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 الهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك
 

 

 

 
 
 

 مقدمة

تتضمن هذه الوثيقة أبرز المواضيع الرئيسيية التيج تيرن قشاتهياتاا رالقيرالان التيج تير   - 1
ة رالزلاعية  اليورل  الااييية رالايثيين لة شية ق ياسو ا ايماب التابظية لمشذمية ا  ذسي (1) اتخاذها فيج 

( اليورل  الاالاية رالايثيين لةمي تمر 2) ؛ ر2016سوليو/تميوز  15يلي   11المظقود  فج لرقيا  يساالييا  قين 
 9اإلتةيمج لمشذمة ا  ذسة رالزلاعة لةهرق ا دي  رشمال أفرسقييا  المظقيود  فيج لرقيا  يساالييا  قين 

تةيميية لم ياسو ا ايماب  المظقيود  فيج قسيق   ( الورل  الااقشية لةايةية اإل3) ؛ ر2016قاسو/ أسال  13يل  
 .2015قاسو/أسال  14يل   12ُعمان  قن 

 
 القرارات والتوصيات الرئيسية الصادرة عن الدورة الثانية والثالثين للجنة مصايد األسماك التابعة لمنظمة األغذية والزراعة

 
ن أتايز  المشذمية. رهيج يالييا   ك ااز فرعيج قي1965( فج عام COFI)أيهةت ل شة ق اسو ا اماب  - 2

المحفل الظالمج الحكوقج الورلج الويييو اليذي س يري فييا قشاتهية المسيائل الرئيسيية المتظةقية بم ياسو 
ا اييماب رتربييية ا ييييائ المائييية  رس ييري فيييا اتخيياذ التوليييان الموتايية يليي  تاييان قشاييا الييورل 

يير الحكوقيية. رتتييل الة شية أسضيا قحفيي ا عضائ رالايةان اإلتةيمية لم اسو ا اماب رالمشذميان  
 شية رخا  الظمل.س ري فيا التفارض بهأن االتفاتان الورلية رالخاوط التوتياية الف

 
 15يليي   11رعقييون الييورل  الاايييية رالايثييين لة شيية ق يياسو ا اييماب فييج لرقييا  يسااليييا  قيين  - 3

ن تيوابير درلية الميشيائ أ( بهي2009ة )لظيام رايتفت الورل  ببوئ ايرسان اتفياق المشذمي. 2016سوليو/ تموز 
لمشييع رلدو رالقضييائ عةيي  ال يييو  ييير القييايويج درن يبيييو ردرن تشذيييو. رفييج قييا سةييج بشييود تييورل 

 ا عمال الرئيسية لتةك الورل  
 

ربيية ا يييائ المائيية فيج الظيالو رالتقيوم المحيرز فيج تشفييذ قوريية يالة ق اسو ا ايماب رت - 
 سو ا اماب المس رلة تواعو السةوب لم ا

 ترالان رتوليان الة ان الفرعية التابظة لة شة ق اسو ا اماب  - 

 قكافحة ال يو  ير القايويج درن يبيو ردرن تشذيو  - 

 الدورة التاسعة

 2017 /أيارمايو 9-11

 الكويت، دولة الكويت

ة مصايد ـللجنة والثالثين ـة الصادرة عن الدورة الثانيـات الرئيسيـالقرارات والتوصي

ليمي للشرق األسماك، والدورة الثالثة والثالثين لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة اإلق

 األدنى وشمال أفريقيا، والدورة الثامنة للهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك
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 ضمان ااتواقة ق اسو ا اماب ال غير  الشااق  - 

ييية لم يياسو ةيمييية  بمييا فييج ذلييك المسييائل المت ييةة بالايةييان اإلتةيمالظمةيييان الظالمييية راإلت - 
 ا اماب 

برياقج عمل قشذمة ا  ذسة رالزلاعة فج ق الج ق اسو ا اماب رتربية ا ييائ المائيية  - 
 ضمن اإلطال االاتراتي ج لةمشذمة.

