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 تؤمرامل

 الدورة التاسعة والثالثون

 5132يونيو/حزيران  31-6، روما

 ة والثالثني للجنة مصايد األمساكتقرير الدورة احلادي

 (5132 يونيو/حزيران 31-9 روما،)

 موجز

استعرضت وقد  .4132 /حزيرانيونيو 31إىل  9 إيطاليا من، يف روما مصايد األمساك للجنة احلادية والثالثون  قدت الدورةُع

 .هاتنفيذو وتربية األحياء املائية صايد األمساكمب الفاو اخلاصبرنامج  فضال عن، الدولية الطابع املسائل اللجنة

 على توشدددعمها له،  أبدتو 4132لعام  يف العامل وتربية األحياء املائيةحالة مصايد األمساك تقرير باللجنة  أشادتقد و

 .السمكية األرصدة بناءعادة زيد من التداب ر إاملاختاذ  ضرورة

(، السلوك مدونة)التابعة للمنظمة  بشأن الصيد الرشيد مدونة السلوك تنفيذ بشأناجلديد اإلكرتوني  االستبيانب تشيد واللجنة، إذ

 تنفيذ املدونة يف الدول األعضاء التقدم الذي أحرزتهيف معرض اإحاطة بو .استعراضهو االستبيان مواصلة تطوير إىل الفاو تدع

 النامية. دعم البلدان ضرورة مواصلة اللجنة أكدت، والصكوك ذات الصلة

، (غ ر القانوني)الصيد  دون تنظيمو غ ر القانوني دون إبالغالصيد  يف مكافحة األعضاء من قبل باجلهود املبذولة اللجنة واعرتفت

 هدون تنظيم وردعو دون إبالغ غ ر القانونى الصيدنع تداب ر دولة امليناء مل بشأن 4119عام  يةاتفاق دخول على أهمية شددتو

 التوجيهية طو خلالتنفيذ املبذولة  هاجهودتكثيف  فاوال إىلاللجنة  طلبتو ممكن.يف أقرب وقت حّيز التنفيذ  يهالقضاء علو

داء أل اخلطو  التوجيهية الطوعية أيدت اللجنةوقد . فعاالتنفيذا  احلد من املصيد املرجتعو الصيد العرضي إدارة الدولية بشأن

 .العاملي سجللا مضي يف إعدادلل دعمهاجمددا  ت اللجنةدكوأ. العلم دولة
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 األمن الغذائيحتقيق سياق  يف النطاقة صغ رال مصايد األمساك لضمان استدامة اخلطو  التوجيهية الطوعيةعلى  اللجنة وافقت

 مصايد العاملني يفلتجمع الدولي لدعم األمني التنفيذي ل ،Chandrika Sharma سيدةلا تكريمعلى  تاتفقو ،والقضاء على الفقر

مصايد  لضمان استدامة اخلطو  التوجيهية الطوعيةتنفيذ ل عاملي مساعدة برنامج وضعل فاوال حقرتمب رحبت اللجنةو األمساك.

 .تشاركي على حنو برنامج املساعدة العاملي ويرواصلة تطمب وأوصت النطاق ةصغ رال األمساك

 .اتطبيقه بلورةتتوىل  بها معنية عمل جمموعةإنشاء  اقرتحتو فاولاليت أطلقتها ا األزرق بادرة النمومب أقرت اللجنةو

الصكوك  يف بشكل أفضل الداخليةاألمساك مصايد  مسائلتدرج  وأوصت بأن الداخليةاألمساك مصايد  أهميةب أقرت اللجنةو

 رشاداإ وف رت على فاواللجنة ال حثتو واألمن الغذائي. استخدام املياه تناولاليت تالعاملية واإقليمية و الفرعية اإقليميةو الوطنية

 ووضع السياسات. الصيدبعد ما  مسائلو واإدارة رصدةاأل، وتقييم البيانات وحتليلها جماالت مجع تنمية القدرات يفزيادة و

املعنية  الفرعية للجنة السابعة الدورةتقرير و الفرعية املختصة بتجارة األمساك للجنة الرابعة عشرة الدورة ريرتق اللجنة قرتأو

 .برتبية األحياء املائية

وتربية األحياء  صايد األمساكمب اخلاص عمل املنظمة لرتكيز كأساس للمنظمة األهداف االسرتاتيجية اجلديدةب رحبت اللجنةو

 .املائية

برنامج العمل املتعدد و 4132-4134 للفرتة املتعدد السنواتاللجنة برنامج عمل شأن باملرحلي  التقريرعلى  اللجنة ووافقت

 .4132-4132 للفرتة السنوات

 للجنة. الالئحة الداخلية التعديالت املقرتحة على اعتمدت اللجنةو

 اجمللس واملتؤمر باختاذها من جان املقرتح اتاإلجراء

 اجمللس واملؤمتر:من كل من يرجى 

 جنة مصايد األمساكلل احلادية والثالثني تقرير الدورة املوافقة على 

 ميكن توجيه أية استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 

 Hiromoto Watanabeالسيد 
 أمني جلنة مصايد األمساك

  Hiromoto.Watanabe@fao.org: اإلكرتوني الربيد
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 املسائل اخلاصة بالربنامج وامليزانية املعروضة على اجمللس

  :ما يليإىل فاو الاللجنة  تدع

o  يزات ممأدوات معاجلة البيانات ذات الصلة و إىل جانباإنرتنت،  اإلكرتوني علىنظام ال تطويرمواصلة

 االستخدام. 

o  مصايد  الطارئة على مستوىلتطورات ااالعتبار آخر إجراء استعراض حملتويات االستبيان، مع األخذ بعني

من قبل اجمليبني على بالفعل  وردت، وكذلك التعليقات اليت يف العامل األمساك وتربية األحياء املائية

 . جزءتكميلية إىل كل العلومات ضافة املإ حّيز صيصوخت، االستبيان

o التجارة وتربية ب املعنيتني تني الفرعينتنيمع استبيانات اللج عن مدونة السلوك االستبيان احلرص على اتساق

 ،األحياء املائية

o وتقدميهااإلكرتوني املساعدة إىل األعضاء، حسب االقتضاء، جلمع املعلومات من خالل االستبيان  وف رت .

 (31)الفقرة 

 مصايد  عن طريق تنميةتعزيز األمن الغذائي جمال دعم البلدان النامية يف  االستمرار يفاللجنة ضرورة  أكدتو

 (33األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة. )الفقرة 

 بشأن إدارة الصيد العرضي لتنفيذ اخلطو  التوجيهية الدولية ها املبذولة جهود كثيفت فاوال إىلاللجنة  طلبتو

الفواقد واهلدر يف  مسألة ملعاجلةزيد من العمل إىل القيام باملدعت اللجنة و. فعاالتنفيذا  واحلد من املصيد املرجتع

 (41يف بعض مصايد األمساك. )الفقرة  مرحلة ما بعد الصيد

 ملصايد األمساك الصغ رة التوجيهية  اخلطو ساعدة عاملي لدعم تنفيذ مبرنامج وضع ل فاولاقرتح اللجنة مب رحبتو

 (41دون تأخ ر. )الفقرة  النطاق

 هذه املبادرة.  معالتعاون ب هماهتمامالعديد من األعضاء  بدىوأاليت أطلقتها الفاو بادرة النمو األزرق مباللجنة  أقرتو

 (14)الفقرة 

 وعقداملبادرة هذه تطبيق  مواصلة بلورةجمموعة عمل معنية مببادرة النمو الزرق وتتوىل بعض األعضاء إنشاء  اقرتحو 

 (11. )الفقرة لبحث هذه املبادرةحلقات عمل إقليمية 

 تعزيز  علىتنمية القدرات ملساعدة البلدان النامية ب ها اخلاصبرناجم تنفيذعلى االستمرار يف  فاواللجنة ال تشجعو

 (13. )الفقرة ومواءمتها التداب ر اليت تتخذها دولة امليناء

 (21السجل العاملي. )الفقرة ملضي الفاو يف إعداد  دعمهاجمددا للجنة ا أكدتو 

 األمن الغذائي  فاو واملتمثلة يفلل هداف االسرتاتيجيةاألتحقيق لالداخلية كوسيلة  أهمية املصايدباللجنة  أقرتو

 (22الفقرة ). على الصمود ةقدرسواق وزيادة الاستقرار األوالتنمية املستدامة والتخفيف من حدة الفقر، و

 ة رصدوزيادة تنمية القدرات يف جماالت مجع البيانات وحتليلها، وتقييم األ توف ر اإرشادعلى  فاواللجنة ال وحثت

  (29. )الفقرة السياسة العامةد، ووضع يبعد الصومسائل ما واإدارة، 
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 وال سيما فيما خيص ديما بعد الص بشأن مسائلبناء القدرات يف جمال  فاواللجنة عن دعمها ألنشطة ال أعربتو ،

  (.22 صغار املنتجني واجملهزين يف البلدان النامية )الفقرة

 اللجنة بعمل الفاو اجلاري يف جمال سالسل القيمة وأوصت بتعزيزه، ال سيما يف ما يتعلق مبصايد األمساك  ورحبت

 (.22 الفقرةالصغ رة النطاق وتربية األحياء املائية )

 من قرار األمم املتحدة اخلاص مبصايد األمساك عن مصايد األمساك املستدامة  83بالفقرة  علمااللجنة  توأخذ

بالعرض املقدم من قبل النرويج لدعم عقد  ورحبتبشأن توثيق املصيد  4131ديسمرب/كانون األول  9والصادر يف 

 (.29 الفقرةمشاورة للخرباء حول هذه املسألة )

 مثل هذه اخلطط وأن تضطلع بتحليل آثارها على إدارة تواصل عملها بشأن رصد اللجنة على ضرورة أن  واتفقت

 .(83 الفقرة) مصايد األمساك والعائدات االقتصادية

 على احلاجة إىل أن تواصل الفاو تقديم املساعدة الفنية واخنراطها إىل جانب احلكومات  جمددااللجنة  أكدتو

 (89الفقرة ) ومجيع جوانبها.الوطنية لتنمية تربية األحياء املائية 

 تطابق خطط إصدار الشهادات العامة واخلاصة مع اخلطو  التوجيهية  تقييم إطاريف حني وافقت على  ،اللجنةو

معاجلة اهلواجس اليت أبداها  بضرورة ذّكرتالتقنية للفاو بشأن إصدار الشهادات يف جمال تربية األحياء املائية، 

 (22الفقرة ) .للجنة الفرعيةاألعضاء حول هذه املسألة يف الدورة السابعة 

 لرتكيز عمل الفاو اخلاص مبصايد األمساك وتربية  كأساس فاواالسرتاتيجية اجلديدة للاألهداف ب اللجنة بترّحو

اللجنة  دتوأّك واإدارة واالستخدام املستدامني للموارد الطبيعية. حياء املائية على األمن الغذائي واحلد من الفقراأل

أن كل العمل الذي تضطلع به الفاو ينبغي أن يكون متماشيا مع اإطار االسرتاتيجي مبا يف ذلك األنشطة املمولة من 

 ( 31الفقرة )خارج امليزانية. 

 للعمل املستمر للفاو بشأن بعض املسائل مثل مصايد األمساك يف املياه العميقة  دعمهعن األعضاء  العديد من أعربو

ومعدات الصيد املفقودة واملهجورة وآثار تغ ر املناخ على مصايد األمساك وتربية األحياء املائية مبا يف ذلك إمكانية 

 ( 34الفقرة ) تركيز بنود جدول األعمال يف املستقبل على هذه القضايا.

 تنفيذ  والتخطيط املكاني يف وتقييم الطاقة االستيعابية إىل ضرورة دمج األمن البيولوجي اللجنة إىل وأشارت

 (32الفقرة ) اسرتاتيجيات تربية األحياء املائية.

