة منذ الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك. 14و 6املادتني 
خالل الدورة احلادية والثالثني للجنة مصايد األمساك، تتضمن هذه الورقة مقّدمًة للموضوع، اجلوانب اليت أبرزها األعضاء 

وعرًضا لالختالفات الرئيسية بني األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك وفًقا لصكوكها التأسيسية، واملعلومات الواردة عن 
 .عملها ذي الصلة، واليت جرى مجعها وفًقا جملال اختصاصها اجلغرايف
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 املقدمة واملعلومات األساسية -أوالً 
توّفر وثيقة املعلومات هذه حملة عامة عن األنشطة والعمل الذي نّفذته األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك املنشأة  -1

 مساك.من دستور منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) منذ الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األ 14و 6مبوجب املادتني 

وقد أُنشئت هذه األجهزة  ا ملصايد األمساك مبوجب اإلطار القانوين للمنظمة.ا إقليميً ولقد مت إنشاء أحد عشر جهازً  -2
 من دستور املنظمة. 14و 6املادتني مبا يتماشى واألحكام الواردة يف 

من دستور  6يلي قائمة ابألجهزة الدستورية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية املنشأة مبوجب املادة  ويف ما -3
 ):6املنظمة (األجهزة الدستورية ملصايد األمساك املنشأة مبوجب املادة 

 بحر الكارييب؛وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية وال الصغرية النطاق واحلرفية هيئة مصايد األمساك •
 جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا؛ •
 اهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية؛ •
 جلنة مصايد أمساك شرق وسط األطلسي؛ •
 هيئة مصايد أمساك جنوب غرب احمليط اهلندي؛ •
 هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسي. •

ويشار إىل هذا النوع  وظيفة استشارية. 6تؤدي األجهزة الدستورية ملصايد األمساك املنشأة مبوجب املادة و  -4
 األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك بـ"األجهزة االستشارية اإلقليمية ملصايد األمساك". من

من دستور  14املنشأة مبوجب املادة ويف ما يلي قائمة ابألجهزة الدستورية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية  -5
 ):14املنظمة (األجهزة الدستورية ملصايد األمساك املنشأة مبوجب املادة 

 هيئة مصايد أمساك آسيا واحمليط اهلادئ؛ •
 هيئة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى والقوقاز؛ •
 اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط؛ •
 هيئة مصايد التونة ىف احمليط اهلندي؛  •
 .قليمية ملصايد األمساكاهليئة اإل •

عن طريق االتفاقات الدولية بني الدول  14سس األجهزة الدستورية ملصايد األمساك املنشأة مبوجب املادة ؤ وتُ  -6
حيات استشارية واسعة وهي تتمتع بصالحيات تنظيمية إىل جانب صال من غري األعضاء يف املنظمة. قد تشمل بلدا�ً  اليت

ويشار  النطاق وقد تعتمد على سبيل املثال إجراءات متعّلقة ابلصون أو اإلدارة تكون ملزمة للبلدان األعضاء املعنيني.
أن هذه املنظمات  معو  هذا النوع من األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك بـ"املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك". إىل

  هبا، فهي تتمتع مبستوى معّني من اإلستقالل الذايت الوظيفي.من دستور املنظمة تُعترب مرتبطة إدار�ً  14وجب املادة املنشأة مب

تعرض هذه ، 2014ا إىل اهليكل املقرتح يف الدورة احلادية والثالثني للجنة مصايد األمساك املنعقدة يف عام واستنادً  -7
 وجمال اختصاصها اجلغرايف. تهاواليحبسب  ،أما�ت األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساكعنها  أفادتاملعلومات اليت  الوثيقة
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 األنشطة والتطورات أجهزة منظمة األغذية والزراعة اإلقليمية ملصايد األمساك: -ااثنيً 

مصايد األمساك ا لألجهزة االستشارية اإلقليمية ملصايد األمساك واملنظمات اإلقليمية إلدارة يورد هذا اجلزء جتميعً  -8
 التابعة للمنظمة ابالستناد إىل جمال اختصاصها اجلغرايف.

 املياه الداخلية -ألف
 أفريقيا

 جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا

ا إقليميً  ا استشار�ً من دستور املنظمة بوصفها جهازً  6مبوجب املادة  1971أنشأ جملس املنظمة اللجنة يف عام  -9
وهي متثل مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية على مستوى القارة، وتعمل على تعزيز وتشجيع  ملصايد األمساك.

التعاون الدويل يف جمال تنمية موارد مصايد األمساك الداخلية وإدارهتا واستخدامها وحفظها، وتنمية تربية األحياء املائية 
 وتعقد اللجنة دوراهتا عادًة كل سنتني. بلًدا. 37 الدول األفريقية األعضاء فيها البالغ عددهبطريقة مستدامة، يف ا

 .2019نوفمرب/تشرين الثاين  28إىل  26وعقدت الدورة الثامنة عشرة للجنة يف مباكو، مجهورية مايل، يف الفرتة من  -10
 املعنية ابملاشيةاالقتصادية  واهليئةرف التنمية األفريقي ا من البلدان األعضاء ومراقبني اثنني (مصبلدً  29ممثلون عن  هاوحضر 

وتناولت الدورة املواضيع الرئيسية التالية: متابعة أنشطة ما بني الدورات بناء على القرارات  ).والثروة السمكيةاللحوم و 
والتوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشرة؛ واستدامة إنتاج تربية األحياء املائية؛ واخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان 

ئي والقضاء على الفقر ومصايد األمساك الداخلية وتربية صغرية النطاق يف سياق األمن الغذاالاستدامة مصايد األمساك 
األحياء املائية؛ وأمراض األمساك والقيود البيئية؛ وتقاسم اخلربات يف ما يتعّلق بتنمية مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء 

 ية لدول غرب أفريقيا.التحد�ت القائمة يف إقليم اجلماعة االقتصاد - املائية على حنو مستدام يف غرب أفريقيا

وسّلطت الدورة الضوء على املسامهة اليت ميكن أن تقدمها مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف العديد  -11
وأشارت اللجنة إىل النزاعات  من البلدان، مبا يف ذلك براجمها الوطنية للحد من الفقر وحتقيق األمن الغذائي.

للمياه اليت تعيق اإلنتاج املستدام وإىل الدور املهم الذي ميكن أن تؤديه املنظمات املعنية أبحواض  االستخدامات املختلفة بني
 البحريات أو األ�ر يف تسوية هذه النزاعات.

 وأشارت اللجنة إىل أنه لدى معظم األعضاء تشريعات وخطوط توجيهية خاصة برتبية األحياء املائية، ما يدلّ  -12
تعود مبنافع اجتماعية واقتصادية كبرية على السكان  تمنت إىل درجة جتاوزت مرحلة الرتويج وابت قد هذه األخريةعلى أن 

تربية األحياء املائية  تنميةوسّلطت اللجنة الضوء على القيود الرئيسية اليت تعرتض  ولكنها حباجة إىل مواصلة توسيع نطاقها.
ة، وضيق ُسبل احلصول على التمويل والتأمني، وعدم كفاية املهارات يف أفريقيا ومنها: النقص يف األعالف والبذور املناسب

والدراية، وأسواق األمساك غري املنّسقة، وعدم كفاية البحوث وتقاسم البيا�ت واملعلومات، واملنافسة مع مستخدمي املوارد 
ولقد اعرتفت اللجنة ابخلطوط  وائح.اآلخرين من قبيل الزراعة ومصايد األمساك الداخلّية، واإلنفاذ احملدود للقوانني والل

صغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر بوصفها الالتوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك 
 وتطويرها.صغرية النطاق (مبا يف ذلك الداخلية) الا يف اآلراء حول املبادئ والتوجيهات حلوكمة مصايد األمساك ا عامليً توافقً 
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التحد�ت اليت تواجه شأن واستجابة لألمراض والقيود البيئية، أشارت اللجنة إىل احلاجة إىل توفري املعلومات ب -13
واالسرتاتيجية الوطنية بشأن  ،استخدام التدابري الوقائية بدًال من تدابري التصديإىل األمن البيولوجي بطريقة أكثر منهجية و 

 صحة احليوا�ت املائية.

تتمت الدورة بتوجيه نداء قوي إىل البلدان األعضاء للقيام مبا يلي: توطيد إدارة مصايد األمساك الداخلية واخ -14
إقليم أفريقيا؛ وتشجيع تربية األحياء املائية مبا يشمل املزارع اخلاصة الكبرية والصغرية احلجم ومجيع البيئات والنظم؛ ودعم  يف

وتوثيق الروابط بني البحوث واإلرشاد؛ وتشجيع التسويق/مرحلة ما بعد  ،البذورالبحوث، مبا يف ذلك يف جمال األعالف و 
صغرية النطاق الالصيد وتعزيز تبادل التجارب، مبا يشمل الز�رات الرامية إىل ذلك؛ وتوفري الدعم ملصايد األمساك الداخلية 

 والقضاء على الفقر. لز�دة مسامهة القطاع الفرعي يف حتقيق األمن الغذائي والتنمية املستدامة

ا يف مجهورية مالوي رهنً  2021الرابع من عام  الفصلوأشارت اللجنة إىل انعقاد دورهتا القادمة يف املبدأ يف  -15
 وستعقد هذه الدورة ابلتزامن مع العيد اخلمسني إلنشاء اللجنة. ابحلصول على املوافقات الالزمة.

