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  إعداد هذه الوثيقة
  

ا الثالثة والثالثني اليت ُعقدت يف روما  هذه هي النسخة النهائية من التقرير كما وافقت عليه جلنة مصايد األمساك يف دور
  . 2018يوليو/متوز  13إىل  9خالل الفرتة املمتدة من 

 
  مقتطف

  
 13إىل  9اليا، خالل الفرتة املمتدة من ن للجنة مصايد األمساك يف روما، إيطو ُعقدت الدورة الثالثة والثالث  
 :إّن اللجنة. و 2018يوليو/متوز 

  
 طلبت ، لكنها2018 على املنظمة إلصدارها حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل لعام أثنت )أ(

   ؛ةبشّدة من األمانة معاجلة مسألة التوقيت هذه مع وضع مهلة زمنية حمددة للدورات املقبل
اخلاص بتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد  2018بالتحسينات اليت أدخلت على استبيان عام  ورّحبت )ب(

وأشارت إىل التقّدم الذي أحرزه األعضاء يف تنفيذ املدونة والصكوك ذات الصلة، ولكنها حّددت أيضا 
 دعتو ؤديه املنظمة يف مساعدة األعضاء. عدداً من الثغرات والقيود وأكّدت اللجنة على الدور اهلام الذي ت

املنظمة إىل التشاور مع األعضاء بشأن املسائل اليت قد تتسم بطابع من السريّة من حيث استخدام البيانات 
كذلك على ضرورة قيام األعضاء باملصادقة على استخدام أي معلومات   وشّددتواملعلومات القطرية املقدمة 

  فع التقارير عن أهداف التنمية املستدامة؛مستمدة من االستبيان لغرض ر 
على تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك وتقرير الدورة التاسعة  توصادق ج)(

  ؛للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية
يد غري القانوين لة امليناء ملنع الصبارتفاع عدد األطراف يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دو  ورّحبت د)(

م اللجنة على إطالق النسخة املوجهة للعمو  وأثنتمواصلة االنضمام إىل هذا االتفاق.  وشّجعت(االتفاق)، 
 قلقهااللجنة  دتوأبمن السجّل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربّدة وسفن التموين (السجل العاملي). 

بالدراسة العاملية  ورّحبتتساهم يف الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم  اليت قدإزاء أنشطة املسافنة 
إىل إجراء دراسات معّمقة لدعم عملية إعداد خطوط توجيهية بشأن أفضل املمارسات  ودعتعن املسافنة 

إعداد  يف جمال تنظيم املسافنة ورصدها ومراقبتها. وأعربت اللجنة عن دعمها لعمل املنظمة للمضي قدًما يف
  خطوط توجيهية فنية لتقدير نطاق الصيد غري القانوين من حيث احلجم واملدى اجلغرايف؛

ع نظام لرصد من املنظمة مواصلة وض وطلبتبالتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية  ورّحبت هـ)(
ة األحياء املائية احلرفية مساك وتربياللجنة بالسنة الدولية ملصايد األ ورّحبت. تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية

  ؛2022يف عام 
وأشارت اللجنة إىل تزايد أمهية تربية األحياء املائية املستدامة بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية على تلبية  و)(

ا قادرة على تلبية الطل ّ املتنامي  بالطلب املتنامي وعلى سّد الثغرة يف اإلمدادات العاملية من األمساك وإىل أ
قطاع  اللجنة باحلاجة املتنامية لتطبيق أفضل املمارسات يف وأقّرتوعلى سّد الثغرة يف اإلمدادات العاملية. 
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ة بأن تعّد املنظمة خطوطًا توجيهية بشأن تربية األحياء املائية املستدامة، خاصوأوصت تربية األحياء املائية 
  ؛بالنسبة إىل أفريقيا

لى دورها كأهم منتدى دويل ملناقشة السياسات واعتماد الصكوك الدولية يف قطاع مصايد ع وأعادت التأكيد ز)(
 كذلك مبشاركة املنظمة يف العديد من املنتديات الدولية ذات الصلة.  وأشادتاألمساك وتربية األحياء املائية، 

نوع البيولوجي لصون الت اهلادف إىل وضع اتفاق جديد ملزم قانوناً  يللعمل اجلار  عن تقديرهااللجنة  وأعربت
لة يقّوض ذلك الصكوك ذات الص مع اإلشارة إىل ضرورة أال الوطنية لواليةاالبحري للمناطق الواقعة خارج 

ا مع األجهزة ا ودعت. املوجودة قليمية إلدارة اإل اتإلقليمية ملصايد األمساك واملنظماملنظمة إىل مواصلة تعاو
  مصايد األمساك؛

 وطلبتمنها.  14اهلدف  ماة على أمهية أن حيقق األعضاء أهداف التنمية املستدامة، ال سياللجن شّددتو  ح)(
م اإلحصائية وتوفري البيانات واملعلومات  اللجنة من املنظمة االستمرار يف مساعدة األعضاء على تعزيز قدرا

 قو األزر مبادريت النماللجنة من املنظمة استعراض الفرص املمكنة بالنسبة إىل  وطلبتاملتاحة لديهم. 
 عداد أفضلوإ املصايد الداخلية يف جمال كذلك من املنظمة دعم األعضاء  توطلب واالقتصاد األزرق.

  ؛املمارسات إلدارة املصايد الداخلية
يف   تغري املناخ على مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا رآثااللجنة بعمل املنظمة يف جمال  وأشادت ط)(

ستعراض الشامل آلثار تغري املناخ يف قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية وخيارات التكّيف ذلك اال
نظمة خبصوص اللجنة بعمل امل ورّحبت اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن وسم معدات الصيد. وأقّرتاملتاحة. 

  للثدييات البحرية؛ يالصيد العرض
مع اإلشارة إىل أمهية عمل املنظمة ملساندة  2019-2018األولوية للفرتة  اللجنة جماالت العمل ذات وأقّرت ي)(

  ؛منها 14 فحتقيق أهداف التنمية املستدامة، ويف طليعتها اهلد
إضافة املؤشر  وطلبت 2019-2016على التقرير املرحلي عن برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  ووافقت ك)(

اء ئق جلنة مصايد األمساك، مبا يف ذلك حالة املوارد السمكية وتربية األحيالتايل: "ينبغي أن تتاح مجيع وثا
على حثت بشدة و املائية يف العامل، جبميع لغات املنظمة قبل أربعة أسابيع على األقّل من موعد بدء الدورة"، 

  التقّيد به؛
  .الرئيس ونواب الرئيس للدورة الرابعة والثالثني للجنة وانتخبت ل)(
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  التنظيمية المسائلو  العالمية ياساتالس مسائل
  المؤتمر لعناية ضةو المعر 

  
  .)10تربية األحياء املائية يف العامل (الفقرة و حالة مصايد األمساك   )1(
 يف مبا ألخرى،ا املعنية اإلقليميةو  ليةو الد املنظماتو  املنظمة بني ثيقو ال نو التعا شـــــــــــــــّجعتو  اللجنة أيدت  )2(

 51و 45و 44و 40و 30و 29و 27و 20و 12 الفقرات( األمساك مصـــــــايد ارةإلد اإلقليمية املنظمات ذلك
  .)115و 103و 102و 83و 82و 81و 79و 78و 75و 58و 57و

  .)54و 32 الفقرتانثيق املصيد (و عية خلطط تو جيهية الطو ط التو خلطا  )3(
ردعه و ن تنظيم و دو إبالغ ن و ين دو غري القان الصــــــــــيدلة امليناء ملنع و اليت تتخذها د االتفاق بشــــــــــأن التدابري  )4(

  .)52و 51و 50 الفقرات(الصادر عن املنظمة القضاء عليه و 
  .)53رة الفقين (السجل العاملي) (و سفن التمو سفن النقل املربّدة و السجّل العاملي لسفن الصيد   )5(
  .)55الفقرة ( املسافنة  )6(
  .) 66و 61 نالفقرتامصايد األمساك الصغرية النطاق (ضمان استدامة   )7(
  .)69 الفقرةتربية األحياء املائية احلرفية (و لية ملصايد األمساك و السنة الد  )8(
  .)97و 96و 93الفقرات ( 2030خطة التنمية املستدامة لعام   )9(

  .)107و 106و 104و 101 (الفقرات ىاملسائل البيئية األخر و املسائل املتعلقة بتغري املناخ   )10(
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  دورةال افتتاح
  
ا الثالثة والثالثني يف روما خالل الفرتة املمتدة من  -1 . 2018يوليو/متوز  13إىل  9عقدت جلنة مصايد األمساك دور

من الدول األخرى األعضــــــــــــاء يف منظمة األغذية والزراعة  14من أعضــــــــــــاء اللجنة ومراقبون من  107وقد حضــــــــــــر الدورة 
من الوكاالت املتخصــصــة لألمم  10وممثلون من  نتســب واحد يف املنظمةوفلســطني وعضــو م(املنظمة)، والكرســي الرســويل 

واحدة من اجلماعة االســـــتشـــــارية  ومجاعةمن املنظمات احلكومية الدولية  44ومراقبون من واملنظمات ذات الصـــــلة املتحدة 
ضـــــــمن  املندوبني واملراقبنيوميكن االطالع على قائمة بمن املنظمات غري احلكومية الدولية.  33وللبحوث الزراعية الدولية 

  .املرفق باء
  
، رئيس الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصــــــــــــــايد األمساك (اللجنة) هذه William Gibbons-Flyوافتتح الســــــــــــــيد  -2

  الدورة مرحباً باملشاركني فيها.
  
  .من املرفق دالض نصه بياناً يرد وألقى الدورة للمنظمة، العام املدير سيلفا، دا غرازيانو جوزيه السيد وافتتح -3
  
، مبعوث األمم املتحدة اخلاص للمحيطات، بيانًا يرد نصــــــــــــه ضــــــــــــمن Peter Thompsonوألقى بدوره الســــــــــــيد  -4

  .هاء املرفق
  

  بالدورة الخاصة والترتيبات األعمال جدول اعتماد
  
) تقرير مجهورية كوريا (أ2-14اللجنة جدول أعمال الدورة وجدوهلا الزمين مع إضــــــافة بندين اثنني مها:  اعتمدت -5

 خمتصةإنشاء جلنة فرعية جديدة اقرتاح (ب) 2-14بشأن التقدم احملرز يف الربنامج الرائد للجامعة العاملية ملصايد األمساك؛ و
ذا التقرير. وترد ضـــــمن املرفق  ثائق املعروضـــــة قائمة بالو  جيمبإدارة مصـــــايد األمساك. ويرد جدول األعمال يف املرفق ألف 

  لجنة.ال على
  

  الصياغة لجنة تعيين
  
، اجلزائر، بريو ،الربازيل، أوغندا، إندونيســــــيا، أملانيا، األرجنتني ما يلي من أعضــــــاء يف جلنة الصــــــياغة: انتخابمت  -6

. اليابان ،نيوزيلندا، النمســـــــا، النرويج، كندا،  الصـــــــني، الســـــــويد، ســـــــلطنة ُعمان، مجهوريّة كوريا، مجهورية إيران اإلســـــــالمية
  وت ديفوار منصب رئيس جلنة الصياغة.وتولت ك

  
 حالة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم

  
 أكدت. و 2018 نظمة إلصــــــدارها حالة املوارد الســــــمكية وتربية األحياء املائية يف العامل لعاماملاللجنة على  ثنتأ -7

ية اهات الســــــــــــائدة يف مصــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائالجتالة التنمية واأن هذا التقرير يشــــــــــــكل مرجًعا عاملًيا حل جمدًدا
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مدعوًما ببيانات وإحصــاءات ومعلومات وهو أداة ملســاعدة الدول على حتســني اســتدامة مصــايد األمساك يف إطار أهداف 
ت من البياناأمهية النظم الوطنية التشــــــــغيلية لتجميع  جمدداً اللجنة  أكدتمنها. و  14التنمية املســــــــتدامة، ال ســــــــيما اهلدف 

حالة ر تقرير ونشــ على احلاجة إىل بناء قدرات البلدان النامية مع التشــديدأجل مســاندة العمليات العلمية وصــنع القرارات 
 . على نطاق واسع املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل

  
ن جودة هذا املطبوع وأصــــدرت توصــــيات بّناءة بشــــ -8 ذا االجتوأشــــارت اهليئة إىل حتســــّ اه. أن ســــبل املضــــي قدًما 

من  صــــــدوره وإمكانية االســــــتفادةاللجنة بإجراء اســــــتعراض أصــــــلب لألقران وبتشــــــاطر التقرير مع األعضــــــاء قبل  وأوصــــــت
 جمموعات بيانات إضافية لسّد ثغرات معّينة على مستوى البيانات، على غرار التقديرات اخلاصة بفواقد األمساك. 

  
راض لجنة مل يتح الوقت الكايف إلجراء اســـــــــــتعالالتقرير وغريه من وثائق صـــــــــــدار إالتأخر يف  للجنة أنّ الحظت او  -9

مانة من األ بشـــــــّدةاللجنة  وطلبتإىل أّن ذلك قد يؤثر على جودة املناقشـــــــات وعلى كفاءة اللجنة.  وأشـــــــارتمناســـــــب، 
 لدورات املقبلة. هذه مع وضع مهلة زمنية حمددة لمعاجلة مسألة التوقيت 

  
زاء حــالــة إ البــالغقلقهــا عربــت عن أاللجنــة بــأن الوضـــــــــــــــع خمتلف جــدا بــاختالف منــاطق العــامل، ولكنهــا  أقّرتو  -10

إىل اســتمرار ارتفاع نســبة األرصــدة املســتغلة بإفراط. وإذ أســفت اللجنة لعدم  وأشــارت، العامة اإلمجاليةاألرصــدة الســمكية 
الصــــــيد غري (لى أّن الصــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ع دتشــــــدّ قدرة اجملتمع العاملي على عكس هذا االجتاه، 

بحرية. ، يقّوض اســــتدامة املوارد الســــمكية الالضــــارة مبصــــايد األمساك واإلعاناتغري املنظمة مصــــحوبًا باملســــافنة  )،القانوين
تفاق بشــأن صــادقة على االملكافحة الصــيد غري القانوين مبا يف ذلك امل األعضــاءإىل التزام راســخ من جانب  ودعت اللجنة

شــددت و االتفاق) (اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضــاء عليه  التدابري
على أمهية اإلصــــــــــالحات للســــــــــياســــــــــات الوطنية من أجل اختاذ إجراءات قوية وفعالة على مســــــــــتوى اإلدارة بغرض حتقيق 

 ك وتربية األحياء املائية وأهداف التنمية املستدامة.استدامة مصايد األمسا
 

تصـــة إنشـــاء جلنة فرعية خميف مناقشـــة مســـألة ، اتالتحدي ه، يف مواجهة هذاهتمامها الشـــديدعن اللجنة  وأعربت -11
 بإدارة مصايد األمساك ملساعدة اجملتمع الدويل، وال سيما الدول النامية. 