 ما يلي: إىل فاوالاللجنة  تدعو  

o األزرق يف حتقيق األهداف ساهمة مبادرة النمو مب زيادة بلورة وتوف ر املزيد من املعلومات الدقيقة يف ما يتعلق

 االسرتاتيجية؛

o توف ر الدعم إىل البلدان يف ما خيّص آثار تغّير املناخ على قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛ 

  توف ر املساعدة إىل البلدان األعضاء، حسب االقتضاء، من أجل جتميع اإحصاءات وتقدميها مبا يف ذلك البيانات

 (38الفقرة )االجتماعية االقتصادية واملعلومات املتعّلقة بصغار الصّيادين واجملتمعات احمللية الصغ رة النطاق. 
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 املتؤمرا لينظر فيه العاملية التنظيميةالسياسية واملسائل 
 

 غ ر القانوني دون  الصيدنع تداب ر دولة امليناء مل بشأن 4119 اتفاق دخول األعضاء على أهمية العديد من شّدد

  (31الفقرة ). يف أقرب وقت ممكن حّيز التنفيذ يهوالقضاء عل هوردع ودون تنظيم إبالغ

 الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغ رة النطاق من خالل قبول على اخلطو  التوجيهية  اللجنة ووافقت

 ( 32الفقرة ). يف صيغتها النهائية 8.33 الفقرةوضع ل ح الرئيساقرتا

 العديد من األعضاء على ضرورة أن تكون الفاو حمور األنشطة اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء  دوشّد

  (12الفقرة )املائية داخل منظومة األمم املتحدة. 

 (12الفقرة ). العلمدولة بشأن أداء  اخلطو  التوجيهية الطوعية اللجنة قّرتوأ  

 اك الداخلية يف الصكوك الوطنية واإقليمية الفرعية واإقليمية بتحسني إدراج مسائل مصايد األمساللجنة  وأوصت

والعاملية اليت تتناول استخدام املياه واألمن الغذائي لضمان النظر يف موضوع مصايد األمساك الطبيعية الداخلية 

 (22الفقرة )والرجال والنساء الذين يعتمدون عليها يف جمال التغذية واألمن التغذوي بالشكل املناسب. 

 تفاقية التجارة واليت تهم ا جتاريا املائية املستغلة فيما يتعلق باألنواع فاوعمل الدعمها ل جمددا اللجنة وأكدت

 (84الفقرة ). األنواع املهددة باالنقراض من جمموعات احليوان والنبات الربية يفالدولية 

 العاملية بشأن املسائل املتصلة بالتجارة يف األمساك لتعاون الفاو مع منظمة التجارة  عن دعمهااللجنة  أعربتو

 (81الفقرة ) واملنتجات السمكية وبشكل خاص املفاوضات حول اإعانات ملصايد األمساك.

 الرتويج للصكوك واالتفاقات وخطط العمل والتوجيهات التقنية الدولية على احلاجة إىل  من جديد اللجنة دتّكوأ

 (33الفقرة ) القائمة وتنفيذها.
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 افتتاح الدورة

 

حضـر  قـد  . و4132يونيـو/حزيران   31إىل  9عقدت جلنة مصايد األمساك دورتها احلاديـة والـثالثني يف رومـا مـن      -3

دولتني من الدول األعضـاء األخـرى يف منظمـة    من األعضاء املنتسبني ومراقبون من عضو واحد من أعضاء اللجنة و 331الدورة 

 82لألمم املتحدة ومراقبون مـن  التابعة من الوكاالت املتخصصة  8ن عن و، والكرسي الرسولي، وممثلاألغذية والزراعة )الفاو(

علـى موقـع جلنـة مصـايد     بأمساء املندوبني واملـراقبني   وتتوفر قائمةمن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غ ر احلكومية. 

 .1األمساك اإلكرتوني

 

 ورّحـب  حلاديـة والـثالثني للجنـة مصـايد األمسـاك،     رئـيس الـدورة ا   ،Johán H. Williamsوافتتح الدورة السـيد   -4

 باملشاركني.

 

علـى موقـع جلنـة    نص البيـان   دوأدىل ببيان. وير الدورة ، املدير العام للفاو،وافتتح السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا -1

 .مصايد األمساك

 

نـص البيـان علـى موقـع جلنـة       درويـ ، األمني العام للمنظمة البحرية الدولية ببيـان،  Koji Sekimizuوأدىل السيد  -2

 .مصايد األمساك

 

 عن عمل املكتب يف فرتة ما بني الدورات. إداريًا وقدم الرئيس تقريرًا -2

 

 اعتماد جدول األعمال وترتيبات الدورة

 

هـذا التقريـر. وتـرد    باملرفق ألف  ضمنجدول األعمال  داعتمدت اللجنة جدول األعمال واجلدول الزمين للدورة. وير -8

 .على موقع جلنة مصايد األمساكرضت على اللجنة قائمة الوثائق اليت ُع

 

 تعيني أعضاء جلنة الصياغة

 

جلنـة الصـياغة: األرجنـتني، بـنغالدجل، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، أملانيـا،        يف خب األعضـاء اتتيـة أمسـا هم    انُت -2

اإسالمية، اليابان، نيوزيلندا، النرويج، مجهوريـة كوريـا، إسـبانيا، قطـر، الواليـات املتحـدة األمريكيـة،        مجهورية إيران 

 زمبابوي. وترأست األرجنتني جلنة الصياغة.

 

                                                      
 http://www.fao.org/cofi
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 حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل والتقدم احملرز يف

 2الصلة تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات

 

وأعربـت عـن دعمهـا لـه.      4132 حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العـامل أشادت اللجنة بالتقرير عن  -3

 ورّحبت بنشر التقرير قبل انعقاد دورة جلنة مصايد األمساك مما أتاح الوقت الكايف الستعراضه.

 

ورّحبت اللجنة بالتصنيف اجلديد لألرصدة البحرية، بناًء على طلب الدورة الثالثني للجنة مصايد األمساك. ووجـد   -9

هـي نتـائج    4132 املـوارد السـمكية وتربيـة األحيـاء املائيـة يف العـامل      معظم األعضاء أن النتائج الواردة يف التقرير عـن حالـة   

لنسبة إىل حالة األرصدة يف حني أعرب غ رهم من األعضـاء عـن قلقهـم املسـتمر.     مشّجعٌة. وأعرب البعض عن تفا له احلذر با

وشددوا أيضًا على احلاجة إىل اختاذ املزيد من اإجراءات إعـادة بنـاء األرصـدة. ووردت بعـض الطلبـات إدراج املزيـد مـن        

إضافة بيانات اجتماعية اقتصادية، ووجه املعلومات املفصلة عن حالة أرصدٍة معينة، مبا يف ذلك بيانات عن قدرة األساطيل و

األعضاء نداًء قويًا إضافة املعلومات واتفاق اإقليمية. ودعا األعضاء إىل تفصيل البيانـات يف اإصـدارات املسـتقبلية واقرتحـوا     

حها. التشديد على مواضيع حمددة أو إضافتها وطلبوا حتـديث عمليـات التقيـيم اخلاصـة بـبعض األرصـدة واألنـواع وتصـحي        

بشكل مستدام/ غ ر مستدام مـن حيـث احلجـم     وطلب بعض األعضاء بشكل خاص اإشارة إىل حصة األرصدة اليت مت صيدها

 )املصيد باألطنان( والقيمة أيضًا.

 

ونّوهت اللجنة بالعمل الذي قامت به املنظمة لوضع االستبيان اإلكرتوني اجلديد بشأن تنفيذ مدونة السـلوك بشـأن    -31

رشيد التابعة للمنظمة )مدّونة السلوك( ورّحبت باالرتفاع امللحوظ يف معدالت رد األعضاء واألجهـزة اإقليميـة ملصـايد    الصيد ال

 ودعت اللجنة املنظمة إىل: األمساك واملنظمات غ ر احلكومية على االستبيان مما أتاح القيام بتحليل أدّق وموثوق أكثر.
 

وني علـى اإنرتنـت إىل جانـب أدوات معاجلـة البيانـات ذات الصـلة ومميـزات        أن تستمر يف تطوير النظام اإلكرت )أ(

 االستخدام؛

أن تستعرض حمتويات االستبيان، مع األخذ يف احلسبان آخر التطورات احلاصلة علـى مسـتوى مصـايد األمسـاك      )ب(

ص حّيز إضـافة املعلومـات   وتربية األحياء املائية يف العامل إىل جانب التعليقات اليت وردت من اجمليبني، وختصي

 التكميلية يف كل جزء من األجزاء؛

لتجـارة  أن حترص على اتساق االستبيان عـن مدّونـة السـلوك مـع اسـتبيانات اللجنـتني الفـرعيتني املختصـتني با         )ج(

 وبرتبية األحياء املائية؛

 تبيان اإلكرتوني وتقدميها.أن توفر املساعدة إىل األعضاء، حسب االقتضاء، جلمع املعلومات عن طريق االس )د(

 

وأشارت اللجنة إىل التقدم الذي أحـرزه األعضـاء يف تنفيـذ املدونـة والصـكوك ذات الصـلة، إىل جانـب االلتزامـات          -33

امللحوظة اليت قطعتها األجهزة اإقليمية ملصايد األمساك واملنظمات غ ر احلكومية. وشـددت علـى احلاجـة إىل االسـتمرار يف     

                                                      
2
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النامية يف جمال تعزيز األمن الغذائي عن طريق تنمية مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة. ومت تسليط دعم البلدان 

الضوء بشكل خاص على مسألة صون مصايد األمساك الصغ رة النطاق وحتسني نظم مجع البيانات ورصـدها مبـا يف ذلـك مـن     

حتتـاج إىل دعـم    ناميـة الصـغ رة  الزريـة  اجلدول أشـارت اللجنـة إىل أن الـ   خالل برامج تنمية القدرات. وباإضافة إىل ذلـك،  

 خمتلف بغية حتسني تنفيذ مدونة السلوك والتخفيف من القيود اليت تعيق التجارة.

 

ومت التشديد على أهمية تربيـة األحيـاء املائيـة يف تـأمني سـبل العـيا واألمسـاك كمصـدر للغـذاء. وأقـّرت اللجنـة             -34

عم توّسع تربية األحياء املائية الصغ رة النطاق يف البلدان الناميـة مبـا يتماشـى واملمارسـات الرشـيدة املنصـوص       باحلاجة إىل د

 عليها يف املدونة.

 

م، مبـا  بالغ ودون تنظيإدون  يلصيد غ ر القانونا وأقّرت اللجنة باجلهود املبذولة من قبل األعضاء من أجل مكافحة -31

االتفـاق بشـأن   يف ذلك من خالل اتليات اإقليمية ووضع خطط عمل وطنية. وشدد العديد مـن األعضـاء علـى أهميـة دخـول      

حّيـز   4119لعـام   اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غ ر القـانوني دون إبـالغ ودون تنظـيم وردعـه والقضـاء عليـه       التداب ر

بعض األعضاء بقلـق إىل اسـتمرار مشـكلة القرصـنة يف بعـض أقـاليم العـامل ممـا يسـتدعي          التنفيذ يف أقرب وقت ممكن. وأشار 

 معاجلة عاجلة. 

