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  ؛السريعة االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن

 . لبيئةل مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدىن إىل للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه

 www.fao.org املنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع وميكن

 

 
 
 

A 

 المؤتمر
 األربعونالدورة 

 2017 تّموز/يوليو 8-3روما، 

 الحرفية المائية األحياء وتربية األسماك لمصايد الدولية السنة
 (قرار مشروع)

 
 موجز

 
 األحياء وتربية مساكاأل ملصايد دولية سنة إعالن والثالثني، اقرتاحك، يف دورهتا الثانية مصايد األمسا جلنة أقّرت 

 اإلعالن بشاااااااااااااااااا ن القاااااائماااااة والزراعاااااة ماملنظماااااة  منظماااااة األغاااااذياااااة ساااااااااااااايااااااسااااااااااااااااااة مراعااااااة مع ، 1احلرفياااااة املاااااائياااااة
 لرئاساااااااايةا األجهزة مجيع قبل منهذا  االقرتاح بضاااااااارورة مواثاااااااالة الب   يف مةمساااااااالّ  وإحيائها، الدولية الساااااااانوات عن

 .للمنظمة
 

اخلطوط التوجيهية الطوعية لضاامان اسااتدامة مصااايد األمساك الصاا  ة احلج  ويف سااياا املناقشااات عن تن يذ  
، أشاااااارت جلنة مصاااااايد األمساك يف دورهتا الثانية والثالثني أيضاااااا ، إىل أن يف ساااااياا األمن ال ذائي والقضااااااء على ال قر

ة يشااّكل فرثااة ملواثاالة توطيد اجلهود الرامية إىل اسااني مصااايد األمساك احلرفية الصاا   هذه دولية الساانة الإعالن اقرتاح 
 احلج .

 
 :CL 155/REP مقتطف من الوثيقة

 
 إن اجمللس: -15
 

نة" بشاااااااااااااا ن القرار مشااااااااااااااروع على ثااااااااااااااادا مب   احلرفية املائية األحياء وتربية األمساك ملصااااااااااااااايد الدولية الساااااااااااااا
  .العتماده املنظمة ملؤمتر األربعني الدورةسيعرض على  والذي ،واو املرفق يف الوارد ،"2022 عام يف
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 المؤتمر جانب من ااتخاذه المقترح اإلجراءات
 

 املوافقة على مشااااااااااااااروع القرار الوارد يف املل ق والطلب إىل املدير العام إحالت  إىل األمني قد يرغب املؤمتر يف 
 الدولية السااااااااااانة 2022يف إعالن سااااااااااانة  قبلة،امل دورهتا يف املت دة، لألم  العامة لكي تنظر اجلمعية املت دة لألم  العام

 .احلرفية املائية األحياء وتربية األمساك ملصايد

 :إىل الوثيقة هذه مضمون عن است سارات أي توجي  ميكن
 

 Hiromoto Watanabe السيد

 األمساك مصايد أمني جلنة

 Hiromoto.Watanabe@fao.orgلكرتوين: الربيد اإل
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 ملحقال
 2017رقم ../قرار ال

 السنة الدولية لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية
 

 إن المؤتمر،
 

إىل أن ثااااايد األمساك وتربية األحياء املائية يشاااااكالن أنشاااااطة بشااااارية تقدم أغذية عالية اجلودة ومنافع اجتماعية  إذ يشييييير
 واقتصادية، وتساه  يف ضمان الت ذية واألمن ال ذائي واحلد من ال قر ويف اقيق التنمية الري ية؛

 
 ثون حميطات العامل ومواردها على املدى الطويل واستخدامها بشكل مستدام؛ وإذ يقر بأهمية

 
 على الدور امله  الذي تؤدي  مصااااااااااااااايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية يف القضاااااااااااااااء على اجلوع وانعدام وإذ يؤكد

 يةه  يف اقيق أهداف التنماألمن ال ذائي وساااااااااااوء الت ذية وال قر واالساااااااااااتخدام املساااااااااااتدام للموارد السااااااااااامكية،  ا يسااااااااااا
 ؛14و 2و 1املستدامة 

 
إىل القرار الصااااااااااااااادر عن مؤمتر املنظمة اإلقليمي ألمريكا الالتينية والب ر الكاريب يف دورت  الرابعة والثالثني  وإذ يشيييييييييييير
األمساك   والقاضااااي بالعمل من أجل  صاااايل ساااانة دولية ملصااااايد 2016مارس آذار  3 –فرباير شااااباط  29ماملكسااااي ، 

 ؛اهبعد املائة عليلرابعة واخلمسني وتربية األحياء املائية احلرفية، وإىل مصادقة جملس املنظمة يف دورت  ا
 

كذل  إىل مصاااااااادقة جلنة مصاااااااايد األمساك يف املنظمة يف دورهتا الثانية والثالثني على "السااااااانة الدولية ملصاااااااايد   وإذ يشيييييير
 األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية" املقرتحة؛

 
ب مهية تن يذ سااااياسااااات وبرامد عامة حمددة للنهوض  احلاجة املاسااااة إىل رفع مسااااتوى وعي اجلمهور واحلكومات وإذ يؤكد

 ؛ا صايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية على حنو مستدام، مع إيالء اهتمام خاص للمناطق الري ية األشد ضع   
 

   ادةظر اجلمعياة العااماة لألم  املتإىل األمني العاام لألم  املت ادة لكي تن القرارإىل املادير العاام إحاالاة هاذا  يطلب
 السنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية. 2022يف إعالن سنة 

 
  2017ماعُتمد يف ...

 
 


