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 جلنة الربنامج

 الثانية عشرة بعد املائةالدورة 

 2102تشرين الثاني /نوفمرب 9-5روما، 

 تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة لتنفيذ مدونة السلوك

 بشأن الصيد الرشيد

 رّد  اإلدارة

  
دعم أمانة املنظمة لتنفيذ  يقّيمفهو . لتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد املنظمة دعمبتقييم ب اإلدارة رّحت- 1

املدّونة، مبا يف ذلك أداء األمانة وميزتها النسبية يف جمال العمل هذا، والتوصيات لددورها يف املسدتقبل واالادرتاتيتيات    

 .املقبلة

 

على مشاركة العديد من العداملني يف املنظمدة إىل جاندب عددد مدن ا هدات       دارة عملية التقييم القائمة وتقّدر اإل- 2

ت إدارة مصايد األمساك وتربيدة األحيداء املائيدة رد اإلدارة عقدب     وقد أعّد. املعنّية، واخلرباء والشركاء من خارج املنظمة

الددورة الدثنيثني للتندة مصدايد      ألعضداء يف يقدوم ا وقد انحت الفرصة ل. يف املنظمةاملعنيني مشاورات وااعة مع العاملني 

  .فريق التقييمإىل رفع تعليقاتهم على التقرير ب 2112متوز /اليت عقدت يف يوليو األمساك

 

وهذا التقرير هام بشكل خاص ألن مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشديد قدد شدك لت اإلطدار املوّجدم ملعظدم عمدل        - 3

ة بداعرتا  التقيديم بدذلك يف    وترّحدب اإلدار . عامًا 11ثر من ء املائية ألكاملنظمة يف جمالي مصايد األمساك وتربية األحيا

 :على الشكل التالي بيانم
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       أدت منظمة األغذية والزراعة دورًا أااايًا يف عملية اإلعداد والتفاوض الديت أفضدت إىل اعتمداد أعضداء منظمدة

 .1991األغذية والزراعة للمدونة يف عام 

  وقد أخذت هذه ا هات مهمتها  ؛األمساك واألمانة هم أصحاب املدونة الرمسيونأعضاء املنظمة و نة مصايد

فقد قامت  نة مصايد األمساك بصفة مسدتمرة بتوجيدم عمدل إدارة مصدايد األمسداك وتربيدة األحيداء        . جبدية

وندة وكدان   املائية يف دعم تنفيذ املدونة، الذي كان البند األول على جدول أعمال تلدك اللتندة مندذ اعتمداد املد    

 .عن البنود اليت أحيلت إىل جملس ومؤمتر املنظمة موضوع مناقشات مكثفة فيما بني املشاركني فضنًي

           وداخل األمانة يرجع مجيدع مدويفي إدارة مصدايد األمسداك مبنظمدة األغذيدة والزراعدة إىل املدوندة باعتبارهدا

 ."ممهمتهاإلطار الشامل لعملهم و"

 
بالثناء إىل حد بالغ وأن نوعية عملها  أداء منظمة األغذية والزراعة كان جديرًاوترّحب اإلدارة باخلنيصة بأّن - 4

وأوجم القصور ، كان أقل من إمكاناتها املنظمةأداء وتنيحظ اإلدارة اكتشا  التقييم بأّن . كانت عالية بصفة مستمرة

؛ التوعية وضعفها حمدودية (2)؛ لتطوير املدونة ودعم تنفيذها عدم وجود اارتاتيتية وأولويات (1: )الرئيسية هي

عدم كفاية االهتمام  (4)؛ عدم اتساق الفصل ما بني العمل املعياري والعمل التشغيلي مبا يف ذلك تطوير القدرات (3)

العام املساعد إلدارة  وتقّر اإلدارة بصّحة هذه املشاغل وتؤك د أنم اتتم معا تها حتت إشرا  املدير. باألبعاد البشرية

، وهو نهج النظم اإليكولوجية إزاء مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةوايشك ل  .مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 .، عنصرًا رئيسيًا يف اارتاتيتية التنفيذييشمل بشكل صريح البعد البشر

 

نة يقع يف صدلب اإلدارة املسدتدامة ملصدايد األمسداك وتربيدة      وتوافق اإلدارة على خنيصة التقييم بأن تنفيذ املدّو- 1

مسؤولية خاصة  دارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةوإل. األحياء املائية، وهذا أمر حموري لوالية املنظمة وراالتها

تدأمني األمدوال مدن خدارج     وعيد تنظيم عملها اارتاتيتيًا لدعم تنفيذ املدّوندة بطريقدة أكثدر فعاليدة،     يف هذه ا هود وات

 .امليزانية لتوايع نطاقها

 

للمدونة أن تصبح مصدرًا حيًا وجمديًا لإلهلام حيث علدى تغديري حتدولي يف     ويف خنيصة التقييم، إذا كان املراد- 6

بدني احلتيدة الرمسيدة للمدوندة ومسدتخدميها  دب        الكدبرية  ثغدرة قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، فدإن ال 

وتوافق اإلدارة أّن للمنظمة دور حمفز يف مساعدة العامل على اد هذه الثغدرة، وتدرأ أن تعمديم     .جتسريها بطرائق متعددة

الفضلى بشكل فعال يشك ل اآللية ( مبا يف ذلك املفاهيم، واخلطوط التوجيهية، واألدوات النيزمة)نهج النظم اإليكولوجية 

 .يف مجيع أحناء العامل لتحقيق هذا اهلد ، الذي يستمر بالتزايد أهمّيًة

 

 :وتؤّيد اإلدارة اإلطار الشامل لتنفيذ املدّونة الذي اقرتحم التقييم وهو يشمل عناصر رئيسية ثنيثة- 7

 

 التخطيط االارتاتيتي والتشغيلي لتطوير املدونة ونشرها ورصدها؛- ألف

 لتنفيذ املدونة؛الرتويج - باء
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إدراج عناصر تنفيذ املدونة يف مجيع مشاريع منظمة األغذية والزراعة بشأن تربية األحيداء املائيدة ومصدايد    - جيم

 .األمساك

 

 :لتنة مصايد األمساك يفل 2112عام ويف تنفيذ هذا اإلطار، تستند املنظمة إىل الدعم من دورة - 8

 وختفيف حدة الفقر من خنيل مصايد األمساك وتربية األحياء املائيدة املسدتدامة،  لضمان األمن الغذائي اهلد  العام   (أ)

اتباع نهج النظام اإليكولوجي لرتمجة األهدا  الرفيعدة املسدتوأ إىل إجدراءات    ( ب)والدور القيادي املتوقع من املنظمة؛ 

الرتكيز على التحديات ذات الصلة ( ج)؛ مةالركائز الثنيث للتنمية املستدامن خنيل عملية اإلدارة التشاركية، والنظر يف 

واديتم ذلدك، متاشديًا مدع التقيديم، مدن خدنيل        . قددر املسدتطاع   بذل جهود مشرتكة مع الشركاء،و بواليتها األاااية،

 . 31االعرتا  بأولوية الصكوك القانونية الثمانية للمدونة، وأهمية اخلطوط التوجيهية الفنية البالغ عددها 

 

فهو يعرت  بأهمّيدة  . يّتصف بالصياغة ا يدة وعمق التفكري وهو بناءترأ اإلدارة أّن تقرير التقييم  ،ويف اخلتام- 9