ائية يف أفريقيا اليت هتدف إىل حتفيز النقاش بشأن تربية األحياء مع شبكة تربية األحياء امل العمل اللجنة واصلتو  -16
وخالل دورهتا السابعة عشرة املنعقدة يف ابجنول، مجهورية  املائية، والتبادل التقين، والنهوض برتبية األحياء املائية يف القارة.

، وافقت اللجنة على أنه من أجل إضفاء الطابع الرمسي على شبكة تربية 2017مايو/أ�ر  11إىل  9غامبيا، يف الفرتة من 
ونشر املعلومات حول تربية األحياء املائية  البلداناألحياء املائية يف أفريقيا كمنصة معرتف هبا قانونًيا وتسهيل التعاون بني 

انية التابع لالحتاد األفريقي، وستوفر منظمة بطريقة أفضل، سيتم دمج الشبكة مع املكتب األفريقي للموارد احليو  القارةيف 
، واضطلعت الشبكة منذ ذلك احلني 2018يف عام  وأصبح هذا الدمج سار�ً  األغذية والزراعة اخلربات الفنية املطلوبة.

 2020اط فرباير/شب 19إىل  17ابلعديد من األنشطة، مبا يف ذلك اجتماعاهتا السنوية املنتظمة اليت عقد آخرها يف الفرتة من 
 وخالل هذه الدورة، أوصي أبن يقوم املكتب األفريقي للموارد احليوانية التابع لالحتاد األفريقي يف أكرا، مجهورية غا�.

رئيسي ال دورهابتسريع عملية وضع الصيغة النهائية ملسودة الصكوك القانونية (النظام الداخلي) للشبكة من أجل ضمان  )1(
وابستخدام الصكوك القانونية النهائية إلنشاء موقع إلكرتوين جديد  )2(بية األحياء املائية يف القارة؛ يف التنمية املستدامة لرت 

وبتوسيع نطاق والية الشبكة لتشمل توليد املعارف وبناء  )3(للشبكة يف املوقع اإللكرتوين لالحتاد األفريقي، واستضافته؛ 
 هاتم حتديد الدور الذي تؤديه اجلماعات االقتصادية اإلقليمية فيوبضمان أن تكون الشبكة فاعلة وأن ي )4(القدرات؛ 

 ا.ا جيدً حتديدً 

يعرض املكتب األفريقي للموارد احليوانية التابع لالحتاد األفريقي الصيغة النهائية لالئحة الداخلية والصكوك سو  -17
انعقاد اجتماع اللجنة الفنية املتخصصة بشأن القانونية األخرى اخلاصة ابلشبكة على اجلمعية العامة لالحتاد األفريقي قبل 

ولقد استهل عمل املتابعة  الزراعة والتنمية الريفية واملياه والبيئة التابعة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا للنظر فيها.
لعادي القادم للشبكة وبفضل دعم البلدان األعضاء، سيتم حتقيق األهداف كاملة قبل االجتماع ا وجيري اآلن بوترية مالئمة.

 .2021يف عام 
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 أمريكا الالتينية

  هيئة مصايد األمساك الصغرية النطاق واحلرفية وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

من قبل جملس املنظمة مبوجب املادة السادسة من دستور املنظمة، وهي تعمل كجهاز  1976عام يف أُنشئت اهليئة  -18
وصادق  2008عام يف ؛ وقد جرت مراجعتها 1979عام يف واعتمدت اهليئة الئحتها الداخلية يف دورهتا األوىل  شاري.است

، وافق جملس املنظمة 2019ويف عام  لتشمل تربية األحياء املائية وإقليم البحر الكارييب. 2009عام يف عليها مؤمتر املنظمة 
 صغرية النطاق.العلى توسيع نطاق اهليئة لتشمل مصايد األمساك البحرية 

ا عضًوا؛ وتشمل واليتها تشجيع التنمية واإلدارة املستدامة ملصايد األمساك الداخلية بلدً  21وتتألف اهليئة من  -19
بادئ الواردة يف مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة صغرية النطاق وتربية األحياء املائية، وفًقا للمعايري واملالوالبحرية 

شيلي  يويستضيف املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب اهليئة يف سانتياغوا د عن منظمة األغذية والزراعة.
 ويوفر خدمات األمانة.

، ألقى األعضاء الضوء على التقدم احملرز 2019ووفًقا لتقرير الدورة السادسة عشرة اليت انعقدت يف سبتمرب/أيلول  -20
وقد أقّروا أبثر املساعدة الفنية اليت مت توفريها للدول األعضاء  يف تنفيذ التوصيات والقرارات املتخذة خالل الدورة السابقة.

ر القانونية اإلقليمية ؛ وتعزيز األطاملائيةيف صياغة اسرتاتيجيات وسياسات وبرامج وطنية لتنمية مصايد األمساك وتربية األحياء 
والوطنية مثل اخلطوط التوجيهية لتحسني السالمة املهنية واحلماية االجتماعية للصيادين الذين ميارسون الغطس؛ وتعزيز 
القدرات املؤسسية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وإدراج عناصر اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان 

 ألمساك الصغرية احلجم.استدامة مصايد ا

ونظمت اهليئة يف إطار مبادرة النمو األزرق يف بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، االجتماع اإلقليمي للتعاون  -21
بني بلدان اجلنوب يف جمال مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف كاراتهينا، مجهورية كولومبيا، يف نوفمرب/تشرين الثاين 

 ا.ا عضوً بلدً  19ا ومتعدد األطراف بني ا ثنائيً اتفاقً  70ومت فيه إبرام أكثر من  2019

وأجرت حكومة املكسيك، يف إطار اجتماع سابق ملبادرة النمو األزرق، محلة استكشافية ملصايد األمساك  -22
األرصدة السمكية  ييمتقمستخدمة سفينة أحباث الصيد اخلاصة هبا لدعم بلدان أمريكا الوسطى يف جهودها الرامية إىل 

 املوارد السمكية حتت إشراف أمانة اهليئة. تقييموحتسني 

، تنفيذ سياسات وبرامج لتعزيز تنمية مصايد األمساك 2021-2019وتشمل جماالت العمل ذات األولوية للفرتة  -23
صايد األمساك الصغرية احلجم؛ وتربية األحياء املائية املستدامة؛ ومكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف م

وتعزيز قدرة جمتمعات مصايد األمساك على الصمود يف وجه تغري املناخ؛ ودعم اجلهود الرامية إىل ز�دة استهالك األمساك 
وإدخال األمساك يف برامج التغذية املدرسية وخطط املشرت�ت العامة؛ والسالمة املهنية واحلماية االجتماعية يف قطاعي 

ألمساك الصغرية احلجم وتربية األحياء املائية الصغرية احلجم؛ واألمراض العابرة للحدود اليت تؤثر على تربية األحياء مصايد ا
املائية واملساعدة يف حتقيق االلتزامات الوطنية يف إطار أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة، وال سيما 

األمساك وتربية األحياء املائية هامني ابلنسبة إىل األمن الغذائي والتغذوي ويُعترب قطاعا مصايد  .14و 2و 1 األهداف
وقد سّلط األعضاء الضوء على ضرورة  واستئصال الفقر، كما أ�ما مرتبطان ابلربامج املتصلة ابلتنمية الريفية اإلقليمية.

 ورة أعاله وجماالت احلاجات احملددة.املنظمة ملساعدة البلدان يف صياغة وتنفيذ السياسات املذك احلصول على دعم من
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ويشمل نظام التعاون يف هذا اإلقليم العمل مع منظمات إقليمية فرعية أخرى (أي منظمة أمريكا الوسطى املعنية  -24
بقطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، وشبكة تربية األحياء املائية يف األمريكيتني، ومنتدى الربملانيني يف جمال صيد 

ألمساك وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، واحتاد الصيادين الصغار يف أمريكا الوسطى، وصندوق ا
أمريكا الالتينية للسكان األصليني)، ومنظمات اجملتمع املدين، والسكان األصليني، واجملتمعات احمللية وغريها من وكاالت 

 ن بني بلدان اجلنوب، والتعاون الثالثي بني األعضاء، أساسي لتحقيق أهداف اهليئة.كما أن التعاو  األمم املتحدة.

وقدمت املنظمة الدعم خلطة عمل اهليئة، سواء من خالل عمليات تنمية مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  -25
يف جهودها الرامية إىل االمتثال  على املستوى الوطين من خالل مساعدة الدول األعضاء اإلقليمية واإلقليمية الفرعية أو

ومت تعزيز القدرات املؤسسية لألعضاء، من خالل بر�مج  لاللتزامات املتفق عليها دولًيا، مثل أهداف التنمية املستدامة.
وكذلك، عزز  التعاون التقين للمنظمة، من أجل مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

كلفة تاحة حملًيا وباملو األحياء املائية احملدودة املوارد يف الدول األعضاء، قدراهتم املتعلقة أبعالف لرتبية األحياء املائية مرب
ومت دعم العديد من االسرتاتيجيات والسياسات الوطنية لتنمية مصايد  منخفضة، وابلتايل عززوا استدامتهم االقتصادية.

ائية على املستوى القطري، مثل دمج مبادئ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء امل
 األمساك الصغرية احلجم يف أطر السياسات واألطر القانونية الوطنية.

 

 أورواب

 اهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية

من دستور املنظمة كجهاز دستوري اتبع للمنظمة، وعقدت  السادسةمبوجب املادة  1957أُنشئت اهليئة يف عام  -26
وتعمل اهليئة كجهاز استشاري  ا واالحتاد األورويب.عضوً  33وتضم اهليئة اليوم  يف دبلن، آيرلندا. 1960دورهتا األوىل عام 

مساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف املياه إقليمي ملصايد األمساك وتشجع التنمية املستدامة يف األجل الطويل ملصايد األ
العذبة يف أورواب واستخدامها وصو�ا وجتديدها وإدارهتا الرشيدة، مبا يتماشى مع أهداف ومبادئ مدونة السلوك بشأن 

ويشمل جمال  الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة وغريها من الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة.
 االختصاص املياه الداخلية يف الدول األعضاء.

