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 (؛QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. بادرة من منظمة األغذية والزراعةوهذه هي م

 www.fao.orgموقع املنظمة: وميكن االطالع على وثائق أخرى على 
 

A 

 المجلس
 الخمسون بعد المائةو  الخامسةالدورة 

 2016ديسمبر/كانون األول  9-5روما، 

 ودون تنظيم إبالغاليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون 
 

 موجز
 

 ، يف دورهتا الثانية والثالثني مقرتح إعالن اليوم الدويل ملكافحة الصاااااااااااااايد)اللجنة( أقّرت جلنة مصااااااااااااااايد األ ا  
اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد  مع األخذ يف احلسبان أن االتفاق بشأن التدابري ،ودون تنظيم إبالغغري القانوين دون 
، 2009ليه الذي اعتمدته منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( يف عام ودون تنظيم وردعه والقضاء ع إبالغغري القانوين دون 

. ونظراً إىل أن دخول هذا االتفاق حّيز التنفيذ يعترب حدثاً تارخيياً حبيث 2016يونيو/حزيران  5قد دخل حّيز التنفيذ يف 
م، أقّرت اللجنة ودون تنظي إبالغون أنه يشااّكل الصااد الدويل امللزم قانوناً األّول املخصااح ملكافحة الصاايد غري القانوين د

 صاااااااعيد على ذلدمبا يف  ،بأمهية إطالق مبادرة خاصاااااااة رااااااامن إطار املنظمة من أ ل تعزيز الوعي على كافة املساااااااتويات
 املدين وعامة الناس بشأن هتديدات هذه الظاهرة على حفظ موارد مصايد األ ا  واستخدامها املستدام. اجملتمع

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
 

 إن اجمللس مدعو إىل القيام مبا يلي: 
 

نظيم ودون ت إبالغيونيو/حزيران اليوم الدويل ملكافحة الصااااااااايد غري القانوين دون  5اساااااااااتعراال مقرتح إعالن يوم  )أ(
 ؛اليت يراها مناسبةوتوفري التو يهات 

 ( للموافقة عليه.2017األربعني ملؤمتر املنظمة )يوليو/متّوز  إحالة مشروع قرار املؤمتر املقرتح إىل الدورة (ب)

 ميكن تو يه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Hiromoto Watanabeالسيد 
 املسؤول األّول عن مصايد األ ا 

 إدارة مصايد األ ا  وتربية األحياء املائية
 Hiromoto.Watanabe@fao.org الربيد االلكرتوين:

  

mailto:Hiromoto.Watanabe@fao.org
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 أقّرت جلنة مصااااااااااااااايد األ ا  )اللجنة( يف دورهتا الثانية والثالثني مقرتح إعالن اليوم الدويل ملكافحة الصاااااااااااااايد  -1
مع األخذ يف احلسااابان ساااياساااة املنظمة املّتبعة لألعالن عن األيّام الدولية وإحيائها،  1ودون تنظيم إبالغغري القانوين دون 

 ملنظمة.املعنية يف ا الرئاسيةومع اإلقرار بضرورة مواصلة النظر يف هذا املقرتح من  انب كافة األ هزة 
 
 لقانوينا تنفيذ االتفاق بشااااااااااأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصاااااااااايد غري حولويف سااااااااااياق املناقشااااااااااات  -2

ودون تنظيم وردعه والقضاااااااااااء عليه، رّحب  اللجنة يف دورهتا الثانية والثالثني بدخول هذا الصااااااااااد امللزم قانوناً  إبالغدون 
 األّول املخصااااااااح ملكافحة الصاااااااايد هو. كما أشااااااااارت اللجنة إىل أن هذا الصااااااااد 2016يونيو/حزيران  5 يفحّيز التنفيذ 

تنظيم، وأن دخوله اآلن حّيز التنفيذ يتيح فرصاااااااااااة فريدة للقضااااااااااااء على هذه اآلفة بصاااااااااااورة ودون  إبالغغري القانوين دون 
 .2حدةلألمم املتّ  من أهداف التنمية املستدامة 14تدرجيية ومّتسقة مع االلتزامات العاملية املتخذة يف إطار اهلدف 

 
 إبالغون د التهديدات املرتبطة بأنشااااااااااااطة الصاااااااااااايد غري القانوين زاءإومثة حا ة ملّحة لالرتقاء مبسااااااااااااتوى الوعي  -3

ودون تنظيم مبا يشااااااامل وال يقتصااااااار على حفظ مصاااااااايد األ ا  واساااااااتخدامها على ،و مساااااااتدام. ويتعنّي على املنظمة، 
باعتبارها الوكالة املتخصاااااااصاااااااة لألمم املتحدة يف هذا اجملال، أن تعزز اجلهود الرامية إىل اساااااااتقطاب اهتمام واساااااااع النطاق 

كافحة ودون تنظيم. ومن املتوّقع أن يشاااّكل إحياء اليوم الدويل مل إبالغلقانوين دون للجهود املبذولة ملكافحة الصااايد غري ا
 ودون تنظيم يف اليوم نفسااااااااه الذي دخل فيه االتفاق حّيز التنفيذ، فرصااااااااة إللقاء الضااااااااوء إبالغالصاااااااايد غري القانوين دون 

املعنية  شااااكل عام تعززها البلدان أو املنظماتعلى املبادرات القائمة يف جمال تنفيذ هذا االتفاق، وعلى أي مبادرة أخرى ب
 مبا فيها منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص.

