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 الوثيقة  هذه إعداد

هي النسخة النهائية من التقرير كما وافقت عليه جلنة مصايد األمساك يف دورهتا الرابعة والثالثني اليت عقدت من   هذه
 .2021 شباط /فرباير 5 إىل 1

 مقتطف
 . 2021شباط  /فرباير 5  إىل 1الدورة الرابعة والثالثون للجنة مصايد األمساك من  قدتعٌ 

 إّن اللجنة: 

األغذية والزراعة (املنظمة) إلعدادها تقرير "حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل"  نظمةمب نّوهت ) أ(
من املنظمة أن ُتدرج يف اإلصدارات املقبلة من تقرير "حالة املوارد السمكية وتربية األحياء    وطلبت  ؛2020لعام  

الوضع اإلقليمي لألرصدة السمكية، إقرارًا ابجلهود املائية يف العامل"، حتسينات منهجية تعكس على حنو أفضل 
اكتمال   مع ضمان  بتقييمات،  املصحوبة  األرصدة  عدد  وز�دة  السمكية  األرصدة  تكوين  إعادة  إىل  الرامية 

بتعزيز متانة عملية استعراض األقران وطابعها التشاركي، وبتوزيع التقرير على األعضاء   وأوصت.  السالسل الزمنية
 فرتة كافية من نشره؛قبل 

عن جلنة مصايد األمساك   الصادر  2021بشأن استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية لعام    اإلعالن  وأقّرت ) ب(
 قرار إجتديًدا اللتزامها مبدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، واالعرتاف ابلتحّوالت اجلارية يف هذا القطاع منذ  

 يف  الصمود  على  وقدرته  القطاع  هذا  استدامة  ضمان   أجل   من  األولو�ت  ركيزت  حمور  حتديد  وإعادة  املدونة،
 البعيد؛ املدى

اللجنة بشأن استدامة مصايد األمساك   و�شدت )ج( أعضاء املنظمة وجلنة مصايد األمساك، مبا يتفق مع إعالن 
وتربية األحياء املائية، من أجل إدراج مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ابلكامل يف املناقشات أثناء التحضري 

 لقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية؛

 عشرة   السابعة   الدورة  وتقرير  املائية،  األحياء  برتبية  املختصة  الفرعية  للجنة   العاشرة  الدورة  تقرير  علىوصادقت   ) د(
األمساك؛  بتجارة املختصة الفرعية للجنة

 ابلتوّسع يف بلورة الرب�مج العاملي املتكامل لرتبية األحياء املائية املستدامة؛  وأوصت ) ه(
 على  قائمة  2025-2021امليكروابت للفرتة  احلاجة إىل خطة عمل للمنظمة بشأن مقاومة مضادات    وأيّدت ) و(

 القدرات؛ وبناء التدريب جمايل يف األعضاء احتياجات مراعاة  يشمل مبا للمخاطر، وحتليل املتينة العلمية األدّلة 

العامل،    ورّحبت ) ز( املائية لألغذية والزراعة يف  الوراثية  التقرير عن حالة املوارد  ابلتوّسع يف بلورة   وأوصتإبصدار 
 مسودة خطة عمل عاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة؛ 

األلفيــــة +  ورّحبــــت )ح( ــائيــــة خالل  املــ تربيــــة األحيــــاء  العــــاملي عن  الصــــــــــــــني    يف  20بعقــــد املؤمتر  شــــــــــــــــــانغهــــاي، 
 )؛2021أيلول /سبتمرب  22-27(

 ابعتبارها  2021مبواصلة بلورة اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن تربية األحياء املائية املستدامة يف عام    ورّحبت )ط(
من املنظمة النظر يف التوجيهات  وطلبتأداة ملزيد من بلورة السياسات الوطنية يف قطاع تربية األحياء املائية،  
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ملموسة ابلنسبة إىل هذا القطاع بشأن األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتنمية   املتاحة الختاذ إجراءات
 املستدامة والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته استناًدا إىل السياقات والقدرات واألولو�ت الوطنية؛

العاملية حول   وطلبت )ي( التجارة  منظمة  اجلارية يف  املفاوضات  إطار  الفين يف  الدعم  توفري  مواصلة  املنظمة  من 
 اإلعا�ت املقدمة ملصايد األمساك؛ 

املنظمة االستمرار يف تزويد األعضاء ابلدعم الالزم لوضع وتنفيذ خطط عمل وطنية ملكافحة الصيد   من  وطلبت ) ك(
 م؛ غري القانوين دون إبالغ ودون تنظي 

للمشورة العلمية اليت تسديها املنظمة هليئة الدستور الغذائي، وأعادت التأكيد على  القوي  دعمها عن وأعربت ) ل(
 ضرورة توفري التمويل الكايف؛ 

املنظمة املضي قدًما يف تعاو�ا مع اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية املهّددة   و�شدت ) م(
 د الدويل حلفظ الطبيعة؛ ابالنقراض واالحتا

شّددت على أمهية توافر البيا�ت الدقيقة لدعم عمليات صنع القرار والوظيفة ذات الصلة اليت أتخذها   وإذ )ن (
املنظمة على عاتقها يف جماالت مجع اإلحصاءات املتعلقة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية وحتليلها ونشرها، 

دة األعضاء على تعزيز قدراهتم يف جمال اإلحصاءات وتوفري البيا�ت خاصة من املنظمة أن تواصل مساع  طلبت
 يف احلاالت اليت تفتقر إىل البيا�ت، وكذلك إلدماج التكنولوجيات املبتكرة؛ 

ورّحبت مبسودة الرؤية واالسرتاتيجية لعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال التغذية وأثنت على آلية التشاور  )س(
 ة لوضع هذه املسودة؛الشاملة املتبع

وطلبت الدعم من املنظمة يف جمال تنمية القدرات، وأّكدت على ضرورة تسليط الضوء على مسائل املساواة  ) ع(
 ومتكني الشباب ضمن هذه االسرتاتيجية؛ بني اجلنسني والشؤون اجلنسانية

مبادرة   علًما  وأحاطت )ف( تنفيذ  احمليطات، ومبواصلة  املطّلة على  للبلدان  املستدامة والشاملة  االقتصادات  أبمهية 
احلصول على معلومات إضافية  وطلبت ،2030املنظمة للنمّو األزرق دعًما لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

تنمية أجل  الزرقاء" من  للموانئ  إنشاء "شبكة طوعية  اقرتاح  األعضاء املناط  بشأن  مع  الساحلية ابلتعاون  ق 
 واملنظمات املعنية؛ 

 واحلرفية وتكثيف الدعم املقّدم لألعضاء؛ األمساك صغرية النطاقتكثيف العمل لدعم مصايد  وطلبت ) ص(
 وأوصت  ،2022التزامها إبحياء السنة الدولية ملصايد األمساء وتربية األحياء املائية احلرفية يف عام    عن  وأعربت ) ق(

 الصلة؛ ذات الفعاليات يف النطاق الصغرية املائية األحياء وتربية األمساك مصايد أمهية بتعزيز

مبا أحرزه األعضاء من تقدم للوفاء مبسؤولياهتم كدول علم وميناء ودول ساحلية ودول أسواق، كما   ورّحبت ) ر(
ذلك ازد�د االلتزام العاملي يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء وك  رّحبت ابرتفاع عدد األطراف

على ضرورة بذل    شّددتلتنفيذ هذا االتفاق على حنو فعال وشّجعت على االمتثال له بقدر أكرب، ولكّنها  
 مزيد من اجلهود ملواجهة التحد�ت اليت تعرتض مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ 

لنقل املربّدة وسفن التموين من أجل تنفيذ االتفاق وسواه من السجل العاملي لسفن الصيد وسفن ا  بدور  وأقّرت )ش(
 إىل مواصلة العمل على تطوير السجل العاملي؛   ودعتصكوك ومبادرات دولية، 
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املنظمة إىل املضي قدًما يف وضع اخلطوط التوجيهية الطوعية من أجل تنظيم عمليات املسافنة ورصدها  ودعت ) ت(
 للخرباء من أجل استعراض املسودة؛ ومراقبتها والدعوة إىل عقد مشاورة 