وتؤدي اهليئة دورًا رئيسًيا يف شبكة معاهد البحوث األكادميية واحلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات  -27
 أورواب، البيئية، واملنظمات احلكومية الدولية اليت تدعم مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف املياه العذبة يف

جمموعة العمل املعنية ابإلنقليس، وهي جمموعة عمل علمية مشرتكة للخرباء بني اهليئة واجمللس الدويل الستكشاف  مثل
 البحار، واهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط واالحتاد األورويب.

ة األغذية واحلفاظ عليها يف مصايد األمساك ن للهيئة والندوة الدولية للهيئة بشأن "سالمو قدت الدورة الثالثوعُ  -28
وتوصلت  .2019سبتمرب/أيلول  13إىل  9الداخلية وتربية األحياء املائية" يف درسدن، مجهورية أملانيا االحتادية، يف الفرتة من 

 ربيةداخلّية وتإىل األدّلة وتتعّلق مبصايد األمساك ال تستندتوصيات على مستوى السياسات و الندوة إىل استنتاجات علمية 
 ا.بلدً  15ا من مشاركً  91وحضر الندوة  األحياء املائية يف املياه العذبة يف أورواب.



COFI/2020/Inf.14 7 

 

 انتعكس 2021-2020بني الدورات  ماوخطة عمل لفرتة  2024-2020واعتمدت اهليئة اسرتاتيجية مخسية للفرتة  -29
 .)www.fao.org/fishery/rfb/eifaac/en(وخطة عمل حمددة  ،والقضا� ذات األولوية ،األهداف والغا�ت الرئيسية

الحتاد األورويب وصانعي السياسات الوطنيني إىل اوأعادت اهليئة التأكيد على التزامها بنشر املشورة اإلقليمية يف جماهلا التقين 
ا، وذلك عرب حتديد االحتياجات ذات األولوية لألعضاء عند التخطيط عضوً  33يف البلدان األعضاء فيها البالغ عددهم 

للتنمية  ألمم املتحدةاللمشاريع اإلقليمية اجلديدة للهيئة، ال سيما تلك اليت ميكنها أن تساهم يف حتقيق مقاصد أهداف 
رفاه األمساك  ث اليت أجرهتا اهليئة:احلديثة اليت تتناول نتائج البحو  منظمة األغذية والزراعةوتشمل مطبوعات  .املستدامة

)، واملؤمتر اإلقليمي بشأن إصالح موائل األ�ر من أجل مصايد 2019تربية األحياء املائية (منظمة األغذية والزراعة،  يف
رواب مجع البيا�ت يف مصايد األمساك الداخلّية يف أو ومنهجيات )، ونظم 2019األمساك الداخلّية (منظمة األغذية والزراعة، 

 ).2020(منظمة األغذية والزراعة، 

وشددت اهليئة على احلاجة إىل االلتزام النشط جلهات االتصال الرمسية يف الشبكة الوحيدة على نطاق البلدان  -30
ويف ضوء ذلك، اعتمدت الدورة  األوروبية اليت تركز على مصايد األمساك الداخلّية وتربية األحياء املائية يف املياه العذبة.

 الثون اسرتاتيجية جديدة لالتصاالت لكي يستنري هبا أعضاء اهليئة على حنو أفضل.الث
 

 القوقاز -آسيا الوسطى

 هيئة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى والقوقاز

إن هيئة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى والقوقاز هي جهاز دستوري منشأ مبوجب املادة  -31
وقد صادق جملس املنظمة على االتفاق اخلاص ابهليئة يف دورته السابعة والثالثني بعد املائة  من دستور املنظمة. الرابعة عشرة

ا جهاز فرعي واحد هو اللجنة لدى اهليئة حاليً و  .2010مرب/كانون األول دخل حّيز التنفيذ يف ديسلي 2009عام يف 
وتعقد الدورات العادية للهيئة واجتماعات اللجنة االستشارية الفنية مرّة  .2011االستشارية الفنية اليت مت إنشاؤها يف عام 

 ظمها من مسطحات مائة داخلية.ويضم جمال اختصاص اهليئة منطقة آسيا الوسطى والقوقاز اليت تتألف مع كل سنتني.

وتضم اهليئة حالًيا  ويتواجد مقّر أمانة اهليئة يف املكتب اإلقليمي الفرعي للمنظمة آلسيا الوسطى يف أنقرة، مجهورية تركيا.
ى وتسع للمشاركة يف فعاليات اهليئة ودورهتا العادية. بصورة منتظمةوتتم دعوة العديد من الدول غري األعضاء  مخسة أعضاء.

 ز�دة عدد األعضاء فيها. اهليئة إىل

 .2018أكتوبر/تشرين األول  18إىل  15وعقدت الدورة السادسة للهيئة يف إزمري، مجهورية تركيا، يف الفرتة من  -32
و�قشت الدورة القرارات والتوصيات الرئيسية الصادرة  وحضر االجتماع مخس دول أعضاء يف اهليئة وعشرة بلدان مدعوة.

عن مؤمترات املنظمة وجلا�ا ذات الصلة؛ والقرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة اخلامسة للهيئة؛ وأنشطة اهليئة اليت جرى 
ع الرابع للجنة ا ابستعراض توصيات االجتما وقامت الدورة أيضً  .2017-2016االضطالع هبا خالل فرتة ما بني الدورات 

، تبيليسي، جورجيا)، ال سيما املتعّلقة ابمليزانية السنوية للهيئة لعامي 2017نوفمرب/تشرين الثاين  30-28االستشارية الفنية (
دوالر أمريكي) واألنشطة ذات األولوية اليت سيموهلا الصندوق االستئماين للهيئة يف فرتة ما  000 180( 2019و 2018

 ، وابملوافقة عليها.2019-2018بني الدورات 

http://www.fao.org/fishery/rfb/eifaac/en
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 .2017نوفمرب/تشرين الثاين  30إىل  28وُعقد االجتماع الرابع للجنة االستشارية الفنية يف تبليسي، جورجيا، من  -33
بتنمية تربية األحياء املائية يف املياه العذبة، وإدارة مصايد األمساك  املتعّلقةو�قش االجتماع األنشطة ذات األولوية، وخباصة 

 لية، وقطاع ما بعد الصيد يف منطقة اهليئة، وُقدمت التوصيات لكي تناقشها اهليئة يف دورهتا السادسة.الداخ

 تنميةوسيقوم مشروع " وال تزال املوارد املالية احملدودة واملتأخرات املرتاكمة متثل حتد�ت رئيسية ابلنسبة إىل اهليئة. -34
القدرات من أجل اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى" (املرحلة األوىل: تربية األحياء 

يف إطار املرحلة الثانية من بر�مج الشراكة بني املنظمة وتركيا،  2020يف عام  أصبح فاعالً املائية وسالمة األغذية) الذي 
لتحقيق النتائج التالية، مبا يف ذلك: حتسني القدرة املؤسسية لإلدارة املستدامة؛ والتخطيط ملوارد  بدعم بر�مج عمل اهليئة

 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ومحايتها وتنميتها؛ ونقل املمارسات اإلدارية اجليدة.
 

  املياه البحرية -ابء
 آسيا واحمليط اهلادئ

 اهلادئهيئة مصايد أمساك آسيا واحمليط 

، وعقدت 1948من دستور املنظمة يف عام  14 أنشئت هيئة مصايد أمساك آسيا واحمليط اهلادئ مبوجب املادة -35
وجتتمع اهليئة مرة كل سنتني،  عضًوا. 21وهي تضم اآلن  اجتماعها األول يف السنة نفسها يف مدينة ابغيو، الفلبني.

وحيضر دورة اجتماع املنتدى  ذلك ابجتماع املنتدى االستشاري اإلقليمي منذ الدورة التاسعة والعشرين. وتستكمل
االستشاري اإلقليمي مندوبون حكوميون من الدول األعضاء ومراقبون من أجهزة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

وقد مت توسيع املشاركة يف اجتماع املنتدى  املتحدة األخرى. اإلقليمية واحلكومية الدولية، ابإلضافة إىل وكاالت األمم
ويعمل الفريق املعين مبصايد األمساك يف املكتب  االستشاري اإلقليمي ليشمل كبار موظفي املشاريع اإلقليمية وممثلي القطاع.

 اهلادئ.اإلقليمي للمنظمة يف آسيا واحمليط اهلادئ مبثابة أمانة هليئة مصايد أمساك آسيا واحمليط 

وتضطلع بوالية  واهليئة خمتصة يف مصايد األمساك الطبيعية (الداخلية والبحرية على السواء) وتربية األحياء املائية. -36
واسعة تشمل تشجيع االستخدام املستدام للموارد املائية احلّية والتنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية عرب تقدمي املشورة 

سياسات وممارسات وعمليات قابلة للحياة اقتصادً� ومستدامة بيئًيا، وإجياد حلول للمسائل والدعم لألعضاء بشأن 
وميكن للهيئة أن تتمتع  املستجدة يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية اإلقليمية اليت تؤثر على الدول األعضاء.