 
 رفج قا سةج القرالان رالتوليان الرئيسية ال ادل  عن الة شة فج درلتاا الاايية رالايثين  - 4
 

لتقرسر عين يالية ق ياسو ا ايماب رتربيية ا يييائ المائيية أثشت عة  المشذمة إللوالها ا - 
  رأبون تةقاا يزائ يالة ا للو  السمكية فج الظالو  رايةات الضيوئ 2016فج الظالو لظام 

عةيي  التاوسييو الييذي سهييكةا ال يييو  ييير القييايويج درن يبيييو ردرن تشذيييو يزائ ااييتواقة 
 الموالد المائية 

ييول تشفييذ قوريية السيةوب بهيأن  2015عة  اايتبيان الظيام ليبت بالتحسيشان التج طرأن  - 
البيايييان المقوقيية قيين خيييل  ال يييو الرشيييو  راتفقييت عةيي  أيييا باقكييان ا عضييائ ااييتخوام

االاتبيان إلعواد التقالسر عن ق شران أهواف التشمية المستواقة رأهواف آستهيج  رأتيرن 
 شفيذ المورية تبالحاتة يل  تشمية تولان البةوان الشاقية قن أتل 

رأترن تقرسري الورل  الخاقسة عهر  لة شة الفرعية المخت ة بت يال  ا ايماب راليورل   - 
الااقشة لة شة الفرعيية المخت ية بتربيية ا يييائ المائيية. رأتيازن الة شية لةمهيارل  الفشيية 
 المظشية بالخاوط التوتياية الاوعية بهأن خا  توثيق الم يو بأن تستأيف تةستاا  قين
أتل رضع الخاوط التوتياية فج لييغتاا الشاائيية  رعرضياا عةي  قي تمر المشذمية فيج 

 العتمادها ب يغتاا الشاائية  2017سوليو/ تموز 

بهأن التوابير التج تتخذها درلة  2009ليبت ببوئ ارسان االتفاق ال ادل عن المشذمة لظام  - 
و رلدعا رالقضائ عةيا  رش ظت الميشائ لمشع ال يو  ير القايويج درن يبيو ردرن تشذي

ا طراف عة  عقو اتتماو ااتايلج رعة  تهكيل تماعة الظميل المخ  ية التيج تيش  
 ايايتا قن الحاتة يل  تشمية القولان  21عةياا الماد  

أعةشييت تأسيييوها القييوي لةسيي ل الظييالمج لسييفن ال يييو راييفن الشقييل المبييرد  راييفن التمييوسن  - 
 )الس ل الظالمج(  

 رن اتتراح يعين سوم درلج لمكافحة ال يو  ير القايويج درن يبيو ردرن تشذيو  أت - 

أكون ق ودا التزاقاا قتابظية المي تمر اليورلج الايايج المظشيج بالتغذسية عبير تسيةي  الضيوئ  - 
عة  المسياهمة القيمية لمايماب رالمشت يان السيمكية قين أتيل تةبيية االيتياتيان التغذرسية 

مشوعة رتوفير فوائو لحية هاقة. رأترن الة شة ق االن الظمل الرئيسية رالشذو الغذائية ال
لمتابظة الم تمر الورلج الاايج المظشج بالتغذسة فج تاياو ق ياسو ا ايماب رتربيية ا يييائ 

 المائية 

أكون ق ودا الوظيفة المتظيود  ا بظياد التيج ت دسايا ق ياسو ا ايماب ال يغير  الح يو قين  - 
رتحقيق ا قن الغذائج  رقيا يلي  ذليك قين أقيول  رشيودن عةي  أهميية  أتل الحو قن الفقر

الخاوط التوتياية الاوعية لضمان ااتواقة ق اسو ا ايماب ال يغير  الح يو فيج ايياق 
ا قيين الغييذائج رالقضييائ عةيي  الفقيير )الخاييوط التوتياييية لم يياسو ا اييماب ال ييغير  