على عمل املنظمة إلعداد اخلطوط التوجيهية الفنية بشأن املنهجيات واملؤشرات لتقدير حجم الصيد   وأثنت ) ث(
تنظيم وأثره،   إبالغ ودون  دون  القانوين  القانوين غري  إعداد هذه   ودعتغري  التقدم يف  إىل مواصلة  املنظمة 

 اخلطوط التوجيهية الفنية؛ 
بعمل املنظمة من أجل حتقيق استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية من خالل اتباع ُ�ج تعاونية   ونّوهت )خ(

العاملية واإلقليمية املعنية،   من املنظمة املضي قدًما يف مؤازرة هذا   وطلبتمع املنظمات واألجهزة واملبادرات 
 العمل؛

اء املشورة الفنية وتقدمي املعلومات ذات الصلة، مبا يف  من املنظمة، ضمن نطاق واليتها، مواصلة إسد  وطلبت ) ذ(
ذلك حول أهداف الصكوك املوجودة اخلاصة مبصايد األمساك وتنفيذها يف سياق املداوالت بشأن صك دويل 
ملزم قانوً� يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة 

 على حنو مستدام؛ واستخدامهرج نطاق الوالية الوطنية خا

على الدور احملوري الذي تضطلع به املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك واهليئات االستشارية   وشّددت )ض(
اإلقليمية ملصايد األمساك، ضمن نطاق اختصاصها، يف تنفيذ الصكوك الدولية املتعلقة مبصايد األمساك مثل  

 تلك الرامية إىل مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ 

أمهية السالمة يف البحر وظروف العمل يف قطاع مصايد األمساك ورّحبت ابلتعاون الوثيق بني   على  ّددتوش )ظ(
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية، مبا يف ذلك من خالل جمموعة العمل 

من املنظمة العمل   وطلبت سائل ذات الصلة،  ابلصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وامل  املعنية املشرتكة  
على توطيد التعاون الدويل بقدر أكرب ابلنسبة إىل قضا� الصحة الوظيفية والسالمة يف قطاعي مصايد األمساك 

 األحياء املائية وتشجيع العمل الالئق لصيادي األمساك والعاملني يف جمال األمساك؛  وتربية

مراعاة التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأة أتثرياته   ا الفنية من أجلمن املنظمة تعزيز توجيهاهت  وطلبت ) غ(
 على إدارة مصايد األمساك وتطوير تربية األحياء املائية؛ 

 الزراعية   القطاعات  خمتلف  عــرب  البيولــوجي  التنــوع  تعمــيم  بشــأن   املنظمــة  اســرتاتيجية  لتنفيــذ  العمــل  خبطــة  ورّحبت ) أأ(
 )؛ 2023- 2021(

وتوقفت عند أمهية تدابري احلفظ الفعالة األخرى القائمة على املناطق من أجل حتقيق عدد من أهداف التنمية  ) بب(
املستدامة والغا�ت العاملية على صعيد التنوع البيولوجي، وطلبت من املنظمة إصدار خطوط توجيهية عملية 

 تلك التدابري وتطبيقها؛  ونشرها على نطاق واسع لدعم األعضاء يف سعيهم إىل حتديد

وطلبت أن تواصل املنظمة عملها مع اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض  )جج(
واملنتد�ت ذات الصلة للمساعدة على ضمان أن تستند القرارات الصادرة عن تلك املنتد�ت وتنفيذها إىل 

 ة وإىل املعلومات الفنية ذات الصلة؛ أفضل املعلومات العلمية املتاح
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وأشارت إىل الدور اهلام الذي تضطلع به املنظمات اإلقليمية االستشارية ملصايد األمساك واملنظمات اإلقليمية  ) دد(
إلدارة مصايد األمساك وسواها من مبادرات إقليمية من أجل تعميم التنوع البيولوجي يف عملية صون املوارد 

 ، وطلبت من املنظمة تكثيف دعمها هلا يف هذا اجملال؛ى حنو مستداماملائية واستخدامها عل

ووافقت على املواظبة على عقد مشاورات شفافة وشاملة حول اقرتاح إنشاء جلنة فرعية جديدة معنية إبدارة  ) هه (
سة مصايد األمساك بقيادة رئيس جلنة مصايد األمساك وتطّلعت إىل تقدمي اقرتاح هبذا الشأن خالل الدورة اخلام

 والثالثني للجنة؛ 

) ودعت املنظمة إىل إدراج مصايد األمساك 2031-2022ورّحبت بوضع اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة ( ) وو(
وتربية األحياء املائية ابلكامل ضمن التطلعات األربعة اجلديدة من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل 

 وحياة أفضل؛

ذات   ) زز( العمل  جماالت  السنتنيوأقّرت  فرتة  املائية خالل  األحياء  وتربية  األمساك  مصايد  إىل  ابلنسبة   األولوية 
 ؛ 2020-2021

وأوصت األجهزة الرائسية املختصة يف املنظمة ابلبحث على النحو الواجب يف إمكانية إدراج اإلجراءات املشار  )حح(
 األمساك؛ الصادر عن جلنة مصايد 2021إليها يف اإلعالن بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية لعام  

وأّكدت جمدًدا أمهية الدور الذي تؤديه املنظمة من أجل مجع اإلحصاءات عن مصايد األمساك وتربية األحياء   )طط(
املائية وحتليلها ونشرها، مبا يف ذلك البيا�ت املصنفة حسب نوع اجلنس حيثما أمكن ذلك، وطلبت من املنظمة 

ت إضافية لتحسني نظم مجع البيا�ت، خاصة ابلنسبة إىل مصايد األمساك إطالع األعضاء على أي احتياجا
 وتربية األحياء املائية الصغرية النطاق واحلرفية؛

الفعاليات   )يي( املائية يف  األحياء  وتربية  األمساك  مصايد  أمهية  إبراز  على  مع شركائها،  ابلتعاون  املنظمة،  وحّثت 
 واملبادرات ذات الصلة؛

لرتويج للتجارب واملمارسات اجليدة، مبا يف ذلك من خالل التعاون بني بلدان اجلنوب وحّثت املنظمة على ا )كك (
 والتعاون الثالثي يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛ 

وأبدت أتييدها للمنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية وطلبت من املنظمة احلرص ابلنسبة إىل أنشطة املنصة  ) لل (
ن تشمل قضا� متعلقة بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء الدولية على أ

املائية، وطلبت من املنظمة أن تعّد مفهوًما متينًا لتمويل املنصة الدولية يكون قائًما على املسامهات الطوعية 
الدولية وتنقيحها، على أن العمل على بلورة اختصاصات املنصة  ختضع ملزيد من االستعراض من   ومواصلة 

 جانب جلنة الرب�مج وجملس املنظمة؛ 

ومشروع بر�مج العمل   2021-2018ووافقت على التقرير املرحلي عن بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة   )مم (
الواثئق وقّدمت عدة توصيات هبذا الصدد، وشّددت على أمهية إعداد    2023-2020املتعدد السنوات للفرتة  

 يف الوقت املناسب؛

 وانتخبت الرئيس ونواب الرئيس للدورة اخلامسة والثالثني للجنة مصايد األمساك؛  )ن ن (

واتفقت اللجنة على أن تعقد الدورة اخلامسة والثالثني للجنة مصايد األمساك يف روما خالل الفرتة املمتدة من  )سس(
 .2022سبتمرب/أيلول  9إىل  5
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 )19وتربية األحياء املائية (الفقرة  بر�مج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمايل مصايد األمساك )15(

 )20املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية (الفقرة  )16(

 )21بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة (الفقرة  )17(
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 الدورة  افتتاح

ــاك   -1 األمســـــ ــد  مصــــــــــــــــــــــايـــــ ــة  ــنـــــ جلـ ــقـــــــدت  ــة)  عـ ــلـــجـــنـــــ ــتـــــــدة  (الـ املـــمـ ــفـــرتة  الـ خـــالل  ــثـــالثـــني  والـ ــة  ــعـــــ الـــرابـ ــا  دورهتـــــ
ــباط 5 إىل  1 من  ــتثنائية يف ظّل تفشــــي جائحة  2021 فرباير/شــ ــورة اســ ــي بصــ . وقد انعقدت هذه الدورة بشــــكل افرتاضــ

والشــواغل الصــحية والقيود املتصــلة هبا. وجاء ذلك عقب مشــاورات أجراها املكتب وإقرار أعضــاء  العامل   يف   19-كوفيد 
 اللجنة للرتتيبات البديلة لعقد الدورة بشكل افرتاضي. 