توصدية   16ومدن  . وتوافدق اإلدارة علدى معظدم النتدائج والتوصديات الدواردة فيدم       . املدّونة وبعمل املنظمة يف دعم تنفيدذها 

وتعكس . رفض توصية واحدةتتوصيات موافقة جزئية، و 6على ، وموافقة كاملة توصيات 9على اإلدارة  توافقرئيسية، 

م االادرتاتيتي  التوصيات يف العموم نهج املنظمة خنيل السنوات األخرية، غدري أنهدا تنطدوي علدى تعددينيت يف التوّجد      

يعكدس  وعدم قبول التوصيات كافة بشكل كامل ال يعين رفض املفاهيم الكامنة فيها، بدل  . وتغيريات يف جماالت الرتكيز

 .يودًا ترتبط مبدأ عملّية تنفيذهاق

 

 ،(املنظمدات الدوليدة   وممثلد  همفدي  نمبد )رة أن تشكر فريق التقييم، وأعضاء فريق اخلدرباء اخلدارجي   وتوّد اإلدا- 11

 .الاتعراض والتحليل الشاملني، مما أدأ إىل وضع توصيات التقييمعلى اواخلرباء بصفتهم الشخصية، ومكتب التقييم 

 

 .منفردةيف ا دول أدناه رّد اإلدارة على التوصيات يرد و- 11
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

املوجهييية إد إدارة مصيييايد  :1التوصيييية 

األمساك وتربية األحياء املائية، خبصوص 

رؤيتها لتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصييد  

  الرشيد
 

أن مدوندة السدلوك بشدأن الصديد     إىل بالنظر 

الرشيد هي الركيزة األااادية ملهمدة منظمدة    

األغذية والزراعة ورادالتها يف قطداع مصدايد    

األمساك وتربية األحيداء املائيدة، ينبغدي أن    

جتعل إدارة مصايد األمساك وتربية األحيداء  

املائية الرتويدج للمدوندة وتطويرهدا وتنفيدذها     

تها وعمليددات أمددورًا حموريددة يف ااددرتاتيتيا

ولتحقيدق  . اليت تقدوم بهدا   واإلدارةالتخطيط 

، ينبغي أن يكون املددير العدام املسداعد    ذلك

إلدارة مصددايد األمسدداك هددو املددرّوج واملدددير  

الرئيسي للمدوندة، املسدؤول يف إدارة مصدايد    

األمساك وتربية األحيداء املائيدة ويف املنظمدة    

عن تنسيق املدونة وتعبئة املوارد مدن خدنيل   

 .التسلسل القيادي املباشر

 مقبولة جزئيًا
 

املدّونة إطارًا حامسًا لتوجيم معظم عمدل املنظمدة    توفر

يف جمال مصايد األمساك وتربية األحيداء املائيدة مندذ    

وايتّم تعزيز التعميم واإلدارة . 1991اعتمادها يف عام 

أكثر بعد متاشيًا مع دعوة  ندة مصدايد األمسداك يف    

ملزيد من الفعالّية يف تعمديم  إىل ا 2111دورتها يف عام 

 .املدّونة
 

مصايد األمساك وتربية األحياء املائيدة  ال ميكن إلدارة 

أن تضطلع وحدها بالعمل علدى تعبئدة املدوارد، لكدن     

ميكنهددا القيددام بددذلك بالتعدداون مددع إدارة التعدداون    

وإدارة مكتددب االاددرتاتيتية والتخطدديط   الددتقين، و

  .املنظمة وفق طريقة عمل يةواملكاتب اإلقليماملوارد 

 

تعيني املدير العام املسداعد يف   1-1

إدارة مصدددايد األمسددداك وتربيدددة  

ليكون املسدؤول عدن    األحياء املائية

لمدّونة والعمل على مجدع  لرتويج ال

املدددوارد، واملددددير، وهدددو يعمدددل  

بالتعددداون الوثيدددق مدددع املكاتدددب  

إدارة التعدداون الددتقين وامليدانيددة، 

االاددرتاتيتّية والتخطدديط ومكتددب 

 .وإدارة املوارد
 

دير دّونددة املدداملعدداون وحدددة ُت 1-2

العام املساعد يف هذه األنشدطة، يف  

اددرتاتيتية لتعبئددة املددوارد  اإطددار 

وافدق عليهدا يف املنظمدة    م وإدارتهدا 

إدارة التعداون  بالتعاون الوثيق مدع  

الدددتقين ومكتدددب االادددرتاتيتّية  

 .والتخطيط وإدارة املوارد

إدارة مصددددددايد 

ة األمساك وتربيد 

األحياء املائيدة،  

بالتعددداون مدددع  

إدارة التعددددداون 

الددتقين ومكتددب 

االادددددرتاتيتّية 

والتخطيط وإدارة 

  .املوارد

كانون /ديسمرب

  2112األول 

 كني
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

املوجهييية إد إدارة مصيييايد  :2التوصيييية 

األمسيياك وتربييية األحييياء املائييية، بشييأن  

  أهدافها اإلمنائية
 

تكفدددل إدارة مصدددايد األمسددداك ينبغدددي أن 

وتربيددة األحيدداء املائيددة أن تكددون أهدددا    

مددن قبيددل املسدداواة بددني  ،التنميددة البشددرية

ا نسني واألمدن الغدذائي واحلدد مدن الفقدر      

هي القوة احملركة األااادية لعملدها، فيمدا    

يتعلق جبميع أنواع مصايد األمسداك وتربيدة   

وينبغددي إيددنيء مزيددد مددن  . األحيدداء املائيددة

هتمددام للسددياق االجتمدداعي واالقتصددادي   اال

الذي يعيش يف يلم املشتغلون بصيد األمساك 

وااددتزراع األمسدداك؛ وينبغددي التعامددل مددع  

صيد األمساك وتربية األحياء املائية يف إطدار  

وايقتضدي هدذا زيدادة    . هذا السياق األوادع 

املهندديني املختصددني يف التحلددينيت   إشددراك

دية السياادددددية واالقتصدددددا واإلجدددددراءات

  .وا نسانية

 مقبولة
 

ال بد من حتقيدق التدوازن يف عمدل املنظمدة يف جمدال      

مصدددايد األمسددداك بدددني األهددددا  االجتماعيدددة      

واالقتصددادية مددن جهددة، وأهدددا  احملافظددة علددى  

. األنواع والبيئة والنظام اإليكولوجي من جهة أخدرأ 

مددع نهددج الددنظم اإليكولوجيددة، الددذي  ذلددك يتفددق و

 .اإلنسانيبتحديده يشمل البعد 

تعزيز الدروابط بدني وحددات     2-1

املنظمة مع الرتكيز علدى األهددا    

، 21+اإلمنائية لأللفية ونتائج ريدو 

مبدددا يف ذلدددك أهددددا  التنميدددة   

 .البشرية
 

تعزيددددز العمددددل املتعدددددد    2-2

التخصصددات يف تصددميم املشددروع   

وتنفيذه، ورصدد اآلثدار اإل ابيدة    

علددددى أرض الواقددددع وتقييمهددددا  

 .وحتسينها

مصددددددايد ة إدار

األمساك وتربيدة  

 األحياء املائية

 كني 2112-2113



PC 112/4 Sup.1   6 

 

 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

املوجهييية إد إدارة مصيييايد  :3التوصيييية 

األمسيياك وتربييية األحييياء املائييية، بشييأن  

  رصد املدونة
 

ينبغددي إلدارة مصددايد األمسدداك وتربيددة    

 :األحياء املائية

أن تعدددد، بطريقدددة تشددداركية مدددع  (أ)

