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 المؤتمر
 الدورة األربعون

 2017يوليو/تموز  8-3روما، 
 االحتفال باليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

 )مشروع قرار(
    

 موجز
ّ                               أقّرت جلنة مصااااااااااااااايد األيفا  )اللجنة(،                                                                دورهتا الثانية والثالثني اقرتاح إعالن اليوم العاملي ملكافحة الصاااااااااااااايد   
                                                                                               القانوين دون إبالغ ودون تنظيم مع األخذ   احلسااااااااابان أن االتاات بشاااااااااذن التدابري الا تتخذها دولة املينا  ملنع    غري

        املنظمة(                غذية والزراعة )                                                                             الصاااااااااايد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعع والقلااااااااااا  عليع الذ  اعتمدتع منظمة األ
ّ      ّ  . وإّن دخول هذا االتاات حّيز التنايذ يشاااااااااااااّكل حدثّا     9002             يونيو/حزيران    5          ّ             ، قد دخل حّيز التنايذ       9002    عام                  ّ                   ّ     

     ً                                      ً                                                    تارخيًيا على اعتبار أنع أول صااااااال دوق ملزم قانونًا وفصااااااا  ملكافحة الصااااااايد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. 
ّ     وعالوة على ذلل، فإّن منظ                                                                              مة األغذية والزراعة هي املنظمة الراعية للعديد من مؤشاااااااااارات أهداا التنمية املسااااااااااتدامة                  

                                                      حاظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو      منها )    01                                 وهي تساهم بشكل مباشر   حتقيق اهلدا 
ّ              (. وملا كان هذا املؤشر يتعّهد، من بني مجلة                               مستدام لتحقيق التنمية املستدامة            غري القانوين                          أمور، بالقلا  على الصيد                        

                        ّ                                                                           دون إبالغ ودون تنظيم، يتوّقع من املنظمة أن تعمل على تشاااااجيع املعرفة والتوعية على املساااااتويات كافة،  ا   ذلل 
                                                                                                  اجملتمع املدين واجلمهور العريض، بالتهديدات الناشاائة عن الصاايد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم واحملدقة بصااون 

                                األيفا  واستخدامها على حنو مستدام.       مصايد
 CL 155/REPمقتبس من الوثيقة  

 
         إن اجمللس:  -  05

                                                                                   صااااااااادت على مشااااااااروع القرار بشااااااااذن كاالحتاال باليوم العاملي ملكافحة الصاااااااايد غري القانوين دون إبالغ     )أ(
  ني     ً                        متهياادًا احااالتااع إىل الاادورة األربع   ،         املرفق هااا                      ، على النحو الوارد               يونيو/حزيران   5         تنظيمك        ودون

                     ملؤمتر املنظمة العتماده.
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 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المؤتمر
                                                                                                قد يرغب املؤمتر   املوافقة على مشااااااااااااااروع القرار الوارد   امللحق والطلب إىل املدير العام إحالتع إىل أمني عام  

                          يونيو/حزيران اليوم العاااملي    5                                                                            األمم املتحاادة لكي تنظر فيااع اجلمعيااة العااامااة ل مم املتحاادة   دورهتااا املقبلااة وتعلن يوم 
            ودون تنظيم.                                 ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ 

 
 ميكن توجيع أ  استاسارات بشذن ملمون هذه الوثيقة إىل:

 ، أمني جلنة مصايد األيفا Hiromoto Watanabeالسيد 
Hiromoto.Watanabe@fao.org 
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 الملحق
 

 2017القرار ../
 االحتفال باليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني

 دون إبالغ ودون تنظيم
 

  ،          إن المؤتمر
 

ّ                  ّ                                                إىل أن الصيد وتربية األحيا  املائية يشّكالن أنشطة بشرية توفّر أغذية عالية اجلودة ومنافع اجتماعية واقتصادية،          إذ يشير                                    
                                                                            وتساهم   حتقيق التغذية واألمن الغذائي، و  احلد من الاقر وحتقيق التنمية الرياية؛

 
                                                                           بذمهية حاظ احمليطات كافة   العامل ومواردها واستخدامها املستدام على املدى الطويل؛           وإذ يقر  