. ووافقت ل دورة عادية رمسية للجنةأن االجتماع االفرتاضـــــي يشـــــكّ على  مداوالهتا، قبل انطالق  ،أكدت اللجنةو  -2
قد تتعارض مع عقد االجتماع  مواد  ةعلى إدارة هذه الدورة وتعليق أيا املعمول هبا ارســــاهتممو اخلية  الد الئحتهاعلى تطبيق  

لة قد االفرتاضــــــــــي ألغراض هذه الدورة. واتفقت اللجنة كذلك على تطبيق أي إجراءات خاصــــــــــة أو أســــــــــاليب عمل معدّ 
 .الالدورة على حنو فعّ أعمال يقتضيها احلال لسري 

ــر الدورة  و  -3 ــاء اللجنة ومراقبون من    96حضــ ــاء يف منظمة األغذية والزراعة    12من أعضــ من الدول األخرى األعضــ
من الوكاالت املتخصـــصـــة لألمم   10وممثلون من    فلســـطني وعضـــو منتســـب واحد يف املنظمةو (املنظمة) والكرســـي الرســـويل  

اجلماعة االســــــــــــــتشــــــــــــــارية للبحوث الزراعية  ني اثنتني من  ومنظمت ،املنظمات احلكومية الدوليةمن    30املتحدة ومراقبون من  
 يف املرفق ابء.ملندوبني واملراقبني قائمة اب تردو . املنظمات غري احلكومية الدوليةمن   32و الدولية

هذه أعمال  ،والثالثني للجنة مصـــــــــــــايد األمساك الرابعة، رئيس الدورة Sidi Mouctar Dickoوافتتح الســـــــــــــيد  -4
 فيها. ابملشاركنيورّحب الدورة  

 .يف املرفق دال نصه يرد بيا�ً  وألقى  الدورة للمنظمة،  العام املدير ،شو دونيو السيد وافتتح -5

 ابلدورة اخلاصة والرتتيبات األعمال جدول اعتماد

مرحلي من مجهورية كور�   "تقرير  2-17بند الاللجنة جدول أعمال الدورة وجدوهلا الزمين مع إضــــــــــــــافة   اعتمدت -6
يف املرفق ألف هبذا التقرير.  املعتمد  ويرد جدول األعمال   .عن بر�مج الشـراكة الرائد إلنشـاء اجلامعة العاملية ملصـايد األمساك

 اللجنة.  قائمة ابلواثئق املعروضة على جيموترد ضمن املرفق  

 اللجنة أسفها للتأخر يف توزيع واثئق الدورة وتوافرها جبميع اللغات الرمسية للمنظمة. وأبدت -7

 الصياغة  جلنة تعيني
وإســبانيا وإندونيســيا والربتغال وبنما ومجهورية كور�  األرجنتني   عضــاء يف جلنة الصــياغة:األما يلي من    مت انتخاب -8

 .جلنة الصياغة رائسةنيوزيلندا تولت بينما  .والسودان والصني وكابو فريدي والنرويج وهولندا والوال�ت املتحدة األمريكية
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وتربية  مصـــــايد األمساك  لضـــــمان احلالة واالجتاهات والقضـــــا� املســـــتجدة واالســـــتجاابت املبتكرة
 إعادة البناء على حنو أفضل األحياء املائية الرشيدة واملستدامة:

 :اللجنةإنَّ  -9

ــدّ  رّكزت ) أ( ــطلع به   دتوشـــــ ــايد األمساك وتربية األحياء  املعلى الدور احليوي الذي تضـــــ نظمة يف ما يتعلق مبصـــــ
على ضـــــــــرورة تعزيز الرتكيز على مصـــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية داخل املنظمة وز�دة    وأكدتاملائية،  
 ؛بروزها

، مبـا  2020"حـاـلة املوارد الســــــــــــــمكيـة وتربيـة األحيـاء املـائيـة يف العـامل" لعـام    إلعـدادهـا تقريرابملنظمـة    ونّوهـت )ب(
التقرير يعّد مطبوًعا مرجعيًا بشــــــــــأن  إن هذا رت القولوكرّ ، 19-يشــــــــــمل الضــــــــــميمة املتعلقة بتأثريات كوفيد

 ؛مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةقطاعي السائدة يف العاملية األوضاع واالجتاهات 

تقرير "حالة املوارد الســـــــــمكية وتربية األحياء املائية  من   درج يف اإلصـــــــــدارات املقبلةاملنظمة أن تُ   من وطلبت )ج(
العامل"، معلومات إضـــــــــافية وحتســـــــــينات منهجية تعكس على حنو أفضـــــــــل الوضـــــــــع اإلقليمي لألرصـــــــــدة   يف

ــمكية،  ــدة املصــــــــحوبة    الرامية إىل هودجلاب  إقرارًاالســــــ ــمكية وز�دة عدد األرصــــــ ــدة الســــــ إعادة تكوين األرصــــــ
بتعزيز متانة عملية ا  اللجنة أيضً  أوصتوعالوة على ذلك،   السالسل الزمنية. اكتمالبتقييمات، مع ضمان  

 ؛، وبتوزيع التقرير على األعضاء قبل فرتة كافية من نشرهوطابعها التشاركياستعراض األقران 
ــاركتفعـيل  املنظمـة إىل  ودعـت ) د( إدارة جمـال  يف    تتيح مـا ـلديهـا من خرباتيف العملـيات اـلدولـية حـيث  تهـا  مشــــــــــــ

وطـأة تغري املنـاخ من  تخفيف  الهـات الفنيـة ـلدعم  التوجي  مصـــــــــــــــايـد األمسـاك، مبـا يف ذـلك من خالل وضــــــــــــــع
 ؛والتكيف معه، وصون البيئة البحرية، واالقتصادات احمليطية املستدامة والشاملة

من  والتناغم يف ما بينهما    هااليت تتســــم حبســــن عمل  على أمهية النظم الوطنية جلمع البيا�ت  أعادت التأكيدو  ) ه(
 ؛دعم عمليات صنع القرار أجل

مبادرة العمل يًدا بيد ملنظمة  ، من خالل  على الفوائد املتوقعة لتنفيذ احللول املبتكرة والتعاون الضوءطت وسلّ  )و(
 ؛األغذية والزراعة على سبيل املثال

ا عن قلقهااللجنة ابلتقدم احملرز يف بعض األقاليم،   بترحّ وفيما   )ز( ــً ــدة    أعربت أيضــ ــتمرار تدهور األرصــ من اســ
ج  بناء على � األمساكدارة مصـــايد  إعلى ضـــرورة حتســـني   وشـــددتد العاملي، الســـمكية البحرية على الصـــعي

دارة  إب  املتعلقة اتيكولوجي، مبا يف ذلك من خالل بناء القدرات وتعزيز الروابط بني صــــــــــــــنع القرار اإلم  االنظ
 ؛فضل العلوم املتاحةأوبني  األمساك،مصايد  