البلدان األعضاء، جمموعدة مدن املؤشدرات    

واملقددداييس املوضدددوعية لإلبدددني  علدددى    

عددن  القطددري ودون القطددري الصددعيدين 

 التقدم احملرز يف تنفيذ املدونة؛

أن تدرج يف كدل طبعدة مدن طبعدات      (ب)

تقريددر حالددة مصددايد األمسدداك وتربيددة     

 األحيدداء املائيددة قسددما قائمددا بذاتددم عددن  

 املدونة؛

أن تقرتح مرة أخرأ على  نة مصدايد   (ج)

قيود امليزانية احلالية، إىل األمساك، بالنظر 

أربع انوات إىل متديد وترية ااتبيان املدونة 

 مقبولة جزئيًا
 

، إن ادبب متديدد الددوترية   (ج)فيمدا يتعل دق بالنقطددة   

كدن    على مدأ فرتة أطدول مي للبلدان باإلبنيايسمح 

احلصددول خنيهلددا علددى نتددائج أكثددر أهمّيددة لتنفيددذ  

النمددو السددريع يف /اتلكددن نظددرًا إىل التغّيددر. املدّونددة

تربية األحياء املائية، لدن يكدون مدن املناادب     جمال 

يف املستقبل القريب احلد من وترية االاتبيان املنفصل 

 .املدّونة/حول تربية األحياء املائية

وضع جمموعة مدن مؤشدرات    3-1

األهدددا  واملعددايري لرفددع التقددارير 

علدددى املسدددتويني القطدددري ودون  

القطري عن التقدم احملرز يف تنفيذ 

املدّونة هو نشاط مستمر منذ اعتماد 

مددد علددى ااددتعداد  تاملدّونددة، ويع

وللتقدم . البلدان األعضاء وجهودها

يف هددذا اإلطددار، ال بددد مددن تنظدديم 

ورات عاملية وإقليميدة ودورات  مشا

 .تدريب فنية

ايتم دمج قسدم مسدتقل عدن     3-2

املدّوندددة يف اإلصددددارات القادمدددة  

الددة املددوارد السددمكية وتربيددة    حل

 .األحياء املائية يف العامل

اتقرتح األماندة علدى  ندة     3-3
مصدددايد األمسددداك تغددديري وتدددرية 
ااتبيان املدّونة الرئيسدي إىل أربدع   

 .انوات
 

إدارة مصددددددايد 

األمساك وتربيدة  

 األحياء املائية

3-1 :2114 

 
3-2  :2113 

 
3-3 :2114 

 
3-4 :2113 

، 1-3لإلجراء نعم 

من خارج من موارد 

 امليزانية
 

 لإلجددددراءينكددددني 

  3-3و  3-2 
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

من أجل إعادة توجيم ا هدود حندو زيدادة    

 .معدالت االاتتابة
اتضع املنظمة عمليدة إبدني     3-4

أكثددر فعاليددة مددن خددنيل طددرق     

إلكرتونيددة، مبددا يف ذلددك التقددارير  

األجهددزة اإلقليميددة الدديت ترفعهددا 

املعنيددددة مبصددددايد األمسدددداك،    

، وقاعددة  واملنظمات غري احلكومية

بيانددات لتحسددني إدارة املعلومددات 

املقدمددة ورصددد التقدددم يف  تلددف 

 .مكّونات املدّونة مع مرور الوقت

املوجهييية إد إدارة مصيييايد  :4التوصيييية 

األمسيياك وتربييية األحييياء املائييية، بشييأن  

  لنشر املدونة وضع اسرتاتيجية فورية

 
ينبغددي إلدارة مصددايد األمسدداك وتربيددة    

األحياء املائية، يف موعد غايتم دورة  نة 

، 2114مصايد األمساك الديت ُتعقدد عدام    

 :أن

تضع اارتاتيتية لنشدر املدوندة مدن     (أ)

 أجل السنوات الست التالية؛

 مقبولة
 
إّن نهج النظم اإليكولوجية الذي أدخل بعد مرور ( أ)

انوات على اعتماد املدّونة هو نهج شدامل يسدّهل    8

و شدامل ويف السدياق   التنفيذ العملي ملبادئها، على حن

و دري وضدع برندامج الادتقطاب التأييدد      . املنااب

 .للمدونة
 
إّن املدّوندة معروفدة جّيددًا يف البلددان األعضداء       ( ب)

مرجعّيدددة يف معظدددم اياادددات مصدددايد ك وتسدددتخدم

مراجعددددة االاددددرتاتيتيات  4-1

والواددددائل املسددددتخدمة لنشددددر   

املعلومدددات واادددتقطاب التأييدددد   

مبدددا يف ذلدددك املوقدددع   ،للمدّوندددة

اإللكرتوندددي للمنظمدددة واملدّوندددة،  

اإلعدددنيم االجتماعيدددة،   ووادددائط

 .ووضع اارتاتيتية نشر جديدة
 
تنفيذ اادرتاتيتيات جديددة    4-2

 .للنشر وااتقطاب التأييد

إدارة مصددددددايد 

األمساك وتربيدة  

 األحياء املائية

 1-4لإلجراء كني  2112-2113
 

، 2-4لإلجراء نعم 

من الربنامج العادي 

ومددوارد مددن خددارج 

 امليزانية
 

 3-4لإلجددراء نعددم 

من موارد من خارج 

 امليزانية
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

تضدددع اادددرتاتيتيات للرتويدددج     (ب)

لنيبتكددار واإلزدداز مددن جانددب أصددحاب    

املصددلحة مددن قبيددل جمموعددات املشددتغلني   

بصيد األمساك ومستزرعي األمساك وأجهدزة  

البلدددان األعضدداء، وتشددتيع ذلددك االبتكددار 

واإلزاز واالعرتا  بهما يف الرتويدج لتنفيدذ   

 .املدونة

التنفيددذ العملددي للمبدداد     أمددا. األمسدداك القطريددة 

واألهدددا  الرفيعددة إلحددداث تغدديري بددني ا هددات   

املعنيددة علددى املسددتوأ القطددري فهددذا هددو التحدددي   

 .احلقيقي

 
ااددددتخدام نهددددج جديدددددة  4-3

ملساعدة البلدان على إحداث تغيري 

  .لدأ ا هات املعنّية

املوجهييية إد إدارة مصيييايد  :5التوصيييية 

األمسيياك وتربييية األحييياء املائييية، بشييأن  

  نسخة مبسطة من املدونة

 
مددن الددنيزم أن تعددد إدارة مصددايد األمسدداك  

وتربيدة األحيدداء املائيدة نسددخة مبسدطة مددن    

املدونددة، مكتوبددة بلغددة انكليزيددة بسدديطة،  

لتكددون منوذجددا لتكييددف املدونددة حسددب    

السدددياقات الوطنيدددة، وأن تشدددتع علدددى   

لغددات منطوقددة علددى الصددعيد  إىل ترمجتهددا 

الوطين، وااتخدامها الحقًا كأااس إل اد 

. دونة وتنفيذها على مستوأ املنطقةوعي بامل

 مقبولة جزئيًا
 

قد ال تقبل البلدان األعضاء بدمج األمثلة القطرية عدن  

ملسددؤولة وغددري املسددتدامة  دارة غددري ااملماراددات واإل

مدا  أ. ملصايد األمساك، كما هو مقرتح يف هذه التوصية

الرتكيز على فوائدد التنفيدذ النداجح، مدع أمثلدة مدن       

 .ة أكثر فعاليةلالواقع، فقد تكون واي

 "امللكيددددة"نشدددداء مبدددددأ  إ 1-1

 (1)ملستخدمي املدّونة، من خنيل 

احلد مدن الرتكيدز التقليددي علدى     

والتشددديد علددى  "وثيقددة املنظمددة"