مسيياعو  فييج ق ييال الخاييوط الح ييو(. رليبييت الة شيية بوضييع برييياقج شيياقل لةمشذميية لة
راتفقييت عةيي  الحاتيية يليي  آلييية قكمةيية عةيي  شييكل يطييال ااييتراتي ج عييالمج التوتياييية  

  لةخاوط التوتياية الاوعية

هــأن الم ــاسو الواخةيــة رالخاـيـوان الظهـيـر ب 2015ليبت بشتائج الم تمر الظالمج لظام  - 
إلتاقتايا المشتيو  الظيالمج بهيأن اليشُاج  رأثشت عةي  المشذمية لةم ــاسو الواخةيــة الرشيو ؛

 القائمة عة  الحقوق فج ق ال ق اسو ا اماب رليبت ببرياقج الظمل الظالمج 
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  لةم اسو رتربية ا ييائ المائية الحرفية درلجأترن اتتراح يعين سوم  - 

ظمةيـيـان فـيـل ا قـيـو المتحـيـو  رفيج الاالمشذمـيـة فيج قحاليذي ت دسيا ورل اليأثشــت عةــ   - 
المخ  ـييـة لم ـييـاسو ا اييماب رتربييية ا ييييائ المائييية رتغييير المشييا  رأهييواف التشمييية 

  المستواقة رالتشوو البيولوتج رطةبت يل  المشذمـــة تظزسز قهالكتاا رقساهمتاا فياا

أثشـت عةـ  درل أقايـان ا تاـز  اإلتةيميـة لم ـاسو ا امـاب رعةيـ  اايـتحواأ أتايـز   - 
مييييـة توسيييـو  لم يييـاسو ا ايييماب رأكيييون عةييي  أهميييية عمةييييان اايييتظراض أدائ تةيييك يتةي

  ا تاز 

ليبت باالاتراتي ية رخاة الظمل الم اسية لةمشذمة لتغير المشا   رقهررو ااتراتي ية  - 
  2020-2017المشذمة لم اسو ا اماب رتربية ا ييائ المائية رتغير المشا  لةفتر  

ليبت بما تقوم با المشذمة قن عمل فج قوضوو قظوان ال يو الما ول  أر المفقيود  أر  - 
  قظوان ال يوراو المستغش  عشاا بهكل آخر رتوليان قهارل  الخبرائ بهأن 

قـيـن خـيـيل ت وسـيـو دعماـيـا  2017-2016ق ــاالن الظمــل ذان ا رلوســة لةفـيـتر   نأتــر - 
ـة ال ييـيو  ييـير باييرشييـودن عةييـ  أهميييـة الظمييـل عةييـ  ق ا  لقلمبـييـادل  الشمـييـو ا ز

القييـايويج درن يبييـيو ردرن تشذييـيو رتابيييـق االتفييـاق بهييـأن التييوابير التييج تتخييذها درليية 
الميشائ لمشع ال يو  ير القايويج درن يبيو ردرن تشذييو رلدعيا رالقضيائ عةييـا رالفاتيـو 

ي يـت  ةيمية لتربية ا يييائ المائيية عةي  يحيو قيـارالماول قن ا اماب رتشفيذ الهبكة اإلت
 شاياقعةيـا الخايـوط التوتياييـة الاوعيية لضيمان اايتواقة ق ياسو ا ايماب ال يغير  ال

  رتشمية ق اسو ا اماب الواخةية رااتراتي ية المشذمة الخالة بتغير المشا 

هييأن االتييـتراح بالبيييايين ال ييادلسن عيين المشذميية رعيين تماولسيية كولسييا بأياطييت عةمييا  - 
رشي ظت االتفياق عةي  خالطية طرسيق   المـشقل إليهـائ تاقظـة عالميـةً لم ياسو ا ايماب

 لشاج تولس ج 

 2017 -2014رافقييت عةيي  التقرسيير المريةييج لبرييياقج عمييل الة شيية المتظييود السييشوان لةفتيير   - 
  2019-2016ربريــاقج الظمــل المتظود السشوان لةفتر  