أعضــاء املنظمة وجلنة مصــايد األمساك، مبا يتفق مع إعالن اللجنة بشــأن اســتدامة مصــايد األمساك    و�شــدت )ح(
أثناء    ناقشــــــــــــــاتاملإدراج مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية ابلكامل يف  من أجلاملائية،    وتربية األحياء

 ؛لنظم الغذائيةلالتحضري لقمة األمم املتحدة 
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يف مفاوضـات منظمة التجارة العاملية من أجل حظر أشـكال معّينة  ملموسـة  ل إىل نتيجة أمهية التوصّـ  وأبرزت ) ط(
يف القدرات املفرطة للصـيد ويف الصـيد اجلائر، وإلغاء اإلعا�ت اليت  مبا يسـاهم صـايد األمساك  ملعا�ت اإلمن  

عا�ت جديدة من هذا إعن تقدمي تســهم يف الصــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، وضــرورة االمتناع 
ــليم أب ــبة والفعالة، للبلدان النامية وأقل البلدان النوع، مع التسـ ــورة املناسـ ــيلية، ابلصـ ــة والتفضـ ن املعاملة اخلاصـ

 ؛صايد األمساكملعا�ت  اإلمن مفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن  أمنًوا جيب أن تكون جزءًا ال يتجز 

ــتدامة   ) ي (  ــتقبل، وحتقيق نظم  األغذية  تلبية الطلب على   من أجل وأكدت على أمهية تربية األحياء املائية املســـ يف املســـ
 ؛ ذا الصدد على نطاق صغري واحلرفيني هب األمساك    ستزرعي غذائية مستدامة، وشددت على مسامهة الصيادين وم 

، مع  منذ اعتمادها الصــــيد الرشــــيد (املدونة)مدونة الســــلوك بشــــأن  على صــــعيد تطبيق  ابلتقدم احملرز   وأقرت )ك(
 ؛مزيد من التحسينات إجراءمالحظة وجوب  

تنفيذ املدونة، ال ســــــيما يف ظل   على صــــــعيداملنظمة إىل مواصــــــلة دعم األعضــــــاء لتذليل التحد�ت    ودعت )ل(
 ؛19-التعقيدات اإلضافية اليت تطرحها جائحة كوفيد

يف اجملاالت املتصـــــلة مبصـــــايد األمساك    تعمل خمتصـــــةدولية  و   إقليميةاملنظمة إىل التعاون مع منظمات    ودعت )م(
ــاق واملواءمة بني الطلبات على املعلومات،   ــيق واالتســـ احلد   هبدفوتربية األحياء املائية من أجل ز�دة التنســـ

 ؛من عبء اإلبالغ الواقع على كاهل األعضاء

ــلةاملنظمة إىل   ودعت )ن( ــتبيان    مواصـ ــي من االسـ ــاسـ ــد تنفيذ املدونة،   يف جمالاحلفاظ على الغرض األسـ   مع رصـ
 ؛استخدامه أيًضا لدعم اإلبالغ عن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة يةاإلشارة إىل إمكان

الصــادر عن جلنة مصــايد    2021اإلعالن بشــأن اســتدامة مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية لعام    وأقرت  )س(
األولو�ت من أجــل   حمور تركيزجتــديــًدا اللتزامهــا ابملــدونــة وإعــادة حتــديــد  هبــذه الوثيقــة)    هــاء(املرفق    األمســاك

 ضمان استدامة هذا القطاع وقدرته على الصمود يف املدى البعيد.

قرارات وتوصيات الدورة العاشرة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد  
 2019آب  /أغسطس  27- 23النرويج، ،  تروندهامي، األمساك

 :إّن اللجنة -10

 (اللجنة الفرعية)؛  للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية  األخريةتقرير الدورة  على صادقت ) أ(
ــمل خطة تنفيذابلتوسّـــ  وأوصـــت )ب( ــتدامة، مبا يشـ  ،ع يف بلورة الرب�مج العاملي املتكامل لرتبية األحياء املائية املسـ

 ؛ومع مراعاة البلدان املتوسطة الدخل

إىل االعرتاف على حنو أكرب    املنظمة واألعضــــاء فيها   دعت ،  الســــريع لقطاع تربية األحياء املائية   إىل النموّ وابإلشــــارة   ) ج ( 
 مبا يشمل تربية األحياء الصغرية النطاق واحلرفية، وتوفري مزيد من الدعم؛   تنمية تربية األحياء املائية املستدامة أبمهية  

مواصـلة التعاون بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصـحة احليوان ومنظمة الصـحة على  وشـّجعت ) د(
ــادات امليكروابت العـامليـة ــأن مقـاومـة   وأيـّدت.  يف جمـال مقـاومـة مضــــــــــــ   احلـاجـة إىل خطـة عمـل للمنظمـة بشــــــــــــ

ــادات امليكروابت   ــمل  قائمة على األدّلة العلمية املتينة و   2025-2021لفرتة  لمضـــــــــ حتليل للمخاطر، مبا يشـــــــــ
 ؛مراعاة احتياجات األعضاء يف جمايل التدريب وبناء القدرات
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ــّجعت ) ه( ا  وشـــــــ ــً ــاعدة جهات م  بلورةأيضـــــــ ــمن إطار مكّون طويل األمد مبســـــــ لرب�مج العاملي  ااحنة متعددة ضـــــــ
ـــتدامـة يتـناول األمن البيولوجي لرتبـية األحـياء اـملائـية، ابلتعـاون مع منظمـة  املتكـامـل   لرتبـية األحـياء اـملائـية املســــــــــــ

 ؛الصحة العاملية

 ؛إبصدار التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل ورّحبت )و(

الوراثية املائية لألغذية والزراعة ومواصـــلة العمل  ع يف بلورة مســـودة خطة عمل عاملية للموارد ابلتوسّـــ  وأوصـــت )ز(
  ؛على تطوير نظام معلومات عاملي، مبا يشمل سجالً جلميع األنواع املستزرعة

ــة    ورّحبـــت )ح( ــة خالل األلفيـ ــائيـ املـ ــاء  ــة األحيـ ــاملي عن تربيـ ــد املؤمتر العـ الصــــــــــــــني    20+بعقـ ــاي،   يف شـــــــــــــــــانغهـ
 ؛على املشاركة فيهاألعضاء مجيًعا   وشّجعت)  2021سبتمرب/أيلول   22-27(

ــرة  بتورحّ  ) ط( ــافة الدورة احلادية عشـــــ ــتضـــــ ــيك من أجل اســـــ حبفاوة ابلدعوة الكرمية اليت وجهتها حكومة املكســـــ
 ؛)2021نوفمرب/تشرين الثاين   18-15للجنة الفرعية يف مرييدا، املكسيك (

  2021لطوعية بشـــــــــــــأن تربية األحياء املائية املســـــــــــــتدامة يف عام  اخلطوط التوجيهية ا  مبواصـــــــــــــلة بلورة ورّحبت )ي(
عقد مبا يف ذلك عن طريق أداة ملزيد من بلورة الســــــــــياســــــــــات الوطنية يف قطاع تربية األحياء املائية   ابعتبارها

ــاورات إقليمية بغرض  ــياق، . و هذه اخلطوط التوجيهيةإعداد  مشـ اللجنة من املنظمة النظر  طلبتيف هذا السـ
ــبـة إىل هـذا القطـاع بشـــــــــــــــأنيف التوجيهـات املتـاحـة الختـاذ إجراءات ملموســـــــــــــــة   األبعـاد االجتمـاعيـة    ابلنســــــــــــ

السياقات استناًدا إىل  - وطأته واالقتصادية والبيئية للتنمية املستدامة والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من
 والقدرات واألولو�ت الوطنية.