فيها اختاروا عدم ممارسة هذا اخليار لتبقى اهليئة  ، ولكن األعضاء14بصالحيات تنظيمية كو�ا جهاز منشأ مبوجب املادة 
 .ا استشار�ً جهازً 

، 2018مايو/أ�ر  13إىل  11ومنذ الدورة اخلامسة والثالثني األخرية املنعقدة يف سيبو، الفلبني، يف الفرتة من  -37
ذي يتماشى مع اسرتاتيجية اهليئة االضطالع مبجوعة من األنشطة لتنفيذ بر�مج عمل اهليئة الذي أيّدته الدورة السابقة وال مت

وعقدت الدورة السابعة والسبعون للجنة التنفيذية  يف الدورة اخلامسة والثالثني. أتييدهاوجماالت عملها ذات األولوية اليت مت 
يف تشيانغ ماي، مملكة اتيلند، ملناقشة مجلة من األمور منها التحضري الجتماع  2019مارس/آذار  7إىل  5يف الفرتة من 

 املنتدى االستشاري اإلقليمي الثامن والدورة السابعة والثالثني للهيئة اللذين سيتم عقدمها يف مملكة اتيلند.
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يق االتساق مع برامج ويتم االضطالع أبنشطة اهليئة هذه يف فرتة ما بني الدورات بصورة رئيسية من خالل حتق -38
املنظمة امليدانية واملعيارية، ومن خالل املبادرة اإلقليمية لتحقيق النمو األزرق يف آسيا واحمليط اهلادئ وبر�مج الصحة الواحدة 

وصي ابلتايل، يتم االضطالع ابألعمال واألنشطة اليت ت اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ والرب�مج اإلقليمي بشأن تغري املناخ.
 هبا اهليئة ابستخدام موارد من خارج إطار اهليئة.

لتكثيف بشأن ااملبادرة اإلقليمية  ومدى مشول وبناء على التوصيات الصادرة عن الدورات السابقة، مت توسيع نطاق -39
ى مجيع القطاعات ترّكز بشكل أعم علكي املستدام لرتبية األحياء املائية من أجل حتقيق النمو األزرق يف آسيا واحمليط اهلادئ ل

 املعنية ابملوارد املائية ويتم تنفيذها يف عدد أكرب من البلدان.

حلقة عمل إقليمية ودولية وحلقة  19وقامت أمانة املنظمة، بصورة مستقلة أو مشرتكة، بتنظيم أو دعم أكثر من  -40
وعة من املنظمات واملؤسسات واملشاريع عمل استشارية إقليمية رئيسية مبشاركة البلدان األعضاء يف اهليئة وابلشراكة مع جمم

  .مستقلةاهليئة أي حلقة عمل فنية خالل فرتة السنتني هذه مبا أ�ا ال متلك ميزانية  تعقدومل  اإلقليمية ملصايد األمساك.

من دون ميزانية مستقلة وال اعتمادات خمصصة ضمن الرب�مج  14ومبا أن اهليئة هي جهاز منشأ مبوجب املادة  -41
وال متلك اهليئة جمموعات عمل دائمة  للمنظمة، تتعّرض إمكانية إطالق األنشطة يف إطارها لقيود شديدة.العادي 

 من الضروري اآلن حتديد آلية متويل مستدامة لدعم األنشطة العادية للهيئة.ابت و  خمصصة. أو
 

 احمليط األطلسي

 جلنة مصايد أمساك شرق وسط األطلسي

من دستور املنظمة، من جانب جملس املنظمة يف دورته  السادسةأنشئت اللجنة كجهاز استشاري، يف إطار املادة  -42
ويتمثل هدفها يف تشجيع االستخدام املستدام للموارد البحرية احلّية يف جمال اختصاصها  .1967الثامنة واألربعني عام 

وتضم  إلدارة السليمة وتنمية مصايد األمساك وتطوير عمليات الصيد.يشمل أعايل البحار واملياه الوطنية من خالل ا الذي
 عضًوا. 34اللجنة 

وإضافة إىل اللجنة، لدى جلنة مصايد أمساك شرق وسط األطلسي جلنة فرعية علمية تتمثل إحدى وظائفها  -43
احملققة، لتوفري املشورة إىل اللجنة الرئيسية يف دراسة األرصدة ومصايد األمساك األهم، لتقييم حالتها واستناًدا إىل النتائج 

ولكنها تناقش أيًضا مسائل أخرى ذات صلة إبدارة  بشأن إدارة مصايد األمساك، مع الرتكيز على املوارد العابرة للحدود.
وتدعم اللجنة الفرعية العلمية ثالُث جمموعات عمل  مصايد األمساك يف اإلقليم، مبا يف ذلك مصايد األمساك احلرفية.

موعة العمل املعنية أبمساك السطح الصغرية، وجمموعة العمل املعنية ابألمساك القاعية، وجمموعة العمل املعنية مبصايد جم هي
 األمساك احلرفية.

وحضرها  يف ليربفيل، غابون. 2019سبتمرب/أيلول  19إىل  17ومت تنظيم الدورة الثانية والعشرين للجنة يف الفرتة من  -44
خليج غينيا واالحتاد النقدي واالقتصادي أمساك صايد للجنة اإلقليمية ملاا يف اللجنة ومراقبون من وً ا عضبلدً  21ممثلون عن 

ومتت مناقشة املواضيع الرئيسية التالية: اإلجراءات املتعّلقة ابلتوصيات الصادرة عن الدورة احلادية والعشرين؛  لغرب أفريقيا.
أجل حتسني  الدورة الثامنة للجنة الفرعية العلمية؛ والتقييم املستقل ملردودية التكاليف من والنتائج الرئيسية اليت توصلت إليها

التوجيهات اليت تعطيها اللجنة؛ وحتسني جودة البيا�ت ومناذج التقييم اخلاصة مبجموعات العمل؛ والقواعد واإلجراءات اليت 
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غرب أفريقيا   حوكمة مصايد األمساك اإلقليمية يفتفرضها اللجنة على األعضاء يف جمموعات العمل؛ ومشروع حتسني
)PESCAO (مصايد األمساك؛  املمول من االحتاد األورويب؛ واملسائل املتعّلقة برب�مج �نسن لنهج النظام اإليكولوجي يف

 .2020-2019وغريها من املسائل اليت تشمل بر�مج عمل اللجنة للفرتة 

 قدم يف تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة احلادية والعشرين.والحظت اللجنة ابرتياح ما أحرز من ت -45

استعراض األداء الفين لعام  الصادرة عن توصياتلومت تشجيع األمانة على القيام مبا يلي: استكمال خطة العمل املتعّلقة اب
لألنشطة؛ واحلرص على أن جتتمع ؛ ووضع بر�مج عمل ميتد على سنتني أو ثالث سنوات لتحسني عملية التخطيط 2011

املشورة العلمية  شاطرا للجدول الزمين املتفق عليه (مرّة كل سنتني)؛ وتاللجنة واللجنة الفرعية العملية بصورة منتظمة وفقً 
ن ا؛ وتطوير موقع إلكرتوين تفاعلي يكو مجيع األطراف املعنية حينما تتوافر؛ ونشر نتائج االجتماع أسرع مما جيري حاليً  مع

 من شأنه دعم تعزيز التواصل بني الشركاء.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء تكرار مسألة افتقار أمانة اللجنة إىل القدرات املالية والبشرية لتنفيذ املهام املوكلة  -46
ّفرها اللجنة ومن شأن ز�دة هذه القدرات أن تعاجل مسألة ندرة وحمدودية املشورة يف جمال اإلدارة اليت تو  إليها يف اإلقليم.

صيد األمساك يف إقليم اللجنة جمال ودعت اللجنة إىل مراعاة مجيع األساطيل اليت تعمل بنشاط يف  إىل البلدان األعضاء فيها.
 عملها، وشّجعت مجيع البلدان األعضاء واملنظمة على املشاركة يف حتقيق هذا اهلدف. يف

األطلسي، �قشت اللجنة مسودة التقرير بشأن تقييم  ويف ما يتعلق بتحسني عمل جلنة مصايد أمساك شرق وسط -47
مردودية التكاليف وأشارت إىل أن تكاليف التعزيز املايل والتنظيمي املتصلة بتقوية اللجنة جيب أن تكون أقل من األرابح 

ن تقرير تقييم مردودية وطلبت اللجنة أن يتم إدراج التعليقات الواردة من البلدان األعضاء يف النسخة النهائية م اليت حيققها.
 التكاليف، وال سيما اخليارات اإلضافية املتوافرة لتحسني عمل اللجنة.

وأحاطت اللجنة علًما ابلتقدم املتواصل يف مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، والحظت تزايد  -48
وّمت اإلقرار بتعزيز الرصد والرقابة واإلشراف  اء.عدد البلدان األطراف يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة املين

الصعيد القطري كشرط هام لتنمية تعاون أكثر كفاءة ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم  على
 الصعيدين اإلقليمي واإلقليمي الفرعي. على

ز التزامهم أبنشطة اللجنة، مبا يشمل واختتمت الدورة بدعوة مجيع الشركاء، وخباصة البلدان األفريقية، إىل تعزي -49
 تنفيذ القرارات اخلاصة ابملشورة يف جمال اإلدارة والدعم املايل.

 

 هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسي

يف إطار املادة  1973تشكل هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسي جهازًا استشارً� أنشأه جملس املنظمة عام  -50
ويف نوفمرب/تشرين الثاين  1978وجرى تعديل النظام األساسي للهيئة يف ديسمرب/كانون األول  السادسة من دستور املنظمة.