 ًادوليد  ًاكوميح ًااملدّونة كونها اتفاق

وعلددى التددزام البلدددان يف املدّونددة؛ 

اقدددرتاح احملفدددزات وتبيدددان  ( 2)

الفوائددد الكددثرية الدديت تنددتج مددن   

التنفيدددذ وتكييدددف التوجيهدددات   

 .الصادرة مع املدّونة
 
مراجعددة النسددخة املبّسددطة    1-2

إدارة مصددددددايد 

األمساك وتربيدة  

 األحياء املائية

 كني 2114
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

ولددعم تنفيددذ املدونددة بنتداح علددى الصددعيد   

الوطين،  ب أن يكون هناك تقدير أوادع  

نطاقددا للمدونددة و ددب فهددم مبادئهددا فهمددًا 

ولتحقيق هذه النتيتدة، تلدزم وثيقدة    . أفضل

تصف جوهر املدونة والغاية منهدا وأهددافها   

 مدددع جتنادددب اللغدددة الفنيدددة   -وموادهدددا 

 -القانونية أو التشريعية أو البريوقراطيدة  أو 

وتضفي يف الوقت ذاتدم ادياقًا علدى املدوندة     

بددإدراج أمثلددة وطنيددة مددن مماراددات وإدارة 

/ الرشديد وغدري املسدتدام   /الصيد غري الرشديد 

 .املستدام

 2111للمدونددددددددددة لعددددددددددام 

 .تعديلها إذا لزم األمر/وحتديثها

املوجهييية إد إدارة مصيييايد  :6التوصيييية 

األمسيياك وتربييية األحييياء املائييية، بشييأن  

إنشاء نظيا  إلعيداد نيواتج للمدونية تتسيم      

  باألهمية والفعالية

 
ينبغددي إلدارة مصددايد األمسدداك وتربيددة    

األحياء املائية، يف موعد غايتم دورة  نة 

 :2114مصايد األمساك اليت تعقد يف عام 

حتديددددد فئددددات صددددكوك   1-6 مقبولة

املدّونددة، والتمييددز بددني املبدداد     

التوجيهية، اليت عادة مدا تضدعها   

األمانة مع مدخنيت من املشاورات 

مددع اخلددرباء، والصددكوك الدوليددة  

مثدددل خطدددط العمدددل الدوليدددة،  )

واالادددرتاتيتيات، واالتفاقدددات،  

اليت ( يةواخلطوط التوجيهية الدول

إدارة مصددددددايد 

األمساك وتربيدة  

 األحياء املائية

 كني 2114
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

أن حتدد الفئدات املختلفدة لصدكوك     (أ)

اخلطدددوط التوجيهيدددة الفنيدددة، )املدوندددة 

وخطدددط العمدددل الدوليدددة، واالتفاقدددات، 

، مددع إيددنيء (واالاددرتاتيتيات، وغريهددا

راءات إعدددداد كدددل فئدددة  اعتبدددار إلجددد 

 وااتعراضها واملوافقة عليها؛

أن تضددع معددايري واضددحة وشددفافة    (ب)

خطوط توجيهيدة  إىل لتقدير مدأ احلاجة 

 ندة مصدايد   إىل فنية جديدة وأن تقدمها 

 األمساك من أجل إقرارها؛

أن تكفددل أن املشدداركني يف املشدداورات    (ج)

الفنيدددة ميثلدددون تندددوع عضدددوية املنظمدددة   

وميثلون نطداق جمداالت اخلدربة    وأقاليمها، 

الضرورية مبا يف ذلك األبعداد البشدرية، وأن   

 .حتقيق التوازن بني ا نسنيإىل تهد  

 

 

 

 

ل منفصدل  يتم التفاوض عليها بشك

 .افل الدوليةيف احمل
 
وضع معايري لتقيديم احلاجدة    6-2

إىل خطوط توجيهيدة فنيدة جديددة    

 .أو حمّدثة



11 PC 112/4 Sup.1 

 

 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

املوجهييية إد إدارة مصيييايد  :7التوصيييية 

األمسيياك وتربييية األحييياء املائييية، بشييأن  

  نهج تعبئة املوارد
 

األمسدداك ينبغدي أن تواصدل إدارة مصدايد    

وتربيدددة األحيددداء املائيدددة اتبددداع نهدددج   

اارتاتيتي وبرناجمي يف تعبئة املوارد من 

خنيل وحدة مكّرادة هلدذا الغدرض تددير     

الربنددامج الشددامل وحتظددى بثقددة الشددركاء 

التقليديني وا دد يف جمال املوارد وتكدون  

 .مرئية بالنسبة هلم

وينبغي لإلدارة، يف اادرتاتيتيتها لتعبئدة   

أن تعطددي أولويددة وتبددذل جهدددًا املددوارد، 

 :حمددًا لتعبئة موارد من أجل

تنمية تربية األحياء املائية على حنو  (أ)

 مستدام؛

تطوير القدرات يف جمال رصد حالدة   (ب)

واجتاهدددات مصدددايد األمسددداك وحالدددة   

 مقبولة جزئيًا
 

مصايد األمساك وتربية األحياء املائيدة  ال ميكن إلدارة 

أن تضطلع وحدها بالعمل علدى تعبئدة املدوارد، لكدن     

ميكنهددا القيددام بددذلك بالتعدداون مددع إدارة التعدداون    

مكتددب االاددرتاتيتية والتخطدديط وإدارة   الددتقين، و

 .وفق طريقة عمل املنظمة املوارد واملكاتب اإلقليمية

بإدارة املدير العام املسداعد يف   7-1

دارة مصدددايد األمسددداك وتربيدددة  إ

وبالتعداون الوثيدق    ،املائيدة  األحياء

إدارة التعداون الدتقين ومكتدب    مع 

االادددرتاتيتّية والتخطددديط وإدارة  

،  ري إعداد خطة لتعبئدة  املوارد

وتددوىل األولويددة للتنميددة   . املددوارد

املستدامة لرتبيدة األحيداء املائيدة،    

حالدة  لعمدل علدى   لقددرات  الوبناء 

تربيددة األحيدداء / األمسدداكمصددايد 

، ومصددددايد املائيدددة واجتاهاتهدددا  

األمسدداك الداخليددة، وغريهددا مددن  

اجملدداالت ذات األولويددة يف إطددار  

مصددايد األمسدداك وتربيددة األحيدداء  

األمن الغذائي ضمان املائية يف إطار 

 .والقضاء على الفقر

إدارة مصددددددايد 

األمساك وتربيدة  

األحياء املائيدة،  

و إدارة التعدداون 

ومكتب ، التقين

االادددددرتاتيتّية 

والتخطيط وإدارة 

، املدددددددددددوارد

واملكاتددددددددددب 

 امليدانية

نعم مدن مدوارد مدن     2113

 خارج امليزانية
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

 واجتاهات تربية األحياء املائية؛

 مصايد األمساك الداخلية (ج)