 األمساك بتجارة املختصــة الفرعية عشــرة للجنة  الســابعة  الدورة  عن الصــادرة  والتوصــيات  القرارات
 2019 الثاين تشرين/نوفمرب 29-25إسبانيا،  فيغو، األمساك، مصايد للجنة التابعة

 :اللجنةإنَّ  -11

 ؛األخرية هتادور يف  (اللجنة الفرعية) لجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساكالصادر عن التقرير ال أقّرت ) أ(

ــارت )ب( ــفتها بالفرعية  لجنة األمهية اليت تؤديها اللوظيفة احلامسة اإىل  وأشـ ص املنتدى العاملي املصـ ــّ حســـب  فخصـ
مصـــــــايد األمساك وتربية منتجات  لتجارة الدولية يف اليت تنطوي عليها املناقشـــــــة اجلوانب الفنية واالقتصـــــــادية  

 ؛األحياء املائية
مصــايد  منصــفة يف منتجات  فتوحة وغري متييزية و مجتارة دولية قائمة على القواعد و وجود  على أمهية  وأكّدت )ج(

وينبغي .  املعنيـةاإلقليميـة واملتعـددة األطراف  املنتـد�ت  األمسـاك وتربيـة األحيـاء املـائيـة، من خالل التعـاون يف  
ــم ابل  مرتبطة هبافنية  تدابري جتارية و  ةيأل ــفافأن تتســـــ ــتند إىل األدلة العلمية وجيب أّال  وأنة يشـــــ إىل  ؤدي تتســـــ

 الصون؛ض تدابري يو تق إىلخلق حواجز غري ضرورية أمام التجارة أو 

يف التجارة    ة فعال النطاق واحلرفية مشـــــــاركة  أمهية مشـــــــاركة اجلهات الفاعلة الصـــــــغرية  على    التأكيد  وأعادت )د( 
ىل األســــــــــواق ملصــــــــــايد  نفاذ إ ال إمكانية  املزيد من الفرص و إاتحة  تشــــــــــجيع  من خالل  الدولية، مبا يف ذلك  

 واحلرفية؛   األمساك وتربية األحياء املائية الصغرية النطاق 
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ملنظمة اليت أتخذها ا صــنع القرار والوظيفة ذات الصــلة  عمليات البيا�ت الدقيقة لدعم  توافر  على أمهية    ت د شــدّ و  ) ه ( 
 ؛ صايد األمساك وتربية األحياء املائية وحتليلها ونشرها املتعلقة مب حصاءات اإل مجع جماالت  يف على عاتقها 

د يصــــــــاخاصــــــــة مبتوجيهات طوعية وغري ملزمة وعملية وضــــــــع   من أجلنظمة مواصــــــــلة العمل امل و�شــــــــدت )و(
ابالســتناد إىل  د األمساك،يملســؤولية االجتماعية يف ســالســل قيمة مصــااب تتعلقاألمساك وتربية األحياء املائية  

 ؛صلحة املعنينيمع الوكاالت املتخصصة وأصحاب امل ابلتعاون التوجيهية الدولية القائمة طوط الصكوك واخل

ــتمرار ال أتييدها عن  وأعربت )ز( ــأنســــ ــايد  يف  ابلتجارة  املتعلقة اخلدمات  العمل بشــــ   األحياء  وتربية األمساك  مصــــ
 القيمة؛  سلسلة منظور  ابستخدام  املائية

، مع  املعنيةنظمة ومنظمة التجارة العاملية واملنظمات الدولية األخرى املبني القائم ابلتعاون اإلجيايب  وأشــــادت )ح(
 ؛مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةمنتجات  ر األساسية يف جتارة  الرتكيز على العناص

  حول   العاملية التجارة  منظمة  يف اجلارية  املفاوضـــــــات إطار يفالدعم الفين  وفري  نظمة مواصـــــــلة تاملمن   وطلبت ) ط(
 األمساك؛ ملصايد  املقدمة  اإلعا�ت

وضـــــع وتنفيذ خطط عمل وطنية ملكافحة  ابلدعم الالزم لاألعضـــــاء  داالســـــتمرار يف تزوينظمة  امل من  تطلبو  )ي(
 تنظيم؛ ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد

 ديكعادت التأيئة الدســـــتور الغذائي، وأهلنظمة  ســـــديها املالقوي للمشـــــورة العلمية اليت ت اعن دعمه  تأعربو  )ك(
وكذلك من خالل املســـــــامهات الطوعية املتعددة الســـــــنوات،  يشـــــــمل ، مبا الكايفالتمويل  على ضـــــــرورة توفري  

 ن؛التعاون مع املنظمة العاملية لصحة احليوااستمرار 

  دة املهدّ  الربية والنبااتت  احليوا�ت أبنواع  الدولية  التجارة اتفاقيةعاو�ا مع  املضــي قدًما يف تنظمة  امل  و�شــدت )ل(
  االقرتاحات بشــــــــــأن   والفنيةاملشــــــــــورة العلمية  إســــــــــداءواالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، مبا يف ذلك   ابالنقراض

 .القوائم  هذه طبيقوت قوائم يف  جتار�ً  املستغلة املائية األنواع إبدراجوالقضا� ذات الصلة 

 2030 عاماملائية يف تنفيذ خطة  األحياءشعبة مصايد األمساك وتربية  مسامهة

 :اللجنة إنّ  -12
األمن الغذائي والتغذية ويف اجلهود الرامية إىل حتقيق على مسـامهة مصـايد األمساك وتربية األحياء يف   شـددت ) أ(

وغري ذلك   14، مبا يشــمل أوجه التآزر والروابط بينها وبني اهلدف  2030ذ خطة التنمية املســتدامة لعام  تنفي
 من أهداف التنمية املستدامة؛

من املنظمة أن تواصـــل مســـاعدة األعضـــاء على تعزيز قدراهتم يف جمال اإلحصـــاءات وتوفري البيا�ت   وطلبت )ب(
 ة؛خاصة يف احلاالت اليت تفتقر إىل البيا�ت، وكذلك إلدماج التكنولوجيات املبتكر 

وأـشارت إىل اـستخدام بيا�ت حمددة وردت يف اـستبيان املنظمة لرـصد تنفيذ مدونة الـسلوك بـشأن الـصيد الرـشيد،   ) ج ( 
 ، رهنًا مبصادقة األعضاء؛ 1- ب - 14و  1- 6- 14من أجل رفع التقارير عن مؤشري أهداف التنمية املستدامة  

املّتصــلة بندرة املعلومات، ما حال دون االســتجابة قد فاقمت املشــاكل   19-إىل أّن جائحة كوفيد وأشــارت ) د(
 الوقت املناسب على مستوى السياسات؛ يف
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على حاجة األعضــاء إىل موارد بشــرية ومالية إضــافية من أجل تعزيز اســتقالليتهم يف جماالت مجع   وشــّددت ) ه(
ملاحنة من أجل ســــّد  البيا�ت والرصــــد ورفع التقارير، ورّحبت بوضــــع املنظمة لرب�مج شــــامل متعّدد اجلهات ا

 الفجوات يف جمال القدرات يف نظم اإلحصاء الوطنية؛

 أبمهية التدابري القائمة على العلم واألدّلة يف اإلدارة املستدامة جلميع األرصدة السمكية؛  وأحاطت علًما )و(

على أمهية ز�دة توافر املنتجات الغذائية املائية اآلمنة والصــــــــــحية وقدرة املســــــــــتهلكني على حتمل   وشــــــــــّددت )ز(
كلفتها واحلصـــــول عليها على امتداد ســـــلســـــلة القيمة، وعلى دور املنتجني على نطاق صـــــغري واحلرفيني هبذا 

 منظمة التجارة العاملية؛ الصدد. وذّكرت يف الوقت نفسه بضرورة اّتساق مجيع التدابري التجارية مع قواعد

على أنّه، وحبســــــــــب منظمة الصــــــــــحة العاملية، ال تســــــــــاهم التجارة الدولية ابحليوا�ت واملنتجات    وشــــــــــّددت )ح(
. وليســـــــت هناك يف الوقت الراهن أدّلة علمية على إصـــــــابة اإلنســـــــان 19-فريوس كوفيد تفشـــــــياحليوانية يف  