 

. املصـيد املرجتـع  واحلد مـن   إدارة الصيد العرضيوأّكدت اللجنة من جديد على دعمها لعمل املنظمة اجلاري بشأن  -32

 هية الدولية إدارة الصيد العرضي واحلد من املصيد املرجتعاخلطو  التوجيوطلبت إىل املنظمة تكثيف جهودها املبذولة لتنفيذ 

املصـيد  ، مبا يف ذلك صيد الثـدييات البحريـة و  الصيد العرضيحيث يشكل  معدات الصيدتنفيذًا فعااًل، مع التطرق إىل مسألة 

مسـألة الفواقـد واهلـدر يف    من مجلة أمور أخرى، مصدرًا للقلق. ودعت اللجنة إىل القيام باملزيـد مـن العمـل ملعاجلـة      املرجتع

 مرحلة ما بعد الصيد يف بعض مصايد األمساك.

 

معدات الصـيد املهجـورة أو املفقـودة أو املسـتغنى     وُأش ر إىل القلق السائد بشأن الصيد غ ر املقصود الناجم عن وجود  -32

املنظمات االقليميـة إدارة   ايد األمساك/وإىل ضرورة إيالء أهمية أكرب من قبل األعضاء واألجهزة اإقليمية ملص عنها بشكل آخر

، مع اإشـارة إىل تـوافر التكنولوجيـات واملمارسـات ذات الكفـاءة مـن حيـث        عداتللتخفيف من آثار هذه امل مصايد األمساك

 الكلفة. وسّلط العديد من األعضاء الضوء على احلاجة إىل املزيد من العمل يف هذا اجملال.

 

أهمية السالمة يف البحر يف قطاع مصايد األمساك ورّحبت اللجنـة بالتعـاون الفّعـال القـائم     وجرى تسليط الضوء على  -38

. وشدد العديـد مـن األعضـاء علـى الـرابط القـائم بـني        املنظمة البحرية الدوليةيف هذا الصدد بني الفاو ومنظمة العمل الدولية و

وني دون إبـالغ ودون تنظـيم. وأشـاروا يف هـذا السـياق إىل      السالمة يف البحر والعمل القسري وظهور أنشطة الصـيد غـ ر القـان   

 . 3991لعام  بروتوكول تورميولينوسبشأن تنفيذ أحكام  4134واتفاق كاب تاون لعام  333اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
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 3النطاقضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية 
 

 مصايد األمساك الصغرية احلجم يفإقرار اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة 

 سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر 

 

وافقت اللجنـة علـى اخلطـو  التوجيهيـة الطوعيـة لضـمان اسـتدامة مصـايد األمسـاك الصـغ رة النطـاق )اخلطـو               -32

 يف صيغتها النهائية. 33-8التوجيهية الطوعية( من خالل قبول اقرتاح الرئيس لوضع الفقرة 

 

من اخلطو  التوجيهية الطوعية )ُتقرأ كما يلي:"حيمـل القسـم    33-8ووافقت اللجنة على إضافة حاشية إىل الفقرة  -33

عنوان النزاعات فيما يتعلق حبيازة األراضي ومصايد األمساك والغابات"(. وقد أوضح املستشار القانوني أن تلك احلاشـية   42

 ة. واخلطو  التوجيهية متاحة على موقع جلنة مصايد األمساك.التفس رية مل تعن إعادة فتح اخلطو  التوجيهي

    

يف اخلطـو  التوجيهيـة الطوعيـة ملسـاهماتها الثمينـة يف       Chandrika Sharmaواتفقت اللجنة على تكـريم السـيدة    -39

 جمال مصايد األمساك الصغ رة النطاق.

 

والحظت اللجنـة الـدور احلاسـم للخطـو  التوجيهيـة الطوعيـة الـيت مت اعتمادهـا يف حتسـني الوضـع االجتمـاعي             -41

واالقتصادي والثقايف ملصايد األمساك الصغ رة النطاق والـيت كـث را مـا تكـون معرضـة للكـوار  وتغـ ر املنـاخ بشـكل خـاص.           

اسم يف جمال املساهمة يف تعزيز سبل العـيا وكـذلك األمـن    القطاع الذي يقوم بدور حاحتياجات وسلطت اللجنة الضوء على 

الغذائي والتغذية يف العديد من البلدان. كما كررت أهمية مبادئ اخلطـو  التوجيهيـة الطوعيـة وال سـيما الـنهج القـائم علـى        

 حقوق اإنسان.

 

التجارة، مع تشـجيع النفـاذ   والحظ بعض األعضاء أن اخلطو  التوجيهية الطوعية ال ينبغي أن تشكل حاجزا أمام  -43

 القانوني والرمسي لصغار الصيادين.

 

املشاورة الفنيـة حـول   رئيس اليت أدىل بها األعضاء وأن تعكسها يف تقرير  بالبياناتوطلب من األمانة أن حتيط علما  -44

 اخلطو  التوجيهية ملصايد األمساك الصغ رة النطاق.
4]   

                                                      
3
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 طوط التوجيهية لضمان استدامةبرنامج املساعدة العاملي لتنفيذ اخل

 النطاقمصايد األمساك الصغرية 

 

رّحبت اللجنة مبقرتح الفاو لوضع برنامج مساعدة عاملي لدعم تنفيذ اخلطو  التوجيهيـة ملصـايد األمسـاك الصـغ رة      -41

 النطاق دون تأخ ر.

 

وعلى هيكل برنامج املساعدة العاملي على ووافقت اللجنة على النهج االسرتاتيجي العام الشامل والساعي إىل التوافق  -42

أساس أربعة عناصر: التوعية وتعزيز الرتابط بني العلم والسياسة العامة ومتكني أصحاب املصلحة ودعم التنفيذ. وأكدت أيضا 

 أنه ينبغي تعميم مبادئ اخلطو  التوجيهية الطوعية يف السياسات واإجراءات على مجيع املستويات.

 

األعضاء، مع دعمهم للخطو  التوجيهية الطوعية، عن عدم االرتياح لعملية إقرار اخلطو  التوجيهيـة  وأعرب بعض  -42

 الطوعية.

 

وأوصت اللجنة بزيادة تطبيق برنامج املسـاعدة العـاملي بشـكل تشـاركي وحتديـد أدوار خمتلـف الشـركاء يف تنفيـذ          -48

 اخلطو  التوجيهية ملصايد األمساك الصغ رة النطاق.

 

وأقرت اللجنة بدور الفاو يف وضع وتنفيذ اخلطو  التوجيهية الطوعيـة مبـا يف ذلـك عمليـة رصـد مـن خـالل جلنـة          -42

 مصايد األمساك.

 

وأكدت اللجنة على دور احلكومات يف تنفيذ اخلطو  التوجيهية ملصايد األمساك الصغ رة النطاق، وكذلك علـى دور   -43

مساك من أجل ضمان ملكية اخلطو  التوجيهية الطوعية. كمـا أوصـت باالسـتفادة مـن     املنظمات اإقليمية واحمللية ملصايد األ

 التجارب واهلياكل والعمليات املؤسسية القائمة.

 

 وأحاطت اللجنة علما باحلاجة امللحة للتمويل من خارج امليزانية لغرض التنفيذ. -49

 

    صغ رة النطاق.ودعا بعض األعضاء إىل إنشاء جلنة فرعية ملصايد األمساك ال -11
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 العاملية واإلقليميةوالصكوك العمليات 

 

 5العمليات العاملية واإلقليمية

 

ُعرضت مبادرة النمو األزرق اليت أطلقتها الفاو باعتبارها مبادرة للمدير العام للفاو ردًا علـى النـداء املوجـه يف مـؤمتر      -13

مبادرة النمو األزرق بالدور اهلام للموارد املائية مـن أجـل حتقيـق     وتكون جزءًا من اإطار االسرتاتيجي للمنظمة. وتقّر 41ريو+

األمن الغذائي. وتهدف هذه املبادرة إىل معاجلة مشكلة األمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقـر مـن خـالل النهـوض  ـودة      

 بعاد االجتماعية واالقتصادية. إنتاج مصايد األمساك وتربية األحياء املائية بواسطة عمليات متكاملة ومستدامة ومراعية لأل

 

وأثنت اللجنة على مبادرة النمو األزرق وأشادت باجلهود اليت تبذهلا األمانة لتحديد جماالت العمل اليت ستشملها  -14

دة املبادرة. وأبدى العديد من األعضاء اهتمامهم يف التعاون مع هذه املبادرة. وأشار البعض اتخر إىل عرض املبادرة بصورة جمّر

 فقط وأبدوا قلقهم إزاء عدم وجود فهم مشرتك هلذا املفهوم. 

 

واقرتح بعض األعضاء إنشاء جمموعة عمل معنية مببادرة النمو األزرق وتتوىل بلورة تطبيـق هـذه املبـادرة علـى حنـو       -11

الفـاو العامليـة   شاء "جامعـة  أكرب وعقد حلقات عمل إقليمية لبحث هذه املبادرة. وأّيد بعض األعضاء اقرتاح مجهورية كوريا إن

" على أن ترّوج هذه اجلامعة ملبادرة النمو األزرق من أجل توطيد بناء قدرات الـدول الناميـة يف جمـال مصـايد     ملصايد األمساك

 األمساك من خالل التعليم والتدريب. 

 

األنشطة اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحيـاء املائيـة    مركزوشدد العديد من األعضاء على ضرورة أن تكون الفاو  -12

داخل منظومة األمم املتحدة وأيدوا تعاون الفاو مع خمتلف الوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة. وأّيد بعض األعضـاء أيضـًا   

واجية يف آليات التنسيق. وأشـار  التعاون مع عمليات إقليمية وعاملية أخرى جيري تنفيذها حاليًا. غ ر أنه يتعني جتنب االزد

عدد من األعضاء إىل أنه يتعني على أمانة الفاو وضع سّلم باألولويات ملختلف املبادرات متاشيًا مع الواليـة املوكلـة إليهـا مـن     

 قبل أجهزتها الدستورية.

 

غـ ر التابعـة    رة مصايد األمسـاك املنظمات االقليمية إداأما يف ما يتعلق مبوضوع األجهزة اإقليمية ملصايد األمساك و -12

للفاو ، فقد أشاد عدد من األعضاء بإجراء عمليات استعراض لألداء بصورة منتظمة باعتبـار ذلـك عمليـة ضـرورية تـدّل علـى       

توخي الشفافية واملساءلة يف أنشطتها وأكـدوا احلاجـة إىل تنفيـذ التوصـيات. واقـرتح أحـد األعضـاء أيضـًا أن تشـمل مجيـع           

  اض األداء مدى فعالية التقارير عن املصيد ورصده. عمليات استعر
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ويف ما يتعلق باألجهزة اإقليمية ملصايد األمساك التابعة للفـاو، أبـدى عـدد مـن األعضـاء قلقهـم للجمـع بـني هـذه           -18

لك بعـض  التابعة للفاو ضمن خانة حبـث واحـدة يف الوثيقـة. وطلـب كـذ      إدارة مصايد األمساك اإقليميةاملنظمات األجهزة و

األعضاء تنظيم أنشطة هذه األجهزة ضمن أقاليم فرعية مع مراعاة معاي ر التشابه والتحديات والتنمية اليت قد تكـون موجـودة   

يف كل بلد من البلدان. وقد حظيت فكرة تعزيز األجهـزة اإقليميـة ملصـايد األمسـاك التابعـة للفـاو يف كـل حالـة علـى حـدة           

ضع خطة عمل إعادة تنشيط األجهزة القائمة منهـا مـع حلـول موعـد انعقـاد الـدورة الثانيـة        بالتأييد. وطلب أحد األعضاء و

 .4138والثالثني للجنة يف سنة 

 

 6الصكوك اخلاصة مبكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

 

 جمـال اسـتعراض اخلطـو     وأشـادت بعمـل األمانـة يف    فنية حول أداء دولة العلـم الشاورة رّحبت اللجنة باختتام امل -12

هـو متـاح علـى صـفحة جلنـة مصـايد       املعتمدة اليت أقّرتهـا اللجنـة باإمجـاع كمـا      الطوعية بشأن أداء دولة العلمالتوجيهية 

يف أقرب وقت ممكن. واقرتح  الطوعيةوحّثت اللجنة األعضاء على البدء يف تنفيذ اخلطو  التوجيهية  األمساك على االنرتنت.