املوجهييية إد إدارة مصيييايد  :8التوصيييية 

األمسيياك وتربييية األحييياء املائييية وإدارة   

التعيياون الييتقش، بشييأن الرتويييج   إ ييار 

 لتنفيذ املدونة املساعدة اإلمنائية
 

إلدارة مصايد األمساك وتربية األحياء ينبغي 

املائية وإلدارة التعداون الدتقين، مبدا يشدمل     

مركددز االاددتثمار ووحدددة االتصددال بشددأن     

التمويل، االخنراط مبزيدد مدن الفعاليدة مدع     

الشددركاء الرئيسدديني يف جمددال املددوارد، مددن 

قبيل املؤاسات املالية الدولية، للتأثري علدى  

ألمساك وتربيدة  براجمها يف قطاعات مصايد ا

 .األحياء املائية حنو الرتويج لتنفيذ املدونة

رب وتعزيدز  كاملشاركة بشكل أ 1-8 مقبولة

التفاعل مدع مرفدق البيئدة العامليدة     

الشراكة العاملية من )والبنك الدولي 

وغريهددا مددن  ( أجددل احمليطددات 

وكددداالت التنميدددة، واملنظمدددات    

احلكوميدددة الدوليدددة واملؤاسدددات  

العاملددة يف جمددال املاليددة الدوليددة 

مصددايد األمسدداك وتربيددة األحيدداء  

ويف . املائية واجملاالت ذات الصلة

إطار هدذا االلتدزام، تعمديم املدّوندة     

 .واقرتاح مبادرات حمددة

 

إدارة مصددددددايد 

األمساك وتربيدة  

األحياء املائيدة،  

 مركدددددددددددددزو

االاددددددددتثمار، 

شددددعبة دعددددم و

إعددددددددددددددداد 

السيااددددددددات 

 امجوالرب

 نعددم مددن الربنددامج  2112-2113

العادي ومدوارد مدن   

 خارج امليزانية

املوجهييية إد إدارة مصيييايد  :9التوصيييية 

األمسيياك وتربييية األحييياء املائييية، بشييأن  

 داخل اإلدارة  تطوير القدرات البشرية

 

إعداد خطة عمل على النحو  1-9 مقبولة

 :التالي

   إجراء تقييم للحاجة إىل بنداء

قدددرات املددويفني، وحتديددد  

كدددل وحددددات  

إدارة مصددددددايد 

األمساك وتربيدة  

 األحياء املائية

9-1  :2113 

 

9-2: 2114 

خدددنيل  نعدددم مدددن 

صناديق تنميدة أداء  

  املويفني

نعم من املدوارد مدن   
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

ينبغددي إلدارة مصددايد األمسدداك وتربيددة    

األحياء املائية أن تضع وتنفذ خطدة عمدل   

لتحسدددني التخطددديط لتطدددوير القددددرات  

وتنفيذه وتنسيقم ورصده يف قطداع  البشرية 

. مصايد األمسداك وتربيدة األحيداء املائيدة    

 :وينبغي بالنسبة للخطة
 
أن تهتدي باإلطار االارتاتيتي بشأن  (أ)

تطوير القددرات البشدرية يف قطداع مصدايد     

، 2111األمسدددددداك الصددددددادر عددددددام 

واالارتاتيتية املؤاسدية ملنظمدة األغذيدة    

الصدادرة  والزراعة بشدأن تطدوير القددرات    

، وقصد  النتداح املوجدودة،    2118عام 

 وموارد الدعم والتعلم الداخلية؛
 
جهدة التنسديق يف إدارة   إىل أن تعهد  (ب)

مصددايد األمسدداك وتربيددة األحيدداء املائيددة  

املعنيددة بتطددوير القدددرات باملسددؤولية عددن 

قيادة عملية إعداد خطدة العمدل وتنفيدذها    

 داخل اإلدارة؛

األهدددا  وتدددريب املددويفني 

 تبعًا لذلك؛

   إجدددراء جدددرد واادددتعراض

ملنتتددات املنظمددة وأدواتهددا  

وممارادداتها القائمددة لتنميددة  

 القدرات البشرية؛

    إجددددراء جددددرد وحتليددددل

للمؤاسات اإلقليميدة املعنيدة   

بتنمية القدرات البشرية، من 

وكيددف ومتددى  يقددوم مبدداذا،

وأين، والثغرات اليت ينبغدي  

وإعددادة النظددر يف . معا تهددا

االاددددرتاتيتيات القائمددددة  

لتنميدددة القددددرات البشدددرية 

 .ومراجعتها إذا لزم األمر
 

اإلعددداد لوضددع خطددوط توجيهيددة 

ضوابط للتدودة ومقداييس   ومعايري و

لتدددخنيت يف إطددار تنميددة   ا أثددار

 خارج امليزانية
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )
 
أن توفر  صصات من أجل تددريب   (ج)

مصددايد األمسدداك وتربيددة    إدارةمددويفي 

األحياء املائية على إدماج األبعداد الثنيثدة   

لتطددوير القدددرات البشددرية يف أنشددطتهم    

 املتعلقة بتطوير القدرات البشرية؛
 
أن تستفيد اادتفادة كاملدة مدن امليدزة      (د)

النسدددبية املوجدددودة لددددأ مدددويفي إدارة 

وتربيددة األحيدداء املائيددة مصددايد األمسدداك 

باعتبارهم خرباء فنيني مع القيدام بأعمدال   

التيسري والتشارك مع منظمدات أخدرأ يف   

 ا هود املتعلقة بتطوير القدرات البشرية؛
 
أن تركددز علددى تدددريب املدددربني     (هددد)

وتطددوير القدددرة الوطنيددة واإلقليميددة علددى 

القيددام بعمددل يف جمددال تطددوير القدددرات   

وميكن إقامة شبكات إقليمية من . البشرية

اخلرباء واملنظمات للمسداعدة علدى تنفيدذ    

عملية تطوير القدرات البشدرية علدى كدل    

 . القدرات البشرية
 
وضدددع خطدددوط توجيهيدددة    9-2

ومعايري وضوابط للتدودة ومقداييس   

لتدددخنيت يف إطددار تنميددة   اثددار آ

 .القدرات البشرية
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

مددن الصددعيد اإلقليمددي واإلقليمددي الفرعددي 

 والوطين؛
 
أن تددوفر  صصددًا مددن أجددل إعددداد   (و)

خطوط توجيهية حمددة لتطدوير القددرات   

البشرية يف جمال نهج النظام اإليكولوجي 

يف مصددددايد األمسدددداك ونهددددج النظددددام  

اإليكولوجي يف تربية األحيداء املائيدة مدن    

حيددث األبعدداد الثنيثددة، أي مددا يتتدداوز  

 توفري األدوات وأنشطة التدريب؛
 
 لتطوير القدرات أن تكفل وضع معايري (ز)

البشددرية وااددتيفاء تلددك املعددايري وفددرض   

لتدخنيت يف جمال لضوابط ملراقبة ا ودة 

 تطوير القدرات البشرية؛
 
أن تضددع مؤشددرات أو واددائل أخددرأ    (ح)

لقياس اآلثار املرتتبدة علدى تطدوير القددرات     

 .البشرية
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

املوجهيية إد إدارة مصييايد  :11التوصييية 

األمسيياك وتربييية األحييياء املائييية، بشييأن  

تطوير القدرات البشيرية مين أجيل تنفييذ     

   البلدان األعضاء املدونة
 

ينبغددي إلدارة مصددايد األمسدداك وتربيددة    

األحياء املائية أن تددعم البلددان األعضداء    

واألجهدددزة اإلقليميدددة ملصدددايد األمسددداك  

رة مصايد األمساك واملنظمات اإلقليمية إلدا

يف تطوير القدرة علدى تنفيدذ املدوندة علدى     

كددل مددن املسددتوأ الفددردي والتنظيمددي     

 :ومستوأ البيئة التمكينية بوااطة ما يلي

 اإلجددراءاتتقددديم املسدداعدة يف تقدددير  (أ)