  
قليمية إلدارة مصـــــــايد األمساك والعمليات اإلقليمية األخرى من اإلاملنظمات على دور الضـــــــوء اللجنة  طتوســـــــلّ  -12

اآلليات و  إىل توفري مزيد من الدعم لألجهزة اإلقليمية ملصـــــايد األمساك ودعتأجل إدارة موارد مصـــــايد األمساك املشـــــرتكة، 
 . الوطنية لإلدارة املستدامة ملصايد األمساك

  
ناء عامل يف باالســــــــــرتاتيجي اك من أجل حتقيق هدف منظمة األغذية والزراعة اللجنة على أمهية األمسوشــــــــــددت  -13

خاٍل من اجلوع وسوء التغذية، مع اإلشارة إىل الدور األساسي الذي ستواصل التجارة وتربية األحياء املائية تأديته من أجل 
الصــغرية   مســامهة مصــايد األمساكتوفري ســبل العيش وتلبية طلب الســكان املتنامي عددهم باســتمرار. وأشــارت كذلك إىل

    النطاق وتربية األحياء املائية يف حتقيق التنمية الريفية.
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على أمهية املصايد البحرية والداخلية الصغرية النطاق يف توفري سبل العيش واألمساك املعدة جمدًدا اللجنة  وأكدت -14
 لفاقد واملهدرااملوارد واملساواة بني اجلنسني وخفض  لالستهالك، مع تسليط الضوء على التحديات املتصلة باحلصول على

ناخ لزيادة والتكيف مع تغري امل ،مبا يف ذلك من خالل تعزيز املعايري يف هذا القطاع، من األمساك والنفاذ إىل األســـــــــــــــواق
عية لضـــــــمان و إىل تنمية القدرات لتعزيز تنفيذ اخلطوط التوجيهية الط على احلاجةاللجنة  وشـــــــددتالقدرة على الصـــــــمود. 

  .ية)(اخلطوط التوجيهية الطوع استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر
 

اللجنة بأمهية التعاون الدويل بني خمتلف االختصــــاصــــات والقطاعات ملواجهة التحديات املعقدة املتصــــلة  وذّكرت -15
عت إليه وكاالت األمم املتحدة والربامج املشــــــــــرتكة للمنظمات احلكومية الدولية بأهداف التنمية املســــــــــتدامة على حنو ما د

ج النمو األزرق.   واملنظمات الدولية غري احلكومية ونّفذه بعض األعضاء من خالل 
  

 تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (المدونة) والصكوك ذات الصلة يالتقدم المحرز ف
  

مبعدل الرد القياســـي على االســـتبيان اخلاص باملدونة وشـــّجعت األعضـــاء على احلفاظ على أحاطت اللجنة علماً  -16
 التزامهم بالرد على االستبيان.

  
مبا يف ذلك القســــم اخلاص مبصــــايد األمساك  2018اللجنة بالتحســــينات اليت أدخلت على اســــتبيان عام  ورّحبت -17

جنة إدخال املزيد الل وطلبتمع توخي اإلجياز يف الوقت ذاته.  ،وطلبت جعل جماالت معينة أكثر مشوالالصــــــــــــــغرية النطاق 
املنظمة  دعتو على التطبيق القائم على اإلنرتنت وما يتصــل بذلك من أدوات إلدارة البيانات ومعاجلتها،  اتمن التحســين

 ضمان سهولة قراءة االستبيان جبميع اللغات.إىل 
  

ّددت أيضــا ح هاعضــاء يف تنفيذ املدونة والصــكوك ذات الصــلة، ولكنوأشــارت اللجنة إىل التقّدم الذي أحرزه األ -18
حتســني  البشــرية احملدودة، والثغرات يف القدرات الفنية والتنظيمية، واحلاجة إىلاملالية و  عدداً من الثغرات والقيود، مثل املوارد

اللجنة  ّدتوأكما بعد الصـــــيد.  الفواقدائية واحلد من املحياء األتربية ترشـــــيد مصـــــايد األمساك و األطر املؤســـــســـــية من أجل 
 هذه التحديات. مواجهة ؤديه املنظمة يف مساعدة األعضاء على تالذي  اهلامعلى الدور 

  
 ن حيثمة الســـــــريّ اليت قد تتســـــــم بطابع من اللجنة املنظمة إىل التشـــــــاور مع األعضـــــــاء بشـــــــأن املســـــــائل  ودعت -19

قيام  ورةعلى ضــــــر كذلك   وشــــــّددتمن خالل االســــــتبيان اخلاص باملدونة.  اســــــتخدام البيانات واملعلومات القطرية املقدمة
  األعضاء باملصادقة على استخدام أي معلومات مستمدة من االستبيان لغرض رفع التقارير عن أهداف التنمية املستدامة.

  
الوثيق القائم  اونبالتع ورحبتاللجنة أمهية الســـــــالمة يف البحر وظروف العمل يف قطاع مصـــــــايد األمساك  وأبرزت -20

يل األعضـــــــــاء من املنظمة مواصـــــــــلة توطيد التعاون الدو  وطلببني املنظمة ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية. 
عمل الالئق بالنسبة إىل الوتشجيع بشأن قضايا الصحة والسالمة املهنيتني يف قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

    طاع صيد األمساك.العاملني يف ق



4  

 

 

األسماك  القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشرة للجنة الفرعية المختصة بتجارة
 2017سبتمبر/أيلول  8-4 التابعة للجنة مصايد األسماك، بوسان، جمهورية كوريا،

  
  دت يف بوسان، ألمساك اليت ُعقتقرير الدورة السادسة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة ا على اللجنة تصادق -21

 ) وتوّجهت بالشكر إىل حكومة كوريا على استضافتها الدورة.2017سبتمرب/أيلول  8- 4مجهورية كوريا (
  

اللجنة على الوظيفة احلامسة األمهية اليت تؤديها اللجنة الفرعية املختصـــة بتجارة األمساك بوصـــفها املنتدى  وأكّدت -22
 ف الوحيد ملناقشة القضايا املتصلة بالتجارة يف األمساك واملنتجات السمكية.املتخّصص املتعدد األطرا

  
قة مبا بعد قضـــــــــايا املتعليف جمال الملا تضـــــــــطلع به املنظمة من أنشـــــــــطة لبناء القدرات  عن دعمهااللجنة وأعربت  -23

 لنامية.هيز يف البلدان االصيد والوصول إىل األسواق، ال سيما بالنسبة إىل صغار املنتجني والقائمني على التج
  

فادي على ضـــرورة توشـــّددت الدخول إىل األســـواق متطلبات  الناشـــئة عن ازديادوأشـــارت اللجنة إىل التحديات  -24
 هذه املتطلبات حواجز تقنية غري ضرورية أمام التجارة. أن تصبح

 
إىل ضرورة  شريةمئة الدستور الغذائي، للمشورة العلمية اليت تسديها املنظمة هلي عن دعمها القوياللجنة  وأعربت -25

 هلذا العمل.الكايف توفري التمويل 
  

للنتائج اليت خلصـت إليها مشـاورة اخلرباء بشـأن التجارة يف خدمات مصـايد األمساك  عن تأييدهااللجنة وأعربت  -26
ض على ملمارســـــات ســـــيعر ألفضـــــل ا إجراء اســـــتعراضوالعمل املتواصـــــل اليت تقوم به املنظمة يف هذا الصـــــدد. وهذا يشـــــمل 

ا القادمة.   اللجنة الفرعية يف دور
 

 بالتعاون مع أصــــــــحاب املصــــــــلحةيف املســــــــتقبل عن االســــــــتدامة االجتماعية ات إعداد توجيهباللجنة  وأوصــــــــت -27
املعنيني، مبا يف ذلك القطاع ورابطات العاملني يف جمال صـــــــــــــــيد األمساك، وباالســـــــــــــــتفادة من اخلربة املكتســـــــــــــــبة من إعداد 

توجيهات بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية املسؤولة املشرتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة ال
 األغذية والزراعة.

  
اللجنة أمهية احلد من الفاقد واملهدر من األغذية، ال سيما يف سلسلة قيمة ما بعد الصيد، وضرورة تقدمي  وأبرزت -28

   البلدان النامية يف هذا الصدد.املساعدة الفنية إىل
 

م اتفاقية التجارة الدولية  جمدداً اللجنة  وأكّدت -29 دعمها لعمل املنظمة بشــــــــــــــأن األنواع املائية املســــــــــــــتغلة جتارياً اليت 
قوم به فريق الذي ي اماهلعلى الدور  وشــــــــــــــّددتبأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض (اتفاقية التجارة الدولية)، 

 رة الدولية.قوائم اتفاقية التجاإدراج تلك األنواع يف اســــــــــــــتعراض اقرتاحات  من أجلاخلرباء االســــــــــــــتشــــــــــــــاريني التابع للمنظمة 
ا  وقد شـــــــّجع بعض األعضـــــــاء املنظمة على اســـــــتعراض التأثريات على صـــــــعيد الصـــــــون بالنســـــــبة إىل األنواع املدرجة أســـــــاســـــــً
    القوائم.  تلك  يف
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نة بتقرير اللجنة الفرعية املختصـــة بتجارة األمساك مشـــرية إىل طلب بعض األعضـــاء العمل عن كثب اللج ذّكرتو  -30
مع أمانة اتفاقية التجارة الدولية لضـــــــمان تشـــــــاطر تقرير فريق اخلرباء يف الوقت املناســـــــب إفســـــــاًحا يف الوقت الكايف الختاذ 

ذا الشأن.   ع الراهن.ا مع أمانة اتفاقية التجارة الدولية لتسحني الوضاللجنة املنظمة على توطيد تعاو  وشّجعتالقرارات 
 

لتعاون املنظمة مع منظمة التجارة العاملية بشــــأن قضــــايا التجارة بشــــكل عام وقضــــايا  عن دعمهااللجنة  وأعربت -31
 اإلعانات املقدمة ملصايد األمساك بشكل خاص.

  
 ، للخطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصـــــــــــــــيد2017وز اللجنة باعتماد مؤمتر املنظمة، يف يوليو/مت ورّحبت -32

على تطبيق هذه اخلطوط التوجيهية من أجل توحيد خطط توثيق املصـــــــــــــــيد ومنع االجتار مبنتجات الصـــــــــــــــيد وشـــــــــــــــّجعت 
 القانوين مبوازاة احلد قدر املستطاع من احلواجز الفنية أمام التجارة. غري
 

  الستضافة الدورة السابعة عشرة للجنة الفرعية.قدمة من حكومة إسبانيا املاللجنة بالدعوة الكرمية  ورّحبت -33
  

 قرارات وتوصـــــــــــيات الدورة التاســـــــــــعة للجنة الفرعية المختصــــــــــــة بتربية األحياء المائية التابعة
 2017أكتوبر/تشرين األول  27-24مصايد األسماك، روما،   للجنة

  
صــــــــايد الفرعية املختصــــــــة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة م اللجنة على تقرير الدورة التاســــــــعة للجنة صــــــــادقت -34

 ).2017أكتوبر/تشرين األول  27إىل  24األمساك، اليت عقدت يف روما، إيطاليا (من 
  

العيش والتخفيف من  ســـبل وحتســـنياللجنة أمهية تربية األحياء املائية بالنســـبة إىل األمن الغذائي والتغذية  وأبرزت -35
ة كذلك إىل أّن وأشارت اللجن ر وتوليد الدخل وخلق فرص للعمل والتجارة، خاصة بالنسبة إىل صغار املنتجني.وطأة الفق

تربية األحياء املائية املستدامة قادرة على تلبية الطلب املتنامي وعلى سّد الثغرة يف اإلمدادات العاملية من األمساك والحظت 
م. اهتمام العديد من األعضاء يف تطوير تربي   ة األحياء املائية من أجل تلبية احتياجا

  
ربية باعتبارها اســـــــــــرتاتيجية للتنمية املســـــــــــتدامة ملصـــــــــــايد األمساك وتملبادرة النمو األزرق  عن تأييدهااللجنة  وأعربت -36

 رتبية األحياء املائية.تدام لإطارًا مفيًدا لدعم النمو املس تشكلالرؤية املشرتكة بشأن األغذية والزراعة  بأنّ  وأقّرتاألحياء املائية 
  

بأن تعّد املنظمة  صــــتوأو اللجنة باحلاجة املتنامية لتطبيق أفضــــل املمارســــات يف قطاع تربية األحياء املائية  وأقّرت -37
 خطوطاً توجيهية بشأن تربية األحياء املائية املستدامة إلعطاء توجيهات هلذا القطاع.

 
صيغته النهائية يف ضعه بو  وأوصت ،ن حالة املوارد املائية لألغذية والزراعة يف العاملاهليئة مبشروع التقرير ع وّرحبت -38

وتوزيعه على نطاق واســــع. وتوجهت اللجنة بالشــــكر إىل جمموعة العمل االســــتشــــارية املعنية باملوارد الوراثية بل األمانة من قِ 
ة املعنية جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصـــصـــاملائية والتكنولوجيات ذات الصـــلة التابعة للجنة مصـــايد األمساك و 

 باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة التابعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على عملهما من أجل إعداد التقرير.
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ة املوارد باألنواع لرصـــــد حالاللجنة بأن تقوم املنظمة بتطوير نظام عاملي للمعلومات مبا يشـــــمل ســـــجًال  وأوصـــــت -39
 الوراثية املائية اهلامة لرتبية األحياء املائية وتقييمها.

  
على املســــــــــــائل اهلامة املتمثلة يف األمن البيولوجي وصــــــــــــحة احليوانات املائية ومقاومة الضــــــــــــوء اللجنة وســــــــــــّلطت  -40

ير مســــار إىل تطو  مع اإلشــــارة حة احليواناملنظمة مبواصــــلة عملها مع املنظمة العاملية لصــــ وأوصــــت .مضــــادات امليكروبات
اإلدارة التدرجيية حنو أمن بيولوجي أفضـــــــــل يف جمال تربية األحياء املائية واحلاجة إىل بناء قدرات األعضـــــــــاء إلدارة مســـــــــائل 

م على حنو أفضل  .األمن البيولوجي اخلاصة 
  

ع تربية ألحياء املائية يف املناطق الداخلية وتنويإيالء مزيد من االهتمام إلنتاج تربية ا على أمهيةاللجنة وشــــــــــــددت  -41
األحياء املائية ومحاية التنوع البيولوجي املائي واألنواع احمللية والرتبية االنتقائية، باإلضــــــافة إىل خدمات اإلرشــــــاد لدعم تعزيز 

 ائية.ألحياء امليًضا احلاجة إىل حتسني إدراك املستهلك لقطاع تربية اأ وأبرزتسالسل القيمة بصورة مشولية. 
  

وأشــارت اللجنة إىل أمهية تشــاطر املعارف بني البلدان األعضــاء، خاصــة من خالل الشــبكات اإلقليمية والتعاون  -42
رية حتديًدا بأن تواصــل املنظمة عملها يف جمال تنمية تربية األحياء املائية يف الدول اجلزرية الصــغ وأوصــتبني بلدان اجلنوب 

ذا اخلصو   ستدام.م  ص، عرضت الصني العمل مع البلدان يف سبيل تربية األحياء املائية على حنوالنامية. و
 

ىل تعزيز احلاجة إ يربزدور إصـــدار الشـــهادات يف األســـواق الوطنية والدولية أّن  أشـــارت إىلو  قلقهااللجنة  أبدتو  -43
ىل وأشـــــارت كذلك إ األســـــواق. حتســـــني وصـــــوهلم إىللتأمني و قدرات صـــــغار املنتجني من أجل احلصـــــول على الشـــــهادات 

 ضرورة أال يؤدي إصدار الشهادات إىل خلق حواجز غري ضرورية أمام التجارة. 
  