عضًوا، مبا يف ذلك الدول الساحلية اليت تقع أقاليمها ضمن املنطقة اليت تغطيها اهليئة، والدول  34وتضم اهليئة  .2006
ويشمل جمال اختصاص اهليئة مساحة يف أعايل البحار  تعمل سفنها يف الصيد يف جمال اختصاصها، واالحتاد األورويب. اليت

 كيلومرت مربع، ابإلضافة إىل املياه الوطنية.  ماليني 9.4تبلغ 
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ويتمثل الدور الرئيسي للهيئة يف تشجيع صون املوارد البحرية احلّية على حنو فعال، وإدارهتا وتنميتها يف جمال  -51
الرشيد الصادرة عن املنظمة، ومعاجلة املشاكل املشرتكة يف إدارة وتنمية  اختصاص اهليئة، وفًقا ملدونة السلوك بشأن الصيد

 مصايد األمساك اليت تواجهها البلدان األعضاء يف اهليئة.

ارات اليت أصدرهتا اهليئة يف دورهتا السادسة عشرة املنعقدة يف غوادلوب، اجلمهورية ر ويف إطار متابعة أحد الق -52
"إطالق عملية إلنشاء منظمة إقليمية إلدارة مصايد من أجل  2016يونيو/حزيران  24إىل  20الفرنسية، يف الفرتة من 

األمساك وتوضيح القضا� املتعّلقة مبجال االختصاص، وتغطية األرصدة، واالنعكاسات على امليزانية ابلنسبة إىل األعضاء، 
هداف، وأي مسائل أخرى األيادة الوطنية، و واهليكل املؤسسي، والعضوية، وعمليات صنع القرارات، واجلوانب اخلاصة ابلس

قد االجتماع التحضريي األول للتحول إىل منظمة إقليمية إلدارة مصايد ذات صلة قد يرغب األعضاء ابلنظر فيها"، عُ 
وخالل هذا االجتماع، وافق األعضاء يف اهليئة  .2019مارس/آذار  26و 25األمساك يف بريدج اتون، برابدوس، يومي 

ا ابملناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية اليت ميكن الُنهج اليت سيتم اتباعها يف األجل القصري واملتوسط والطويل، بدءً  على
فيها تنفيذ تدابري ملزمة يف جمايل الصون واإلدارة، مع احتمال اإلبقاء على خيار إضافة املنطقة االقتصادية اخلالصة للمحافظة 

د أمساك مشال يببعض األرصدة/األنواع كما حيصل مثًال مبوجب اتفاقية منظمة مصاعلى االتساق يف ما يتعّلق 
 األطلسي. غرب

 15وحضر اجللسة العامة السابعة عشرة للهيئة املنعقدة يف ميامي، الوال�ت املتحدة األمريكية، يف الفرتة من  -53
اتفقوا على سبع توصيات وأيّدوها يف ضوء  منظمة شريكة 20ا وا عضوً بلدً  25 من مندوابً  70، 2019يوليو/متوز  18 إىل

ومت اختاذ خطوة مهمة بشأن عملية حتويل اهليئة حيث تبّىن األعضاء هذه العملية ابلفعل لرسم طريق  املداوالت اجلارية.
قد يكون نطاق الكيان أو الرتتيب اإلقليمي إلدارة مصايد األمساك وهيكله اإلداري  املستقبل بشكل شفاف والبحث يف ما

ا بروح من األمانة والثقة، قدم األعضاء خارطة طريق واضحة إىل ويف إطار املضي قدمً  واعتباراته القانونية، ورسم معاملهم. 
از تقدم حنو تطوير منوذج لكيان أو ترتيب إقليمي أمانة اهليئة واتفقوا على تشكيل جمموعة عمل خمصصة بني الدورات إلحر 

) واجلزء الشمايل 31إلدارة مصايد األمساك يف منطقة اختصاص اهليئة اليت تشمل غرب وسط احمليط األطلسي (املنطقة 
ولإلبقاء على خارطة الطريق، وضعت جمموعة العمل املخصصة بني  ).41جنوب غرب احمليط األطلسي (املنطقة  من

ولية من األعضاء واملراقبني بشأن اجملاالت الرئيسية اليت ستتم مناقشتها يف  شامًال اللتماس املدخالت األاستبيا�ً  الدورات
 ا بسبب جائحةومت أتجيله حاليً  2020النصف الثاين من عام  خاللاجتماع حتضريي اثٍن كان من املتوقع عقده 

 .19-كوفيد

وصادقت ) 2018-2016(بني الدورات  املضطلع هبا ةا األنشطوتناولت الدورة السابعة عشرة للهيئة أيضً  -54
 املشرتكةولقد شهدت السنوات الثالث األخرية ز�دة يف أنشطة جمموعات العمل  .)2020-2019(بر�مج العمل  على

جمموعة (البيا�ت  11جمموعات عمل من أصل  9وحىت الدورة السابعة عشرة، قامت  واجملموعة االستشارية العلمية.
حصاءات، ومصايد أمساك املياه العميقة، ومصايد األمساك ابستخدام أدوات جتميع األمساك، واألمساك الطائرة، والصيد واإل

مصايد و والروبيان ومسك القاع، وجممعات البيض، والكركند الشائك،  ،غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، وحمار امللكة
، وأمساك القرش) ابلتنسيق بصورة مشرتكة مع اآللية اإلقليمية ملصايد األمساك يف منطقة البحر الكارييب، األمساك الرتفيهية

وقامت  ،ومنظمة أمريكا الوسطى املعنية بقطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، وأصحاب املصلحة اإلقليميني اآلخرين
يف حني عقدت اجملموعة االستشارية العلمية  ،ع مرّة واحدة على األقلالشراكة مع نظام رصد املوارد السمكية ابالجتما 

وابإلضافة إىل الكفاءة اليت حققتها آلية التنسيق املؤقتة املعنية مبصايد  عد.أو عن بُ  املشاركنيثالثة اجتماعات حبضور 
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رة تفاهم بني اآللية اإلقليمية ملصايد من خالل مذك 2016يف يناير/كانون الثاين  املستدامة اليت مت إنشاؤها رمسًيا األمساك
منطقة البحر الكارييب ومنظمة أمريكا الوسطى املعنية بقطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية وهيئة مصايد  األمساك يف

ت التعاون والشراكة مع منظمات مثل اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليوا� توطيدأمساك غرب وسط األطلسي، أدى 
والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض واجمللس الكارييب إلدارة املصايد ومكتب األمم املتحدة خلدمة املشروعات وبر�مج األمم 

ا يف تنفيذ ا مهمً املتحدة اإلمنائي من خالل املرحلة الثانية من مشروع النظام االيكولوجي البحري الكبري ملنطقة الكارييب، دورً 
 ة ابلكامل.خطة العمل املعتمد

واعتمدت اهليئة سبع توصيات لإلدارة اإلقليمية ملصايد األمساك تتعّلق ابملواضيع التالية: صون أمساك القرش والراي  -55
؛ وإدارة موارد الروبيان )Panulirus argus(وإدارهتا؛ واخلطة اإلقليمية اخلاصة مبصايد الكركند الشائك يف البحر الكارييب 

الربازيل وغيا�؛ وحتسني االمتثال للتدابري التجارية اخلاصة مبحار امللكة؛ وعوامل حتويل حمار  ومسك القاع يف جرف مشال
امللكة؛ واستدامة مصايد األمساك ابستخدام األدوات الراسية لتجميع السمك؛ واإلدارة املستدامة جملمعات البيض 

 األنواع. وجتميع

الصيد غري القانوين دون  نعا وإجراء ملتدبريً  28وأيّدت اهليئة خطة عمل إقليمية متتد على عشر سنوات وتتضمن  -56
 .)2029-2019( مصايد أمساك غرب وسط األطلسي إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه يف البلدان األعضاء يف هيئة

د املسافنة يف البحر ومراقبتها، وتطبيق اخلطوط التوجيهية الفنية ومت اعتماد ثالث توصيات داعمة هلذه اخلطة تتعّلق برص
 بشأن املنهجيات واملؤشرات لتقدير حجم الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وأثره، ووسم معدات الصيد.

إلقليمية اخلاصة ا إىل جنب مع السياسات اجلمع البيا�ت جنبً  املؤقت ا اإلطار املرجعيوأيّد األعضاء يف اهليئة أيضً  -57
ابحلصول على البيا�ت وتبادهلا وقائمة األنواع الرئيسية جلمع البيا�ت يف منطقة اهليئة، ومجيعها أدوات مهمة ترمي إىل تزويد 
صانعي القرار ابملعلومات الكافية واملوثوقة عن البيا�ت واالحصاءات الالزمة لتطوير السياسات الفعالة بشأن 

 األمساك. مصايد

من  ى ذلكعملية جديدة ما بني الدورات إلدارة مسك الدلفني، ووافقت اهليئة عل مسألة وضعمناقشة  وجرت -58
خالل توسيع والية جمموعة العمل املشرتكة القائمة املعنية ابألمساك الطائرة يف شرق البحر الكارييب لتشمل األمساك الطائرة 
 ومسك الدلفني وغريها من أنواع األمساك السطحية اليت ال تقوم اهليئة الدولية لصون أمساك التونة يف احمليط األطلسي إبدارهتا.