 قد مشاورة تقنية ملعاجلة مسألة املسافنة يف البحر. بعض األعضاء ع

 

اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غـ ر القـانوني    االتفاق بشأن التداب روأشارت اللجنة إىل البطء يف املصادقة على  -13

أعرب العديد مـن األعضـاء عـن    ، أو املوافقة عليه أو القبول به أو االنضمام إليه. ودون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

تقديرهم للمنافع النامجة عن هذه التداب ر على أنها أداة هامة ذات الكفاءة من حيث الكلفة ملكافحة الصيد غ ر القانوني دون 

إبالغ ودون تنظيم. وأطلع بعض األعضاء اللجنة على حالـة عملياتهـا الداخليـة الراميـة إىل االنضـمام إىل االتفـاق. وشـّجعت        

جنة الفاو على االستمرار يف تنفيذ برناجمها اخلاص بتنمية القدرات ملساعدة البلدان النامية على تعزيز تداب ر دولـة املينـاء   الل

 ومواءمتها، مبا يف ذلك من خالل التنسيق الثنائي و/أو اإقليمي الفرعي و/أو اإقليمي. 

 

 3934ر لعـام  اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحاائق الدورة إىل واعترب أحد األعضاء جمددًا أن اإشارات الواردة يف وث -19

ال متس مبوقف أي دولة يف ما خيص التوقيع على هذا الصك أو املصـادقة عليـه أو االنضـمام إليـه، ويف مـا يتعلـق بـدوره يف        

بشـأن األرصـدة    املستقبل. وباإضافة إىل ذلك، أفاد بعض األعضاء جمددًا أن اإشـارات الـواردة يف وثـائق الـدورة إىل االتفـاق     

 االتفاق قد ينطبق على الدول اليت مل تعرب عن موافقتها على االلتزام به.  ال تعين أن هذا 3992 السمكية لعام

 

)السـجل العـاملي( يف جمـال مكافحـة      السجّل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املـرّبدة وسـفن التمـوين   وإقرارًا بدور  -21

 الصيد غ ر القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، فإّن اللجنة:
 

من قبل الفاو وأشـادت بعمـل املنظمـة إعـداد وثيقـة       عمها ملواصلة تطوير السجل العامليأعربت جمددًا عن د )أ(

 االسرتاتيجية وعرض النموذج؛

                                                      
6
  COFI/2014/4.2/Rev.1 (http://www.fao.org/3/a-mk052e.pdf) 



C 2015/23  15 

 

رّحبت  هود املنظمة للتنسيق بني السجل العاملي والنظم القائمة األخرى بهدف احملافظة علـى كفاءتـه مـن     )ب(

 املستوى العاملي؛ حيث الكلفة، مع العمل على حتقيق التوحيد القياسي على

هـذه   نظام أرقام تعريف السفن الصادر عـن يف جمال توسيع نطاق  املنظمة البحرية الدوليةرّحبت بالتعاون مع  )ج(

الـرقم  ليشمل أساطيل الصيد ووافقت على ضرورة استخدام أرقام املنظمة البحريـة الدوليـة علـى أنهـا      األخ رة

 ؛3يف ما خيص املرحلة  الوحيد لتحديد هوية السفن

قـد وضـعت أحكامـًا تقضـي  عـل رقـم املنظمـة         إدارة مصـايد األمسـاك   إقليميةمنظمات أشارت إىل أن عّدة  )د(

 البحرية الدولية ملزمًا يف املناطق املشمولة باتفاقيتها؛

 اإقليميـة نظمـات  ملوافقت على أن الدول مسؤولة عن البيانات وعن تقدميها إىل السجل العـاملي، مـن خـالل ا    )هـ(

 إذا أمكن ذلك؛ إدارة مصايد األمساك

 وأعربت عن ارتياحها الستمرار املنظمة يف تقديم مساعدتها للدول النامية. )و(

 

ــل        -23 ــّل للتموي ــة وإجيــاد ح ــائل العالق ــاح املس ــارية إيض ــة استش ــود جلن ــة إىل وج ــاء باحلاج ــض األعض ــّر بع  وأق

 يف األجل البعيد. 

 

ألعضاء إىل أّن اجلمعية العامة لألمم املتحدة كانت قد دعت األعضاء، بالنسبة إىل الصيد غ ر القـانوني  وأشار بعض ا -24

دون إبالغ ودون تنظيم، إىل مباشرة العمل ضمن الفاو على وضع خطو  توجيهية خلطط توثيق املصيد وهـو موضـوع سـيجري    

 اك.من جدول األعمال املخصص لتجارة األمس 3حبثه يف إطار البند 

 

 7مصايد األمساك الداخلّية

 

أعربت اللجنة عن تقديرها لعمـل الفـاو يف االرتقـاء بصـورة مصـايد األمسـاك الداخليـة ورحبـت مبصـايد األمسـاك            -21

 الداخلية كبند منفصل يف جدول األعمال وطلبت مواصلة االهتمام بها يف املستقبل.

 

كوسيلة لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للفـاو بشـأن األمـن الغـذائي     وأقرت اللجنة بأهمية مصايد األمساك الداخلية  -22

 .والتنمية املستدامة والتخفيف من حدة الفقر واستقرار األسواق وزيادة القدرة على الصمود

 

وأقرت اللجنة باالستخدامات املتنافسة العديدة للمياه الداخلية وأوصت باعتماد نهـج متعـدد القطاعـات يقـوم علـى       -22

وينبغي هلذا النهج أن يتضمن الفرص والتهديدات الناشئة عـن تربيـة األحيـاء املائيـة وتكـوين األرصـدة        .النظام االيكولوجي

 واألنواع الغازية/ الغريبة وتغ ر املناخ.
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ن وأشارت اللجنة إىل أن املعلومات والبيانات املتعلقـة مبصـايد األمسـاك الداخليـة غـ ر كافيـة وكـث را مـا يكـون مـ           -28

مثل االستشعار عن بعد واألدوات اجلغرافية املكانية للمسـاعدة يف  متاحة الصعب واملكلف مجعها. غ ر أنه توجد طرق جديدة 

هذا الصدد. وكنتيجة لقلة املعلومات، فإن مساهمة مصايد األمساك الداخلية يف سبل العـيا واألمـن الغـذائي حظيـت بقيمـة      

 فيها بشكل كاف يف جداول األعمال احمللية والوطنية واإقليمية والعاملية. أقل مما ينبغي وبالتالي مل يتم البحث

 

وأوصت اللجنة بتحسني إدراج مسائل مصايد األمساك الداخلية يف الصكوك الوطنيـة واإقليميـة الفرعيـة واإقليميـة      -22

د األمسـاك الطبيعيـة الداخليـة والرجـال     والعاملية اليت تتناول استخدام املياه واألمن الغذائي لضـمان النظـر يف موضـوع مصـاي    

والنساء الذين يعتمدون عليها يف جمال التغذية واألمن التغذوي بالشكل املناسب. وأشارت اللجنة إىل أن اخلطـو  التوجيهيـة   

 الطوعية بشأن ضمان مصايد األمساك الصغ رة النطاق املستدامة اليت أقرت مؤخرا ستوفر اإرشاد يف هذا الصدد.

 

أشار بعض األعضاء إىل الدور اهلام الـذي تقـوم بـه املكاتـب امليدانيـة للفـاو واألجهـزة اإقليميـة ملصـايد األمسـاك           و -23

والسلطات املسؤولة عن األحواض واألنهار يف معاجلة قضايا مصايد األمساك الداخلية وأوصوا بـأن تعـزز الفـاو هـذه األجهـزة      

 فع درجة التعاون اإقليمي الفرعي واإقليمي.اليت ُتعنى مبصايد األمساك الداخلية وأن تر

 

وحثت اللجنة الفاو على توف ر اإرشاد وزيادة تنمية القدرات يف جماالت مجع البيانات وحتليلـها وتقيـيم األرصـدة     -29

علـى  كما دعـم بعـض األعضـاء مفهـوم إدارة مصـايد األمسـاك القائمـة         .واإدارة ومسائل ما بعد الصيد ووضع السياسة العامة

 اجملتمعات احمللية.

 

لفـاو لعقـد اجتمـاع رفيـع املسـتوى بشـأن السياسـات اخلاصـة مبصـايد األمسـاك           لوأعرب بعض األعضاء عن دعمه  -21

الطبيعية الداخلية وذلك، إذا أمكن، باالقرتان مع املؤمتر العاملي بشأن مصـايد األمسـاك الداخليـة: امليـاه العذبـة واألمسـاك       

 بالتعاون مع جامعة والية ميشيغان. 4132ه يف يناير/كانون الثاني واملستقبل املزمع عقد

 

وأقّر بعض األعضاء بأهمية التعاون والشراكات وأعربوا عن تقديرهم لتوقيع مذكرة تفاهم بني جامعة واليـة ميشـيغان    -23

األمسـاك الطبيعيـة الداخليـة والـنظم     والفاو إضفاء الطابع الرمسي علـى التعـاون يف جمـال التنميـة واإدارة الرشـيدة ملصـايد       

 اإيكولوجية املائية.

 

 قرارات وتوصيات الدورة الرابعة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة

 41028 فرباير/شباط 42-42، األمساك، بريغن، النرويجمصايد للجنة 
 

ــة امل    -24 ــة الفرعي ــرة للجن ــة عش ــدورة الرابع ــر ال ــة تقري ــرت اللجن ــرويج،  أق ــن، الن  ختصــة بتجــارة األمســاك، ب رغ

 وأعربت عن شكرها حلكومة النرويج على استضافة الدورة. 4132فرباير/شبا   42-43
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وأكدت اللجنة على الوظيفة اهلامة اليت تقوم بها اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك كمنتدى لألعضاء بشـأن   -21

 بالسياسة العامة.قضايا التجارة التقنية واملتعلقة 

 

ــد الصــيد وال ســيما      -22 ــا بع ــدرات بشــأن قضــايا م ــاء الق ــاو يف جمــال بن ــة عــن دعمهــا ألنشــطة الف  وأعربــت اللجن

يف ما خيص صغار املنتجني واجملهزين يف البلدان النامية. وأقّر بعض األعضـاء بـالظروف اخلاصـة للـدول اجلزريـة الصـغ رة       

 الفاو. النامية وأوصوا بأن ينعكس ذلك يف عمل

 

ورحبت اللجنة بعمل الفاو اجلاري يف جمال سالسل القيمة وأوصت بتعزيزها ال سيما يف ما يتعلق مبصايد األمسـاك   -22

 الصغ رة النطاق وتربية األحياء املائية.

 

 وأبدى العديد من األعضاء قلقهم لكون خمتلف متطلبات التوثيق قد تشكل حواجز غ ر مربرة أمام التجارة. -28

 

وأّيد بعض األعضاء العمل بشأن اخلطو  التوجيهية ألفضل ممارسات التتبع وشددوا على احلاجة إىل عقـد مشـاورة    -22

 للخرباء إجراء حتليل للثغرات يف أفضل املمارسات ومعاي ر التتبع، يف حال توافر املوارد من خارج امليزانية.

 

ورحبت مببادرات  الصيد غ ر القانوني دون إبالغ ودون تنظيمة والحظت اللجنة فائدة خطط توثيق املصيد يف مكافح -23

 مواءمة اخلطط اجلارية ألغراض عدة من بينها خفض العبء اإداري والتكاليف.