اللجنة طلب األعضاء يف شبكة مراكز تربية األحياء املائية يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ عقد مؤمتر عاملي  وأيّدت -44
ارب باالســـــــــــتناد إىل التجالتعاون يف جمال التحضـــــــــــريات اجلارية نظمة وطلبت من امل 2020عن تربية األحياء املائية يف عام 

 .2010و 2000الناجحة للمؤمترات املماثلة اليت عقدت يف عامي 
 

مبادرة نقل ل أعربت عن دعمهاو رتبية األحياء املائية، ال ســـــــــــيما يف أفريقيا. النهوض بأمهية إىل اللجنة أشـــــــــــارت و  -45
من وطلبت  ،حتاد األفريقيالالتابع لأفريقيا إىل مكتب البلدان األفريقية للموارد احليوانية  يف ةشـــــــــــــــبكة تربية األحياء املائي

  نظمة مواصلة دعم الشبكة. امل
  

اللجنة بالدعوة الكرمية من مجهورية النرويج الســـــــــتضـــــــــافة الدورة العاشـــــــــرة للجنة الفرعية املختصـــــــــة برتبية بت رحّ و   -46
  .2019األحياء املائية يف عام 

  
  مة مصايد األسماك والمحيطاتحوك

 مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم
  

 ةالوطني تاأشــــارت اللجنة إىل املبادرات اليت أطلقها األعضــــاء لتفعيل مكافحة الصــــيد غري القانوين على املســــتوي -47
    .ة والعامليةواإلقليمي
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ا من أجل -48 مكافحة الصـــــــيد غري القانوين وطلبوا من املنظمة تقدمي  وأشـــــــار األعضـــــــاء إىل التحديات اليت يواجهو
 وميناء.وجتهيز مساعدة فنية إضافية لتحسني أدائهم كدول ساحلية ودول علم وسوق 

  
إىل توطيد التعاون وتعزيز تشـــــــــــاطر املعلومات بني األعضـــــــــــاء، مبا يف ذلك من خالل  عن احلاجةاللجنة  وأعربت -49

 قليمية إلدارة مصايد األمساك وغريها من املنظمات احلكومية الدولية.إلااآلليات اليت وضعتها املنظمات 
  

اللجنة بارتفاع عدد األطراف يف االتفاق بشـــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصـــيد غري القانوين  ورّحبت -50
لذي لثاين لألطراف يف االتفاق االلجنة باالجتماع ا ورحبت االنضــــــــمام إىل هذا االتفاق.مواصــــــــلة عت وشــــــــجّ  ،(االتفاق)

 .2019ستستضيفه شيلي يف عام 
 

تفاق الحتضـــــــــــــــري وتنفيذ االلجنة على العمل اجلاري الذي تقوم به املنظمة لدعم الدول النامية من أجل وأثنت  -51
على توطيد  عتجّ وشــــبشــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء والصــــكوك واألدوات املكّملة ملكافحة الصــــيد غري القانوين. 

 يف إطار مبادرات تنمية القدرات املكّملة. األخرىاملعنية  الدوليةالتعاون والتنسيق مع الدول ومع املنظمات احلكومية 
  

اللجنة باملناقشــــــــات األولية اليت أجراها األطراف بشــــــــأن آليات تشــــــــاطر املعلومات دعًما لتنفيذ االتفاق  ورّحبت -52
دى تطوير نظام عاملي املعلومات ل لتبادلاآلليات اإلقليمية  باالستفادة من وأوصتدولة امليناء  بشأن التدابري اليت تتخذها

  .جتنًبا لتكرار اجلهود لتبادل املعلومات يف إطار االتفاق املذكور
  

 اللجنة على إطالق النســخة املوجهة للعموم من الســجّل العاملي لســفن الصــيد وســفن النقل املربّدة وســفن وأثنت -53
بالدور اهلام الذي تؤديه يف مكافحة الصــــــــيد غري القانوين. وأشــــــــارت اللجنة إىل أّن  مع اإلقرارالتموين (الســــــــجل العاملي) 

الســـــجل العاملي يدعم تنفيذ االتفاق بشـــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء والصـــــكوك الدولية األخرى واملبادرات الوطنية 
للجنة بتطوير ا وأوصـــت قدمي املعلومات للســـجل العاملي وإعطاء حتديثات باســـتمرار.األعضـــاء على ت وشـــجعتواإلقليمية 

 السجل العاملي بقدر أكرب خاصة من أجل إتاحة إمكانية التحميل التلقائي من نظم الرصد واملراقبة واإلشراف األخرى. 
  

لســـلة متكاملة عتبارها جزًءا من ســـاللجنة بقيمة اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــأن خطط توثيق املصـــيد با وأقّرت -54
 األمساك.  من التدابري الضرورية ملكافحة الصيد غري القانوين، خاصة يف ما يتعلق بتحسني القدرة على تتبع منتجات مصايد

  
رصــدها و إزاء أنشــطة املســافنة اليت قد تســاهم يف الصــيد غري القانوين يف حال عدم تنظيمها قلقها اللجنة  وأبدت -55

ا  ورّحبتعلى النحو املالئم. ا ومراقبته  دراســــاتإجراء إىل  ودعتنظمة املاللجنة بالدراســــة العاملية عن املســــافنة اليت أجر
 .هاورصدها ومراقبت معّمقة لدعم عملية إعداد خطوط توجيهية بشأن أفضل املمارسات يف جمال تنظيم املسافنة

 
ا يف إعداد خطوط توجيهية فنية لتقدير نطاق الصــــــــــــــيد لعمل املنظمة للمضــــــــــــــي قدمً  دعمهاعن اللجنة  عربتوأ -56
مع اإلشـــــــــــــــارة إىل أمهية هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية إلنتاج تقديرات من حيث احلجم واملدى اجلغرايف، القانوين  غري

ا وحتديد االجتاهات الوطنية واإلقليمية والعاملية وقياس تأثريات الصيد غري القانوين     .متسقة وموثوق 
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 ناشــــــدت، الصــــــيد غري القانوينالقدرات املفرطة والصــــــيد املفرط و  إىل أّن بعض اإلعانات قد تســــــاهم يف وبالنظر -57
اللجنة املنظمة مواصــــــــلة إســــــــداء املشــــــــورة الفنية للمفاوضــــــــات اجلارية حالًيا بشــــــــأن اإلعانات ملصــــــــايد األمساك يف منظمة 

 العاملية.  التجارة
 

لقائمة بني الصــيد غري القانوين والســالمة يف البحار وظروف العمل الســيئة يف بعض اللجنة بالعالقات ا أقّرتوإذ  -58
مكتب و على التعاون القائم بني املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية  أثنتاألجزاء من قطاع مصـــــــــــــايد األمساك، 

على إطالق  توشــــّجع واملســــائل ذات الصــــلة الصــــيد غري القانوينبشــــأن نظمة املاألمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية و 
  مزيد من املبادرات املشرتكة.

  
 يدســـــــــــــــفنها يف مكافحة الصـــــــــــــــلالفعلية عند مراقبتها دول العلم الذي تؤديه اللجنة إىل الدور اهلام  وأشـــــــــــــــارت -59
  .القانوين غري
  

 حوكمة مصايد األسماك الصغيرة النطاق والحرفية
  

ساسية ملصايد األمساك الصغرية النطاق الداخلية والبحرية يف األمن الغذائي والتغذية اللجنة املسامهة األ استذكرت -60
 .2030خطة عام وسبل كسب العيش والتجارة و 

  
 اللجنة بالتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية، مبا يف ذلك تعميمها يف القوانني والســــياســــات ورّحبت -61

مواصــلة العمل يف إطار برنامج املنظمة الشــامل اخلاص مبصــايد األمساك الصــغرية النطاق لى ع وشــّجعتواملبادرات األخرى 
 على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية.

  
 اللجنة من املنظمة مواصـــلة وضـــع نظام لرصـــد تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية ورفع التقارير عن التقّدم احملرز وطلبت -62

 ، ال سيما من خالل اللجان الوطنية.الفرعية ادرات الوطنية واإلقليمية واإلقليميةللمب هاوتقدمي دعم
  

اللجنة على الدور النشــــــــــــط الذي ينبغي للجهات الفاعلة يف جمال مصــــــــــــايد األمساك الصــــــــــــغرية النطاق  وأكّدت -63
 .اتاالضطالع به يف عملية صنع القرار 

 
األقليات احمللية و األصلية و اجملتمعات ه النساء من دور خاص ومبا تعانيه اللجنة احلاجة إىل اإلقرار مبا تؤدي وأبرزت -64

 مصايد األمساك الصغرية النطاق، وإىل معاجلة ذلك.جمال من ضعف يف 
  

ق، يف جمال مصـــــــــايد األمساك الصـــــــــغرية النطااللجنة املنظمة على تنمية القدرات وتقدمي الدعم الفين  وشـــــــــّجعت -65
عاد االقتصــــــــــادية واالجتماعية واجلنســــــــــانية والتحديات املتصــــــــــلة مبا بعد الصــــــــــيد ومجع البيانات يف ذلك من خالل األب مبا
  القطاع. هذا يف
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ب من أهداف التنمية املســـــــــتدامة يف ما يتعلق بتمكني -14اللجنة الضـــــــــوء على أمهية حتقيق اهلدف  ســـــــــّلطتو   -66
الدعم  املنظمة على تقدمي نفس القدر من وشــــّجعتواق صــــغار الصــــيادين احلرفيني من الوصــــول إىل املوارد البحرية واألســــ

 لألعضاء حيثما يتعلق ذلك مبوارد املصايد الداخلية. 
  

اللجنة مبحدودية اإلحصاءات املتاحة بشأن مصايد األمساك الصغرية النطاق. ورّحبت باجلهود اليت تبذهلا  وأقّرت -67
دف تقدير مصـــــــــــــــايد األمساك الداخلية والبحرية على إجراء مزيد من التحســـــــــــــــينات يف نظم مجع  وشـــــــــــــــّجعت املنظمة 

ا يف الســــياســــات الوطنية واإلصــــدارات املقبلة لتقرير "حالة املوارد الســــمكية وتربية األحياء لكي يُ  اإلحصــــاءات ســــرتشــــد 
ملصـــــــايد  رخطة لتنفيذ اخلطوات العشـــــــو دارة املصـــــــايد الداخلية إلأفضـــــــل املمارســـــــات ، مبا يف ذلك إعداد املائية يف العامل"

 .2020يف عام  2 . وتطّلعت اللجنة أيضا إىل احلصول على نتائج مبادرة الصيد اخلفيالرشيدة الداخليةاألمساك 
  

اللجنة مبدى التعقيد الذي يتســم به قطاع مصــايد األمساك الصــغرية النطاق جراء وظائفه األوســع نطاقا  وســّلمت -68
 التحليل يف ماعي والقيم الثقافية. وأشـارت إىل ضـرورة إدراج هذه املسـائليف تأمني سـبل العيش، ودوره يف التماسـك االجت

  .املتعلق مبصايد األمساك الصغرية النطاق، جنباً إىل جنب مع املعارف التقليدية
  

التعاون  شــــــــــّجعتو  2022يف عام احلرفية اللجنة بالســــــــــنة الدولية ملصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية ورّحبت  -69
 .هلا التخطيط عمليةالسنة الدولية، وطلبت من املنظمة وضع خارطة طريق خاصة بذه الدعم الالزم لالحتفال  وتوفري

 
وأشـــــــــــــــري إىل التقّدم احملرز يف اإلطار االســـــــــــــــرتاتيجي العاملي دعماً لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية باعتباره آلية  -70

 للمشاركة مع اجلهات الفاعلة املتعددة.
  

لربنــامج العمــل العــاملي للنهوض بــاملعــارف املتعلقــة بــالنهج القــائمــة على احلقوق يف  عن تقــديرهــااللجنــة  عربــتوأ -71
ابع الرمسي على ، لتيســري إضــفاء الطقطاع مصــايد األمساك، كوســيلة لدعم تطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية، وبشــكل أعمّ 

ا عوامل رئيسية لتحقيق األمن الغذاحلقوق املناسبة اخلاصة بالوصول واملوارد يف قطاع مص ائي ايد األمساك. وأشارت إىل أ
 والتقليل من النـزاعات يف مصايد األمساك الصغرية النطاق.

 
وأحاطت اللجنة علماً باألعمال التحضــــريية لتنظيم مؤمتر حقوق احليازة واملســــتخدمني يف قطاع مصــــايد األمساك  -72

لقائمة ســــرتشــــد به يف مصــــايد األمساك اكذلك باقرتاح إنشــــاء مســــتودع يُ   ورّحبت. يف يوســــو، مجهورية كوريا 2018يف عام 
  املنظمة إىل دعم تنمية القدرات من أجل نظم حيازة عادلة ومنصفة. ودعتعلى احلقوق، 

  
 العمليات العالمية واإلقليمية الخاصة بالمحيطات

  
قطاع  واعتماد الصــــــكوك الدولية يفالســــــياســــــات دويل ملناقشــــــة نتدى كأهم م  على دورهاالتأكيد لجنة العادت أ -73

خلاصــة باحمليطات انتديات الدولية املالعديد من مبشــاركة املنظمة يف كذلك   شــادتأو ربية األحياء املائية، وتمصــايد األمساك 
 دولية.لأن تزيد املنظمة من مشاركتها يف هذه املنتديات ا وطلبتوذات الصلة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية، 
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  اللجنة أيضا بقدرات بعض البلدان احملدودة على املشاركة يف العدد املتزايد من املنتديات اخلاصة باحمليطات.  وأقّرت -74
  

حيال نضــوب موارد صــندوق املســاعدة يف إطار اجلزء الســابع من اتفاق األمم املتحدة  عن قلقهااللجنة  وأعربت -75
 وطه.تنقيح الختصاصاته وشر على جتديد موارده، وهو ما ميكن أن يُيسَّر بعت لألرصدة السمكية (االتفاق) وشجّ 

 
لتزايد تعاون املنظمة مع الكيانات املعنية، السيما شبكة األمم املتحدة للمحيطات،  عن تقديرهااللجنة  وأعربت -76

اقيــة التنوع وليــة لعلوم احمليطــات، واتفــومنظمــة األمم املتحــدة للرتبيــة والعلم والثقــافــة (اليونســـــــــــــــكو)، واللجنــة احلكوميــة الــد
 ،الــدويل حلفظ الطبيعــة واالحتــاد ،البيولوجي، واتفــاقيــة التجــارة الــدوليــة بــأنواع احليوانــات والنبــاتــات الربيــة املهــددة بــاالنقراض
ومنظمة  ،يةملمنظمة اجلمارك العاو وقســــــم شــــــؤون احمليطات وقانون البحار يف األمم املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، 

  الصحة العاملية، ومنظمة التجارة العاملية.
 