هتها هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسي ألمانتها لكي تتواصل مع أمانة اهليئة الدولية دعوة وجل واستجابة -59
لصون أمساك التونة يف احمليط األطلسي من أجل وضع مذكرة تفاهم بني املنظمتني يف ما خيص املسائل ذات االهتمام 

احمليط  للهيئة الدولية لصون أمساك التونة يف املشرتك، مت عرض مسودة ملذكرة تفاهم على االجتماع العادي السادس والعشرين
لية على هذه اآل ومن املتوقع أن تؤدي هذه العملية إىل التوقيع اهليئة.هذه تنظر فيها كي ا لاألطلسي جيري تقييمها حاليً 

ئة مصايد للسماح بعقد أول اجتماع جملموعة عمل الحقة قبل اجللسة العامة الثامنة عشرة هلي )2020(هذا العام  املهمة
 .2021أمساك غرب وسط األطلسي يف منتصف عام 

وجيري تنفيذ األنشطة الرئيسية للهيئة من خالل أموال الرب�مج العادي للمنظمة (املخصصة للهيئة) واملسامهات  -60
دوالر  000 800حبوايل تها تقّدر قيماليت العينية ومشاريع الصناديق االستئمانية اليت تنسقها أمانة اهليئة بصورة مباشرة، و 

ويف ما يتعّلق برتاجع دعم املنظمة، ال سيما األموال املخصصة اليت اخنفضت قيمتها مع مرور الوقت  أمريكي كل سنتني.
 دوالر أمريكي منذ فرتة السنتني 000 80عند  لتستقر 2015-2014 ةرت فال دوالر أمريكي يف 000 110(مثًال من 
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املوارد البشرية وتزايد التحد�ت اإلقليمية اليت حتدق إبدارة مصايد يف حمدودية ) وسط ما تواجهه اهليئة من 2016-2017
األمساك والتهديدات اليت تتعّرض هلا التنمية املستدامة الطويلة األجل، شددت اهليئة يف دورهتا السابعة عشرة على احلاجة 

رب�مج العمل الذي وافقت عليه اهليئة والتزمت ل مكّرسةجهود مالية  إىل بذل قيام كل عضو فيها بدعوة املنظمة امللحة إىل
 ،ماليني دوالر أمريكي 3 واليت جتاوزت قيمتها ،لى ز�دة املسامهة من خارج امليزانيةع تدل ولكن املعطيات املشّجعة به.
ملشاريع العاملية اليت استضافتها األمانة ويف ا 2019-2018لفرتة لحافظة املشاريع األخرى اخلاصة مبصايد األمساك  يف
اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد  اإلقليمية املتعّلقة ببناء قدرات األعضاء من أجل االمتثال لالتفاق بشأن التدابري أو

 القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. غري

 
 احمليط اهلندي

 هيئة مصايد أمساك جنوب غرب احمليط اهلندي

 ، يف إطار املادة السادسة من دستور املنظمة.2004عام يف إن اهليئة جهاز استشاري أنشأه جملس املنظمة  -61

 أمانة اهليئة. مابوتو، ويستضيف قسم إدارة مصايد األمساك يف وزارة البحار واملياه الداخلية ومصايد األمساك يف موزامبيق،

 عضًوا. 12وتضم اهليئة 

، ء اهليئةوألول مرّة منذ إنشا ).2019أكتوبر/تشرين األول  3-1ة للهيئة يف امللديف (قدت الدورة العاشر عُ قد و  -62
لكل  ووافقت اهليئة على التقارير والتوصيات الصادرة عن االجتماع التاسع .حاضرة يف الدورة مجيع البلدان األعضاء كانت

 التونة.للجنة العلمية وفريق العمل املعين ابلتعاون يف مصايد أمساك ا من

واليت يبلغ  يف اهليئة يف املائة من جمموعات األنواع اليت جرى تقييمها 44ا لتحليل اللجنة العلمية، فإن نسبة ووفقً  -63
أبن مجيع أرصدة خيار البحر مصنفة على أ�ا  تقرّ ومبا أن اللجنة العلمية  ا.جمموعة، مستغلة استغالًال مفرطً  86عددها 

، طُلب إليها بكامله على املستوى احمللي إذ يتم تصدير املصيدا ليس مستهلكً هذا املورد  وأبنا مستغلة استغالًال مفرطً 
على ا الدورة أيضً  طلعتوأُ  يف اإلقليم. أو ال تعتمدها البلدان اليت تعتمدها مجيعجتري دراسة بشأن تدابري وخطط اإلدارة  أن

، 2019أبريل/نيسان  12-9السطحية الصغرية التابعة للهيئة ( االجتماع األول جملموعة العمل املعنية مبصايد األمساكنتائج 
 مجهورية موريشيوس) وطلبت الدورة إىل األمانة إعداد فهرس مبعدات الصيد وأساليبه.

عتماد "اخلطوط التوجيهية ألحكام وشروط اهليئة اب إببالغ فريق العمل املعين ابلتعاون يف مصايد أمساك التونة قامو  -64
شباط/فرباير  دخول السفن األجنبية إىل مصايد إقليم هيئة مصايد أمساك جنوب غرب احمليط اهلندي" يف احلد األدىن بشأن

جانب الدول  وملتابعة األحكام العشرة الواردة يف اخلطوط التوجيهية املصّنفة على أ�ا حباجة إىل تنفيذ مشرتك من .2019
ولكنه مت  2020أبريل/نيسان  2و 1وشروط احلد األدىن يومي  األعضاء، تقرر عقد اجتماع لفريق املهام املعين أبحكام

 .19-أتجيله بسبب جائحة كوفيد

بشأن آلية متويل للهيئة ووضع اتفاق إطاري ملصايد أمساك  2012ومن أجل اختتام املناقشات اليت بدأت يف عام  -65
وطلبت اهليئة أن جتري مجيع البلدان  لدورة العاشرة.على ااألمانة اخليارات املمكنة  عرضتجنوب غرب احمليط اهلندي، 

ولألسف،  .2020شباط/فرباير  3غ األمانة ابملوقف الوطين منهما حبلول األعضاء مشاورة داخلية بشأن االقرتاحني وأن تبلّ 
 املهلة احملددة وابلتايل مل تتم املوافقة على أي من االقرتاحني. أد األعضاء فقط ابإلبالغ عن موقفه الوطين ضمنقام 
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وتعمل اهليئة ابلشراكة مع اتفاقية نريويب التابعة لرب�مج األمم املتحدة للبيئة، على مشروع "الشراكة من أجل  -66
احلوكمة البحرية والساحلية وإدارة مصايد األمساك لتحقيق النمو األزرق" الذي حيظى بتمويل من الوكالة السويديّة للتعاون 

إدارة عمليات أهداف رئيسي من املشروع يف التوفيق بني أهداف مصايد األمساك و ويتمثل اهلدف ال الدويل من أجل التنمية.
 بب بطء اإلجراءات الرامية إىل توظيف مدير للمشروع.سولألسف، عاىن تنفيذ أنشطة املشروع من التأخري ب صون.ال

 
 التونة ىف احمليط اهلنديأمساك هيئة مصايد 

مبوجب املادة الرابعة  أنشئتهيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي هي منظمة إقليمية إلدارة مصايد األمساك  -67
من أنواع التونة واألنواع  16واهليئة مسؤولة عن إدارة  .اثنني ا وطرفني متعاوننيعضوً  31ا عشرة من دستور املنظمة وتضم حاليً 

 ماليني دوالر أمريكي متوهلا دوهلا األعضاء. 4تتمتع مبيزانية مستقلة تزيد بقليل على هي و  .الشبيهة ابلتونة يف احمليط اهلندي

ا، ومثاين جمموعات عمل، وجلنتني فنيتني، واللجان الدائمة املعنية ابلعلوم واالمتثال موظفً  15وتدعم هذه امليزانية عمل 
 والشؤون اإلدارية واملالية.

وتقدمي املشورة العلمية؛  هال مجع املعلومات من مصايد األمساك التابعة هلا وحتليلتشم وللهيئة ثالث وظائف رئيسية -68
 ؛ ورصد االمتثال هلذه التدابري.اليت يتم تلقيهاواعتماد تدابري االدارة ابالستناد إىل املشورة 

مسك التونة االستوائي ا، وميثل طن حاليً  ماليني 1.8ويبلغ املصيد اإلمجايل لألنواع اليت تعىن هبا اهليئة حوايل  -69
وختتلف اهليئة عن املنظمات اإلقليمية األخرى ملصايد أمساك  (األصفر الزعانف والواثب والسندري) حوايل مليون طن منه.

السفن الصغرية يف املناطق االقتصادية اخلالصة للدول  تصطادهيف املائة من مصيد األنواع اليت تعىن هبا  70حوايل  كونالتونة  
 دارة ومجع البيا�ت وتقييم األرصدة.األمر الذي ميثل حتد�ت خاصة أمام تنفيذ تدابري اإل الساحلية

وتتعّلق هذه التدابري إبدارة مصايد األمساك  مجيع جوانب واليتها. تغطيا للصون واإلدارة تدبريً  59ولدى اهليئة  -70
واملصيد املرجتع، واملسافنة، وخصائص معدات (مثل تدابري الصون بشكل عام، وإعادة تكوين األرصدة، واستئجار السفن، 

والسفن  ،الصيد، وإنشاء األجهزة الفرعية أو شروطها)؛ وسجالت السفن (مبا يف ذلك السفن املرخص هلا، والسفن العاملة
الصيد  منعحصاءات (مثل املصيد وجهد الصيد)؛ وأنشطة اليت متارس الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم)؛ واإل

دولة امليناء ودولة العلم ودولة السوق)؛ واآلاثر املرتتبة اليت تتخذها تدابري الغري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم (مبا يف ذلك 
 على النظم اإليكولوجية (مثل املصيد العرضي لسمك القرش والطيور البحرية والسالحف البحرية).