 

من قرار األمم املتحـدة اخلـاص مبصـايد األمسـاك عـن مصـايد األمسـاك املسـتدامة          83وأخذت اللجنة علما بالفقرة  -29

بشأن توثيق املصيد ورحبت بالعرض املقدم من النرويج لدعم عقـد مشـاورة للخـرباء     4131األول  ديسمرب/كانون 9والصادر يف 

 حول هذه املسألة.

 

وأقّرت اللجنة بأّن املنظمة ستلتزم بإعداد خطو  توجيهية ومعاي ر ذات صلة أخرى تتعلق خبطط توثيق املصـيد مبـا    -81

)أ( أن تكـون متماشـية مـع أحكـام القـانون الـدولي ذات الصـلة؛ )ب( أال        يف ذلك مناذج ممكنة تستند إىل املبـادئ التاليـة:   

حتد  حواجز غ ر ضرورية أمام التجارة؛ )ج( أن تكون متكافئة؛ )د( أن تكون مستندة إىل املخاطر؛ )هـ( أن تكـون موثوقـة   

ثانية والثالثني للجنـة مصـايد   وبسيطة وواضحة وشفافة؛ )و( أن تكون إلكرتونية إذا أمكن ذلك، بهدف اعتمادها يف الدورة ال

األمساك. وسيتضمن تقييم اخلطط والنماذج االعتبارات اخلاصة بالفوائد مقابل التكلفة مع األخذ بعني االعتبـار خطـط توثيـق    

  .املنظمات االقليمية إدارة مصايد األمساكاملصيد املوجودة أصاًل يف بعض الدول األعضاء واملنظمات األعضاء ويف سياق 

 

وأعرب العديد من األعضاء عن قلقهم من انتشار املعاي ر اخلاصـة وخطـط إصـدار الشـهادات والتوسـيم االيكولـوجي        -83

كشر  مسبق للنفاذ إىل السوق، وختوفوا أيضًا من استخدام شرو  للتوسيم تفتقر ألي أساس علمي أو منهجي. واتفقت اللجنـة  

هذه اخلطـط وأن تضـطلع بتحليـل آثارهـا علـى إدارة مصـايد األمسـاك        على ضرورة أن تواصل املنظمة عملها بشأن رصد مثل 

 والعائدات االقتصادية.
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 يفتفاقيـة التجـارة الدوليـة    وكررت اللجنة دعمها لعمل املنظمة بشأن األنواع املائيـة املسـتغلة جتاريـا والـيت تهـم ا      -84

اللجنة إىل فريق اخلرباء االستشاري يف الفاو التعمـق   . وطلبتاألنواع املهددة باالنقراض من جمموعات احليوان والنبات الربية

أكثر يف دراسته للمسائل التقنية املتصلة بإدارة مصايد األمساك والتجارة الدولية مبـا يتماشـى مـع اختصاصـات هـذا الفريـق.       

 وأوصى بعض األعضاء بأن يتم متويل هذا العمل من الربنامج العادي للمنظمة.

 

عمها لتعاون الفاو مع منظمـة التجـارة العامليـة بشـأن املسـائل املتصـلة بالتجـارة يف األمسـاك         وأعربت اللجنة عن د -81

 واملنتجات السمكية وبشكل خاص املفاوضات حول اإعانات ملصايد األمساك.

 

التوافقي ملنتجات األمساك بالتعاون مع  السلعينظام الوصف والرتميز وأشاد بعض األعضاء بعمل الفاو على حتسني  -82

وشجعوا الفاو على مواصلة هذا النشا  مع الرتكيز على األنـواع املهـددة بـاالنقراض وإمكانيـة تقسـيم       منظمة اجلمارك العاملية

 البيانات بني األنواع املستزرعة واألنواع الربية.

 

 مـن  األعضـاء يف مـا يتعلـق باسـتخدام تـداب ر جتاريـة      وأخذت اللجنـة علمـا بالشـواغل الـيت أعـرب عنهـا بعـض         -82

 طرف واحد.

 

مبناسبة الـذكرى الـثالثني لنشـأته     ملعلومات تسويق األمساك )جلوبفيا( احلاسوبيالنظام وهنأ العديد من األعضاء  -88

 وأشاروا إىل فائدته يف توف ر املعلومات والتحاليل بشأن األسواق والتجارة.

 

 دعوة الكرمية من اململكة املغربية الستضافة الدورة اخلامسة عشرة للجنة الفرعية.ورحبت اللجنة بال -82

 

 برتبية للجنة الفرعية املختصة قرارات وتوصيات الدورة السابعة

 األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك

 41029أكتوبر/تشرين األول  00-7سان بطرسربغ، االحتاد الروسي، 

 

ــدورة الســابعة    -83 ــر الصــادر عــن ال ــاء املائيــة أقــّرت اللجنــة التقري  املنعقــدة  للجنــة الفرعيــة املختصــة برتبيــة األحي

، وشـكرت االحتـاد الروسـي علـى استضـافته      4131أكتوبر/تشرين األول  33إىل  2، االحتاد الروسي، من سان بطرسربغيف 

 الدورة.
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 وإّن اللجنة: -89
 

ألحياء املائية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، والتخفيـف مـن حـّدة الفقـر وتوليـد الـدخل       بأهمية تربية اأقّرت  )أ(

 والعمل والتجارة؛

شددت على احلاجة إىل إشراك كل الشبكات اإقليمية، وتعزيز الشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص وتـوف ر       )ب(

 تطوير تربية األحياء املائية املستدامة؛الدعم للقطاع الصغ ر النطاق يف إطار اجلهود الرامية إىل 

أعادت التأكيد على احلاجة إىل أن تواصل املنظمة تقديم املساعدة الفنية واخنراطها إىل جانب احلكومات الوطنيـة   )ج(

 لتنمية تربية األحياء املائية ومجيع جوانبها.

 

 ملعاجلة قضايا صحة احليوانات املائية.واقرتح بعض األعضاء أن تعتمد اللجنة الفرعية نهجا اسرتاتيجيا  -21

 

وشدد بعض األعضاء على أهمية تعزيز التعـاون يف مـا بـني بلـدان اجلنـوب مـع الرتكيـز علـى املسـتويني اإقليمـي            -23

 واإقليمي الفرعي يف تشجيع التنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية.

 

ة املدارة بشكل مستدام ومصايد األمساك القائمـة علـى االسـتزراع يف    وأقّرت اللجنة مبساهمة مصايد األمساك الداخلي -24

حتقيق األمن الغذائي والتغذية على املستوى العاملي. يف حني أكد بعض األعضاء على أهميـة احلفـاظ علـى السـالمة الوراثيـة      

 لألرصدة يف ما يتعلق بربامج تعزيز األرصدة. 

 

قليـل مـن    اجعة اخلاصة مبصايد األمساك القائمة على االستزراع، طلب عددويف حني أقّرت اللجنة املصطلحات املر -21

البلدان إدخال تعديالت على بعض التعاريف. واقرتحت األمانة أن يعرض هذا الطلب علـى الـدورة القادمـة للجنـة الفرعيـة      

 للنظر فيه.

 

ــة إنشــاء    -22 ــون عملي ــض األعضــاء أن تك ــب بع ــلوطل ــة العم ــارية جمموع ــ االستش ــة  املعني ــة املائي ــاملوارد الوراثي ة ب

 التابعة للفاو مفتوحة وشفافة، وأال تدرج الكائنات احملّورة وراثيًا يف نطاق أنشطة اجملموعة.  والتكنولوجيات ذات الصلة

 

تطابق خطط إصدار الشهادات العامة واخلاصة مع اخلطو  التوجيهيـة   تقييم وإّن اللجنة، يف حني وافقت على إطار -22

للفاو بشأن إصدار الشهادات يف جمال تربية األحياء املائية، ذّكـرت بضـرورة معاجلـة اهلـواجس الـيت أعـرب عنهـا        التقنية 

 .للجنة الفرعيةاألعضاء حول هذه املسألة يف الدورة السابعة 

 

تيجي وشددت اللجنة من جديد على ضرورة إتباع نهج إقليمي لتحديد األولويات خالل عملية وضع اإطـار االسـرتا   -28

لعمل اللجنة الفرعية، وأوصت املنظمة بإجراء مشاورات شاملة لتحديد األولويـات اإقليميـة. وشـددت اللجنـة علـى ضـرورة       

 مواءمة اإطار االسرتاتيجي للجنة الفرعية مع األهداف االسرتاتيجية للفاو. 
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املنظمة املستقبلي يف جمال تنمية تربية األحيـاء  وأقّر العديد من األعضاء بأهمية مبادرة النمو األزرق بالنسبة إىل عمل  -22

واعرتفوا بدوره كآلية للتعاون الفين وتعبئة  لشراكة العاملي للنهوض برتبية األحياء املائيةاملائية، وأعربوا عن دعمهم لربنامج ا

ساهمة األوىل للصـندوق العـاملي   املوارد. ودعا بعض األعضاء إىل متويله من ميزانية الربنامج العادي. وأعلنت سري النكا عن امل

، وطلبت مـن اتخـرين أن حيـذوا    Mahinda Rajapaksaلرتبية األحياء املائية، الذي أطلقه فخافة رئيس سري النكا السيد 

 حذوها. 

 

 يف لجنة الفرعية املختصـة برتبيـة األحيـاء املائيـة    لورّحبت اللجنة بدعوة الربازيل الكرمية الستضافة الدورة الثامنة  -23

 .4132أكتوبر/تشرين األّول  9إىل  2برازيليا، من 

 

 يف سياق عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمالي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 10االسرتاتيجي املراجع اإلطار
 

اللجنة بالوثيقة املتعّلقة بربنامج عمل املنظمة يف جمالي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، إذ حتّسـنت   أشادت -29

ومت الرتحيـب بوثيقـة املعلومـات املنفصـلة عـن متابعـة األمانـة        جودة الوثيقة على مر دورات جلنة مصايد األمساك املتعاقبة. 

 مصايد األمساك. للتوصيات الصادرة عن الدورة السابقة للجنة

 

لرتكيز عمل الفاو اخلاص مبصايد األمساك وتربية  كأساسورّحبت اللجنة باألهداف االسرتاتيجية اجلديدة للمنظمة  -31

وأكدت اللجنة أن كـل   األحياء املائية على األمن الغذائي، واحلد من الفقر، واإدارة واالستخدام املستدامني للموارد الطبيعية.

 طلع به الفاو ينبغي أن يكون متماشيا مع اإطار االسرتاتيجي مبا يف ذلك األنشطة املمولة من خارج امليزانية.العمل الذي تض

 

الرتويج للصكوك واالتفاقات وخطط العمـل والتوجيهـات التقنيـة الدوليـة     على احلاجة إىل  من جديدة ناللج وأكدت -33

التعـاون مـع املنظمـات اإقليميـة إدارة مصـايد األمسـاك وغ رهـا مـن         زيادة  القائمة وتنفيذها. كما شجع بعض األعضاء على

 كل اجلهات املعنية. اليت تتمتع بها املقارنةإىل فائدة اإقرار بامليزات  يناملنظمات واتليات احلكومية الدولية، مش ر

 

مصـايد األمسـاك يف امليـاه    وأعرب العديد من األعضاء على دعمه للعمل املستمر للمنظمة بشـأن بعـض املسـائل مثـل      -34

العميقة ومعدات الصيد املفقودة واملهجورة وآثار تغ ر املناخ على مصايد األمساك وتربية األحيـاء املائيـة مبـا يف ذلـك إمكانيـة      

 تركيز بنود جدول األعمال يف املستقبل على هذه القضايا.