 وابا لةرئيس لةورل  الاالاة رالايثين لة شة ق اسو ا اماب.ايتخبت لئيسا ري - 
 

القرررارات والتوصرريات الرئيسررية الصررادرة عررن الرردورة الثالثررة والثالثررين لمررؤتمر منظمررة األغذيررة 
 والزراعة اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا

 
زلاعية ر ييرهو قين س تميع فييا رزلائ ال تظمل الم تمران اإلتةيمية لةمشذمية كمحفيل لايمج - 5

قظييين لمشاتهيية التحييوسان. رتييوفر  يتةيييوكبييال المسيي رلين قيين تميييع الييورل ا عضييائ فييج المشذميية فييج 
الم تمران أسضا قحفي ل يا ان المواتف اإلتةيمية بهأن السيااان الظالميية رالمسيائل التشذيميية فيج 

أر قهيالسع المشذمية ذان  باايتظراض خاي  أر بيراقج أسضيا تقيوم المي تمرانريطال رالسة المشذمة. 
 رتقوسو المهول  بهأياا. تةيوال ةة باإل

 
رعقيون اليورل  الاالايية رالايثيون لةمي تمر اإلتةيمييج لةهيرق ا ديي  رشييمال أفرسقييا فيج لرقييا  - 6

عودا قن المواضيع المولتية  الاالاة رالايثون . رتضمشت الورل 2016قاسو / أسال  13يل   9باسااليا قن 
 عمال. رشمةت عة  ابيل الماال فج تورل ا 

 
 قساهمة الارر  الحيوايية فج تحقيق ا قن الغذائج فج يتةيو الهرق ا دي  رشمال أفرسقيا  - 

ق اسو ا اماب رتربيية ا يييائ المائيية  تابييق قبيادل  قشذمية ا  ذسية رالزلاعية لةشميو  - 
 ا زلق 

  دي  رشمال أفرسقيا  رالشسائ فج قشاقة الهرق ا المزالعينتمكين لغال  - 

 آخر المظةوقان عن ل شة ا قن الغذائج الظالمج. - 
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رفييج قييا سةييج تائميية بييالقرالان رالتوليييان الرئيسييية ال ييادل  عيين الييورل  الاالايية رالايثييين  - 7

 ا امابلم تمر قشذمة ا  ذسة رالزلاعة اإلتةيمج لةهرق ا دي  رشمال أفرسقيا فج قا ستظةق بم اسو 
 ا ييائ المائية فج الهرق ا دي  رشمال أفرسقيا  رتربية

 
 ين الم تمر  
أتر تابيق قبادل  المشذمة لةشمو ا زلق فج اإلتةيو رقكوياتاا  بما فج ذلك خيوقان اليشذو  - 

اإلسكولوتية رالشمو االتت ادي رالفوائيو البيةيية رالتشميية االتتماعيية فيج يطيال المبيادلان 
 اإلتةيمية الايأ 

اط عةماً بالظرض الذي تقوقت با الكوست لتكون بةواً قحولسا فيج قبيادل  الشميو ا زلق أي - 
رالمساعو  الفشية التج تقوقاا المشذمة فج ق الج ق اسو ا اماب رتربيية ا يييائ المائيية  

 ركذلك فج تظزسز القيمة المضافة عة  اقتواد اةسةة اإلقوادان السمكية فج اإلتةيو 

عة  يماسة ق الل ق تمظان ال يو التقةيوسية رال يغير  فيج قواتاية ال ييو يّث البةوان  - 
  ير القايويج درن تشذيو ردرن يبيو 

ياشو الورل ا عضائ التوتيع عة  اتفاق المشذمة بهيأن التيوابير التيج تتخيذها درلية الميشيائ  - 
 و ردرن تشذيو رلدعا رالقضائ عةيا درن يبي القايويج  ير لمشع ال يو

 رطةب قن المشذمة قا سةج  - 

  دعو البةوان ا عضيائ قين خييل تشذييو فظالييان لتبيادل المظيالف رالت يال   ربشيائ
القولان لتايوسر تاياو قسيتوام رتابيل ليايتمرال لم ياسو ا ايماب رتربيية ا يييائ 