لبيولوجي لصــــــــــون التنوع املزم قانوناً للعمل اجلاري اهلادف إىل وضــــــــــع اتفاق جديد  عن تقديرهااللجنة  وأعربت -77
وك واألطر ؤدي إىل تقويض الصـــــــــــــــكتأّال بــأن هــذه العمليــة ينبغي  أقّرتو البحري للمنــاطق الواقعــة خــارج الواليــة الوطنيــة، 

  .العاملية واإلقليمية والقطاعية ذات الصلةجهزة القانونية القائمة ذات الصلة واأل
  

د يصــــــــامة مباملهتالعاملية واإلقليمية والقطاعية األخرى جهزة املنظمة واألســــــــامهة اللجنة أيضــــــــا تعزيز م وشــــــــّجعت  -78
 تعوشـــجّ  ،املفاوضـــاتهذه قليمية ملصـــايد يف جهزة اإلاألو املنظمات اإلقليمية إلدارة مصـــايد األمساك ومن بينها األمساك، 

مممثلني من قطاع مصايد األمساك على إيفاد عضاء األ   .اخلاص 
 

 لتنوع البيولوجيلتشي آياتفاقية التنوع البيولوجي لتحقيق أهداف إىل املنظمة الدعم الذي قدمته اللجنة ب ورّحبت -79
املنظمة مواصـــــــــــــلة العمل املتعلق  من طلبتو . 2020تنوع البيولوجي ملا بعد عام بلورة رؤية اتفاقية الومشـــــــــــــاركة املنظمة يف 

ن املنظمة م طلبتو املنظمات األخرى اليت تعمل يف هذا الصــــدد. مع  اتعاوأســــاس املناطق و بأدوات اإلدارة القائمة على 
ســـــيق رمسية بني األجهزة يســـــري إقامة آليات تنمع اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف ت امواصـــــلة تعاو

 .قليمية ملصايد األمساك وبرامج البحار اإلقليميةاإل
  

أكتوبر/تشــــــــرين األول  30و 29يومي  ،إندونيســــــــيابايل، القادم الذي ســــــــيعقد يف  "حميطنا"اللجنة مبؤمتر ورّحبت  -80
ا املشاركنفيذ االلتزامات رصد تمؤمترات "حميطنا" املقبلة ملواصلة ، وأشارت إىل أمهية 2018   ون.اليت يتعهد 

  
ألجهزة اإلقليمية اوالقطاعية، مبا فيها الكبري للعمل الذي تقوم به األجهزة اإلقليمية  عن تقديرهااللجنة  وأعربت -81

رة مصــــــايد التعاون الدول يف جمايل إدمهمة ملصــــــايد األمساك واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصــــــايد األمساك، باعتبارها آليات 
ا. وُشجع األعضاء على ال إنشاء منظمات إقليمية إلدارة مصايد األمساك تعىن باألنواع واملناطق اليت نظر يف األمساك وصو

 مع مراعاة سيادة الدول الساحلية بشأن هذه املسألة.، مل يتم تغطيتها بعد
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ا مع األجهزة اإلقليمي ودعت -82 ة ملصـــــــــــــــايد األمساك واملنظمات اإلقليمية إلدارة اللجنة املنظمة إىل مواصـــــــــــــــلة تعاو
قّدمته املنظمة من دعم إىل شـــبكة أمانات هيئات املصـــايد اإلقليمية، وأشـــارت إىل دورها  ما على وأثنتمصـــايد األمساك، 

ن بأ أوصـــتو املهم يف تيســـري تنســـيق وتبادل اخلربات والدروس املســـتخلصـــة من جانب األجهزة اإلقليمية ملصـــايد األمساك. 
 ختّصص املنظمة املزيد من املوارد لعمل شبكة أمانات هيئات املصايد اإلقليمية.

 
من األجهزة االســـــــــتشـــــــــارية إىل األجهزة القائمة على توجيه الاللجنة من املنظمة أن تواصـــــــــل دعم إعادة  وطلبت -83

ة اإلقليمية تيسري تعزيز اهليئ، و األطلسيلجنة مصايد أمساك شرق وسط األطلسي وهيئة مصايد أمساك غرب وسط اإلدارة ل
 ملصايد األمساك، وتقدمي الدعم من أجل إنشاء منظمة تربية األحياء املائية ومصايد األمساك يف البحر األمحر وخليج عدن.

  
اك زيادة قدرة قطاع مصـــــــــــايد األمس من أجللعمل املنظمة الرامي إىل تنمية القدرات  عن تقديرهااللجنة  وأعربت -84

ملســـــاعدات اإلغاثة يف حاالت الكوارث اليت قّدمت إىل قطاع مصـــــايد  وأعربت عن تقديرهاأمام الكوارث،  على الصـــــمود
  .2017األمساك يف منطقة البحر الكارييب بعد األعاصري اليت ضربت املنطقة يف عام 

 
صـــــــــــــــايد لوجي يف ماللجنة على عمل املنظمة والشـــــــــــــــركاء يف املوارد من أجل الرتويج لنهج النظام اإليكو  وأثنت -85

األمساك وبرنامج نانســـــــن لنهج النظام اإليكولوجي يف مصـــــــايد األمساك وبرنامج احمليطات املشـــــــرتكة وبرنامج املناطق الواقعة 
  خارج نطاق الوالية الوطنية.

 
 

 2030خطة التنمية المستدامة لعام 
  

 وأبرزتمنها.  14ال ســــــــيما اهلدف اللجنة على أمهية أن حيقق األعضــــــــاء أهداف التنمية املســــــــتدامة،  دتشــــــــدّ  -86
مع األهداف السياساتية للصكوك الدولية امللزمة وغري امللزمة واألجهزة اإلقليمية (مبا فيها املنظمات هذه األهداف اتساق 

 اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك) والسلطات الوطنية.
  

ظمة تنمية املســتدامة تعود لألعضــاء، أقّرت بأّن املناللجنة إىل أّن مســؤولية رفع التقارير عن أهداف ال أشــارتوإذ  -87
هي وكالة األمم املتحدة الرئيســية املســؤولة عن مصــايد األمساك (البحرية ويف املياه العذبة) وتربية األحياء املائية وتؤدي دورًا 

املســـــــــتدامة  التنمية من أهداف 14هاًما يتمثل يف مســـــــــاعدة الســـــــــلطات املختصـــــــــة يف تتبع التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف 
  .2030األهداف األخرى خلطة عام و 
 

 دعمهــا لتوطيــد التعــاون بني املنظمــة واألجهزة الــدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة بــاإلضــــــــــــــــافــة  جمــدًدااللجنــة  أكــدتو  -88
نمية تإىل القطاع اخلاص من أجل تعزيز تطوير وتنفيذ املؤشــــــــــرات املناســــــــــبة لرصــــــــــد التقدم احملرز من أجل حتقيق أهداف ال

 املستدامة وأهداف آيتشي للتنوع البيولوجي املتصلة مبصايد األمساك.
  

ا دولًيا للقســــــم األدىن الثالث من املؤشــــــرات اخلاضــــــعة لرعاية  -89 وأشــــــارت اللجنة إىل عدم وجود منهجية معرتف 
إعداد تيســـــــــــري ت املناســـــــــــبة لبلورة املنهجيا يفعلى العمل الفين الذي اضـــــــــــطلعت به املنظمة إلحراز تقدم  وأثنتاملنظمة. 

    التقارير عن املؤشرات من قبل األعضاء.
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 اللجنـة على احلـاجـة إىل ضـــــــــــــــمـان قـابليـة املقـارنـة واالتســـــــــــــــاق يف التقـارير املرفوعـة عن املؤشـــــــــــــــرات  دتوشـــــــــــــــدّ  -90
 على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية مبوازاة تقليل العبء امللقى على األعضاء قدر املستطاع.

  
اللجنة على أنّه باإلمكان اســــــــــتخدام البيانات واملعلومات املتاحة من خالل االســــــــــتبيان اخلاص باملدونة  واتفقت -91

، ورهًنا بإجراء إمجايلبشــــــــــكل  يتشــــــــــي للتنوع البيولوجيآأهداف لرفع التقارير عن مؤشــــــــــرات أهداف التنمية املســــــــــتدامة و 
 نحمي ماحيثمن هذا التقرير،  19لفقرة ت على حنو ما جاء يف ااألعضـــــــــاء ما يلزم من مشـــــــــاورات ومصـــــــــادقة على املدخال

  .الوطينالذي حيرزونه على املستوى تقدم اإلذن برفع التقارير عن الح يصر بشكل  األعضاء
  

نمية القدرات تأن رفع األعضـــاء للتقارير عن هذه املؤشـــرات باســـتخدام املنهجية اجلديدة يقتضـــي اللجنة  وأبرزت -92
شـــرية وتعبئة املوارد لكي يتمكن األعضـــاء من العمل بصـــورة مســـتقلة على مجع البيانات عن أهداف التنمية املؤســـســـية والب

 املستدامة والصكوك الدولية ذات الصلة ورصدها ورفع التقارير عنها.
  

م اإلحصـــــــــائية وتوفري البياناعلى مســـــــــاعدة األعضـــــــــاء  االســـــــــتمرار يفاملنظمة من اللجنة  طلبتو  -93  تتعزيز قدرا
ا تقدمي الدعم لتوف وطلبتواملعلومات املتاحة لديهم، خاصـــــة يف احلاالت اليت تفتقر إىل البيانات.  ري أدوات وخطوط أيضـــــً

ذا النشاط  .توجيهية يف جمال النشر للمساعدة على االضطالع 
  

وســـيع نطاق احلاجة إىل ت اللجنة بأوجه التآزر القائمة بني أهداف التنمية املســـتدامة واالقتصـــاد األزرق مع وأقّرت -94
 التعاون من أجل تطوير منصــــــات وعمليات اقتصــــــادية جديدة (على غرار املنتدى األزرق واملوانئ الزرقاء واملوضــــــة الزرقاء)

  بطريقة مستدامة.
  

ن  ه كل م استضافتيفالذي تشرتك االقتصاد األزرق املستدام، القادم بشأن املؤمتر الرفيع املستوى باللجنة  بترحّ و  -95
 .2018تشرين الثاين نوفمرب/  28إىل  26 خالل الفرتة من كندا وكينيا يف نريويب، كينيا،

 
تعددة القطاعات الوعي بالنهج املاالرتقاء مبستوى و لتوضيح لأن تعزز املنظمة التواصل  عن ضرورةاللجنة  وأعربت -96

 .بادرة النمو األزرقاخلاصة مبأفضل خططها  بشكلضع أن تو  2030بالنسبة إىل مبادرة النمو األزرق وحتقيق خطة عام 
  

اللجنة كذلك من املنظمة اســـتعراض الفرص املمكنة بالنســـبة إىل مبادريت النمو األزرق واالقتصـــاد األزرق  وطلبت -97
وعرض ذلك على الدورة الســـــــــــــــابعة عشـــــــــــــــرة للجنة الفرعية املختصـــــــــــــــة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصـــــــــــــــايد األمساك 

 .2019 عام يف
 

 المسائل المتعلقة بتغير المناخ والمسائل البيئية األخرى
  

ا مع أشــــــــادت  -98 اللجنة بعمل املنظمة يف جمال أثار تغري املناخ على مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، وبتعاو
يف جمموعة من الصـــــــــكوك  أيضـــــــــا إىل إدراج تغري املناخ مؤخراً  وأشـــــــــارتاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــــأن تغري املناخ، 

  واملبادرات الدولية.
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ية ثار تغري املناخ يف قطاعي مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائآلاســـــتعراض املنظمة الشـــــامل على اللجنة  أثنتو  -99
حملّددة ا مامهاتعزيز مســـلإىل أنه ســـيشـــكل دعماً ال غىن عنه بالنســـبة إىل األعضـــاء  مع اإلشـــارةوخيارات التكّيف املتاحة، 

 .موطنياً وخطط التكيف الوطنية اخلاصة 
  

اللجنة على ما تعاين منه جمتمعات مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية من ضـــــــعف أمام تغري املناخ  وشـــــــّددت -100
ألمساك ثار املرتتبة على مصايد ااآل خاصة إزاء قلقعّما يساورها من يف هذا الصدد  وأعربت، القصوى حداث املناخيةواأل

  الصغرية النطاق والدول اجلزرية الصغرية النامية.
  

اللجنة على أن التصــــــدي بشــــــكل فعال لتغري املناخ يقتضــــــي توخي الفعالية يف إدارة مصــــــايد األمساك  وشــــــّددت -101
أته والتخفيف من وطإعداد خطوط توجيهية بشـــــــــــــأن التكّيف مع تغري املناخ  وطلبت. 2030يتماشـــــــــــــى مع خطة عام  مبا
للخرباء بشــأن  ســتضــافة حلقة عملالبالعرض الذي قّدمته كندا  ورّحبتقطاعي مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية،  يف

 يف ظل تغري املناخ. إدارة مصايد األمساك
 

اك منها وضـــــع خطة خاصـــــة مبصـــــايد األمس وطلبتاللجنة بعمل املنظمة حول تعميم التنوع البيولوجي  وأشـــــادت -102
إطار عمل ومســـــامهة يف  يولوجيالتنوع البكجزء من اســـــرتاتيجيتها املتعلقة بالتنوع البيولوجي وتنفيذها  اء املائية و تربية األحيو 

، باالســــتفادة من منصــــة تعميم التنوع البيولوجي التابعة هلا. وأشــــارت أيضــــا إىل 2020اتفاقية التنوع البيولوجي ملا بعد عام 
 األمساك. يات الدولية اليت تركز على البيئة واليت تناقش فيها املسائل املتصلة مبصايداملنظمة يف املنتد مشاركةضرورة زيادة 

  
 اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراضأّن املنظمة و وأحاطت اللجنة علماً ب -103

املوارد املائية الة حمن املعايري لتوصــــــــــيف رى تســــــــــتخدم جمموعة واألجهزة الدولية املعنية األخالطبيعة  االحتاد الدويل حلفظو 
ا مع  وطلبتاملســــــتغلة جتارياً  ايري املســــــتخدمة املع من أجل توحيدتلك األجهزة الدولية األخرى من املنظمة مواصــــــلة تعاو

التعاون مع تلك  انيةأن تبحث املنظمة يف إمك واقرتحت. إىل أقصـــــــــــى حد ممكن املوارد املائية املســـــــــــتغلة جتارياً  لتوصـــــــــــيف
  األنواع. املنظمات لرصد حالة حفظ تلك

 
نظمة على امل وشـــــــــّجعت. اللجنة بعمل املنظمة املتعلق مبعدات الصـــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة وأشـــــــــادت -104

ضــل املمارســات وير أفتطإجراء املزيد من العمل بشــأن التقييم الكمي آلثار معدات الصــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة و 
رها، انتشـــــــــــال املعدات وإعادة تدوي، وتوثيقها، مبا يشـــــــــــمل معدات الصـــــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملةملعاجلة مســـــــــــألة 

كية، للحد قدر املســـــــتطاع من مســـــــامهتها يف التلوث البحري باملواد البالســـــــتيواســـــــتخدام املعدات القابلة للتحلل بيولوجياً 
 .من الصيد املسترتباإلضافة إىل احلد 

  
ط التوجيهية اخلطو  وأقّرتاللجنة بالتوصـــيات الصـــادرة عن املشـــاورة التقنية بشـــأن وســـم معدات الصـــيد،  ورّحبت -105