عبوات احلاوية هلا. ويف األمساك واملنتجات السـمكية، أو الطريق األغذية، مبا يشـمل  عن 19-بفريوس كوفيد
األعضـاء على االمتناع عن فرض تدابري تقييدية وشـّددت على ضـرورة جتّنب احلواجز  شـّجعتهذا الصـدد،  

 غري الضرورية أمام التجارة؛

على آلية التشـاور  توأثنمبسـودة الرؤية واالسـرتاتيجية لعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال التغذية   ورّحبت ) ط(
ــودة.  ــع هذه املســ ــاملة املتبعة لوضــ ــّددتالشــ ــطلع به  وشــ ــم الذي تضــ ــرورة تعزيز الدور احلاســ اللجنة على ضــ

اخلطط واإلجراءات الوطنـية من أجل إرســــــــــــــاء نظم غذائـية وحتقيق األمن الغـذائي والتغـذية  األغذية املائـية يف
 على حنو مستدام؛

واألدلة العلمية بشأن دور املنتجات املائية يف األمناط الغذائية الصحية على ضرورة حتسني البيا�ت   وشّددت )ي(
اللجنة الدعم من املنظمة يف جمال   وطلبتأجل دعم السياسات واإلجراءات، مبا يشمل أنشطة الدعوة.  من

على ضــرورة تســليط الضــوء على مســائل املســاواة بني اجلنســني والشــؤون اجلنســانية  وأّكدتتنمية القدرات، 
 متكني الشباب ضمن هذه االسرتاتيجية؛و 

أبمهية االقتصــادات املســتدامة والشــاملة للبلدان املطّلة على احمليطات، ومبواصــلة تنفيذ مبادرة    وأحاطت علًما )ك(
. وأخذت علًما ابقرتاح إنشــاء "شــبكة 2030املنظمة للنمّو األزرق دعًما لتنفيذ خطة التنمية املســتدامة لعام  

ــاء واملنظمات املعنية،  اء" منطوعية للموانئ الزرق ــاحلية ابلتعاون مع األعضــــ  وطلبتأجل تنمية املناطق الســــ
 احلصول على معلومات إضافية هبذا الشأن.
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 دعم مصايد األمساك صغرية النطاق واحلرفية 
 اللجنة: إنّ  -13

ــغرية النطاق واحلرفية البحرية والداخلية من أجل    أكدت جمدًدا ) أ( ــايد األمساك صـــــ ــي ملصـــــ ــاســـــ على الدور األســـــ
ب منها من أجل اســــتئصــــال اجلوع والفقر؛ وحتقيق -14حتقيق أهداف التنمية املســــتدامة وال ســــيما اهلدف  

د وســـبل عيش األمن الغذائي والنهوض ابلتغذية؛ وأتمني نظم غذائية مســـتدامة واالســـتخدام املســـتدام للموار 
ــتدامة؛   ــغرية النطاق يف  أب وذّكرتمســ ــايد األمساك صــ ــتدامة مصــ ــمان اســ مهية اخلطوط التوجيهية الطوعية لضــ

 ابعتبارها أداة تفي هبذا الغرض؛  سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر

ــلبية للغاية على مصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية    19-أبّن جائحة كوفيد  وأقّرت )ب( كانت هلا أتثريات ســــــــ
على ضــرورة توفري الدعم الكايف وتعزيز القدرة على الصــمود كشــرط لتنمية  دتوشــدّ صــغرية النطاق واحلرفية  

 حنو مستدام؛  هذا القطاع على

األمساك  يهية الطوعية بشـــــــأن مصـــــــايد مبا أحرزته املنظمة من تقدم على صـــــــعيد تنفيذ اخلطوط التوج ونّوهت )ج(
حتت إطار بر�مج املنظمة الشــــامل ملصــــايد األمساك صــــغرية النطاق واألنشــــطة ذات الصــــلة.   صــــغرية النطاق
ــّجعت على إجياد أوجه آتزر وترابط مع العمليات    وأكدت جمدًدا ــل املنظمة جهودها وشـ على أمهية أن تواصـ

 املعنية؛  العاملية واإلقليمية والوطنية واملنظمات 

مصـــــــــــــــــــــايـــــــد    وطــلــبـــــــت ) د( لـــــــدعــم  الــعــمـــــــل  الــنــطـــــــاقتــكــثــيــف  ــغــرية  صـــــــــــــ خــالل:   األمســـــــاك  مــن   واحلــرفــيـــــــة 
) وأتمني احلصـول العادل على حقوق الصـيد مع مراعاة التأثريات 2) حتسـني فرص النفاذ إىل األسـواق؛ (1(

نة؛ (3احملتملة لوجود قطاعات وأنشــــــطة متنافســــــة؛ ( ) وتعزيز منظمات مصــــــايد  4) وإجياد أطر قانونية حمســــــّ
) واســتخدام  6) وحتســني املســاواة بني اجلنســني ومتكني املرأة والشــباب؛ (5واحلرفية؛ ( األمساك صــغرية النطاق

 ) واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية؛ 7( يا املعلومات واالتصاالت؛تكنولوج

 على فائدة دراســــــــــــة  وأكدتليلها على اجلهود املبذولة يف ســــــــــــبيل حتســــــــــــني عملية مجع البيا�ت وحت  وأثنت ) ه(
Illuminating Hidden Harvests  الكتســــــــــاب فهم أفضــــــــــل للتحد�ت والفرص املتاحة أمام مصــــــــــايد

واحلرفية وللنهوض بســــبل العيش املتصــــلة هبا من خالل ســــياســــات أفضــــل ومشــــاركة   األمساك صــــغرية النطاق
 ؛أصحاب املصلحة

دراســـــــــــــــــــــة   وطــــلــــبـــــــت )و( مــــن  ــتــــفـــــــادة  ابالســـــــــــــــ لــــألعضـــــــــــــــــــــاء  ــا  دعــــمــــهـــــ بــــتــــكــــثــــيــــف  املــــنــــظــــمـــــــة  تــــقــــوم   أن 
Illuminating Hidden Harvests ــتخدام نتائجها وإجراء مزيد من وتنمية القدرات  التحليالت، وابســـــــ

واحلرفية، ال سيما على املستويني الوطين  األمساك صغرية النطاقيف جمال البيا�ت واملعلومات املتعلقة مبصايد  
 ؛ليميواإلق

ــرتاتيجي العاملي    اددً جموأّكدت  )ز( ــمان بغرض دعمها لإلطار االســـ مؤازرة تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضـــ
 تبادلاســـــــتدامة مصـــــــايد األمساك صـــــــغرية النطاق، وكذلك ملؤازرة جهود املنظمة يف مواصـــــــلة تطوير منصـــــــة 

 ؛املعارف ونظام الرصد لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية

ــاـيد األمسـاء وتربـية األحـياء اـملائـية احلرفـية يف عـام  ا  وأعرـبت عن )ح( ـــنة اـلدولـية ملصــــــــــــ ،  2022لتزامهـا إبحـياء الســــــــــــ
ودعت البلدان والشركاء إىل املشاركة يف األنشطة ذات للتخطيط هلذه السنة  خبارطة الطريق املقرتحة   ورّحبت
على الفرصة املتاحة لرتكيز االهتمام على دور مصايد األمساك وتربية األحياء املائية الصغرية  وشّددتالصلة.  
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ــاء على الفقر واجلوع   ــوء التغذية. النطاق يف القضـ ــكال سـ ــدّ وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشـ اللجنة  دتوشـ
ا على ضـــرورة أن تعمل الســـنة الدولية على  شـــأن هذا القطاع من أجل  بوالفهم    الوعياالرتقاء مبســـتوى أيضـــً

التنمية االقتصـــــــــادية واالجتماعية للمجتمعات الســـــــــاحلية، وتوفري أغذية تتســـــــــم بقيمة تغذوية عالية، حتقيق 
أبّن الســـــــنة   وأقّرت.  والتعايف منها 19-واالســـــــتخدام املســـــــتدام للموارد الطبيعية، واالســـــــتجابة جلائحة كوفيد