اليت  ب أن تتخدذها لتحسدني قددرتها    

 من حيث األبعاد الثنيثة؛

تعزيز تطوير القدرات البشرية كتزء  (ب)

ال يتتددزأ مددن اخلطددط واالاددرتاتيتيات   

املتعلقة مبصايد األمسداك وتربيدة األحيداء    

تعزيدددز الشدددراكات مدددع    1-11 مقبولة

أجهزة املصايد اإلقليمية واملنظمات 

اك، اإلقليمية إلدارة مصدايد األمسد  

ووكاالت أخرأ، واملنظمدات غدري   

احلكومية، وا امعات، ووحدات 

املنظمددة املعنيددة بتنميددة القدددرات  

البشددرية لتعزيددز تنميددة القدددرات   

البشدددرية دعمدددًا لتنفيدددذ املدوندددة  

 .وصكوكها
 

وضع أطر تعزيز ا هود يف  11-2

بهددد  دمددج   الربجمددة القطريددة 

مكوندات تنميدة القددرات البشدرية     

الدديت تدددعم األولويددات وحمفظددة   

املشاريع يف جمالي مصايد األمساك 

 وتربية األحياء املائية

كدددل وحددددات  

إدارة مصددددددايد 

األمساك وتربيدة  

 األحياء املائية

نعم مدن مدوارد مدن     2113

 خارج امليزانية
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

 املائية؛

حتديددددد االحتياجددددات املشددددرتكة   (ج)

واخلربة الفنية واملوارد املتاحة والشراكات 

املمكنددة وفددرص التواصددل علددى كددل مددن  

 الصعيد الوطين واإلقليمي واألقاليمي الديت 

قد تساعد يف تنفيذ اخلطط املتعلقة بتطوير 

وينبغددي . القددرات البشددرية يف كددل منهددا 

الرتكيددز بوجددم خدداص علددى ا امعددات   

كشددركاء يف  األخددرأومنظمددات التدددريب 

 .التوعية على املدأ الطويل

املوجهيية إد إدارة مصييايد   :11التوصييية 

وتربييية األحييياء املائييية، بشييأن األمسيياك 

  احلد من قدرة الصيد

ينبغددي إلدارة مصددايد األمسدداك وتربيددة    

األحيدداء املائيددة زيددادة الددزخم يف معا ددة 

إدارة قدرة الصيد، حبيث تشدمل املصدايد   

املتعدددة املعددات   /املعقدة املتعدددة األندواع  

وينبغي أن تنق ح . واملصايد الصغرية احلتم

وضددع مقرتحددات والبحددث  1-11 مقبولة

عددن التمويددل يف جهددود متضددافرة  

لتحقيدددق تقدددّدم بشدددأن احلوكمدددة 

واإلدارة الفنية للقددرات يف جمدال   

صدديد األمسدداك علددى املسددتويات   

 .ةوالدولي ةواإلقليمي ةالقطري
 

تنفيددددذ خطددددة العمددددل    11-2

الفعالدة وإدارة   للحوكمدة واملشاريع 

كدددل وحددددات  

إدارة مصددددددايد 

األمساك وتربيدة  

األحياء املائيدة،  

واملكاتددددددددددب 

 امليدانية

11-1 :2113 

 
 
11-2 :2114 

نعددم مددن الربنددامج  

 العادي
 

نعم مدن مدوارد مدن    

 خارج امليزانية
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

توجيهاتها الفنية بشأن قدرة الصيد، لكي 

تعدداع علددى حنددو أفضددل تعقيددد القضددايا   

مصايد األمساك، واحلد من  بإدارةاملتعلقة 

جهددد الصدديد وقدددرة الصدديد، والتخطدديط  

وينبغي أن يركز هدذا  . االقتصادي الوطين

 :بوجم خاص على
 
حتديد جهد الصديد املفدرط والقددرة     -

وء تقدديرات  املفرطة والصيد املفرط على ضد 

ااتدامة املدوارد ومسدتويات قددرة وجهدد     

 الصيد احلالية؛

العواقددب االجتماعيددة واالقتصددادية   -

خلفددض ا هددد والقدددرة علددى العمالددة     

والدخل واألمن الغذائي والفقر، فضني عدن  

 مقاومة ذلك اخلفض؛

الصددنيت بددني القدددرة املفرطددة وإدارة     -

الصدديد غددري القددانوني دون إبددني  ودون    

 .واإلعانات، وحقوق الصيد تنظيم،

 

القدرات يف جمدال صديد األمسداك    

علدددى املسدددتويني اإلقليمدددي ودون 

 .اإلقليمي
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

املوجهيية إد إدارة مصييايد   :12التوصييية 

األمسيياك وتربييية األحييياء املائييية، بشييأن  

لرتبييية األحييياء  التوقعييات ارتسييرتاتيجية

 املائية على حنو مستدا 
 

ينبغي إلدارة مصايد األمساك وتربية األحياء 

املائية أن تنخرط بشدكل أقدوأ مدع البلددان     

األعضدداء والقطدداع اخلدداص، حبيددث تعددزز   

الددوعي باالحتياجددات مددن حيددث املددوارد    

بزيادة تطوير وتكثيف تنميدة تربيدة   املرتبطة 

األحيدداء املائيددة، مبددا يف ذلددك علددى وجددم   

اخلصددوص الضددغوط علددى املددوارد البحريددة  

املرتبطة بوجود طلب مرتفدع علدى األمسداك    

 املبخواة القيمة وعلى جريش السمك

العمددددل علددددى برنددددامج   1-12 مقبولة

إقليمي لتطوير تربية األحياء /عاملي

وترتكدز  . البلدان ماملائية تشارك في

ا هدددود علدددى مشددداركة القطددداع 

 .اخلاص
 

وضددع ااددرتاتيتية  مددع   12-2

األمددوال مددن مددوارد مددن خددارج     

 .امليزانية لدعم تنفيذ الربنامج

كدددل وحددددات  

إدارة مصددددددايد 

األمساك وتربيدة  

األحياء املائيدة،  

واملكاتددددددددددب 

 امليدانية

نعم مدن مدوارد مدن     2113

 خارج امليزانية

املوجهيية إد إدارة مصييايد   :13التوصييية 

األمسيياك وتربييية األحييياء املائييية، بشييأن  

 لرتبية األحياء املائية  إصدار الشهادات
 

ينبغي أن تسدتعرض إدارة مصدايد األمسداك    

 مرفوضة
 

اخلطوط التوجيهية إلصدار الشهادات يف قطاع تشكل 

ائية صكًا منفصنًي من املدّوندة وقدد     تربية األحياء امل

 نددة أقرتهددا بالتددالي يل والتفدداوض عليهددا بالتفصدد 
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