ات الصــــلة عاجلة القضــــايا ذلوضــــع اســــرتاتيجية عاملية شــــاملة مل وأعربت عن تأييدهاالطوعية بشــــأن وســــم معدات الصــــيد. 
ألمساك الصــغرية مشــاركة مصــايد ا وشــّجعتدعم تنفيذ اخلطوط التوجيهية، ولدة أو املهملة املفقو  عدات الصــيد املرتوكة أومب

األجهزة و قليمية املعنية والرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصـــــــــــــــايد األمساك النطاق واحلرفية ومنظمات إدارة مصـــــــــــــــايد األمساك اإل
  .املعنية األخرىالدولية 
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ة صــيد العرضــي، مبا يف ذلك العمل خبصــوص الصــيد العرضــي للثدييات البحرياللجنة بعمل املنظمة حول ال ورّحبت -106
والتوصيات املنبثقة عن حلقة عمل اخلرباء بشأن الوسائل واألساليب الكفيلة بالتقليل من نفوق الثدييات البحرية يف عمليات 

عنيني واملنظمات اخلرباء املاألعضـــاء و مع  اللجنة املنظمة على مواصـــلة عملها والتعاون وشـــّجعتالصـــيد وتربية األحياء املائية. 
إعداد أفضـــــــــل   يفذات الصـــــــــلة، مثل اهليئة الدولية لشـــــــــؤون صـــــــــيد احليتان وهيئة مشال احمليط األطلســـــــــي للثدييات البحرية، 

  .املمارسات يف شكل خطوط توجيهية فنية. وهذا من شأنه أن يقتضي املزيد من املشاورات يف ما بني األعضاء
 

ذلك   ين الذهب وغريمن تعد ، مبا يف ذلك اجلزيئيات البالستيكية،إزاء تأثريات التلوث عن قلقهااللجنة  وأعربت -107
املنظمة على مواصـــــــلة مجع املعلومات عن آثاره على موارد تربية األحياء املائية  وشـــــــّجعت ةعلى املوارد املائيمن املصـــــــادر، 

برنامج  مل عملا يشسواء، مب حدٍ  النظم البحرية واملياه العذبة علىوانعكاساته على سالمة األغذية، يف  مصايد األمساكو 
 لنهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك. "نانسن"
  

لى املنظمة ع وشـــّجعت اإلنســـانالضـــوضـــاء حتت املاء الناشـــئة عن أنشـــطة مع القلق إىل مســـألة اللجنة شـــارت وأ -108
ا االجتماعية واالقتصادية. لبحريةاملوارد اإجراء استعراض ألثرها على النظر يف   وتبعا

 
برنــامج عمــل منظمــة األغــذيــة والزراعــة في مجــالي مصــــــــــــايــد األســـــــــــمــاك وتربيــة األحيــاء المــائيــة 

 اإلطار االستراتيجي للمنظمة ضمن
  

يجي تنظرت اللجنة يف برنامج عمل املنظمة يف جمايل مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية ضـــمن اإلطار االســـرتا -109
ا  واتفقت .2017-2016للنتائج اليت حتققت يف الفرتة  وأعربت عن تقديرهاللمنظمة  األهداف حتقيق ســـــاهم يف تعلى أ

  يف هذا القطاع. هذه األخريةاالسرتاتيجية للمنظمة اليت تظل مهمة لتوجيه عمل 
  

ل من أجــ لعمــلا لبــاعتبــارهــا إطــارً  جــدواهــاعلى دعمهــا ملبــادرة النمو األزرق، وأكــّدت التــأكيــد اللجنــة  وأعــادت -110
ذا الصــدد وجر  حتقيق نتائج ملموســة بالنســبة إىل عمل املنظمة يف جمايل مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية.  تشــجيعى 

 املنظمة على إدراج األنشـــطة اإلقليمية املنفذة حالًيا يف إطار مبادرة النمو األزرق ضـــمن برنامج عملها، باإلضـــافة إىل دعم
 عملية وضع مبادرات إقليمية جديدة. 

  
وأشـــــارت إىل اتســـــاع نطاق عملها يف جمال احمليطات.  اللجنة مبشـــــاركة املنظمة يف مبادرات النمو األزرق ورّحبت -111

 ية.ياء املائستدامة ملصايد األمساك وتربية األحاملعاملية و الدارة على ضرورة إبقاء األولوية للعمل التقليدي دعًما لإل وشددت
  

مع اإلشــــــــــــارة إىل أمهية عمل املنظمة ملســــــــــــاندة  2019-2018اللجنة جماالت العمل ذات األولوية للفرتة  وأقّرت -112
 منها. 14حتقيق أهداف التنمية املستدامة، ويف طليعتها اهلدف 

 
طورات واالجتاهات ة التبرنامج العمل وامليزاني تنفيذاللجنة من أمانة املنظمة أن تأخذ بعني االعتبار عند  وطلبت -113

من التطورات واالجتاهات العاملية و/أو اخلاصـــــــــة بالقطاع، وكذلك التوصـــــــــيات الصـــــــــادرة عن  ذات الصـــــــــلة باملناخ وغريها
  املؤمترات اإلقليمية للمنظمة املتعلقة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية.
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الســـــــليب لتغري املناخ  للتأثري اخاصـــــــ ااهتمام 2019-2018املنظمة للفرتة رنامج عمل يويل باللجنة بأن  أوصـــــــتو  -114
 شـــــــيا معاحتســـــــني مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية مت من أجلالدول اجلزرية الصـــــــغرية النامية على والكوارث الطبيعية 

  .2030عام لاملستدامة خطة التنمية و  14 هدف التنمية املستدامة
  

مع غريها من املنظمات الدولية واألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك  التعاوناصلة اللجنة املنظمة على مو  وشّجعت -115
لتوعية باملســــــــــــامهة اإلجيابية ملصــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية من أجل اواملنظمات اإلقليمية إلدارة مصــــــــــــايد األمساك 

  اجلهود. تكراردي احتقيق التنمية املستدامة، وتف يف
 

ا املنظمة يف جمايل مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية اللج وشــــــــّددت -116 نة على قيمة الكفاءة الفنية اليت تتمتع 
 احلفاظ على هذه القدرات وتعزيزها بقدر أكرب. وأكدت على أمهية

  
ألمساك اعلى أمهية الوظيفة الرئيسية اليت تؤديها املنظمة يف مجع اإلحصاءات عن مصايد  التأكيداللجنة  وأعادت -117

ا ل ، مبا يف ذلك البيانات املصــّنفة حبســب اجلنســني كلما أمكن ذلك،وتربية األحياء املائية وحتليلها ونشــرها كي يســرتشــد 
م وخططهم لتحقيق أهداف  التنمية املستدامة. األعضاء عند وضع سياسا

  
خالل تنفيذ أنشــــــــطة ملموســــــــة األعضــــــــاء من املنظمة احلفاظ على وجود وحضــــــــور قويني يف امليدان من  وطلب -118
االمتثال لالتفاقات الدولية وترمجة اخلطوط التوجيهية الفنية إىل ســـــــــياســـــــــات وخطط وطنية وإقليمية، باإلضـــــــــافة إىل  تدعم

عملها املعياري يف وضـــع معايري والدعوة إىل اعتماد ســـياســـات وممارســـات لتحقيق التنمية املســـتدامة ملصـــايد األمساك وتربية 
  ية.األحياء املائ

  
الثي بلدان اجلنوب والتعاون الثمن خالل التعاون بني تعزيز أفضـــــــــــــــل املمارســـــــــــــــات على نظمة املاللجنة  توحثّ  -119
  تعزيز األمن الغذائي والتغذية.لقطاع مصايد األمساك  يف
  

ديدة من أجل جلكالة التخطيط والتنسيق التابعة للشراكة او نظمة و املاملزيد من التعاون بني إقامة اللجنة  عتوشجّ  -120
مساك اإلقليمية األفريقية مصــــــــــــــايد األ وأجهزةالحتاد األفريقي التابع لمكتب البلدان األفريقية للموارد احليوانية و تنمية أفريقيا 

تنفيذ األطر إضـــــــــافة إىل ، 2019-2018 املنظمة للفرتةومؤســـــــــســـــــــات مصـــــــــايد األمساك الوطنية لدعم تنفيذ برنامج عمل 
 ت اإلصالح يف جمال مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.اإلقليمية واسرتاتيجيا

 
 برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة

  
  .2019-2016اللجنة على التقرير املرحلي عن برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  وافقت -121

  
لك حالة املوارد د األمساك، مبا يف ذ"ينبغي أن تتاح مجيع وثائق جلنة مصـــــاي: اللجنة إضـــــافة املؤشـــــر التايل وطلبت -122

الســـــمكية وتربية األحياء املائية يف العامل، جبميع لغات املنظمة قبل أربعة أســـــابيع على األقّل من موعد بدء الدورة" ضـــــمن 
وحثت بشــــدة ، واوبالصــــيغة الواردة يف املرفق  2021-2018من مشــــروع برنامج العمل املتعدد الســــنوات للفرتة  17الفقرة 

    ى التقّيد به.عل
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ارطة طريق خ أن تدرج يف برامج العمل املتعددة الســــنوات املقبلةاألمانة اســــتكشــــاف إمكانية من اللجنة  طلبتو  -123
  .على األقللجنة لثالث دورات من فرتة شمل ت

 
 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس للدورة الرابعة والثالثين للجنة مصايد األسماك

  
ا والســـيد  Sidi Mouctar Dickoيد اللجنة الســـ انتخبت -124 (اليابان) نائًبا أول للرئيس.  Shingo Ota(غينيا) رئيســـً

 ومت انتخاب كل من كندا وشيلي وآيسلندا واألردن ونيوزيلندا نوابًا للرئيس. 
 

 المسائل األخرى
  

 التطورات في المنتديات التي تهّم والية لجنة مصايد األسماك: لإلحاطة
  

م والية جلنة مصايد األيف املنتديات ة علماً باملعلومات املقدمة بشأن التطورات اللجن حاطتأ -125   مساك.اليت 
  

 أية مسائل أخرى
 

أشــارت و  اللجنة بتقرير مجهورية كوريا عن التقّدم احملرز يف الربنامج الرائد للجامعة العاملية ملصــايد األمساك. رّحبت -126
ا إىل اســــــــــتمرار التعاون بني املنظمة ومجهورية كوري ودعوادعمهم القوي هلذه املبادرة  إىل أّن عدًدا من األعضــــــــــاء أعربوا عن

  إلحراز تقدم على صعيد التوصل إىل اتفاق مشرتك كجزء من النهج التدرجيي املتفق عليه.
  

ا إىل أّن مجهورية كوريا تعمل عن كثب مع املنظمة بغرض وضـــــع اللمســـــات األخرية  -127 لى عوأشـــــارت اللجنة أيضـــــً
اتفاق البلد املضيف من أجل شراكة ومكتب اتصال يف مجهورية كوريا والتوقيع عليه، متهيًدا للتوقيع على مذكرة تفاهم بني 

اســــتمرار على ب اطالعها وطلبتاملنظمة ومجهورية كوريا خاصــــة بربنامج الشــــراكة الرائدة للجامعة العاملية ملصــــايد األمساك، 
ا.  اخلطوات املقبلة وتداعيا

  
من األمانة أن تعمد، بالتعاون الوثيق مع املكتب وآخذة بعني االعتبار القواعد اإلجرائية إلنشـــــــاء اللجنة  طلبتو  -128

لى أن يعرض عإنشـــاء جلنة فرعية جديدة خمتصـــة بإدارة مصـــايد األمساك، بشـــأن إمكانية اقرتاح األجهزة الفرعية، إىل إعداد 
ح خمتلف اللجنة على ضرورة أن يفّصل االقرتا  وشددتاك لكي ينظر فيه األعضاء. على الدورة املقبلة للجنة مصايد األمس

اجلوانب ذات الصـــــــــلة، مبا يف ذلك التداعيات املالية واإلدارية واالختصـــــــــاصـــــــــات لتلك اللجنة الفرعية، مبا يف ذلك حتديد 
ايد األمساك. لجنة مصـــــــــــــــالتابعة لاألخرى الكفاءة وتفادي ازدواجية العمل مع اللجان الفرعية الســـــــــــــــبل الكفيلة بتحقيق 

األمساك  مصــايدشــأن ب األعمالجدول بندا دائما من ضــمن تتأن ميكن من هذا القبيل أن جلنة فرعية إىل اللجنة أشــارت و 
 . وينبغي إتاحة الوثيقة قبل ستة أشهر على األقّل من انعقاد الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك.صغرية النطاقال
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 د ومكان انعقاد الدورة القادمةموع
  

ا الرابعة والثالثني يف روما خالل الفصـــــل الثالث من عام اتفقت  -129 . وســـــيحّدد املدير 2020اللجنة على عقد دور
العــام، بــالتشــــــــــــــــاور مع مكتــب اللجنــة، املوعــد النهــائي للــدورة، على أن يعرض ذلــك على جملس املنظمــة يف دورتــه املقبلــة 

  .2019وعلى مؤمتر املنظمة يف دورته احلادية واألربعني يف عام  2018األول  ديسمرب/كانون يف
  

  اعتماد التقرير
  

ا بتوافق اآلراء التغيريات املتفق عليهإدراج كل د األمساك بعد يتقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصـــــــــــــــا اعتمد -130
  .2018 و/متوزيولي 13 يف
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 لثالثين للجنةاألعضاء في مكتب الدورة الثالثة وا

 
  

  William Gibbons-Flyالسيد  الرئيس:
 املتحدة األمريكية) (الواليات

 

 (غينيا) Sidi Mouctar Dickoالسيد  النائب األول للرئيس:

مجهورية مصر العربية، باالو، بريو، مجهورية كوريا،  نواب الرئيس:
 إسبانيا

  
  

 لجنة الصياغة

  

ا للجنة الصـــياغة مع عضـــوية كّل من األرجنتني، الربازيل، Seydou Cisséانتخبت اللجنة الســـيد   (كوت ديفوار) رئيســـً
أملانيا، أوغندا، بريو، مجهورية إيران اإلســــــــــالمية،  الصــــــــــني، النرويج، النمســــــــــا، اليابان، إندونيســــــــــيا، اجلزائر، الســــــــــويد،

 .نيوزيلنداكندا، و كوريا، ُعمان،   مجهورية

  

 ربية األحياء المائية في منظمة األغذية والزراعةإدارة مصايد األسماك وت
  

 املدير العام املساعد:

 

Árni M. Mathiesen 

 Manuel Barange :سياسات واقتصاديات مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةمدير شعبة 
 

  

 األمانة

  

 H. Watanabe األمني:

 أمني جلنة الصياغة: 

 
S. Funge-Smith 
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  لمرفق جيما
  

  الوثائقبقائمة ال
  

COFI/2018/1  جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين املؤقت  
COFI/2018/2  حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل  
COFI/2018/3   تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة يفالتقدم احملرز  
COFI/2018/4  ت والتوصــــيات الصــــادرة عن الدورة الســــادســــة عشــــرة للجنة الفرعية املختصــــة بتجارة القرارا

  2017سبتمرب/أيلول  8-4األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك، بوسان، مجهورية كوريا، 
COFI/2018/5   قرارات وتوصــــــــــيات الدورة التاســــــــــعة للجنة الفرعية املختصــــــــــة برتبية األحياء املائية التابعة