مشاركة صغار املنتجني تفعيل  الشراكات، و  تشجيعخالل   وضع سردية إجيابية منالدولية سوف تفضي إىل 
واحلرفيني وتبادل أفضـــــــــــل املمارســـــــــــات، وتوفري املســـــــــــاعدة الفنية وبناء القدرات، مع مراعاة الطبيعة املتنوعة 

 واحلرفية؛  ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية الصغرية النطاق

يف الفعاليّات ذات واحلرفية  أمهية مصايد األمساك وتربية األحياء املائية الصغرية النطاق   ابلرتكيز على وأوصت ) ط(
الصــــــــــــــلة، ومنها مؤمتر األمم املتحدة للمحيطات، وعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية، وقمة األمم 

فعاليات أخرى، من بينها  من ضــــــــــــمن املتحدة للنظم الغذائية، ومؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، 
توطيد التعاون مع  على كذلك   وشــــــّجعت  .2021وقمة طوكيو للتغذية من أجل النمو لعام   ومؤمتر "حميطنا"

 عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية.و  أجل التنمية املستدامة عقد األمم املتحدة لعلوم احمليطات من

 مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

 إّن اللجنة: -14

حرزه األعضــاء من تقدم للوفاء مبســؤولياهتم كدول علم وميناء ودول ســاحلية ودول أســواق، غري مبا أ رّحبت ) أ(
ــددتأ�ا  ــيد غري  شــ ــرورة بذل مزيد من اجلهود ملواجهة التحد�ت اليت تعرتض عملية مكافحة الصــ على ضــ

  ؛القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

ملنع الصــــــــيد غري القانوين  اليت تتخذها دولة امليناء  يف االتفاق بشــــــــأن التدابريابرتفاع عدد األطراف  ورّحبت )ب(
وكـذـلك ازد�د االلتزام العـاملي لتنفيـذ هـذا االتفـاق على حنو   دون إبالغ ودون تنظيم وردعـه والقضـــــــــــــــاء عليـه

  ؛على االمتثال له بقدر أكرب وشّجعتفعال  
دول اجلزرية الصــغرية النامية من أجل  للمســاعدة الفنية اليت قدمتها املنظمة للدول النامية وال  ارتياحها وأبدت )ج(

تفعيل تنفيذ االتفاق والصــكوك الدولية واآلليات اإلقليمية املكّملة له، حســب االقتضــاء، من أجل مكافحة  
ــيـد غري القـانوين دون إبالغ ودون تنظيم من خالل الرب�مج العـاملي لتنميـة القـدرات يف إطـار االتفـاق  الصــــــــــــ

  ؛املنظمة على مواصلة العمل على تدعيم هذا الرب�مج وشّجعتبشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء  

 للنتائج املنبثقة عن االجتماع الثاين لألطراف يف االتفاق الذي ُعقد يف ســــــــــانتياغو، شــــــــــيلي    أتييدها وأبدت ) د(
) مشــــــــــــــرية إىل دور املنظمــة كــأمــانــة لالتفــاق ورّحبــت ابنعقــاد االجتمــاع الثــالــث  2019يونيو/حزيران    3-7(

ــدة من   املمتــ الفرتة  ــاد األورويب خالل  ــه االحتــ ــيفــ يســــــــــــــتضــــــــــــ املقرر أن  الــــذي من  ــايو/أ�ر    31لألطراف   مــ
ــّجعت  2021يونيو/حزيران    4إىل  ــى، واألطراف على    وشـ ــور االجتماع، حســـب املقتضـ ــاء على حضـ األعضـ

  ؛ستبيان الذي يرمي إىل رصد تنفيذ االتفاقاإلجابة على اال
على دور تـبادل املعلومـات من أجـل مكـافحـة الصـــــــــــــــيد غري القـانوين دون إبالغ ودون تنظيم   جمـدًدا وأكـدت ) ه(

مبواصـــــلة املنظمة العمل على تطوير النظام العاملي لتبادل املعلومات يف إطار االتفاق بشـــــأن التدابري  ورّحبت
   ؛اليت تتخذها دولة امليناء
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تموين من أجل تنفيذ االتفاق وسـواه  بدور السـجل العاملي لسـفن الصـيد وسـفن النقل املربّدة وسـفن ال  وأقّرت )و(
تطوير الســجل العاملي وتكثيف املعلومات اليت  ة العمل علىمواصــل  إىل  ودعتمن صــكوك ومبادرات دولية  

  ؛يتيحها األعضاء عن أساطيلهم مبا يف ذلك إعطاء حتديثات دورية، حسب املقتضى

إزاء عمليات املسـافنة غري اخلاضـعة للتنظيم واملراقبة والرصـد على النحو املالئم ابلنسـبة إىل الصـيد    قلقها   وأبدت  )ز ( 
   ؛ ابلدراسة العاملية املعّمقة اليت أجرهتا املنظمة بشأن املسافنة   ورّحبت القانوين دون إبالغ ودون تنظيم   غري 

ــافنة   ودعت )ح( ــع اخلطوط التوجيهية الطوعية من أجل تنظيم عمليات املســــــــ ــي قدًما يف وضــــــــ املنظمة إىل املضــــــــ
ورصــدها ومراقبتها والدعوة إىل عقد مشــاورة للخرباء من أجل اســتعراض املســودة، على أن تلي ذلك عملية 

ــاورة فنية بغرض إحالة هذه اخلطوط ــاء من خالل الدعوة إىل عقد مشـــــــــــ التوجيهية  تفاوض يقودها األعضـــــــــــ
 ؛الطوعية إىل جلنة مصايد األمساك يف دورهتا اخلامسة والثالثني من أجل إقرارها

إىل وجود أنواع خمتلفة من عمليات املســافنة، ال تؤثر مجيعها ســلبًا على اســتدامة مصــايد األمساك،   وأشــارت ) ط(
على أنه من شـأن   شـّددت،  وإىل أنه ينبغي مراعاة اخلصـائص اإلقليمية لعمليات املسـافنة. وعالوًة على ذلك

املســـــــــافنة ورصـــــــــدها ومراقبتها أن يعزز اآلليات عمليات  وضـــــــــع مســـــــــودة اخلطوط التوجيهية الطوعية لتنظيم 
ملنظمات اإلقليمية إلدارة تؤخر ا ضـــــرورة أالواملمارســـــات اإلقليمية القائمة. وأشـــــارت يف الوقت نفســـــه، إىل 

 ؛الصددمصايد األمساك اإلجراءات املتخذة يف هذا 

نظمة إلعداد اخلطوط التوجيهية الفنية بشـأن املنهجيات واملؤشـرات لتقدير حجم الصـيد  على عمل امل  وأثنت )ي(
. على اســـــتخدام هذه اخلطوط التوجيهية وشـــــّجعتغري القانوين غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وأثره، 

 ؛لتوجيهية الفنيةاللجنة املنظمة إىل مواصلة التقدم يف إعداد هذه اخلطوط ا ودعت
ابـلدور اهلـام اـلذي تضــــــــــــــطلع ـبه جمموعـة العمـل املعنـية ابلصـــــــــــــــيد غري القـانوين دون إبالغ ودون تنظيم    وأقّرت  )ك ( 

ــلة به   ــائل املتصـ ــرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية، مبا و واملسـ املشـ
يف ذلك التدابري الرامية ضـمان ظروف عمل آمنة وصـحية وعادلة وحتسـني السـالمة يف البحر، من أجل إشـراك  

ل اســــــــــتعراض  توصــــــــــية جمموعة العمل املشــــــــــرتكة من أج   وأيّدت العديد من الوكاالت وأصــــــــــحاب املصــــــــــلحة،  
ــايد األمساك.   ــاء عن طريق مكتب جلنة مصــــــ ــات اجملموعة والئحتها الداخلية ابلتعاون مع األعضــــــ ــاصــــــ اختصــــــ