دورهدا يف   -وتوضح  -وتربية األحياء املائية 

إصدددار الشددهادات، مددن حيددث كددل مددن    

التوجيهددات وزيددادة االخنددراط املمكنددة يف    

حتديددد مقدداييس دوليددة متثددل حدددًا أدنددى   

لتنميددة تربيددة األحيدداء املائيددة علددى حنددو    

مستدام، وحتديد أنسب دور اارتاتيتي هلا 

الشددهادات للمنتتددات السددمكية   إصددداريف 

مهمددة منظمددة إىل يمها، مددع اإلشددارة وتوادد

 .األغذية والزراعة ومتطلبات املدونة

 .مصايد األمساك واملؤمتر
 

دول تتفدداوض فيددم الددتددوف ر املنظمددة منتدددأ حمايدددًا 

األعضددداء علدددى اخلطدددوط التوجيهيدددة للتواددديم     

بدددور  وتضددطلعاإليكولددوجي وإصدددار الشددهادات،  

الوايط احملايد يف املفاوضات وتسدي املشورة الفنية، 

 .إذا لزم األمر
 

 ميكن أن تضطلع بهدا املنظمدة   يتواألدوار اإلضافية ال

 .لبلدان األعضاءأمر تقرره ا يإمنا ه
 

هذا جمال حساس من العمل ا اري، حيث للبلدان 

األعضاء  او  جديدة ومشدروعة، كمدا أندم يشدمل      

املنظمدددات احلكوميدددة الدوليدددة، واملنظمدددات غدددري  

احلكوميددة، والقطدداع اخلدداص ويف نهايددة املطددا      

ومن املهم جددًا أال تدنقض املنظمدة دورهدا     . املستهلك

اخلطوط التوجيهية للتوايم وحياديتها يف العمل على 

اإليكولوجي من خنيل تنفيذ توصية ميكنهدا أن تغّيدر   

 .من هذا الدور
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

املوجهيية إد إدارة مصييايد   :14التوصييية 

األمسيياك وتربييية األحييياء املائييية، بشييأن  

 املدونيييية ونهييييج النظييييا  اإلي ولييييوجي 

   مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
 

مصددايد األمسدداك ينبغددي أن تشددرح إدارة 

وتربيدددة األحيددداء املائيدددة نهدددج النظدددام  

اإليكولددوجي يف مصددايد األمسدداك ونهددج   

النظام اإليكولوجي يف تربية األحياء املائية 

للتهات املعنية الرئيسية الديت تسدتهدفها   

يف قطاع مصدايد األمسداك وتربيدة األحيداء     

 :املائية وذلك بوااطة ما يلي
 
مددواد  إىلاإلشددارة إشددارات صددرحية  (أ)

املدونة اجملسدة وإىل خطوطها التوجيهيدة  

الفنية، ال ايما يف جمداالت إدارة مصدايد   

األمسدداك، والددنهج التحددوطي، وعمليددات 

الصيد، وتربية األحياء املائيدة علدى حندو    

 الساحلية املتكاملة؛ واإلدارةمستدام، 
 

 مقبولة جزئيًا
  

بعد الكثري من املداوالت واملشاورات، جدرأ التخلدي   

مصددايد األمسدداك منددذ اددنوات مضددت عددن مصددطلح 

لح لوجيددة ليسددتبدل باملصددطيكواملسددتندة إىل الددنظم اإل

ج النظم اإليكولوجية إزاء مصايد األمساك وتربيدة  نه"

وميكدن  . الذي يشدمل مفهومدًا أوادع    "األحياء املائية

إلعادة تغيري املصطلح أن يدؤدي إىل ارتبداك نظدرًا إىل    

أن مصطلحات نهدج الدنظم اإليكولوجيدة قدد صدارت      

مقبولة على نطاق واادع ويدتم تطبيدق الدنهج بشدكل      

 .متزايد

يع العمل علدى  تعزيز وتسر 14-1

د ييكولوجي يف مصدا نهج النظام اإل

نهج النظام اإليكولدوجي  و األمساك

ة، مبددا يف يف تربيددة األحيدداء املائيدد

ذلددك الرتكيددز بشددكل أكددرب علددى  

األبعدددداد البيئيددددة واالجتماعيددددة 

أن الرفدداه بدد، علمددًا ةواالقتصددادي

االجتمدداعي واالقتصددادي هددو مددن  

لنظام اإليكولدوجي  الركائز الثنيث ل

إدارة مصددايد األمسدداك وتربيددة  يف 

 .األحياء املائية
 

يف مدددواد زيدددادة املراجدددع  14-2

 واخلطوط التوجيهية الفنّيدة املدّونة 

 .بعدوتوضيحها أكثر 
 

املزيدد مدن التوضديح     توفري 14-3

بشددأن تعددداريف اتفاقيدددة التندددّوع  

 .البيولوجي وأهدافها وروابطها
 

كدددل وحددددات  

إدارة مصددددددايد 

األمساك وتربيدة  

، األحياء املائيدة 

واملكاتددددددددددب 

 امليدانية

نعم مدن مدوارد مدن     2113

 خارج امليزانية
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

ااتكشا  إمكانية إعدادة تسدمية أو    (ب)

صدايد  وصف نهج النظام اإليكولدوجي يف م 

األمسدداك ونهددج النظددام اإليكولددوجي يف   

تربية األحياء املائية للتشديد بدرجة أكدرب  

علددى متحورهمددا حددول الندداس وصددنيتهما 

 باملدونة؛

 :توضيح ما يلي (ج)
 
تعريددف منظمددة األغذيددة والزراعددة    -

ومبادئهدددا أو معادالتهدددا لدددنهج النظدددام  

اإليكولددوجي يف مصددايد األمسدداك ونهددج   

يف تربيددة األحيددداء   النظددام اإليكولدددوجي 

 املائية؛

األهدددددا  البيئيددددة واالجتماعيددددة  -

واالقتصادية لنهج النظدام اإليكولدوجي يف   

مصايد األمساك ونهج النظام اإليكولدوجي  

 يف تربية األحياء املائية؛

ا وانب املشرتكة واالختنيفات بني  -

مباد  نهج النظام اإليكولوجي وممارااتم 

حتديددد وتطددوير شددراكات   14-4

وحتالفات اادرتاتيتية تهدد  إىل   

تنفيذ نظم إدارية صدلبة، ال اديما   

مدددع أجهدددزة املصدددايد اإلقليميدددة 

واملنظمات اإلقليميدة إلدارة مصدايد   

 .األمساك
 

لنظدددام اتسددتكمل أدوات ل  14-1

اإليكولدددددوجي يف إدارة مصدددددايد 

 األمسدداك وتربيددة األحيدداء املائيددة 

زمة إلدارة دمج فيها األدوات النيوت

مصددايد األمسدداك وتربيددة األحيدداء  

 .املائية
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

التنوع البيولوجي املعتمدة مبوجب اتفاقية 

 وقراراتها؛
 
إقامددة شددراكات لتعتيددل تطبيقددات  (د)

العملية وتنسديقها وتقييمهدا بهدد  دعدم     

تسريع وترية وضدع نظدم متيندة للحوكمدة     

واإلدارة ومجدددع اخلدددربات بشدددأن إدراج 

مصايد األمسداك ضدمن التخطديط املكداني     

 البحري؛
 
تطوير جمموعة أدوات نهج النظدام   (هد)