  2017أكتوبر/تشرين األول  27-24مصايد األمساك، روما، للجنة 
COFI/2018/6  مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم  
COFI/2018/7  حوكمة مصايد األمساك الصغرية النطاق واحلرفية  
COFI/2018/8  العمليات العاملية واإلقليمية اخلاصة باحمليطات  
COFI/2018/9   2030املستدامة لعام خطة التنمية  

COFI/2018/10/Rev.1  املسائل املتعلقة بتغري املناخ واملسائل البيئية األخرى  
COFI/2018/11   برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمايل مصـــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائيـة

  ضمن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة
COFI/2018/12  د الســـــــنوات للجنة مصـــــــايد األمساك: تقرير مرحلي عن برنامج العمل برنامج العمل املتعد

ومشـــــــــــــــروع برنــامج العمــل املتعــدد الســـــــــــــــنوات  2019-2016املتعــدد الســـــــــــــــنوات للفرتة 
  2021-2018للفرتة 

COFI/2018/Inf.1  القائمة املؤقتة بالوثائق  
COFI/2018/Inf.2  القائمة املؤقتة باملشاركني
COFI/2018/Inf.3  يان املدير العامب  
COFI/2018/Inf.4  مالحظات تفصيلية وإرشادية على جدول األعمال  
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COFI/2018/Inf.5  ،متـــابعـــة قرارات وتوصـــــــــــــــيـــات الـــدورة الثـــانيـــة والثالثني للجنـــة مصـــــــــــــــــايـــد األمســـاك، رومـــا
  2016يوليو/ متوز  11-15

COFI/2018/Inf.6  2016يوليو/متوز  15-11مساك، روما، تقرير الدورة الثانية والثالثني للجنة مصايد األ  
COFI/2018/Inf.7   تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة يفالتقدم احملرز  
COFI/2018/Inf.8  السالمة يف البحر يف قطاع مصايد األمساك  
COFI/2018/Inf.9  لجنة مصـايد مساك التابعة لتقرير الدورة السـادسـة عشـرة للجنة الفرعية املختصـة بتجارة األ

  2017سبتمرب/أيلول  8-4األمساك، بوسان، مجهورية كوريا، 
COFI/2018/Inf.10  اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد  
COFI/2018/Inf.11  حنو االستدامة االجتماعية يف سالسل قيمة مصايد األمساك  
COFI/2018/Inf.12   بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراضاتفاقية التجارة الدولية  
COFI/2018/Inf.13   تقرير الدورة التاســـــــعة للجنة الفرعية املختصـــــــة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصـــــــايد

  2017أكتوبر/تشرين األول  27-24األمساك، روما، 
COFI/2018/Inf.14  ائية ة العمل االســــــــــــــتشــــــــــــــارية املعنية باملوارد الوراثية املموجز عن تقرير الدورة الثانية جملموع

  والتكنولوجيات والتابعة للجنة مصايد األمساك
COFI/2018/Inf.15  تقرير الدورة الثانية جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصصة املعنية باملوارد الوراثية 

  املائية لألغذية والزراعة
COFI/2018/Inf.16  ر عن االجتماع األول لألطراف يف االتفاق بشـــــــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء تقري

ملنع الصــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضــــاء عليه، أوســــلو، النرويج، 
  2017مايو/أيار  29-31

COFI/2018/Inf.17   خلطوط ما يتعلق بتنفيذ االتقدم احملرز من جانب منظمة األغذية والزراعة والشـــــــــــــــركاء يف
التوجيهية الطوعية لضـــــمان اســـــتدامة مصـــــايد األمساك الصـــــغرية النطاق منذ الدورة الثانية 

  2016والثالثني للجنة مصايد األمساك يف عام 
COFI/2018/Inf.18   التقّدم احملرز على صـــــعيد حتســـــني املعلومات األســـــاســـــية وتقييم مســـــامهة مصـــــايد األمساك

  يف املياه البحرية والداخليةالصغرية النطاق 
COFI/2018/Inf.19   التقدم احملرز يف برنامج العمل العاملي الكتســــاب مزيد من املعارف عن املقاربات اخلاصــــة

  مبصايد األمساك واملستندة إىل احلقوق
COFI/2018/Inf.20  األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك املنشأة يف إطار منظمة األغذية والزراعة  



52 

 

    

COFI/2018/Inf.21   النهوض بالزراعة اإليكولوجية لتحقيق أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة: نتائج الندوة الدولية
  الثانية وآفاق املستقبل

COFI/2018/Inf.22   الفرص املتاحة لكي تســـاهم 2025-2016عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية :
  ةأمناط غذائية صحية ويف حتسني التغذيمصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف 

COFI/2018/Inf.23   تغري املناخ وتأثريه على عمل منظمة األغذية والزراعة وأنشـــطتها يف جمايل مصـــايد األمساك
  وتربية األحياء املائية (موضوع السنتني)

COFI/2018/Inf.24  معدات الصيد  اه احلّد منمعاجلة املسائل البيئية خالل عمليات الصيد: التقدم احملرز باجت
   2025املرتوكة أو املفقودة أو املهملة حبلول عام 

COFI/2018/Inf.25  تقرير املشاورة التقنية بشأن وسم معدات الصيد  
COFI/2018/Inf.26  املصيد العرضي والصيد املرجتع: آخر املعلومات العاملية واإلقليمية  
COFI/2018/Inf.27  املتاحة لتطوير أفضــــل املمارســــات لعمليات الصــــيد بشــــباك اجلّر  اســــتخدام أفضــــل العلوم

  والرتويج هلا
COFI/2018/Inf.28  تعميم التنوع البيولوجي يف جمايل مصايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية  

COFI/2018/Inf.29  ّم والية جلنة مصايد األمساك   التطورات يف املنتديات اليت 
COFI/2018/Inf.30  اخلطوط التوجيهية بشأن وسم معدات الصيد  
COFI/2018/Inf.31   اجلزيئات البالستيكية يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية: ملخص عن دراسة ملنظمة

  األغذية والزراعة 
COFI/2018/Inf.32  بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله األعضاء 
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  دال المرفق
  البيان االفتتاحي للسيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا

  المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
 

  
  ملنظمة.يف ا(اللجنة) يشرفين أن أرحب بكم مجيعا يف الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك  

  
ما ســـت  رونه من بالنســـبة إىل ما ســـتجان أمهية كتســـيوأود بادئ ذي بدء أن أســـّلط الضـــوء على نقطتني أعتقد أ

  مناقشات خالل هذا األسبوع.
  

  .14أن أشري إىل مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى لدعم تنفيذ هدف التنمية املستدامة يف البداية امسحوا يل  
  

ها على مهذا اهلدف إىل حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واســــــــــــــتخدايدعو ما ال خيفى على أحد، فك 
  حنو مستدام.

  
ز على اختاذ توصيات يف نيويورك، واعتمد نداء عمل يركّ  2017وقد انعقد املؤمتر السنة املاضية يف يونيو/حزيران  
  عملية املنحى يف بعض اجملاالت احملّددة.و ملموسة 

  
  وامسحوا يل أن أشري إىل أربع توصيات منها: 

  
  ملسامهة يف حتقيق األمن الغذائي واملعيشي للجميع؛أوًال: ضمان استمرار مصايد األمساك يف ا 

  
  ثانياً: حتسني إدارة األرصدة املتقامسة والكثرية االرحتال يف أعايل البحار، ويف املياه السيادية الساحلية كذلك؛و  

  
لدان بثالثاً: زيادة قدرة اجملتمعات الســـــاحلية على الصـــــمود، ال ســـــيما يف الدول اجلزرية الصـــــغرية النامية والو  

  األقل منوا.
  

  الذي نسميه الصيد غري القانوين.و  ،رابعاً: وضع حد للصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيمو  
  

  هذه التحديات تكمن يف صلب عمل املنظمة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.مجيع و  
  

ا يف وملتابعة االلتزامات اليت مت التعهّ   ص لألمني العام تعمل املنظمة بشـــكل وثيق مع املبعوث اخلا ،راملؤمتهذا د 
  من فيجي. Peter Thomsonاملعين باحمليطات، سعادة السفري  لألمم املتحدة

  
ا ناقشــــــاتإن املو   وكذلك حالة مصــــــايد األمساك وحوكمة  2030هذا األســــــبوع بشــــــأن خطة عام  اليت ســــــتجرو
  جيهات لعمل املنظمة.املزيد من اإلسهامات والتو ستتيح احمليطات 
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  حضرات السيدات والسادة،
  

 قبــل شـــــــــــــــهرين تقريبــا، يفبــادرت، ط الضـــــــــــــــوء عليهــا هي أن املنظمــة يســـــــــــــــلتإن النقطــة الثــانيــة اليت أود  
عقد حدث خاص لالحتفال باليوم الدويل األول لألمم املتحدة ملكافحة الصــــــــــيد غري القانوين إىل يونيو/حزيران،   5

  .دون إبالغ ودون تنظيم
  

ا املاضية املعقودة يف عام أقّرت الوكما تتذكرون،     ، ختصيص هذا اليوم الدويل.2016لجنة، يف دور
  

ص من أجل االحتفال بدخول االتفاق بشــــــأن التدابري    حيز النفاذ ) (االتفاقاليت تتخذها دولة امليناء  وقد خصــــــّ
  .2016يونيو/حزيران  5يف 
  

أصـــــــــــــــبحت بالفعل طرفا يف االتفاق. ومثة بعض  من البلدان اليت 81متثل  ،عةجهة موقّ  56وحىت اليوم، هناك  
ا على البلدان األخرى اليت    املصادقة على االتفاق.تعكف برملانا

  
فا يف هذا املســـــــــعى العاملي ملكافحة الصـــــــــيد غري اطر أوامسحوا يل أن أجّدد مناشـــــــــديت لكي تصـــــــــبح كل البلدان  

  القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.
  

  حنن حباجة إىل انضمام اجلميع لكي يصبح هذا االتفاق فعاالّ للغاية.و  
  

  وقد وضعت املنظمة أنشطة ومبادرات خمتلفة لدعم التنفيذ الفعال هلذا االتفاق. 
  

وقمنا الســنة املاضــية بإصــدار النســخة التشــغيلية األوىل للســجل العاملي لســفن الصــيد وســفن النقل املربّدة وســفن  
  التموين.

  
أيضـــــــــــــــا، على اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصـــــــــــــــيد الصـــــــــــــــادرة  2017متت املوافقة، يف عام  كما 

  املنظمة. عن
  

اخلطوط التوجيهية الطوعية يف تقدمي املســــــــــــاعدة إىل البلدان واملنظمات اإلقليمية واملنظمات هذه ويتمثل هدف  
ا.، ولبلورة خطط جديدة كذلك باتباع املعايري ذهاتعراضالدولية األخرى ملواءمة خطط توثيق املصيد املوجودة أو اس   ا

  
كما تعكف املنظمة على إعداد دراسات بشأن ممارسات املسافنة اليت تزايدت مع تزايد عدد البلدان اليت تصبح  

  أطرافا يف هذا االتفاق.
  

ذا، فنحن بصدد إنشاء إطار شامل وفعال ملكافحة الصيد غري القانوين.    و
  

صــغاء إىل آرائكم خبصــوص ما ينبغي القيام به ملواصــلة تعزيز إجراءاتنا اهلادفة إىل مكافحة من املهم اإل وســيكون 
  الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.
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  حضرات السيدات والسادة،
  

، ملنظمةيف ا ا قريب املدير العام املســــــــــــــاعد إلدارة مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائيةســــــــــــــيعرض عليكم عمّ  
  . 2018، النتائج الرئيسية لتقرير حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية لعام Árni M. Mathiesen  السيد

  
د التقرير الطريق للجنة لكي تســــــــتعرض احلالة والقضــــــــايا واالحتياجات املرتبطة مبصــــــــايد األمساك وتربية وســــــــيمهّ  

  هات حول عمل املنظمة لتحقيق التنمية املستدامة.م أيضا توجياألحياء املائية يف العامل، وسيقدّ 
  

اليت تنطوي الضـــــــــوء على األمهية البالغة  2018ويســـــــــّلط تقرير حالة مصـــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية لعام  
عيش ســــــــبل بة إىل بالنســــــــمصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية بالنســــــــبة إىل األمن الغذائي والتغذوي يف العامل، و عليها 

  .كذلك  ماليني األشخاص
  

مليون طن بفضـــــــل إنتاج  171، ســـــــّجل اإلنتاج الســـــــمكي اإلمجايل ارتفاعا قياســـــــيا حيث بلغ 2016ففي عام  
  املصايد الطبيعية املستقر نسبيا، واخنفاض اهلدر ومنو تربية األحياء املائية.

 
يف املائة من اإلمدادات السمكية  53حلوايل  ن تربية األحياء املائية باتت تستجيب اآلنأومن املهم اإلشارة إىل  

  املوّجهة لالستهالك البشري.
  

بلغ  ،وهكذا، أســــــفرت الزيادة العامة يف اإلنتاج الســــــمكي عن ارتفاع قياســــــي يف نصــــــيب الفرد من االســــــتهالك 
  .2016كيلوغراما يف عام  20

  
  تهالك العاملي من األمساك.إىل حدوث زيادة إضافية يف االس 2017وتشري التقديرات األولية لعام  

  
. فاألمساك عنصــــر هام يف النهوض بنظم غذائية صــــحية ومغذية، ال ســــيما يف البلدان اجلزرية ســــارةوهذه أخبار  

ا.   الصغرية النامية اليت تواجه مستويات عالية من الوزن الزائد والسمنة بني سكا
 

  حضرات السيدات والسادة،
  

 م احملرز يف عدد من البنود الدائمة، مثل تنفيذســـتقومون أيضـــا باســـتعراض التقدّ ، 2018خالل دورة اللجنة لعام  
  مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، باالستناد إىل نتائج استبيانات األعضاء.

  
  ومثة بند مهم آخر مدرج على جدول األعمال وهو آثار تغري املناخ. 

  
ســــبوع تقريراً مســــتفيضــــاً عن آثار تغري املناخ على مصــــايد وامسحوا يل أن أشــــري إىل أن املنظمة ســــتصــــدر هذا األ 

  األمساك وتربية األحياء املائية.
  

التقرير إىل تقدمي أحدث املعلومات عن هذه املســــألة، وكذلك إىل تزويد البلدان ببعض التوجيهات هذا ويهدف  
  التخفيف من حدة آثاره.بلكي تضع تدابري خاصة بالتكيف مع تغري املناخ و 

  
  عقد يوم غد خالل فرتة الغداء.يك، أدعوكم مجيعا إىل املشاركة يف هذا احلدث اجلانيب الذي سلذل 
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وســـــتتاح لكم الفرصـــــة الســـــتعراض العمل الذي تضـــــطلع به املنظمة أيضـــــا يف ما يتعلق بصـــــون التنوع البيولوجي  
  واحلد من الصيد العرضي والتلوث املائي.