 

لـّو  البحريـة والربّيـة، وتراجـع التنـّوع البيولـوجي،       وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء االستغالل املفر ، ومصادر الت -31

 الغازية، وحتّمض احمليطات وتفشي األمراض. الغريبة/ األنواع وزيادة
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تنفيــذ  ، والتخطــيط املكــاني يفوتقيــيم الطاقــة االســتيعابيةوأشــارت اللجنــة إىل ضــرورة دمــج األمــن البيولــوجي،  -32

 اسرتاتيجيات تربية األحياء املائية.

 

مع األخـذ يف  مصايد األمساك وتربية األحياء املائية على إدارة نهج النظام اإيكولوجي  تطبيقوأقّرت اللجنة بأهمية  -32

بـالُنهج املتكاملـة   اللجنـة  رّحبـت  كمـا   .(ةوالبيئيـ  ةواالقتصادي ةاالجتماعي األبعادمجيع أبعاد االستدامة )أي االعتبار كذلك 

 واإنتاجية.  ،من الفقر واحلد ،واالستدامة ،األمن الغذائييف  املتمثلةرتاتيجية األولويات االس إجنازالرامية إىل 

 

 ة الفاو إىل ما يلي:نودعت اللج -38
 

سـاهمة مبـادرة النمـو األزرق يف حتقيـق األهـداف      مب زيادة بلورة وتوف ر املزيد من املعلومـات الدقيقـة يف مـا يتعلـق     ( )أ

 االسرتاتيجية؛

  البلدان يف ما خيّص آثار تغّير املناخ على قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛ توف ر الدعم إىل ( )ب

توف ر املساعدة إىل األعضـاء، حسـب االقتضـاء، مـن أجـل جتميـع اإحصـاءات وتقـدميها مبـا يف ذلـك البيانـات             )ج(

 حمللية الصغ رة النطاق.  االجتماعية االقتصادية واملعلومات املتعّلقة بصغار الصّيادين واجملتمعات ا

 

عامًا على  41لالحتفال مبرور  4132عام  ورّحبت اللجنة بعرض إسبانيا الكريم الستضافة مؤمتٍر يف فيغو، إسبانيا، -32

إسبانيا الدعوة جلميع األعضاء يف جلنة مصايد األمسـاك   ووجهت الصادرة عن الفاو. وضع مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد

 هذا املؤمتر. ضورواملشاركني حل

 

 11برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة

 

وبرنـامج العمـل    4132-4134وافقت اللجنة على التقرير املرحلي اخلاص بربنامج العمل املتعـدد السـنوات للفـرتة     -33

 .4132-4132املتعدد السنوات للفرتة 

 

من خالل مجلة أمور من بينهـا حتديـد الغايـات     واقرتحت اللجنة مواصلة حتسني برنامج العمل املتعدد السنوات، -39

واملؤشرات القابلة للقياس واجلهات الفاعلة اليت من شأنها تنفيذ القرارات. واقُتـرح أيضـًا أن تـتم اإشـارة بشـكل واضـح إىل       

  أهمية االجتماعات اجلانبية وفائدتها.

  

                                                      
11

  COFI/2014/9 (http://www.fao.org/3/a-mj984e.pdf) 



22  C 2015/23  

 

 12الالئحة الداخلية للجنة وللجنتني الفرعيتني

 

ــة        -91 ــة للجن ــة الداخلي ــة علــى الالئح ــديالت املقرتح ــة التع ــت اللجن ــق الــواردةاستعرض ــة بال األول يف املرف وثيق

COFI/2014/10 كما جاء يف املرفق باء هلذا التقريرواعتمدتها للجنة ،. 

 

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس للدورة الثانية والثالثني للجنة مصايد األمساك

 

)الواليــات املتحــدة  William Gibbons-Fly)الربازيــل( رئيســًا والســيد  Fabio Hazinانتخبــت اللجنــة الســيد  -93

 األمريكية( نائبًا أول للرئيس. ومت انتخاب غانا والكويت ونيوزلندا وبولندا ومجهورية كوريا كنّواب للرئيس.

 

 أية مسائل أخرى

 

ومبـا تسـبب بـه مـن      4131ي ضـرب الفلـبني يف نوفمرب/تشـرين الثـاني     ذّكرت مجهورية الفلبني بإعصار هايان الذ -94

خسائر بشرية ودمار وأمل ومعاناة. وأعرب ممثل الفلبني عن امتنانه وتقديره لألمم املتحدة واملنظمات غـ ر احلكوميـة والبلـدان    

 السادسـة عشـرة بعـد    تقالل الفلـبني العديدة ملا قّدمته من مساعدة كب رة ودعم سخي يف أعقاب الكارثة. وذّكر أيضًا بذكرى اس

 املائة.

 

بأهميـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار        األمـم املتحـدة   يفقسم شؤون احمليطات وقـانون البحـار   وذّكر ممثل  -91

ن بالنسبة إىل النظام القانوني للمحيطات وشبكة األمم املتحدة للمحيطات اخلاصـة باملشـاورات املشـرتكة بـني الوكـاالت بشـأ      

املسائل املتعلقة باحمليطات. وأعرب عن تقديره ملساهمات الفاو واألعضـاء يف تقـارير األمـني العـام بشـأن احمليطـات وقـانون        

البحار. وشكر إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف الفاو على التعـاون الطويـل األمـد القـائم علـى مسـتوى املسـائل        

 املرتبطة مبصايد األمساك. 

 

الضوء على بعض آثار الصيد على البيئة. وباإضافة إىل ذلك، مت الرتكيـز   االحتاد الدولي حلفظ الطبيعةوسّلط ممثل  -92

على أهمية اتثار النامجة عن تغّير املناخ وحتّمض احمليطات على مصايد األمسـاك، إىل جانـب احلاجـة إىل إدارة متكاملـة،     

  نظمات على التعاون اجلاري يف هذا اجملال.وتوجه الشكر إىل الفاو وغ رها من امل
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 الدورة القادمة انعقادومكان موعد 

 

. وسيقرر املدير العـام،  4138وافقت اللجنة على عقد الدورة الثانية والثالثني للجنة مصايد األمساك يف روما يف عام  -92

بالتشاور مع مكتب اللجنة، املوعد احملدد النعقاد الدورة، بغية عرضه على الدورة القادمة جمللس املنظمة يف ديسـمرب/كانون  

 .4132وعلى مؤمتر املنظمة يف عام  4132األول 

 

 اعتماد التقرير

 

ثالثني للجنة مصايد األمساك، أعـّدتها جلنـة الصـياغة    ُعرضت على اللجنة مسودة نهائية لتقرير الدورة احلادية وال -98

 وقّدمها رئيسها .

 

يف  النطـاق إقرار اخلطو  التوجيهية الطوعية لضـمان اسـتدامة مصـايد األمسـاك الصـغ رة       "مت اعتماد القسم املعنون  -92

 من هذا التقرير. ويرد بيان للرئيس يف املرفق جيم. 44و 32"، أي بالتحديد الفقرتان سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر

 

التقرير النهائي للدورة احلاديـة والـثالثني للجنـة مصـايد األمسـاك، علـى أن        مشروعمت اعتماد األقسام املتبقية من  -93

ء جلنـة مصـايد   تراعى الرتتيبات التالية. وافقت اللجنة على إدراج التعليقات، مبا يف ذلك التعـديالت الـيت اقرتحهـا أعضـا    

األمساك على مشروع التقرير النهائي، واليت مل تتم املوافقة عليها من قبل اللجنة ولكن مت استعراضـها مـن قبـل املكتـب، يف     

 املرفق دال بهذه الوثيقة. 
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 ألفاملرفق 

 جدول األعمال

 افتتاح الدورة  - 3

 اعتماد جدول األعمال وترتيبات الدورة - 4

 تعيني جلنة الصياغة - 1

والتقـدم احملـرز يف تنفيـذ مدونـة السـلوك بشـأن الصـيد الرشـيد          يف العـامل  حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية - 2

 والصكوك ذات الصلة

 ضمان استدامة مصايد األمساك الصغ رة احلجم - 2

إقرار اخلطو  التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغ رة احلجم يف سياق األمن الغذائي  2-3

 طوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغ رة احلجم(والقضاء على الفقر )اخلطو  التوجيهية ال

 برنامج املساعدة العاملي لتنفيذ اخلطو  التوجيهية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغ رة احلجم 2-4

 العمليات والصكوك العاملية واإقليمية - 8

 العمليات العاملية واإقليمية 8-3

 انوني دون إبالغ ودون تنظيمالصكوك اخلاصة مبكافحة الصيد غ ر الق 8-4

 إقرار اخلطو  التوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة العلم )أ(

بشأن التداب ر اليت تتخذها  4119التقدم احملرز وحالة اتفاق منظمة األغذية والزراعة الصادر يف سنة  )ب(

 دولة امليناء ملنع الصيد غ ر القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

 مصايد األمساك الداخلّية - 2

 جتارة األمساك - 3

قرارات وتوصيات الدورة الرابعة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة  األمساك التابعة للجنة مصايد  3-3

 4132فرباير/شبا   43-42األمساك، ب رغن، النرويج، 

 اخلطو  التوجيهية بشأن التتّبع وتوثيق املصيد 3-4

 أية مسائل أخرى 3-1

 تربية األحياء املائية - 9

قرارات وتوصيات الدورة السابعة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك،  9-3

 4131أكتوبر/تشرين األول  33-2سان بطرسربغ، االحتاد الروسي، 

 برنامج الشراكة العاملي للنهوض برتبية األحياء املائية 9-4

 أية مسائل أخرى   9-1

 االسرتاتيجي املراجع  غذية والزراعة يف جمالي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف سياق اإطارعمل منظمة األ - 31

 برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة - 33

 الالئحة الداخلية للجنة وللجنتني الفرعيتني - 34

 مساكانتخاب الرئيس ونواب الرئيس للدورة الثانية والثالثني للجنة مصايد األ - 31

 أية مسائل أخرى - 32

 ومكان انعقادها الدورة القادمةموعد  - 32

  اعتماد التقرير - 38
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 التعديالت املقرتحة على الالئحة الداخلية - باءاملرفق 

 13للجنة مصايد األمساك

 0املادة 

 هيئة املكتب

يف أّول دورة تعقد من كّل فرتة مالية، تنتخب اللجنة رئيسًا ونائبًا أّول، ومخسة نواب آخرين للرئيس مـن بـني ممثلـي     - 3

أعضائها، ويبقى هؤالء يف مناصبهم إىل أن يتّم انتخاب رئيس ونواب جدد، ويتشـّكل مـنهم املكتـب يف الفـرتة الفاصـلة بـني       

 الدورات، وخالل دورات اللجنة.  

ُينتخب الرئيس ونائبه األّول والنواب اخلمسة اتخرون من األقـاليم التاليـة: ممثـل واحـد مـن كـّل مـن إفريقيـا وآسـيا           -.4

 .14الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلادئ وأمريكاالالتينية والبحر الكارييب والشرق األدنى  وأمريكاوأوروبا 

 .15ن التناوب على املنصب بني األقاليمعند انتخاب الرئيس، ُتراعي اللجنة الرغبة يف ضما -.1

يعقد ممثلو اجملموعات اإقليمية يف املكتب مشاورات مع األعضاء يف الوقت املناسب، بني الـدورة واألخـرى، يف مـا     -.2 .4

 يتعّلق  داول األعمال وشكلها ومسائل أخرى، والختاذ اإجراءات ذات الصلة لضمان التحض ر للدورات.