 
مشااروع القرار إىل اجمللس يف دورته اخلامسااة واخلمسااني بعد املائة للنظر فيه وإقراره ادف إحالته إىل املؤمتر  ويُرفع  -4

ة اااذه الوثيقاا املرفق ألفى إعااداد مشااااااااااااااروع القرار الوارد يف للموافقااة عليااه. و ر  2017يف دورتااه األربعني يف يوليو/متّوز 
 بالتشاور مع اجملموعات اإلقليمية.

  

                                        
 COFI/2016/5 Rev.1الوثيقة   1
من أهداف التنمية املساااااااتدامة على الشاااااااكل التايل: لتنظيم الصااااااايد على ،و فّعال، وإ اء  4-14مت وراااااااع املقصاااااااد الوارد يف ما يلي يف إطار اهلدف   2

وغري املنظم وممارسااات الصاايد املدمرة، وتنفيذ خطا إدارة قائمة على العلم، من أ ل إعادة األرصاادة  الصاايد املفرو والصاايد غري القانوين وغري املبله عنه
ه دالسااااااااامكية إىل ما كان  عليه يف أقرب وق  ممكن، لتصااااااااال على األقل إىل املساااااااااتويات اليت ميكن أن تتيح إنتاحت أقصاااااااااى غلة مساااااااااتدامة وفقا ملا  د

 ل.2020خصائصها البيولو ية، حبلول عام 
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 المرفق ألف

 
 مشروع قرار معروض على المؤتمر

 
 إن المؤتمر،

 
إىل أن الصااااااايد وتربية األحياء املائية يشاااااااّكالن أنشاااااااطة بشااااااارية توفّر أغذية ذات  ودة عالية ومنافع ا تماعية  إذ يشييييييير

 الريفية؛ والتنمية ،الفقرواحلد من  ،واألمن الغذائي التغذيةواقتصادية، وتساهم يف  قيق 
 

 يل؛دام على املدى الطو واستخدامها املستوما  تويه من موارد  حول العامل احمليطات كافة  ظحف وإذ يقّر بأهمية
 

 ظودون تنظيم على مسااااااااعي حف إبالغحيال التهديد الناشاااااااص عن الصااااااايد غري القانوين دون  وإذ يشييييييعر بقلق  ييييييديد
 هذه املوارد واستخدامها املستدام على املدى الطويل؛

 
ودون تنظيم ادف  إبالغون باجلهود احلثيثة اليت تبذهلا منظمة األغذية والزراعة ملكافحة الصاااااااااااااايد غري القانوين د وإذ يقرّ 

اسااتخدام موارد مصااايد األ ا  على ،و مسااتدام يف سااياق  قيق األمن الغذائي والقضاااء على اجلوع، مما يساااهم بالتايل 
 من أهداف التنمية املستدامة؛ 14و 2و 1يف بلوغ األهداف 

 
ودون تنظيم وردعه  الغإبصيد غري القانوين دون بدخول االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع ال وإذ يرّحب

، وهو االتفاق الذي وافق عليه مؤمتر املنظمة يف دورته الساااااااااااادسااااااااااة 2016يونيو/حزيران  5والقضااااااااااااء عليه حّيز التنفيذ يف 
 ر املنظمة؛ من املادة الرابعة عشرة من دستو  1( يف إطار الفقرة 2009نوفمرب/تشرين الثاين  23 - 18والثالثني )روما، 

 
 اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصاااااااااااااايد غري القانوين احلكومات إىل املصااااااااااااااادقة على االتفاق بشااااااااااااااأن التدابري وإذ يدعو

 ىل االلتزام بتنفيذه الفّعال؛إودون تنظيم وردعه والقضاء عليه و  إبالغدون 
 

 ل التهديدات الناشااااااااااااائة عن أنشاااااااااااااطة الصااااااااااااايدعلى احلا ة امللّحة إىل تعزيز الوعي العام ووعي احلكومات حيا وإذ يؤّكد
ة ملكافحة على اجلهود اجلاريكذلد ودون تنظيم على االسااتخدام املسااتدام ملوارد مصااايد األ ا  و  إبالغغري القانوين دون 
مع إيالء اهتمام خاص إىل آثارها السااااااااالبية على اقتصاااااااااادات البلدان النامية القائمة على موارد مصاااااااااايد  ،هذه األنشاااااااااطة

 األ ا ؛
 
 ويل ملكافحة الصااااااااااااايدلاليوم الد إعالنيف دورهتا الثانية والثالثني ملقرتح  يف املنظمة بإقرار جلنة مصاااااااااااااايد األ ا  ذ يذّكروإ

 ودون تنظيمل؛ إبالغغري القانوين دون 
 

األ ا ، بطرق  مصاااائداساااتدامة بشاااأن ل 2016بالقرار الصاااادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  وإذ يأخذ علما  
 1982كانون األول/ديسااااااااامرب  10لتنفيذ ما تتضااااااااامنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة  1995اق عام منها اتف
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من أحكام بشااأن حفظ وإدارة األرصاادة الساامكية املتداخلة املناطق واألرصاادة الساامكية الكثرية االر ال، والصااكو  ذات 
 بالغإح إنشااااااااء لاليوم الدويل ملكافحة الصااااااايد غري القانوين دون الصااااااالةل، الذي يرّحب بإقرار جلنة مصاااااااايد األ ا  مقرت 

 ودون تنظيمل مبوازاة تشجيع منظمة األغذية والزراعة على اختاذ املزيد من اإل راءات يف هذا الصدد؛
 
إىل املدير العام إحالة هذا القرار إىل أمني عام األمم املتحدة لكي تنظر اجلمعية العامة لألمم املتحدة، خالل  يطلب إذو 

 نظيم.ودون ت إبالغيونيو/حزيران اليوم الدويل ملكافحة الصيد غري القانوين دون  5دورهتا املقبلة، يف إمكانية إعالن يوم 

 
 
 
 