 المائية فج اإلتةيو 

 تةيمج  رتبادل قساعو  البةوان فج تقييو الموالد السمكية عة  المستوسين القاري راإل
المظةوقييان رتمظاييا ريهييرها قيين ت بييل قركييز يتةيمييج لرلييو ا اييماب سييتو ييهييا ه 

 كمستودو لةبيايان رالمظةوقان 

  رضيع خايوط توتياييية بهيأن يتيرائ تقييمييان لمثير البيةيج لمهييالسع تربيية ا ييييائ
 المائية 

  يييائ المائيية  تظزسز المظالف رالقولان الفشية فج ق الج ق اسو ا اماب رتربية ا
 فج ذلك التظارن بين بةوان ال شو  بما 

 .دعو الورل ا عضائ فج قكافحة ا قراض المت ةة با اماب فج اإلتةيو 
 

 رأشال الم تمر أسضا يل  توليان الورل  الااقشة لةايةة اإلتةيمية لم اسو ا اماب. - 
 
( المبيادل  1  رهيج )2017-2016السيشتين رأسو الم تمر أسضا ااتمرال المبادلان اإلتةيمية لفتير   - 8

( بشيائ القيول  عةي  ال يمود بميا 3) ( الزلاعية ا ايرسة قحيورد  الشاياق؛ ر2) اإلتةيمية لشول  الميياه؛ ر
سظييزز ا قيين الغييذائج رالتغذسيية؛ فضيييً عيين يسيييئ االهتمييام يليي  ايييقة ا  ذسيية رالت ييال  بالمشت ييان 

 ع يل  يلوال المشذمة تقالسر اشوسة عن الشتائج.الزلاعية رالمظةوقان عن ا اواق؛ رتاةّ 
 

 القرارات والتوصيات الرئيسية الصادرة عن الدورة الثامنة للهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك
 
. رتاقيت الايةية  2015قاسو/أسيال  14يلي   12ُعقون الورل  الااقشة لةايةة فج قسق   بظميان  قين  - 9

 فج تمةة أقول 
المتظةقية بالحيو ا ديي  لغبييو  RECOFI/8/2015/1ة ال ادل  عن الايةة لتو باعتماد التولي - 

 عن البيايان رالمظةوقان بهأن تربية ا ييائ المائية 
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عة  أن سهمل يذام المظةوقان اإلتةيمج الخاص بتربيية ا يييائ المائيية البياييان  بالموافقة - 
المتظةقية بياإلبيو عين الحيو  RECOFI/6/2011/1فيج يطيال توليية الايةية لتيو  التج تو تمظاا

 ا دي  لةبيايان فج قشاقة الايةة  

رقشاتهة تظزسز ا قاية  بما فج ذلك يقل قوتظاا يل  بةو عضو فج الايةة اإلتةيمية لم ياسو  - 
ا اماب  راتتراح الشذير فيج هيذا ا قير رالموافقية عةييا فيج درل  قخ  ية. رعرضيت 

 لةايةة اإلتةيمية رأقايتاا  فج يال تقرل يقةاما. الكوست ااتضافة المقر الرئيسج
 

 اإلجراءات المقترح على الهيئة اتخاذها
 
ين الايةيية قيييوعو  يليي  قشاتهييية القيييرالان رالتوليييان ال يييادل  عيين االتتماعيييان الايثييية   - 10

  بمتابظييية القيييرالان 2017-2016راتتيييراح يتيييرائان تتخيييذها الايةييية رأعضيييا ها لةقييييام  فيييج الفتييير  
 لتوليان المقوقة.را
 
الايةيية قييوعو  أسضييا يليي  تقييوسو توتياييان باييوف زسيياد  االقتاييال لتوليييان ل شيية ق يياسو ين  - 11

 ا اماب رالم تمر اإلتةيمج لةهرق ا دي  فج قشاقة الايةة.