على مستوى جمموعات العمل سواء  العلوم واإلدارة يف اهليئة لتعزيز الرتابط بني كربىولقد مت بذل جهود   -71
جراءات اإلدارة جبمع إب معنيةوبصورة خاصة، تقوم جلنة فنية  خالل إنشاء منتد�ت للحوار بشأن العلوم/اإلدارة. من وأ

طرحها على العلماء،  ويتمتع املدراء يف اهليئة اآلن بفهم أفضل لألسئلة اليت يتعني حلقات عمل. ضمنالعلماء واملدراء 
 وابت العلماء جمهزين على حنو أفضل لنقل املعلومات عن املسائل التقنية املعقدة إىل املدراء بطريقة واضحة ومقتضبة.

ابإلضافة إىل ذلك، ميلك املدراء املزيد من املعارف عن �ج النظم اإليكولوجية واألساليب الوقائية؛ ويفهمون أن االمتثال 
حنو اعتماد  مت إحراز تقدم ملحوظ جراءات اإلدارة،إب املعنيةىل تطّور العلوم؛ ومن خالل اللجنة الفنية األفضل يؤدي إ

عالوة على ذلك،  ا ألنواع التونة الرئيسية استجابة حلالة األرصدة.دارة اليت توفر تدابري اإلدارة احملددة مسبقً إجراءات اإل
تستجيب اللجنة العلمية بشكل أفضل الحتياجات اهليئة ألن تقييمات األرصدة اخلاصة ابألنواع الرئيسية قد أدجمت مصادر 
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حتّسنت عملية إبالغ املدراء و إضافية للخطر وعدم اليقني وجيري حتسني تقييمات األنواع اليت ال تتوافر بشأ�ا بيا�ت كافية؛ 
 ا بفضل اعتماد خطة علمية اسرتاتيجية متتد على مخس سنوات.مية؛ وأصبح عمل اللجنة العلمية أكثر تركزً ابملعلومات العل

تنفيذ تدابري الصون واإلدارة، لا يف جمال رصد امتثال البلدان األعضاء يف اهليئة ومت بذل جهود ملحوظة أيضً  -72
ء، ورفع تقارير سنوية عن امتثال األعضاء من جانب وينطوي ذلك على رفع تقارير سنوية من جانب األعضا واإلبالغ عنه.

بعثات دعم قطرية، وتطوير أدوات ملساعدة األعضاء يف جمال رفع التقارير (مثل اخلطوط التوجيهية والنماذج  يفاداألمانة، وإ
وميكن أن تشعر اهليئة  طنية.وتقدمي املساعدة لرتمجة قرارات اهليئة إىل قوانني و  ،التنفيذ) كتّيبات اإلرشاد بشأنلرفع التقارير و 

ا إىل أن متوسط مستوى امتثال األعضاء ارتفع من ا نظرً ا تدرجييً ابلتفاؤل ألن �جها الرامي إىل حتسني االمتثال حيقق جناحً 
 .2018عام يف يف املائة  68إىل  2010عام يف يف املائة  25

إال يف عملياهتا اإلدارية، جيري تبادل املعارف واخلربات  ،ويف حني أن اهليئة تتمتع ابستقاللية واسعة عن املنظمة -73
ولقد استفادت اهليئة من الشراكة  الفنية بشكل ملحوظ بني اجلهازين، ال سيما يف جمال الرصد واالمتثال يف مصايد األمساك.

مرفق البيئة العاملية ومنظمة  القائمة بينها وبني مشروع التونة يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية املشرتك بني
ا مع منظمات وتتفاعل اهليئة بنشاط أيضً  األغذية والزراعة الذي سرّع عملها يف جماالت مهمة خاصة ابلعلوم واالمتثال.

 جهزة واملنظمات اإلقليمية النشطة يف منطقة احمليط اهلندي.إقليمية أخرى إلدارة مصايد أمساك التونة وجمموعة واسعة من األ

يونيو/حزيران  21إىل  17أابد، مجهورية اهلند، يف الفرتة من  دت الدورة الثالثة والعشرون للهيئة يف حيدروعق -74
 واعتمدت اهليئة ميزانية قدرها ا) يف اهليئة وطرفني متعاونني غري متعاقدين ومراقبني.ا (عضوً ا متعاقدً طرفً  24حبضور  2019

ومنحت صفة الطرف املتعاون غري املتعاقد حىت �اية الدورة الرابعة  التقوميية. 2020لسنة  اأمريكيً  ادوالرً  285 367 4
للسفن اليت متارس أنشطة  تهاوأضافت اهليئة سفينة واحدة إىل قائم جلمورية ليبري� ومجهورية السنغال. 2020والعشرين عام 

 سفينة. 65املدرجة على هذه القائمة إىل العدد اإلمجايل للسفن  لريتفعالصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، 

خبطة مؤقتة إلعادة تكوين ) 1( :تتعّلق لصون واإلدارةيف جمال اتدابري  السابعةواعتمدت اهليئة امللتئمة يف الدورة  -75
أمساك خبطة مؤقتة إلعادة تكوين أرصدة و ) 2(؛ يف منطقة اختصاص اهليئةالصفراء الزعانف احمليط اهلندي تونة أمساك أرصدة 

طة إدارة أدوات جتميع األمساك وصون خلجراءات إبو) 3(؛ تونة احمليط اهلندي الصفراء الزعانف يف منطقة اختصاص اهليئة
بسجل و  )4(أنواع الشفنينيات الشيطانية اليت جيري صيدها يف سياق مصايد األمساك الواقعة يف منطقة اختصاص اهليئة؛ 

ظر املصيد املرجتع لسمك التونة السندري والواثب واألصفر حبو  )5(منطقة اختصاصها؛ اهليئة للسفن املصرح هلا ابلصيد يف 
وإبنشاء ) 6(اختصاص اهليئة؛  منطقةالزعانف واألنواع غري املستهدفة اليت تصطادها سفن جمهزة بشباك جرف كبرية يف 

 يف منطقة اختصاص اهليئة.ستئجار السفن ابو ) 7(بر�مج نقل املصيد يف ما بني سفن الصيد الكبرية احلجم؛ 
 

 اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك

اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك هي منظمة إقليمية إلدارة مصايد األمساك أتسست مبوجب اتفاق يف سياق املادة  -76
خليج وحبر وتضم العضوية احلالية مثاين دول ساحلية يف  .2001من دستور املنظمة، ودخلت حيز التنفيذ يف عام  14

 وتتمتع اهليئة ابلقدرة على اعتماد تدابري ملزمة يف جمايل الصون واإلدارة. ُعمان.
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وتشّجع اهليئة وفًقا لواليتها تنمية املوارد البحرية احلّية وصو�ا، وإدارهتا الرشيدة واستخدامها على النحو األفضل،  -77
أّما األنواع  صاص املنصوص عليه والذي يشمل املياه الوطنية.والتنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية ضمن جمال االخت

 يغطيها جمال االختصاص فتضم مجيع املوارد البحرية احلية يف هذه املنطقة. اليت

: جمموعة العمل املعنية إبدارة مصايد األمساك وجمموعة العمل املعنية برتبية األحياء مها ولدى اهليئة جهازان فرعيان -78
ف حالًيا منظمة األغذية والزراعة األمانة اليت تقوم يف املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا للمنظمة وتستضي املائية.

 يف القاهرة، مجهورية مصر العربية.

 .2019يوليو/متوز  11إىل  9يف الفرتة من  ،قدت الدورة العاشرة للهيئة يف مقّر املنظمة يف روما، إيطالياوعُ  -79
القرارات والتوصيات الرئيسية اليت قدمتها الدورة الثالثة والثالثون للجنة مصايد األمساك والدورة  راجا إبدوأحاطت اهليئة علمً 

وأقّر األعضاء  ، ووافت عليه.موعات عملهاالجتماعات املنتظمة جمليف االرابعة والثالثون للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن، 
، األمر الذي 14يف اهليئة أبمهية أهداف التنمية املستدامة وابحلاجة إىل مجع البيا�ت املتعّلقة هبدف التنمية املستدامة 
ا وأثنت اهليئة أيضً  سيساعد على إدارة موارد مصايد األمساك واملنافع االقتصادية لقطاع مصايد األمساك على حنو مستدام.

أبريل/نيسان  19-17ماع الثامن جملموعة العمل املعنية برتبية األحياء املائية (مدينة الكويت، الكويت، على نتائج االجت
لتحديث النظام  املستمرةإىل اجلهود  مع اإلشارةاألنشطة املضطلع هبا خالل فرتة ما بني الدورات، واصلت ) و 2018

ملتعّلقة إبدماج جمموعة البيا�ت اإلقليمية احلالية للهيئة يف النظام اإلقليمي للمعلومات عن تربية األحياء املائية واملبادرة ا
 اإلقليمي.

ا على جمموعة العمل املعنية إبدارة مصايد األمساك ملا اضطلعت به من أنشطة خالل فرتة ما بني وأثنت اهليئة أيضً  -80
ا أيضً  اعلمً  اهليئة خذتوأ .2019ط نتائج االجتماع احلادي عشر جملموعة العمل يف فرباير/شباب اخذت علمً الدورات وأ

يف منطقة اهليئة  )Scomberomorus commerson(نتائج حلقة العمل بشأن التقييم اإلقليمي املشرتك لسمك الكنعد ب
بتقييم األرصدة بغية تقييم  معنيةوافقت على تشكيل جمموعة عمل دائمة كما أ�ا  .2019واليت عقدت يف فرباير/شباط 

 أرصدة مسك الكنعد بصورة منتظمة.