 
ّ                                                 إزار التهديد اخلطري الذ  ال يزال يشّكلع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم بالنسبة                 عن قلقه العميق          وإذ يعرب                                 

                                                      إىل صون تلل املوارد واستخدامها املستدام على املدى الطويل؛
 
                                                                                                 باجلهود احلثيثة الا تبذهلا منظمة األغذية والزراعة   سااابيل مكافحة الصااايد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم           إذ يقر    و 

                                                                                               وحتقيق االساااااتخدام املساااااتدام ملوارد مصاااااايد األيفا    سااااايات األمن الغذائي والقلاااااا  على اجلوع،  ا يسااااااهم   حتقيق 
         ملستدامة؛                  من أهداا التنمية ا    01 و   9 و   0       األهداا 

 
                                                                                                بدخول االتاات بشذن التدابري الا تتخذها دولة املينا  ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعع            وإذ يرح ب

                                                        ، وهو االتاات الذ  وافق عليع مؤمتر املنظمة   دورتع الساااااااااااادسااااااااااة     9002             يونيو/حزيران    5              ّ             والقلاااااااااااا  عليع حّيز التنايذ   
                 من دستور املنظمة؛    01         من املادة    0                (   إطار الاقرة     9002                  نوفمرب/تشرين الثاين    3 9   -    01               والثالثني )روما، 

 
     إبالغ                                                                                            احلكومات إىل املصادقة على االتاات بشذن التدابري الا تتخذها دولة املينا  ملنع الصيد غري القانوين دون          وإذ يدعو

                                                      ّ    ودون تنظيم وردعع والقلا  عليع وإىل االلتزام بتنايذه الاّعال؛
 
ّ                                                                              على احلاجة امللّحة إىل توعية الرأ  العام واحلكومات بالتهديدات الناشااااااااااائة عن أنشاااااااااااطة الصااااااااااايد غري القانوين           إذ يؤك د  و               

                                                                                             إبالغ ودون تنظيم واحملدقة باالساااااااتخدام املساااااااتدام ملوارد مصاااااااايد األيفا  وكذلل على اجلهود اجلارية ملكافحة هذه     دون
                                                                  بية على اقتصادات البلدان النامية الا تعتمد على موارد مصايد األيفا ؛                                      األنشطة، مع إيال  اهتمام خاص آلثارها السل

 
                                                                                              بإقرار جلنة مصااااااااااااايد األيفا    املنظمة   دورهتا الثانية والثالثني اقرتاح إعالن كاليوم العاملي ملكافحة الصاااااااااااايد            وإذ يذك ر

                              القانوين دون إبالغ ودون تنظيمك؛   غري
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                     اسااااااااااتدامة مصااااااااااايد األيفا ،       بشااااااااااذن ك      9002                                                  بالقرار الصااااااااااادر عن اجلمعية العامة ل مم املتحدة   عام                  وإذ يأخذ علما  
      كانون  /     ديسمرب    00                                                          لتنايذ ما تتلمنع اتااقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة       0225                     ذلل من خالل اتاات عام        ا

                                              ملتداخلة املناطق واألرصااااادة السااااامكية الكثرية االرحتال،                                          من أحكام بشاااااذن حاظ وإدارة األرصااااادة السااااامكية ا      0219      األول
ّ                                                                       والصاااااكو  ذات الصااااالةك، والذ  يرّحب بإقرار جلنة مصاااااايد األيفا  اقرتاح االحتاال كباليوم العاملي ملكافحة الصااااايد غري                              

          ذا الصدد؛     ه         ااجرا ات                                                                                   القانوين دون إبالغ ودون تنظيمك  وازاة تشجيع منظمة األغذية والزراعة على اختاذ مزيد من
 

                                                                                          إىل املااادير العاااام إحاااالاااة هاااذا القرار إىل أمني عاااام األمم املتحااادة لكي تنظر اجلمعياااة العااااماااة ل مم املتحااادة       يطلببب
                                                                       يونيو/حزيران اليوم العاملي ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.   5                 إمكانية إعالن يوم    
 

 
               )اعت مد   ...(

 
 