  
  ة القادمة برنامج نشط وحافل للغاية.وهكذا، أمامكم على مدى األيام اخلمس 

  
  ستتخذونه من قرارات. ما تطلع إىلنوإن مداوالتكم حامسة األمهية بالنسبة إىل عمل املنظمة، وحنن  

  
مة ونشــــــــاط ليس فقط يف اجللســــــــات وأمتىن لكم النجاح والتوفيق يف مداوالتكم، وأشــــــــجّ   عكم على املشــــــــاركة 

  ث اجلانبية احلافل.امج األحدانالرئيسية بل أيضا يف بر 
  

  وشكرا على حسن إصغائكم.
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  المرفق هاء
 

  ،Peter Thompsonالسفير سعادة بيان 
   المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة

  المعني بالمحيطات
 

   2018يوليو/متوز  9روما، 
  

 ،سيلفا دا غرازيانو جوزيهاملدير العام 
  معايل الوزراء،

  أصحاب السعادة،
  املوقرون،املندوبون 

  حضرات السيدات والسادة،
  

طاب صــباحكم مجيعا. إنه لشــرف عظيم يل، بصــفيت املبعوث اخلاص املعين باحمليطات، أن تتاح يل هذه الفرصــة   
اك جلنة مصـــــــايد األمسإن ملخاطبتكم اليوم، وأشـــــــكر منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) وجلنة مصـــــــايد األمساك على ذلك. 

 من مقاصــــد يف وضــــع فريد ميكّنها من التأثري يف جناح أو فشــــل الكثريتوجد اليت جتتمع مرة كل ســــنتني، التابعة للمنظمة، و 
وغايته النبيلة املتمثلة يف  14املتعلق باحمليطات. وهلذا، فإين هنا حلشــــد دعمكم لتنفيذ اهلدف  14هدف التنمية املســــتدامة 

  يق التنمية املستدامة.حفظ املوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحق
  

ا أمام االجتماعات املعنية باحمليطات تكمن و    الرســـالة الرئيســـية، اليت أعرب عنها يف البيانات األســـبوعية اليت أديل 
ثل التلوث بســـــــبب آثار تغري املناخ وتراكم أنشـــــــطة البشـــــــر مو . عاين كثرياً يف خمتلف أحناء العامل، يف أن ســـــــالمة احمليطات ت

لبحري، جند أنفســــــنا بصــــــدد شــــــن معركة عاملية لقلب مســــــار الرتاجع الذي تتخبط فيها احمليطات. وحنن يف البالســــــتيكي ا
 خطة معتمدة عاملياً  2015الوقت احلايل خنسر هذه املعركة على كل اجلبهات، ولكن اخلرب الطيب هو أننا وضعنا منذ عام 

ال الذين ية احمليطات ملا فيه صـــــاحل أطفالنا وأحفادنا واألطفوقلب مســـــار دورة الرتاجع وللوفاء مبســـــؤولياتنا عن رعا للكفاح
  احلياة العجيبة على هذا الكوكب.على يبصروا بعد النور  مل
  

ا بكل بســاطة، مبثابة وفاء باتفاق باريس املتعلق باملناخ وبأهداف التنمية املســتدامة اليت اعتمدهي، خطتنا إن و   
اخلــاص  14احلــال على اهلــدف  بطبيعــةينصــــــــــــــــب  رتكيز اخلطــةف ،علق بــاحمليطــاتيف مــا يت. و 2015األمم املتحــدة يف عــام 

 .املؤمتر املعين بــاحمليطــات ،2017يف نيويورك يف يونيو/حزيران  ،بــاحمليطــات، والــذي من أجــل دعمــه عقــدت األمم املتحــدة
من الصــــــــــحة والتغذية إىل  مصــــــــــاحل مجيع أهداف التنمية املســــــــــتدامة،ناول يت 14وقد رأينا يف ذلك املؤمتر كيف أن اهلدف 

حمليطات يف ا اهلائل للعمل بشــأند مشــاهدة امل وأدتوقدرة البيئة على الصــمود.  املســتدامة العمل الالئق والبنية األســاســية
    .قضيتنا ويةقت إىلمنذ انعقاد مؤمتر نيويورك،  انقضتخالل السنة اليت ، خمتلف أحناء العامل
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  دات والسادة،أصحاب املعايل والسعادة، حضرات السي
  

لقد ظلت مصـــايد األمساك التجارية الرئيســـية يف تراجع خالل الســـنوات اخلمســـني املاضـــية، مع عقود من الصـــيد   
تبعات سلبية ليس فقط على سالمة احمليطات، بل أيضا على سبل معيشة البشر واألمن الغذائي العاملي.  ااملفرط كانت هل

ع ما طلبه منا م واكب، حتســــني إدارة املصــــايد العاملية إىل أقصــــى حد ممكن، متاشــــياً وينبغي علينا، ملا فيه صــــاحل الناس والك
قبل ثالث سنوات. وحنن يف جلنة مصايد األمساك، منتلك اخلربة الفنية والسلطة السياسية  14قادتنا عندما اعتمدوا اهلدف 

ا من أجل اك وقضـــايا احمليطات املرتبطة مصـــايد األمسقضـــايا الالزمة يف قطاع مصـــايد األمساك لتحقيق ذلك. وهنا تلتقي 
ذا املطلبالالزمة اختاذ قرارات فعالة بشـــــأن التوجيهات والســـــياســـــات  ؛ ومن مث فإن جلنة مصـــــايد األمساك مطالبة بالوفاء 

  السامي أكثر من أي وقت مضى يف ظل هذه األوقات العصيبة.
  

دعم إضــايف من املنظمة وأصــحاب املصــلحة اآلخرين، وبفضــل هذا اللقاء الذي ينظم مرة كل ســنتني يف روما، وب  
ا  ا الوطنية واإلقليمية ملصــايد األمساك والظروف االجتماعية االقتصــادية لســكا فإن الدول األعضــاء ُمتّكن من حتســني إدار

ا    .على املستوى الداخليوصناعا
  

  أصحاب املعايل والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
  

ســـــــــــــاعينا متكتســـــــــــــي دود البشـــــــــــــر وختومهم. ومن هذا املنطلق، حبجرة والتيارات البحرية ال تأبه إن األمساك املها  
دارة مصـــــــــــايد املنظمات اإلقليمية إل تعترباإلقليمية أمهية حامسة بالنســـــــــــبة إىل احلوكمة اجليدة للمحيطات ومواردها. وهلذا، 

 أشـــيد بأولئك الذين يعملون بال كلل من أجل مســـاعدةمن مســـؤولياتنا عن رعاية احمليطات، وأين  اً أســـاســـي اً األمساك عنصـــر 
املنظمات اإلقليمية إلدارة مصـــــــايد األمساك على الوفاء باملهام امللقاة على عاتقها. ولذلك، فإن اســـــــتمرار بعض املنظمات 

، يشكل ض بشكل جسيم فعاليتها يف جماالت هامةاإلقليمية إلدارة مصايد األمساك يف املعاناة من حمدودية املوارد، مبا يقوّ 
، رمبا من خالل إنشاء آلية مالية مشرتكة، ألنه ال ميكننا أن نشعر بالرضا إزاء جناح هذا الوضعمصدر قلق. وينبغي تدارك 

يف  ،د يتعنيقمنظمة إقليمية إلدارة مصـــايد األمساك يف أجزاء من احمليط، يف حني أن منظمات أخرى يتعذر عليها ذلك. و 
  بعض احلاالت، إعادة تنظيم املنظمات اإلقليمية ملصايد األمساك من أجل زيادة إنتاجيتها وفعاليتها.

  
ا الصدد،  لذلك، فالعمل املشرتك هو احلل، ويف هذو وعندما يتعلق األمر باحمليطات، فاألمر يهمنا بالفعل مجيعا.   
ســــب، مع القيادة املناســــبة، للتمّكن من إنشــــاء آلية مالية مشــــرتكة املنافل من أن منظمة األغذية والزراعة هي احمل كلي ثقة

  مقرتحة وترشيد نظام املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك ككل.
  

  أصحاب املعايل والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
  

 14  لهدفكما أشـــــــــــرت إىل ذلك ســـــــــــابقا، تؤدي جلنة مصـــــــــــايد األمساك دورا حامسا يف حتقيق الغرض األعلى ل  
واملتمثل يف حفظ املوارد البحرية واســـتخدامها على حنو مســـتدام لتحقيق التنمية املســـتدامة. وأود أن ألفت عنايتكم إىل أن 

احملرز تقدم لاربعة مؤشـــــــــــــــرات، لقياس هي اجلهة الراعية ألاملنظمة، يف ما يتعلق مبصـــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، 
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ا مجإىل ، و 14اهلدف  يف ادية. اإليكولوجية واالجتماعية واالقتصــــــ -الســــــتدامةركيزة ال ةالثالث اجلوانبيعها تدعم بشــــــدة أ
ا جوهرية بالنسبة إىل  قليلة مناقشات خالل األيام المن ما ستقومون به وبعد االطالع على جدول أعمال اللجنة، أرى أ

  أن أعرضها عليكم. يل، انطالقا من روح االستدامة العاملية، اامسحو القادمة، ولذلك 
  

  واملؤشرات األربعة ذات الصلة هي على النحو التايل:
  

كية يبّني حتليل املنظمة أن ثلث األرصــدة الســم .: نســبة األرصــدة الســمكية داخل مســتويات مســتدامة بيولوجياً 14-4-1
لية تشــــري إىل أن رات احلاما زال يتعرض لالســــتغالل غري املســــتدام. ويف حني أن نســــبة الصــــيد املفرط قد تراجعت، فاملؤشــــ

الوضـــع مل يتغري مبا فيه الكفاية لبلوغ هذا املقصـــد. وأحيطكم علما بأننا حباجة إىل أن نكون صـــرحيني مع أنفســـنا يف تقييم 
، ووضع السياسات واإلجراءات املطلوبة دون 2020هذا املقصد العاملي واملتمثل يف القضاء على الصيد املفرط حبلول عام 

  منا أقل من سنتني للقيام بذلك.تأخري. وأما
  

: التقدم احملرز من جانب البلدان يف مدى تنفيذ الصـــــــــــــــكوك الدولية الرامية إىل مكافحة الصـــــــــــــــيد غري القانوين 14-6-1
حنن ندرك أن الصيد غري القانوين يندرج يف صلب هذه املسألة، ويؤدي إىل تقويض إدارة مصايد  .إبالغ ودون تنظيم دون

إدارة مصايد  . ويتمثل احلل للقضاء عليه يف حتسنيذوي املشروعيةل صيادي األمساك ذوخيلف أحناء العامل، األمساك يف خمت
األمساك والرقابة ذات الصـــلة من خالل حتســـني احلوكمة والشـــفافية والتعاون الدويل. ولذلك، ونيابة عن جمتمع للمحيطات 

ليت تتخذها ا ة هذه املشــــكلة من خالل االتفاق بشــــأن التدابرييشــــعر باالمتنان، أعرب عن شــــكري للتقدم احملرز يف معاجل
دولة امليناء الصـــــادر عن املنظمة والصـــــكوك التكميلية. كما أثين على العمل الذي يتم االضـــــطالع به بالتعاون مع منظمة 

ممارســـات ضـــارة املفرط و  التجارة العاملية واألونكتاد من أجل إزالة اإلعانات املقدمة ملصـــايد األمساك واليت تســـهم يف الصـــيد
  يف جمال مصايد األمساك.

  
إىل تشــــــري  بعض التقديراتفإال أن الصــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ما زال حيدث على نطاق كبري،   
 ةمليار دوالر أمريكي يف الســـــــــــــــنة. وهذه الظاهرة املخزية تؤدي إىل تقويض اجلهود الوطنية واإلقليمية والعاملي 23ما قيمته 

إلدارة مصــــايد األمساك على حنو مســــتدام، وينبغي يف هذا اليوم والعصــــر عدم التغاضــــي عنها. وقد آن األوان بالنســــبة إىل 
مجيع الدول األعضــــــــــــاء للتصــــــــــــديق على االتفاق بشــــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء لتعزيز قوانينها ولوائحها املتعلقة 

يت أشــــــــــــرت إليها اجلبهات المن بني  ،هذه جبهة ميكننا فيهالة يف حق املخالفني. و مبصــــــــــــايد األمساك والختاذ إجراءات فعا
وقفنا حبزم وثبات تأييدا لســـــــــــــــيادة القانون واحلوكمة اجليدة، مدعومني باإلرادة ما إذا  الفوز عاجال وليس آجال ســـــــــــــــابقا،

  السياسية الدولية.
  

لدان لي اإلمجايل يف الدول اجلزرية الصــغرية النامية وأقل الب: اســتدامة مصــايد األمساك كنســبة مئوية من الناتج احمل14-7-1
يرتبط هذا املؤشـــر باجلانب االقتصـــادي لركيزة االســـتدامة، خاصـــة يف ما يتصـــل بالدول األكثر اعتمادا  منوا، ومجيع البلدان.

امية، أتوجه رية الصغرية النأحندر من إحدى الدول اجلز كوين على احمليطات حيث أن البدائل االقتصادية األخرى حمدودة. و 
بالشــــــكر إىل جلنة مصــــــايد األمساك على تركيزها على مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية كمصــــــدر لتوفري األمن الغذائي 

  وسبل املعيشة املستدامة.
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 انتقل إىل عصــــــر التأثري البشــــــري، فإن محاية ســــــبل معيشــــــة اجملتمعات املســــــتضــــــعفة ســــــتتطلب رؤية وابتكار نذ إو   
  تربية األحياء املائية بكل تأكيد أولوية رئيسية بالنسبة إىل البشرية.جيب أن تشكل واستثمارا، ويف هذا الصدد، 

  
وأود أن أشـــــكر أيضـــــا املنظمة على دورها النشـــــط يف عمل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــأن تغري املناخ وأن   
ة ر مطبوع كبري عن آثار تغري املناخ على مصــــايد األمساك وتربييوم غد ســــيشــــهد تنظيم حدث جانيب إلصــــداأن أشــــري إىل 

  األحياء املائية.
  

: التقدم الذي حترزه البلدان يف مدى تطبيق إطار قانوين/تنظيمي/ســـــياســـــايت/مؤســـــســـــي يعرتف حبقوق مصـــــايد 1-ب-14
انب االجتماعي شــــكل وثيق باجليتعلق هذا املؤشــــر ب األمساك الصــــغرية يف الوصــــول إىل املوارد البحرية وحيمي هذه احلقوق.