املتعّلقة ابإلدارة توصيات التالية ال رفعا إىل نتائج التقييم اإلقليمي ألرصدة مسك الكنعد يف منطقة اهليئة، مت واستنادً  -81
موسم  طبيقوت )2(؛ سنو�ً ألمساك حتديد موسم إلغالق مصايد ا) 1( لتنظر فيها جمموعة العمل املعنية إبدارة مصايد األمساك:

تستغل  مجيع معدات الصيد اليتعلى أكتوبر/تشرين األول  15أغسطس/آب و 15اإلغالق يف الفرتة نفسها املمتدة بني 
وتطبيق  )4(ا؛ يومً  60و 45موسم اإلغالق السنوي ملصايد مسك الكنعد يف منطقة اهليئة ما بني  واستمرار )3(األرصدة؛ 

 وتعديلها واستعراض هذه التدابري سنو�ً  )5(هذه التدابري على مجيع األساطيل، مبا فيها أساطيل الصيد التجاري والرتفيهي؛ 
 ابالستناد إىل نتائج تقييم األرصدة.من جانب اهليئة 

وابلدور املهم ملذكرة التفاهم  ا بقيمة التعاون بينها وبني املنظمة اإلقليمية حلماية البيئة البحريةت اهليئة أيضً وأقرّ  -82
النظم  ووافقت اهليئة على أن تعزيز إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستندة إىل املربمة بني الطرفني يف هذا التعاون.

اإليكولوجية، مبا يف ذلك �ج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، والتشارك يف تنظيم الندوات 
على أن يتم االتفاق  ،اا جيدً ات االهتمام املشرتك ميثالن منطلقً ذوحلقات العمل والدورات التدريبية الفنية يف اجملاالت 

 ة الحقة.أولو�ت أخرى يف مرحل على
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تكون اتبعة لنظام  قائمة جرد للمخزو�ت ذات األمهية اإلقليمية يف منطقة اهليئة وضعا بفوائد وأقّرت اهليئة أيضً  -83
 وأوصت إبطالق عملية ترّكز على مسك الكنعد والروبيان بوصفهما نوعني يتمتعان ابألولوية. رصد املوارد السمكية،

ول األعضاء للهيئة بتقدمي بر�مج عمل واسع وتنفيذ دورها بشكل وال يسمح املستوى احلايل من مسامهة الد -84
قد مت اإلبقاء على بر�مج العمل عند أدىن مستوى بينما مت متويل عدد كبري من األنشطة من مصادر متواضعة لو  فعال.

 خارجة عن امليزانية أو يف الغالب من أموال الرب�مج العادي للمنظمة.

يف يناير/كانون  األغذية والزراعة نظمةموقامت  ملاضية مناقشات بشأن تعزيز وظيفتها.وأجرت اهليئة يف السنوات ا -85
أداء بشأن وجهها املدير العام لألعضاء يف اهليئة  2019ديسمرب/كانون األول  31 يف بتعميم مذكرة مؤرخة 2020الثاين 

وبناء  إىل ز�دة مشاركة األعضاء ودعمهم لتمكني اهليئة من تقدمي خدمات أفضل وحتقيق أهدافها. ودعا فيهااألخرية  هذه
إبقاء أنشطة اهليئة  )1( على توصية اهليئة يف دورتيها التاسعة والعاشرة، مت اقرتاح السيناريوهني احملتملني التاليني للنظر فيهما:

تدعيم اهليئة اإلقليمية و  )2(ة احلالية واحلد من دعم منظمة األغذية والزراعة؛ اإلقليمية ملصايد األمساك ضمن مستوى امليزاني
 ملصايد األمساك من أجل ز�دة ميزانيتها وتوسيع نطاق أمانتها.

 
 البحر األبيض املتوسط والبحر األسود

 اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط

 من دستور املنظمة. 14مبوجب املادة  1949عام يف أُنشئت اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط  -86

يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود وتتمتع ابلقدرة  هذهاهليئة اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك  يوجد جمال اختصاصو 
ا واألطراف املتعاونة طرفً  24على اعتماد تدابري ملزمة يف جمال اإلدارة والصون ابلنسبة إىل األطراف املتعاقدة اليت يبلغ عددها 

 غري املتعاقدة اخلمسة.

حر األبيض املتوسط بشأن مبادرات الصيد البحري وقام "املؤمتر الرفيع املستوى للهيئة العامة ملصايد أمساك الب -87
" الذي يرّكز على اإلقليم الفرعي للبحر األبيض املتوسط والذي مت تنظيمه يف يونيو/حزيران MedFish4Everاملستدام 

 تويف هذا الصدد، جدد .2017تنفيذ إعالن مالطة الوزاري لعام ل، بتقييم التقدم الذي أحرزته األطراف يف اهليئة 2019
ومت تكريس دورة خمصصة للمسائل  القوي بتحقيق األهداف املختلفة اليت حددها هذا اإلعالن. ااألطراف يف اهليئة التزامه

صغرية النطاق، والعمل الالئق، وتنفيذ خطة العمل اإلقليمية ملصايد األمساك الاملتعّلقة ابلتنمية االجتماعية يف مصايد األمساك 
 .2018عليها األطراف يف اهليئة يف سبتمرب/أيلول  تاألبيض املتوسط والبحر األسود اليت وّقعالصغرية النطاق يف البحر 

وتتمثل مسة أخرى مهمة من هذا املؤمتر يف االحتفال اإلقليمي ابليوم الدويل ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون 
 خمتارة يف البحر األبيض املتوسط.تنظيم الذي تّوج حبفل توزيع جوائز لإلشادة مبمارسات فضلى 

ا رفيع املستوى معين مبصايد األمساك ا يف عملها يف اإلقليم الفرعي للبحر األسود، نظمت اهليئة مؤمترً لمضي قدمً لو  -88
لتعزيز احلوكمة والتعاون اإلقليمي يف مصايد األمساك وتربية  2018وتربية األحياء املائية يف البحر األسود يف يونيو/حزيران 

العلمية  وقام هذا املؤمتر الذي أدى إىل توقيع إعالن صوفيا الوزاري، مبعاجلة أبرز األولو�ت املتعّلقة ابلبحوث األحياء املائية.
 يف البحر األسود، واستدامة تربية األحياء املائية، ومشاركة أصحاب املصلحة يف قطاع مصايد األمساك. البحرية
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 2018عام يف علومات، مت تنظيم منتدى األمساك يف مقر منظمة األغذية والزراعة ويف ما يتعّلق أبمهية العلوم وامل -89
واعرتفت اجلمعية العامة  جلمع اخلرباء والعلماء وواضعي السياسات من إقليم البحر األبيض املتوسط والبحر األسود وخارجه.

ا، ملسامهته اإلجيابية يف سد الفجوة بني خصً ش 450هبذا احلدث البارز الذي شارك فيه حوايل  2019لألمم املتحدة يف عام 
يف سياق عقد األمم املتحدة لعلوم  2021ثاين من منتدى األمساك يف عام ال اإلصدارومن املتوقع تنظيم  العلوم والسياسات.

 .)2020-2021(احمليطات 

من التقرير الرئيسي للهيئة بعنوان "حالة مصايد  املرتقبة ويف ما يتعّلق ابلعلوم واملعلومات، ستوفر الطبعة الثالثة -90
أمساك البحر األبيض املتوسط والبحر األسود"، حملة عامة عن أهم جوانب مصايد أمساك البحر األبيض املتوسط والبحر 

مة وسيستمر يف رصد التقدم احملرز يف حتقيق استدا 2020ومن املتوقع أن يصدر هذا املطبوع حبلول �اية عام  األسود.
 .ىمجلة أمور أخر بني مصايد األمساك يف اإلقليم مبا يتماشى مع سياسات اهليئة املعمول هبا، من 

 

 االستنتاجات -ااثلثً 
تُعد األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة (وغري التابعة هلا) آليات رئيسية للتعاون  -91

من أهداف  14يد األمساك وتربية األحياء املائية، وهي ابلتايل أساسية لتحقيق اهلدف اإلقليمي من أجل استدامة موارد مصا
منتدًى الستنباط الدروس، واملناقشة، والتفاوض والعمل  هذه األجهزة وتوّفر التنمية املستدامة من خالل التعاون الدويل.

وتنسيق العمل مع اجلهات الفاعلة الرئيسية يف اإلقليم بيئة مواتية لز�دة املساعدة الفنية والعلمية  تأمنياملشرتك، كما ول
وخارجه، مبا يف ذلك هيئات مصايد األمساك اإلقليمية أو املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك األخرى، ووكاالت 

 األمم املتحدة، وأصحاب املصلحة.

إلنشاء شراكات يكون من شأ�ا توفري ورغم املساعي الناجحة اليت بذلتها األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك  -92
استجاابت آلاثر تغّري املناخ، واستدامة مصايد األمساك، وحوكمة تربية األحياء املائية، وصون النظم اإليكولوجية والتنوع 

ة البيولوجي، والتحد�ت االجتماعية واالقتصادية، أبلغت بعض األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك املنشأة يف إطار منظم
 األغذية والزراعة عن قيود يف امليزانية من أجل أتدية دورها بصورة كاملة وفعالة. 

وستستمر يف توفري إطار ودعم فين  وتقّر املنظمة بوجود حاجة ملحة ملعاجلة مواطن الضعف يف هذه األجهزة. -93
أن هذه األجهزة قائمة يف �اية املطاف غري  من الدستور. 14و 6لألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك املنشأة مبوجب املادتني 

وإذا وجب إجراء تغيريات على النظام القائم لألجهزة الدستورية املنشأة مبوجب  من أجل أعضائها وبفضلهم.
 على املنظمة، أن توّجه هذا التغيري. سمن دستور املنظمة، يتوجب على أعضاء هذه األجهزة، ولي 14و 6 املادتني
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