يتوّلى الرئيس، أو نائبه األّول يف حال غيابه، رئاسة اجتماعات اللجنة، ويضطلع أيضًا باملهام الالزمة لتسهيل عمل  -.1-2

، ُتعـّين اللجنـة أحـد نـواب     أحـد االجتماعـات  اللجنة. ويف حال عدم متّكن الرئيس والنائب األّول للرئيس من تـوّلي رئاسـة   

 حد أعضائها لتولي الرئاسة. الرئيس اتخرين أو إذا تعّذر ذلك ممثل أ

 أعمال اللجنة.  يقوم بالواجبات اليت يتطّلبها عمل اللجنة، ويعّد سجالتللجنة يعّين املدير العام للمنظمة أمينًا  -.8

  

                                                      
احلـروف  عمال يف نص مسودة التعديالت املبّينة أدناه، ُيشار إىل املقرتحات اخلاصة بالعبارات احملذوفة بكتابة النص يتوّسطه خط وإىل اإضافات باسـت   13

 ووضع خط حتتها. املائلة
نعقـدة يف يوليـو/   تقّدمت تايلند باقرتاح اإضافة، نيابة عن بعض األعضاء يف اجملموعة اإقليمية تسيا، خالل الدورة الثالثني للجنة مصايد األمسـاك امل   14

 .4134متوز 
رئيس تلقائيـًا كـرئيس للجنـة يف الـدورة     اإضافة مقرتحة كاستجابة القرتاح تايلند الذي يرمي إىل تغي ر املمارسة احلالية اليت تقضي بانتخاب نائـب الـ    15

من الالئحة الداخلية للجنة الغابات. وجتـدر اإشـارة إىل أّن جلنـة الشـؤون الدسـتورية والقانونيـة        4، الفقرة 3التالية. العبارة املقرتحة هي مشابهة للمادة 

انية اقرتاح مادة مماثلة العتمادها من قبل اللجان الفنية األخـرى. ويف هـذه   يف إمك 4131نظرت يف دورتها السابعة والتسعني املنعقدة يف أكتوبر/تشرين األّول 

مـن   2املـادة   املنشـأة مبوجـب   وجلانهـا التوجيهيـة   مكاتب اللجان الفنيةحول  CCLM 97/3املناسبة، درست جلنة الشؤون الدستورية والقانونية الوثيقة 

أّن املسائل اليت مّتت دراستها كانت قيد التفاوض مـن قبـل أعضـاء اللجـان الفنيـة، مراجعـة املسـألة        ، وقّررت، باإشارة إىل الدستور )تشكيلها ووظائفها(

 (.2و 8، الفقرتان CL 148/2 Rev.1جمددًا يف دورة مستقبلية )
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 4املادة 

 الدورات

من الالئحة العامة للمنظمة، مع توقيت ميّكن جلنـة   2و 2يف الفقرتني  11تعقد اللجنة دوراتها وفقًا ملا تنص عليه املادة  - 3

 الربنامج وجلنة املالية من األخذ بعني االعتبار تقرير اللجنة لدى صياغة املشورة اليت تسديانها إىل اجمللس.  

 جيوز للجنة أن تعقد أي عدد تشا ه من اجللسات املنفصلة أثناء كّل دورة من دورات اللجنة.  - 2

اليت تلي مباشرة انعقاد دورة عادية للمؤمتر، جيب أن تعقد دورات اللجنة يف مقّر املنظمـة؛ ويف السـنوات    ويف السنوات - 3

 األخرى، ميكن أن ُتعقد يف مكان آخر عماًل بالقرار الذي تتخذه اللجنة بالتشاور مع املدير العام.

ين على األقّل من انعقاد الدورة، إىل مجيع أعضـاء  ُيرسل عادة التبليغ اخلاص مبوعد كّل دورة ومكان انعقادها قبل شهر - 4

اللجنة وإىل األعضاء املشاركني يف املنظمة، وإىل الدول غ ر األعضـاء، واملنظمـات الدوليـة الـيت تكـون قـد ُدعيـت إىل حضـور         

 الدورة. 

 جيوز لكّل عضو يف اللجنة أن يعّين مناوبني ومستشارين ملمّثله يف اللجنة.  - 2

 حبضور ممثلي أغلبية أعضاء اللجنة. اب الختاذ اللجنة أي إجراء رمسي النصيكتمل  - 8

 

 2املادة 

 احلضور

ختضع مشاركة املنظمات الدولية يف عمل اللجنة بصفة مراقب لألحكام اخلاصة بذلك يف الدستور وكذلك الالئحة العامـة   - 3

 واليت ترعى عالقاتها مع املنظمات الدولية.   16اليت وضعتها املنظمة

املـؤمتر ملـنح صـفة املراقـب إىل     قبـل  من  املعتمدةخيضع حضور الدول غ ر األعضاء يف املنّظمة يف دورات اللجنة للمبادئ  - 4

 الدول. 

1 – 

 .أعماهلا( تكون جلسات اللجنة علنية، ما مل تقّرر اللجنة عقد جلسات خاصة ملناقشة أي موضوع يف جدول أ)

 

                                                      
ع القواعد العامة وبيانات السياسة العامة للمنظمة" يشمالن مجي الالئحةُيفهم من ذلك أنه يف هذا السياق جيب االعتبار أّن مصطلح "الدستور" وعبارة "  16

مثل "بيان املبادئ املتعّلقة مبنح صفة مراقب للدول" والقواعد العامة اخلاصة  والقواعداليت اعتمدها املؤمتر رمسيًا واليت تهدف إىل استتباع الدستور 

 بالعالقات بني املنظمة واملنظمات احلكومية وغ ر احلكومية. 
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)ج( أدنـاه، جيـوز ألي دولـة عضـو يف املنظمـة وغـ ر ممّثلـة يف اللجنـة، وألي عضـو          ؛ مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)

منتسب أو ألي دولة غ ر عضو يف املنظمة ُتـدعى إىل حضـور دورة مـن دوات اللجنـة بصـفة مراقـب، أن تقـّدم مـذكرات وأن         

 نية أو خاصة للجنة دون أن يكون هلا حق يف التصويت. تشارك يف أي مناقشة جتري يف جلسة عل

جيوز للجنة أن تقّرر، يف حاالت استثنائية، جعل احلضور يف اجللسات اخلاصة يقتصر على املمّثل أو املراقـب مـن كـّل     (ج)

 دولة من الدول األعضاء يف املنظمة. 

 

 2املادة 

 جدول األعمال والوثائق

رئيس اللجنة، جـدول أعمـال مؤقتـًا يوّزعـه عـادة قبـل انعقـاد الـدورة          من خاللُيعّد املدير العام، بالتشاور مع املكتب  - 3

بشهرين على األقّل على مجيع الدول األعضاء، واألعضاء املنتسبة يف املنظمة، ومجيع الدول غ ر األعضاء واملنظمـات الدوليـة   

 املدعوة إىل حضور الدورة. 

أن تطلـب مـن املـدير العـام، قبـل       -كّل يف حدود وضـعها   -جلميع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة يف املنظمة  جيوز - 4

ثالثني يومًا على األقّل من املوعد احملدد للدورة يف األحوال العادية، إدراج بند يف جدول األعمال املؤقت. ويقوم املـدير العـام   

 ع الدول األعضاء يف اللجنة مع الوثائق الضرورية. عندئذ بتوزيع البند املقرتح على مجي

يكون البند األّول يف جدول األعمال املؤقت اعتماد جدول األعمال. وجيوز للجنة عند انعقادها أن تعّدل باملوافقـة العامـة    - 1

 بناء على طلب املؤمتر. جدول األعمال باحلذف أو اإضافة أو التنقيح بشر  أال ُيستبعد أّي بند أحيل إليها من اجمللس أو 

 ُترسل الوثائق اليت مل يتّم توزيعها، مع جدول األعمال املؤقت، أو يف أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك.  - 2

 

 5املادة 

 التصويت

 .لكّل عضو يف اللجنة صوت واحد - 3

على الرئيس التحقق من قرارات اللجنة ، وله أن يشرع يف إجراء االقرتاع بناء على طلب واحـد أو أكثـر مـن األعضـاء،      - 4

  من الالئحة العامة للمنظمة مع مراعاة مقتضى احلال.  34ويف هذه احلالة تطّبق األحكام املناسبة من املادة 
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 6املادة 

 احملاضر والتقارير

ّد اللجنة يف كّل دورة، تقريرًا يقّدم إىل اجمللس متضّمنًا آراءها وتوصياتها وقراراتها، ويورد عند الطلـب بيانـًا بـآراء    تمتع - 3

األقلية. وتبذل اللجنة قصارى جهدها لضمان أن تكون التوصيات دقيقـة وقابلـة للتنفيـذ. وُتحـال مسـائل السياسـات العامـة        

حني ُتحال مسائل الربنامج وامليزانية إىل اجمللـس. وُيبّلـغ اجمللـس بأيـة توصـيات توافـق        واملسائل التنظيمية إىل املؤمتر، يف

 عليها اللجنة، وتؤّثر يف برنامج املنظمة أو ماليتها، مشفوعة مبالحظات اللجان املختصة املتفّرعة من اجمللس.  

 املنظمـة والـدول غـ ر األعضـاء املـدعوة إىل حضـور       ُتوزَّع تقارير الدورات على مجيع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة يف - 4

 الدورة، وكذلك املنظمات الدولية املعنية اليت هلا حق التمثيل يف الدورة. 

يتضّمن تقرير اللجنة مالحظاتها على تقرير أي جهاز من أجهزتها الفرعية، وكذلك اتراء اليت يطلب إدراجها عضـو أو   - 1

أكثر من أعضاء اللجنة، ويقوم املدير العام بناء على طلب أي عضو بتوزيع هذا اجلزء من تقرير اللجنة بأسرع ما ميكـن علـى   

ادة تقارير اجلهاز الفرعي املعين. وجيوز للجنة أن تطلب أيضًا مـن املـدير العـام، أن    الدول أو املنظمات الدولية اليت تتلقى ع

يسرتعي االنتباه، عند إرسال تقريرها وحماضر مداوالتها إىل األعضاء، إىل آراء اللجنة وتعليقاتها علـى تقريـر أي جهـاز مـن     

 أجهزتها الفرعية. 

 يانات الصحفية عن أعماهلا. حتّدد اللجنة اإجراءات اليت تّتبع بشأن الب - 2

 

 7املادة 

 األجهزة الفرعية

من الالئحة العامة للمنظمة، جيوز للجنة، عند االقتضـاء، تشـكيل جلـان فرعيـة أو      31، الفقرة 11طبقًا ألحكام املادة  - 3

املعتمـدة للمنظمـة،   فرق عمل أو جمموعات دراسة فرعية بشر  توافر االعتمادات الالزمـة يف البـاب ذي الصـلة مـن امليزانيـة      

وجيوز هلا أن تضم إىل عضوية مثل هذه اللجان الفرعية أو فرق العمل أو جمموعات الدراسة دواًل أعضاء أو أعضاء منتسـبة يف  

املنظمة من غ ر أعضاء اللجنة. وجيوز للمجلس أن يقبل يف عضوية هذه اللجان الفرعيـة أو فـرق العمـل وجمموعـات الدراسـة      

لجنة دواًل أعضاء يف األمم املتحدة أو يف أي وكالة من وكاالتها املتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة،   املنشأة بواسطة ال

 وإن مل تكن دواًل أعضاء أو أعضاء منتسبة يف املنظمة. 