مصددايد األمسداك كمتموعددة  اإليكولدوجي يف  

أدوات أكثر مشدواًل ومعداد تسدميتها خاصدة     

باملدونددة وذلددك خلدمددة احتياجددات املدونددة 

 .األواع نطاقًا
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

املوجهيية إد إدارة مصييايد   :15التوصييية 

األمسيياك وتربييية األحييياء املائييية، بشييأن  

األمسياك وتربيية   البحوث   جمال مصايد 

 األحياء املائية
 

ينبغددي إلدارة مصددايد األمسدداك وتربيددة    

األحياء املائيدة أن تكدون قدد أجدرت، يف     

موعد غايتم دورة  ندة مصدايد األمسداك    

، مشداورة خدرباء   2114اليت تعقد يف عام 

الاتكشددا  القضددايا املتعلقددة بددالبحوث   

ونظدددم البحدددوث لددددعم تطدددوير املدوندددة 

اخلصدوص، ينبغدي    وعلى وجم. وتنفيذها

 :أن تتناول املشاورة ما يلي
 
ما هي أنواع البحوث النيزمة لددعم   (أ)

تنفيذ املدونة، ال ايما زيادة التشديد على 

البحوث يف جمال العلدوم االجتماعيدة مدن    

مبدا  )احلقدوق  إىل أجل احلوكمة املسدتندة  

والدددُنهج ( يشدددمل احلقدددوق اجملتمعيدددة 

 قبولة جزئيًام
 

تؤثر املنظمدة علدى جدداول أعمدال البحدوث العامليدة       

وتستتيب للتقدم احملرز يف نتائج البحوث من خنيل 

وتددخل  . تكييف أهددافها ومكوندات برندامج عملدها    

احلاجات إىل البحدوث يف كدل أوجدم تنفيدذ املدّوندة      

ومعظم عمل املنظمة يف جمالي مصايد األمساك وتربية 

 .األحياء املائية
 

أما بالنسبة إىل ااتشارة اخلدرباء املقرتحدة، فداإلدارة    

غددري مقتنعددة بفائدددة درااددة إضددافية علددى املسددتوأ  

فالربندامج املقدرتح   . إىل البحوث ةالعاملي حول احلاج

الاتشددارة اخلددرباء وااددع جدددًا وبالتددالي اددتؤدي    

يف نهايددة . املشدداورات يف األغلددب إىل بيانددات عامددة 

يد األمسدداك أن تؤكددد املطددا ، ينبغددي للتنددة مصددا 

 .أولوية أي ااتشارة مقرتحة

اتستكشف بدائل ااتشارة  11-1

اخلدرباء كواديلة ملعا دة األادئلة     

. املهمة املطروحة يف هدذه التوصدية  

والعمل جار علدى قضدايا البحدوث    

ونظم األحباث لدعم تطوير املدوندة  

وتنفيذها، لكن ال بدد مدن الرتكيدز    

أكثر على تعزيز فدرص التحالفدات   

الاددددرتاتيتية مددددع الشددددركاء   ا

املختصدددني يف تنسددديق البحدددوث  

عتمدد  تو. وتطوير ايااات البحدث 

مثل هذه البدائل بشكل كبري علدى  

 .الشراكات مع وكاالت البحث

كدددل وحددددات  

إدارة مصددددددايد 

األمساك وتربيدة  

 األحياء املائية

 كني 2114
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

ت املشرتكة بني التخصصات لفهدم الصدني  

وينبغي أيضدًا  . اإليكولوجية -االجتماعية 

وجود اعرتا  حمدد بعلم الشعوب، ومنم 

مثنًي املعرفة التقليديدة، يف جمدال مصدايد    

 األمساك وتربية األحياء املائية؛
 
الرتتيبات التنظيمية واملؤاسية اليت  (ب)

تعمددددل البحدددددوث يف يلددددها وتدددددوفر   

 تلتمس توجيهات؛/املشورة
 
إىل يددم البحددوث كيفيددة كفالددة توج (ج)

حل القضايا امللحة العملية القصرية األجل 

املتعلقة باالاتدامة فضدني عدن وضدع أطدر     

 لتحسني معا ة القضايا األطول أجنًي؛
 
أدوار منظمدددة األغذيدددة والزراعدددة يف     (د)

تنسيق وتيسري الصدنيت البحثيدة فيمدا بدني     

األجهزة الوطنية واإلقليمية واألكادميية دعمًا 

 .للمدونة
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

املوجهيية إد إدارة مصييايد   :16التوصييية 

املائية وإد منظمة األمساك وتربية األحياء 

األغذييييية والزراعيييية، بشييييأن الييييدور    

ارتسرتاتيجي للمنظمة   حارتت الطيوار   

وعمليات إعادة التأهيل والتأهب لل يوارث  

  قطاع مصيايد األمسياك وتربيية األحيياء     

 املائية
 

ينبغي أن تضع إدارة مصايد األمساك وتربية 

األحيدداء املائيددة ومنظمددة األغذيددة والزراعددة  

واارتاتيتية مؤاستني حتدددان دور  ايااة 

املنظمدددة ومهمتهدددا يف حددداالت الطدددوار    

وعمليات إعادة التأهيدل والتأهدب للكدوارث    

يف قطدداع مصددايد األمسدداك وتربيددة األحيدداء  

املائيددة، متاشدديا مددع الرتكيددز احلددالي علددى 

وينبغددي أن . تعزيددز القدددرة علددى الصددمود  

تهتدي السيااة باملدونة، وأن تكفل اخنراط 

ة األغذية والزراعة اخنراطًا حصدريًا يف  منظم

والتنسيق،  تقدير احتياجات إعادة التأهيل،

حتددددددديث السيااددددددات  1-16 مقبولة

واالاددددرتاتيتيات يف االاددددتعداد 

للطوار  واالاتتابة هلا يف جمالي 

مصددايد األمسدداك وتربيددة األحيدداء  

 .املائية
 

بندداء الشددراكات وااتشددارة  16-2

ا هددددات املعنيددددة مددددن كافددددة 

املسدددتويات، وحتديدددد إجدددراءات 

 .املنظمة وحتديد أولوياتها
 

وضدددع اإلرشدددادات لددددعم  16-3

اء يف االادددتعداد القطددداع والشدددرك

للطوار  واالاتتابة هلدا لتسدهيل   

مدع ضدمان    –االنتقال إىل التنميدة  

مدددع املدّوندددة  االادددتتابةفدددق اتو

 .وغريها من الصكوك الدولية
 

دعم دمدج السياادات بدني     16-4

القطاعات اإلنسانية وإدارة  داطر  

كدددل وحددددات  

إدارة مصددددددايد 

األمساك وتربيدة  

 األحياء املائية

نعم مدن مدوارد مدن     2114

 خارج امليزانية
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 توصية التقييم

 رد اإلدارة

 وضةرفم ، أوجزئيًا مقبولة ، أومقبولةالتوصية 

 والتعليق على التوصيات

 خطة اإلدارة

 الزمينالنطاق  الوحدة املسؤولة اإلجراءات املناابة 

مزيد من التمويل 

 مطلوب

 (أو كنينعم )

والقيام بالدور االاتشاري الفين، وأن تكفدل  

توضدديح دور املنظمددة يف توزيددع املدددخنيت   

 .وبناء القوارب

الكوارث وقطاعي مصايد األمسداك  

 .وتربية األحياء املائية
 

دان اهلشددة، دعددم  يف البلدد 16-1

التخطدديط إلدارة  دداطر الكددوارث 

وتنمية القدرات على كل مستويات 

القطدداع وذلددك إلقامددة جمتمعددات   

 .مرنة
 

 هدددات قددددرات ابنددداء  16-6

املعنّيددة والشددركاء يف التوفيددق بددني 

إجددراءات االاددتعداد واالاددتتابة  

 .واملدّونة

 


