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" رمسًيا للمصادقة عليه مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةإعالن جلنة مصايد األمساك بشأن استدامة مت تقدمي " -1
لدى الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك، يف سياق احلدث الرفيع املستوى لالحتفال ابلذكرى السنوية 

 .2021فرباير/شباط  1اخلامسة والعشرين لصدور مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، يوم اإلثنني 
مكثفة قادها مكتب جلنة مصاااايد األمساك لاللجنةمش،  لش مشااااورات  تشااااوريةنتيجًة لعملية  اإلعالنهذا وأييت  -2

إىل يناير/كانون الثاين  2019دورية مع األعضاء والشركاء الرئيسيني خالل الفرتة املمتدة من نوفمرب/تشرين الثاين 
، مندوبة كندا لدى مكتب جلنة مصااايد األمساك، الع عين ا الساايد Renée Sauvéوقد قامش الساايدة  .2021

Sidi Dicko .رئيس الدورة الرابعة والثالثني للجنة ألداء هذه امل مة، بتيسري العملية 
مش، ونسااااا ته األوىل لديسااااامرب/كانون األول 2019لنوفمرب/تشااااارين الثاين  لإلعالنوجرت مناقشاااااة النسااااا ة  ااااافر  -3

مش برعاية 2020مش والرابعة لأكتوبر/تشااااااااااااارين األول 2020مش والثالثة لمايو/أاير 2020آذار مش، والثانية لمارس/2019
، عقدت املنظمة حداًث 2020ويف الساااااااااااادس عشااااااااااار من يوليو/ و   مكتب اللجنة، ولقاءات جمموعاهتا اإلقليمية.

ا اللتماس تصاااااااااااااااريل رمسية من الدول األعضاااااااااااااااء للمنظمة رًدا على النسااااااااااااا ة الثالثة من  اإلعالن خمصاااااااااااااصااااااااااااااً
ومت تعميم النسااااااااااااا اااااة مش /http://www.fao.org/about/meetings/cofi/cofi34-virtual-dialogues/enل

اخلامسة لإلعالن ابللغات الرمسية السش لألمم املتحدة على مجيع أعضاء منظمة األغذية والزراعة من خالل البوابة 
 ظر يف مجيع التعليقات لدى إعداد املسودة الن ائية.، ومت الن2020اإللكرتونية للمنظمة يف نوفمرب/تشرين الثاين 

، مت االتفاااق على تعااذلر حااق عاادد قليااق من 2021يناااير/كااانون الثاااين  15ولاادى اجتماااع مكتااب اللجنااة يف  -4
القضااااااااااااي اخلالفية من خالل العملية التشاااااااااااورية املذكورة أعاله، فاقرتصحش االسااااااااااتعانة  لية "أ اااااااااادقاء الرئيس" 

 2021يناير/كانون الثاين  20وقد اجتمع تسااااااااااعة وعشاااااااااارون وفًدا معنًيا يف  قرات اخلالفية.للتفاوض بشااااااااااأن الف
وقد جرى التفاوض على الفقرة  ابلوسااااااائق االفرتااااااااية، واتفقوا على نال جلميع هذه البنود ابسااااااتثناء بند واحد.

يناير/كانون  25العالقة عن طريق الربيد اإللكرتوين وابلوسااااااائق االفرتااااااااية إىل أن مت االتفاق على  ااااااياغت ا يف 
  الثاين.

وإذا ما  بصااورة مجاعية كبيانم من قبق جلنة مصااايد األمساك وليس من قبق فرادى األعضاااء. اإلعالنوينبغي إقرار  -5
تقصًيا ألي تداعيات على مستوى الربامج، ومن قبق جملس  للمنظمةتنظر فيه األج زة الرائسية أقر اإلعالن، فس

  املنظمة كجزء من تقرير الدورة الرابعة والثالثني للجنة، من أجق إقراره.
ونة أمش التنويه إبجنا ات قطاع مصااااااااااااااايد األمساك وتربية األحياء املائية منذ إقرار مدلهدفان اثنان مها: ولإلعالن  -6

لتناول التحدايت  مجاعيعاًما، لبمش وحشد  خم  25قبق  والزراعةالسلوك بشأن الصيد الرشيد ملنظمة األغذية 
 والفرص من أجق امان استدامة القطاع على املدى الطويق، إذ حنتفق هبذه احملطة امل مة.

أعمال الدورة الرابعة والثالثني  جدول 4عن أتييدهم لإلعالن يف إطار البند  اإلعرابوسااااااااايدعى أعضااااااااااء املنظمة إىل  -7
 .للجنة، على أي من مستوايت احلدث الرفيع املستوى لالحتفال ابلذكرى السنوية اخلامسة والعشرين إل دار املدونة