ة عن هـذا القـرار يف   يتعّين على اللجنة قبل اختاذ أي قرار بإنشاء أجهزة فرعية أن تدرس األعباء اإدارية واملالية املرتتب - 4

 ضوء تقرير من املدير العام. 
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حتّدد اللجنة اختصاصات أجهزتها الفرعية، ويتعـّين علـى هـذه األجهـزة أن ترفـع تقاريرهـا إىل اللجنـة. وُتبّلـغ هـذه           - 1

وإىل الـدول غـ ر    التقارير إىل مجيع أعضاء األجهزة الفرعية املعنية، وإىل مجيع الدول األعضاء واألعضـاء املنتسـبة يف املنظمـة   

 األعضاء املدعوة إىل دورات األجهزة الفرعية، واملنظمات الدولية املعنية اليت هلا حق حضور هذه الدورات. 

 

 2املادة 

 وقف العمل بالالئحة

الوقـف  جيوز للجنة أن تقرر وقف العمل بأي مادة من املواد السابقة بالئحتها الداخلية، بشر  أن ُيقّدم تبليغ مسبق بـاقرتاح  

، وجيـوز إغفـال   17قبل حبثه بأربع وعشرين ساعة، وأن يتماشى اإجراء املراد اختاذه مع الدستور والالئحة العامة للمنظمـة 

 هذا التبليغ إذا مل يعرتض على ذلك أي عضو من األعضاء. 

 

 9املادة 

 تعديل الالئحة

ىل بها بشر  أن يتسق هذا التعديل مع الدسـتور والالئحـة   بأغلبية ثلثي األصوات امُلدأن تعّدل الئحتها الداخلية جيوز للجنة 

العامة للمنظمة. وال ُيدرج أي اقرتاح بتعديل هذه الالئحة يف جدول أعمال أي دورة للجنـة مـا مل يرسـل املـدير العـام تبليغـًا       

 مسبقًا بشأنه إىل أعضاء اللجنة قبل افتتاح الدورة بثالثني يومًا على األقل. 

  

                                                      
 . 3، الفقرة 1راجع حاشية املادة   17
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 دامةلضمان استاخلطوط التوجيهية الطوعية بيان الرئيس بشأن  -املرفق جيم 

 يف سياق حتقيق األمن الغذائي والقضاء على الفقر مصايد األمساك الصغرية النطاق

 

الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك  للخطو  التوجيهية ًاعاملي تطبيقالقابلية  يف تكمن أن املسألةإىل  انتباهي اسرتعي قدل

 .الصغ رة النطاق

 مجيع يفق يتطبممكنة ال الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغ رة النطاق اخلطو  التوجيهية هو أن اسةالرئ تفس رو

 لالحتالل.األراضي اخلاضعة مبا يف ذلك البلدان و يف مجيع أحناء العامل مصايد األمساك الصغ رة النطاق

 .هذه نة مصايد األمساكجل دورة تقرير إىل ضاف هذا البيانيأن  سأطلبو
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 اعتماد عند ةقرتحملا جلنة مصايد األمساك أعضاء تعليقات - املرفق دال

 18الدورةانعقاد بعد و للجنة مصايد األمساك احلادية والثالثني تقرير الدورة

 

  "مسائل أخرى ةأي" – من جدول األعمال 32 يف إطار البند: بيان كمبوديا

القدرات  على ضرورة بناءد شّدو ياألمن الغذائ  حتقيقيف صايد األمساك الصغ رة النطاقامة ملاهل ساهمةامل كمبوديا وفد أبرز

قر امل يف هعقد ملزمعا الداخلية مصايد األمساكعن القادم  ؤمتربامل الوفد بورّح داخل القطاع. إدارة مصايد األمساكجمال  يف

حقوق احلوكمة و جلسة حول يتضمني سوف ذ، وال4132 /كانون الثانييناير 11 إىل 48من  روما ،لمنظمةالرئيسي ل

 حكومة هنظمست ذيال نيحقوق املستخدمو احليازةحقوق  مؤمترضور حل األعضاء جلميع تهدعوالوفد  هوّجكما  احليازة.

 .4132 /آذارمارس 42إىل  41 كمبوديا من

 

 ( 4132 /حزيرانيونيو) يف دورتها احلادية والثالثني جلنة مصايد األمساك تقريرالنهائي ل شروعاملبشأن  تعليقات كندا:

 الرئيسية اليت التنقيحات ددحيي ذال، جلنة مصايد األمساك تقرير بشأن مشروعتقديم تعليقات نرحب بهذه الفرصة ل حنن

 .الوقت للقيام بذلك لدينا املزيد من رتوّفلو  التقرير اعتماد أثناء عملية كانت كندا ستقرتحها

إىل  تعليقاتنا أبقينا ،تكررأال ت نود اليتهي وجنة مصايد األمساك، لل احلادية والثالثنيلدورة ل العاديةغ ر  نظرا للظروفو

 على أنه وافقت اللجنة ، فإنلجنة مصايد األمساكل الدورة احلادية والثالثني وقائعمن  تذكرن وحبسب ما احلد األدنى.

 قبل وضع الصيغة النهائية، لجنة مصايد األمساكل احلادية والثالثني بعد الدورة مثل هذه التعليقات تقديم ملشاركنيبإمكان ا

 بدال من ذلك ولكن التقرير، على جيري إدخاهلا تغي رات تسفر عن لن من هذا القبيل تعليقات ةأن أي فهمتوحنن ن للتقرير.

 املسائل عدم التعليق على نااخرت قدف نطلق،امل ومن هذا .واحد قرفم ضمنجمتمعة  جلنة مصايد األمساك تقريرب هاإحلاق يتم

جتدر اإشارة  ويف هذا الصدد، التعليقات. مرفق يف نعكستقد  يتالوالتقرير  اعتماد أثناء عملية نواألعضاء اتخر اليت أثارها

 .املرفقة األعضاء اتخرينتعليقات تأييد لك التقرير على تناموافق اعتباره ال جيب أن إىل

مصايد  لضمان استدامة التوجيهية الطوعية اخلطو  بشأن كندا موقف تفس ر أن فنحن ندرك متاما عالوة على ذلك،و

 قرفيف م األمساكجلنة مصايد  تقريرب هاقحلسيتم إ والقضاء على الفقر األمن الغذائيحتقيق سياق  يف ة النطاقصغ رال األمساك

  الطوعية. التوجيهية اخلطو  مع، جنبا إىل جنب جلنة مصايد األمساك لتقرير منفصل
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تقرير جلنة مصايد األمساك، لجلنة مصايد األمساك على املسودة النهائية أعضاء ها قدممقرتحة( حيتوي على تعليقات )مبا يف ذلك تعديالت  املرفقهذا   

من  زءاجل ذلكالتعليقات ال تتعلق بهذه للجنة مصايد األمساك.  احلادية والثالثني( أو بعد الدورة 69-69وقت اعتماد مشروع التقرير )انظر الفقرات 

األمن حتقيق نطاق يف سياق ال ةصغ رالمصايد األمساك  ضمان استدامةاخلطو  التوجيهية الطوعية ل تقرير جلنة مصايد األمساك بشأنلالنهائي  شروعامل

تعب ر عن وجهات نظر األعضاء على أنها  ت املقرتحة(الفهم التعليقات )مبا يف ذلك التعدي(. جيب 22إىل  41الغذائي والقضاء على الفقر )انظر الفقرات 

 .واعتمادها للجنة مصايد األمساك للنظر فيها احلادية والثالثنيدمت إىل الدورة التعليق. وال جيوز أن تفهم على أنها ُقالذين أدلوا ب
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 لجنة مصايد األمساك.تقرير الدورة احلادية والثالثني ل بشأن مشروع كندا تعليقات أدناه،، جتدون أعاله وبناء على ما ورد

 .4132 /حزيرانيونيو 31 بتاريخ معّماملمشروع لوفقا لمرّقمة  الفقرات أنيرجى مالحظة و

 

  2719الفقرة 

 فاواتفاقية ال إىل أو القبول أو االنضمام أو املوافقة ةقداصامل" لمعّد بطء" إىل جلنة مصايد األمساك إشارةعلى كندا توافق  ال

 ميكن أنعملية  املعاهدة طرفا يف تصبحأن . عامةاللسة اجليف  مثل هذه التصرحيات ذكرنال  حنن. بشأن ترتيبات دولة امليناء

قبول موافقات وو قاتداصممن  جّداستمبا اللجنة رحبت  ": التالية صيغةال حاقرتوّدنا اكان ب معينة. مدة زمنية تستغرق

 ."اتفاقية املنظمة بشأن ترتيبات دولة امليناءإىل  انضمامو

 

  7620الفقرة 

 الفاوأنشطة  عن االنتباه أن يصرف ال ينبغيرتبية األحياء املائية ب نهوضلالربنامج العاملي ل أن هاتخلادم يف أشارت كندا

 / عمل اسرتاتيجي بوضع إطار فيما يتعلق وال سيما، املعنية برتبية األحياء املائية اللجنة الفرعية ودعم عقد يف األساسية

رتبية ب نهوضلالربنامج العاملي ل أنمن األمانة  يرذحت مت: "اجلملة التاليةإضافة  حااقرتنوّد  كنا، وبالتالي. خطة عمل

 عن األنشطة األساسية وال الفرعية للجنة األنشطة األساسية نعواملوارد  االنتباه أن يصرف ال ينبغياألحياء املائية 

 ".ألمانةل

احلادية  جلنة مصايد األمساك تقريرعلى مشروع  كندا تعليقات ااعتبارهب هذه النقا الرجاء قبول  كما ذكر أعاله،و

 .التقرير املذكورب املراد إحلاقها ،والثالثني

 

اليت  غ رها من التداب ر "أو إدراج النهائية التقرير مسوّدة ( من12 الفقرة األصلوهي يف ) 13الفقرة  اقرتاح بشأن املكسيك:

   الفقرة. من اجلملة الثالثة يف نهايةتفاق" األساسية لالتحقيق األهداف ها لعتمادجيري ا

 

  التقرير مشروع( من 14 الفقرة األصلوهي يف ) 11الفقرة  من اجلملة الثانية اقرتاح بشأن: مجهورية كوريا
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 .احلالي يف النص الرئيسي 13الفقرة أي   
20

 .احلالي يف النص الرئيسي 22الفقرة أي   
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 [ ةاحلالييف صيغته النص ]

". صايد األمساكمل العاملية الفاوجامعة " نشاءإ مجهورية كورياقرتاح الذي تقدمت به لال همتأييداألعضاء عن  أعرب بعض

من خالل  مصايد األمساك جمال النامية يف قدرات الدول لتعزيز بناء األزرق بادرة النمومل رّوجتأن  ةاملقرتح امعةومن شأن اجل

 .والتدريب التعليم

 [ املقرتحالتعديل ] 

صايد مل العاملية الفاوجامعة " إنشاء والفاو مجهورية كوريا بقيادة شرتكةامل للمبادرة همتأييداألعضاء عن  أعرب بعض

مصايد  جمال النامية يف قدرات الدول بناء من خالل تعزيز األزرق بادرة النمومل رّوجتأن  امعةاجل ومن شأن هذه". األمساك

  والتدريب. من خالل التعليمتربية األحياء املائية األمساك و

 سبب[ ال]

 تفاهم.مذكرة  من خالل اجلامعةإنشاء  تشجيع علىمعًا  اوافقتمجهورية كوريا و الفاو أن حقيقة ولكن اقرتاحا هذا ليس

 .إنشاء اجلامعةإىل اإسراع يف  من قبل األعضاء القوي الدعم ؤديوسي

 

 تعدد السنواتعمل اللجنة امل برنامج، من جدول األعمال 33 يف إطار البند: بيان سبانياإ

  

 جديدة ملكافحة ملموسة كأداةسفن الصيد ل سجل عاملي وضعل يورو 421 111 بقيمة للفاو مساهمةتقديم عن  سبانياإ أعلنت

 األنشطة ذات الصلة.و دون إبالغ ودون تنظيم غ ر القانوني الصيد