الســــــــتدامة وهو حباجة أيضــــــــا إىل مســــــــاعدة جلنة مصــــــــايد األمساك. وجيب علينا ضــــــــمان االعرتاف حبقوق صــــــــغار ركيزة ال
إمكانية الوصول املناسب إىل املوارد واألسواق. وميكن للجنة مصايد األمساك تزويدهم بهم حق قدرهم و ؤ املشغلني، وإعطا

  ق ذلك.أن تقوم بالكثري لتحقي
  

ا أن تطرق إىل ، امسحوا يل أن أ14وقبل أن أختتم إشـــــاريت إىل خمتلف مؤشـــــرات اهلدف    مســـــألة أخرى من شـــــأ
  تستفيد كثريا من اهتمام الوفود الوطنية اجملتمعة اليوم يف روما. إين أشري إىل:

  
 ســــــــــــق مع القانون الوطين والدويليف املائة على األقل من املناطق الســــــــــــاحلية والبحرية، مبا يت 10: حفظ 5-14املقصــــــــــــد 

يف املائة، يف ظل أقل من  10إن حتقيق مقصــــــد حفظ  .2020واســــــتنادا إىل أفضــــــل املعلومات العلمية املتاحة، حبلول عام 
ســــــنتني من املوعد احملدد، يعترب حتديا هائال، ولكنه مقصــــــد قابل قطعا للتحقيق إذا ما ضــــــاعفنا جهودنا. وحنن حباجة إىل 

من الشـــراكات بني احلكومات واجملتمعات احمللية واملؤســـســـات اخلريية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص  املزيدإقامة 
وضــع البيض، لن كأما غرض ضــمان والدوائر العلمية حلفظ الســواحل بإحلاح أكرب. وكذلك إىل حمميات حيظر فيها الصــيد ل

  نية، ومناطق ساحلية وحبرية مدارة بشكل أفضل.وسنستفيد مجيعنا من مناطق إلدارة مصايد األمساك التعاو 
  

إذا وها ذو حذاحلأخرى  اوأود اإلشــــادة بالبلدان اليت أعلنت مؤخرا عن إنشــــاء مناطق حبرية حممية، وأناشــــد بلدان  
ذ املناطق البحرية احملمية بالرصد واإلنفا متتع. وبعد ذلك ميكن العمل لضمان 2020حبلول عام  5-14أردنا حتقيق املقصد 

املناســــــــــــبني، مع توفري الدعم يف الوقت ذاته لتدابري احلفظ الفعالة األخرى القائمة على املناطق. ونتطلع إىل جلنة مصــــــــــــايد 
  .2020يف املائة حبلول عام  10قصد مل اً نشاط وااللتزام حتقيقتحلي بالاألمساك ومنظمة األغذية والزراعة لل

  
  سادة،أصحاب املعايل والسعادة، حضرات السيدات وال

  
 عقد مؤمتر ثانٍ حاليا يقرتح  ،. وهلذا الســــــبب2020يف عام  14أربعة مقاصــــــد من املقاصــــــد العشــــــرة للهدف  هناك  

، تشـرتك يف اسـتضـافته حكومة كل من كينيا والربتغال يف لشـبونة. وسـيكون من 2020لألمم املتحدة معين باحمليطات يف عام 
على النجاح يف بلوغ  ةربهنالعلى  2020أن نكون قادرين يف عام  ،مية املستدامةبالنسبة إىل مجيع أهداف التن ،األمهية مبكان

ككل.   2030  خطة التنمية املســــــــــــتدامة لعام األربعة، وبالتايل التبشــــــــــــري باخلري بالنســــــــــــبة إىل التقدم يف 14مقاصــــــــــــد اهلدف 
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اصد األربعة نفيذ الكامل لتلك املقتقاء الهنا يف جلنة مصايد األمساك، إب األيام القليلة القادمة، أطلب منكم مجيعا، وخالل
  يف صدارة اعتباراتكم.

  
مجيعا على أن  كم. وأحث2020وإن جدول أعمال العمل بشـــــــــــــأن احمليطات حافل وحنن منضـــــــــــــي قدما حنو عام   

ا األمم املتحدة واليت ميكن الوصـــــــــــــول إليها من خال ل تكونوا على إملام مبجتمعات العمل من أجل احمليطات اليت أنشـــــــــــــأ
مؤمترات دولية ذات أمهية مباشـــــــــرة وهناك  .وأن تكونوا جزءا منها ،oceanconference.un.orgاملوقع الشـــــــــبكي التايل: 

اية أكتوبر/تشـــــــرين األول،  بالنســـــــبة إليكم مجيعا ســـــــتعقد هذه الســـــــنة على غرار مؤمتر "حميطنا" يف بايل، إندونيســـــــيا، يف 
اية نوفمرب/تشــــــــــرين الثاين. ويف اللجنة احلكومية الدولية لعلوم احملومؤمتر االقتصــــــــــاد األزرق املســــــــــتدام يف نريو  يطات يب يف 

تحضـــــــــــريية يف األعمال ال يف حني أنلتابعة لليونســـــــــــكو، جيري حاليا تصـــــــــــميم حمتوى عقد األمم املتحدة لعلوم احمليطات ا
الوالية  ملناطق الواقعة خارج نطاقمؤمتر التنوع البيولوجي البحري يف اأعمال النطالق على قدم وســـــــــــــــاق نيويورك جارية 

النسبة إىل الذين بيف جامايكا تتشكل معامل مدونة التعدين للسلطة الدولية لقاع البحار. و بينما الوطنية يف سبتمرب/أيلول. 
للجنة وسأتابع باهتمام كبري مداوالت دورة ا ،هذا ليس الوقت املناسب لغض الطرف عما جيريف ،مهم سالمة احمليطات

  وأتطلع إىل االنضمام إليكم يف عملكم املقبل. هاتائجون
  
  

  وشكرا على حسن إصغائكم.
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  واو المرفق
  

  2021-2018 للفترة األسماك مصايد للجنة السنوات المتعدد العمل برنامج
  

  للجنة العامة األهداف -أّوالً 
  
 املائية، حياءاأل وتربية األمساك يدمصــــــــا جمايل يف املنظمة عمل (اللجنة) برنامج األمساك مصــــــــايد جلنة تســــــــتعرض -1

 املائية األحياء وتربية األمساك مبصـــايد املتعلقة احملددة املســـائل ضاســـتعرا إليها ويســـند الربامج هذه مثل تنفيذ على وتشـــرف
  .يور د لبشك) أعضاء بلدان( عضو بلد من طلب على بناءً  أو العام، املدير أو املنظمة جملس إليها حييلها اليت
  

  2021-2018 للفترة المنشودة النتائج -اثانيً 
  

  استعراض حالة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم -ألف
  
  :النتيجة -2
  

تزويد اجمللس واملؤمتر واجملتمع الدويل ككل بآخر املعلومات وباملشـــــــورة احملّددة بشـــــــأن حالة مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء 
  خالل الدورات املزمع عقدها.تعاجل اليت املهمة ايا احملّددة املائية يف العامل والقض

  
  املؤشرات والغايات:  -3
  

رفع توصيات واضحة ودقيقة وتوافقية تستند إىل آخر املعلومات بشأن حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل 
ما وقرارا   ما.إىل اجمللس واملؤمتر بوصفها قاعدة متينة لتوجيها

  
  املخرجات:  -4
  

م ما وقرارا   ا.نظر اجمللس واملؤمتر بشكل إجيايب يف التوصيات الواضحة والدقيقة والتوافقية اليت تشكل قاعدة متينة لتوجيها
  
  األنشطة:  -5
  

  ناقشات عامة حول احلالة الراهنة ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل.ملاللجنة إجراء 
  

  دة ذات األمهية املواضيعية خالل الدورات املزمع عقدها.قضايا احملدّ المعاجلة 
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  أساليب العمل:  -6
  

  التشاور الوثيق مع الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين.
  

  إجراء املكتب لعمل ما بني الدورات بدعم من األمانة لتحديد املواضيع ذات األمهية بالنسبة إىل وضع جدول األعمال.
 

  راتيجية وتحديد األولويات وتخطيط الميزانيةوضع االست  -باء
 
  النتيجة:  -7
  

ا وبراجمها  توفري توصــــــــيات اللجنة لقاعدة متينة بالنســــــــبة إىل توجيهات اجمللس وقراراته بشــــــــأن اســــــــرتاتيجية املنظمة وأولويا
  وميزانيتها.

 
  املؤشرات والغايات:  -8
  

ول على فيذ مدونة الســـلوك بشـــأن الصـــيد الرشـــيد (املدونة) للحصـــترويج اللجنة بشـــكل أكرب الســـتبيان املنظمة املتعلق بتن
  الردود والتقليل من القيود اليت حتول دون احلصول عليها.

  
رد األعضاء على استبيان املنظمة املتعلق بتنفيذ املدونة وتزويد املنظمة باملعلومات ذات الصلة بشأن مصايد األمساك وتربية 

  ة واللجان الفرعية التابعة هلا.األحياء املائية من خالل اللجن
  

رفع اللجنة لتوصـــــــيات واضـــــــحة وحمّددة إىل اجمللس بشـــــــأن االســـــــرتاتيجيات واألولويات والربامج وامليزانية يف جمايل مصـــــــايد 
  األمساك وتربية األحياء املائية.

  
امج العمل وامليزانية ة األجل وبرنإبراز توصـــيات اللجنة املتعلقة باجلوانب ذات الصـــلة باإلطار االســـرتاتيجي واخلطة املتوســـط

  يف تقرير اجمللس.
 
  املخرجات:  -9
  

  لقطاعية وامليزانيات.االسرتاتيجيات واألولويات والربامج ابشأن توصيات واضحة ودقيقة وتوافقية زّود اجمللس بإعداد تقرير للجنة ي
 

  األنشطة:  -10
  

بية األحياء ملختصة بتجارة األمساك واللجنة الفرعية املختصة برت استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية ا
  املائية واألجهزة الدستورية أو األجهزة أو املؤسسات األخرى املعنية.

  
  استعراض املشورة اليت تقدمها املؤمترات اإلقليمية يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

  
  زانية يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.استعراض تنفيذ برنامج العمل واملي
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  صياغة التوصيات بشأن االسرتاتيجيات واألولويات والربامج وامليزانية املتعلقة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية.
 

  أساليب العمل:  -11
  

  التشاور الوثيق مع الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين.
  

  ارات املنظمة املعنية.التعاون الوثيق مع إد
  

  التنسيق مع اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك واللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية واألجهزة الدستورية األخرى.
  

  التنسيق مع جلنة املالية بشأن املسائل املالية وتلك املتصلة بامليزانية.
  

  املتعلقة باالسرتاتيجية واألولويات. املسائل خبصوصالتنسيق مع جلنة الربنامج 
  

  املناسب.  بالشكلرفع تقرير عن نتائج اللجنة بشأن مسائل الربنامج وامليزانية إىل اجمللس 
 

  إسداء المشورة حول مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالمية  -جيم
  

  النتائج  -12
  
  لعاملية.مسائل السياسات واملسائل التنظيمية ا بشأنراته ر توصيات اللجنة قاعدة متينة لتوجيهات املؤمتر وقراتوفّ 
 

  املؤشرات والغايات:  -13
  

اســـتخدام املشـــورة والتوصـــيات لتوجيه اإلجراءات والســـياســـات بحصـــول البلدان األعضـــاء على قيمة من مداوالت اللجنة 
  احمللية على حنو ما تبلغ عنه املنظمة.

  
العاملية يف  مســائل الســياســات واملســائل التنظيمية بشــأنحة وحمّددة إىل املؤمتر رفع اللجنة على وجه الســرعة لتوصــيات واضــ

  جماالت واليتها.
  

  سائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية يف تقرير املؤمتر.املتعلقة مبإبراز توصيات اللجنة 
 

  املخرجات:  -14
  

  السياسات.واخلاصة باألطر أو الصكوك التنظيمية  بشأنملؤمتر إىل ارفع اللجنة لتوصيات واضحة وحمّددة وتوافقية 
  

دف تيسري تنفيذ الصكوك، منها    :على سبيل الذكر ال احلصر اختاذ أعضاء اللجنة مجيع اإلجراءات الالزمة 
  

  اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر؛
  طوط التوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة العلم؛واخل
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  اليت تتخذها دولة امليناء؛ واالتفاق بشأن التدابري
  واخلطوط التوجيهية خلطط توثيق املصيد؛

  واخلطوط التوجيهية بشأن وسم معدات الصيد.

األنشطة:  -15

  استعراض حالة الصكوك الدولية ذات الصلة يف جماالت اختصاص اللجنة.

يف احللول املمكنة لدعم العمل املّتســــــــــــق لألعضــــــــــــاء فرادى أو مجاعة من خالل املنظمة واألجهزة األخرى املعنية يف النظر 
  جماالت اختصاص اللجنة.

  رفع تقرير عن نتائج اللجنة بشأن مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية إىل املؤمتر بالشكل املناسب.

  لجنةفعالية تخطيط عمل ال  -اثالثً 

النتيجة:  -16

  هة حنو اإلجراءات.تعمل اللجنة بصورة فعالة وكفؤة وشاملة وموجّ 

املؤشرات والغايات:  -17

تُرفع إىل  دة موجهة حنو اإلجراءاتها على توصــــــيات حمدّ ؤ واحتوا ،اللجنة بالرتكيز وتقاريرها باإلجياز أعمالم جداول اتســــــا
  اجمللس واملؤمتر على حٍد سواء.

ميع لغات املنظمة قبل جب حالة املوارد الســـــــمكية وتربية األحياء املائية يف العاملتقرير لجنة، مبا يف ذلك اليع وثائق مجإتاحة 
  لدورة بأربعة أسابيع على األقل.انطالق ا

  تقييم النتائج وتنفيذ برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات.

املخرجات:  -18

ىل واحتواؤها على توصــــــيات حمّددة موجهة حنو اإلجراءات تُرفع إ ،وتقاريرها باإلجياز اللجنة بالرتكيز أعمالاتســــــام جداول 
  اجمللس واملؤمتر على حٍد سواء.

  .2018يف عام  2019-2016املصادقة على التقرير املرحلي عن برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات للفرتة 

  .2018يف عام  2021-2018اعتماد برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة 
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األنشطة:  -19

  استعراض ممارسات اللجنة والئحتها الداخلية، إذا دعت احلاجة إىل ذلك.

  النظر يف طرق حتسني عقد الدورات، مبا يف ذلك االستخدام األكثر كفاءة للوقت املتاح.

ا، وتيسري أحداث جانبية أكثر تركيز  مع القضايا الرئيسية اليت  ااً وتنسيقاً متاشيً االعرتاف بأمهية االجتماعات اجلانبية وفائد
  تتناوهلا الدورات الرئيسية.

  تيسري املزيد من التنسيق والتعاون مع اللجان الفرعية واللجان الفنية األخرى.

  إيالء االهتمام املستمر للرتتيبات الفعالة لوضع جداول األعمال وصياغة التقرير النهائي.

  أساليب العمل  -رابًعا

بشـــــــأن املنظمة، وتنســـــــق مع جلنة الربنامجرعاها تاليت تتعاون اللجنة مع األجهزة الدســـــــتورية وغريها من األجهزة   -20
جهزة امليزانية وكذلك مع األباملتعلقة املسائل املالية و ص املسائل املتعلقة باالسرتاتيجية واألولويات، ومع جلنة املالية يف ما خي

  املنظمة.الرئاسية املعنية األخرى يف 

تنسق مع منظمات دولية أخرى نشطة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.و   -21

يتزايد أيضــــاو تضــــطلع باألنشــــطة املنتظمة لفرتة ما بني الدورات اليت يُيســــرها الرئيس واملكتب بدعم من األمانة. و   -22
  ما بني مكاتب اللجنة واللجان الفرعية. التنسيق يف

ُتشجع وتُيّسر مشاركة مراقبني مبن فيهم منظمات اجملتمع املدين.و   -23

ق الرئيس مع املنظمة من خالل إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.ينسّ و   -24



ي  األسماك مصا�د  للجنة والثالثون الثالثة الدورة ُعقدت
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