منظمة األغذية والزراعة إىل تيســري املناقشــات مع أمانيت منظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية،    ودعت 
ب على جلنة مصـــــــــايد األمساك يف دورهتا  بغرض عرض االختصـــــــــاصـــــــــات والالئحة الداخلية يف الوقت املناســـــــــ

منظمة األغذية    وشـــــّجعت اخلامســـــة والثالثني وعلى األجهزة الرائســـــية املعنية يف كل من املنظمتني العتمادها،  
 ؛ وضع عملية لكي تنظر جلنة مصايد األمساك من خالهلا يف توصيات جمموعة العمل املشرتكة  والزراعة على 

الذي تضــــــــــــــطلع به املنظمـات اإلقليمـية إلدارة مصــــــــــــــايد األمساك واهليـئات    الدور الرئيســــــــــــــي  جمّدًدا وأّكدت )ل(
 عن  وأعربتاالسـتشـارية اإلقليمية ملصـايد األمساك يف مكافحة الصـيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، 

املنظمات اإلقليمية  وشـــــــــّجعتدارهتا، لإلجراءات املتخذة لتعزيز تدابري صـــــــــون مصـــــــــايد األمساك وإ تقديرها
 إلدارة مصايد األمساك على توطيد التعاون يف ما بينها من أجل تعزيز هذه التدابري على حنو أكرب.

ــيد غري القانوين دون إبالغ ودو   جمّدًدا   وأّكدت  )م (  ــى  أمهية خطط التتبع من أجل مكافحة الصـ ن تنظيم، مبا يتماشـ
 ؛ على تبادل املعلومات املتصلة بذلك   وشّجعت اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد،   مع 
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على آخر التطورات املتعلقة ابملفاوضــــــات اجلارية يف منظمة التجارة العاملية بشــــــأن تنظيم اإلعا�ت   واطلعت )ن(
 ؛منظمة األغذية والزراعة على مواصلة إسداء املشورة الفنية يف إطار هذه العملية وشّجعتملصايد األمساك، 

من أهداف   6-14اهلدف  لدعم األعضـــــــــاء يف حتقيق  نظمة على بذل مزيد من اجلهودكذلك امل  وشـــــــــّجعت )س(
التنمية املســـــــتدامة عن طريق الرتويج لصـــــــكوك املنظمة ذات الصـــــــلة وخطط العمل الوطنية ملنع الصـــــــيد غري 

 ؛القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، حسب االقتضاء

ا رصــــــــــــد عمليات الصــــــــــــيد ومراقبتهعلى أمهية االبتكارات التكنولوجية من أجل تعزيز  الضــــــــــــوء  وســــــــــــّلطت )ع(
 ا.واإلشراف عليه

 التطورات يف العمليات العاملية واإلقليمية ذات الصلة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية  

 اللجنة: إنّ  -15

ـــلة   19-إىل أّن جـائحـة كوفـيد  بقلق  أشــــــــــــــارت ) أ( ـقد أثّرت على العـدـيد من العملـيات العـاملـية واإلقليمـية املتصــــــــــــ
مبصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية إلدارة مصــــــــــــــايد األمساك واألجهزة  

 ملصايد األمساك؛اإلقليمية االستشارية 
اجتماعات املنظمات اإلقليمية إلدارة كذلك إىل أّن البلدان تواجه صـــــعوابت للمشـــــاركة يف بعض وأشـــــارت   )ب(

 مصايد األمساك اليت تُعقد بصورة افرتاضية؛

لكون القســم الســابع بشــأن صــندوق املســاعدة التابع التفاقية األمم املتحدة بشــأن األرصــدة    قلقها وأبدت  )ج(
 األعضاء على تقدمي مزيد من املسامهات؛ وشّجعتالسمكية ال يزال ال حيظى ابلتمويل الكايف  

بعمل املنظمة من أجل حتقيق اســــــــتدامة مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية من خالل اتباع ُ�ج   ّوهتون ) د(
املنظمــات واألجهزة واملبــادرات العــامليــة واإلقليميــة املعنيــة، على غرار اتفــاقيــة التنوّع البيولوجي،  تعــاونيــة مع

أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض،   ، واتفاقية التجارة الدوليةوبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي
ومنظمة التجارة العاملية، واالحتاد العاملي حلفظ الطبيعة، مبا يشـــــــــمل دعم عمل اجلمعية العامة لألمم املتحدة  
ــأن احمليطـات، وعقـد األمم املتحـدة لعلوم   ــاـيد األمسـاك، ومؤمتر األمم املتحـدة بشــــــــــــ يف جمـال احمليطـات ومصــــــــــــ

من املنظمة   وطلبتات من أجل التنمية املســـــتدامة، وعقد األمم املتحدة إلصـــــالح النظم اإليكولوجية احمليط
   املضي قدًما يف مؤازرة هذا العمل؛

صـــــــــــك دويل ملزم قانوً� يف إطار اتفاقية األمم على مشـــــــــــاركة املنظمة املنتظمة يف املداوالت بشـــــــــــأن   وأثنت ) ه(
ــأن حفظ   خارج نطاق الوالية الوطنية  التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعةاملتحدة لقانون البحار بشـــــ

، وأشــارت إىل أّن نتائج املفاوضــات حول هذا الصــك قد تكون هلا تداعيات  واســتخدامه على حنو مســتدام
من   وطلبت ؛على تنفيذ الصــــكوك اخلاصــــة مبصــــايد األمساك وعلى دور املؤســــســــات املعنية مبصــــايد األمساك

، ضـــــمن نطاق واليتها، مواصـــــلة إســـــداء املشـــــورة الفنية وتقدمي املعلومات الالزمة، مبا يف ذلك حول  املنظمة
هذه العملية  أهداف الصكوك املوجودة اخلاصة مبصايد األمساك وتنفيذها، مع اإلشارة إىل ضرورة أال تقّوض 

اليًا، إضافة إىل األجهزة العاملية الصلة املوجودة ح والنتائج اليت ستفضي إليها الصكوك واألطر القانونية ذات
العــــامــــة لألمم املتحــــدة   ــادر عن اجلمعيــــة  ــار إليــــه القرار الصـــــــــــــــ أشـــــــــــــــ  واإلقليميــــة والقطــــاعيــــة على حنو مــــا 

 )؛A/RES/72/249من القرار رقم   7(الفقرة 
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إىل ضــــــــمان وجود خرباء يف جمايل مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية ضــــــــمن وفودهم   األعضــــــــاء  ودعت )و(
 املنتد�ت الدولية املختصة، املتصلة بصورة مباشرة أو غري مباشرة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛   يف

مسـاك واهليئـات  على اـلدور احملوري اـلذي تضــــــــــــــطلع بـه املنظمـات اإلقليميـة إلدارة مصـــــــــــــــايـد األ  وشـــــــــــــــّددت )ز(
االسـتشـارية اإلقليمية ملصـايد األمساك، ضـمن نطاق اختصـاصـها، يف تنفيذ الصـكوك الدولية املتعلقة مبصـايد 

 ؛األمساك مثل تلك الرامية إىل مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

ــّلطت )ح( ــوء وسـ ــايد األمساك واهلي  الضـ ــطالع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصـ ــارية اإلقليمية على اضـ ــتشـ ئات االسـ
ملصـايد األمساك بدور رئيسـي يف دعم وتعزيز العلوم املتصـلة مبصـايد األمساك، وإدارة مصـايد األمساك ورصـدها  

 ؛ومراقبتها واإلشراف عليها، على املستويني الوطين واإلقليمي
األمساك واهليئات االسـتشـارية اإلقليمية نظمة إىل ز�دة دعمها للمنظمات اإلقليمية إلدارة مصـايد امل ودعت  ) ط(

ملصـــــــــــايد األمساك البحرية والداخلية، مبا يشـــــــــــمل األجهزة اليت تُعىن واليتها برتبية األحياء املائية، ال ســـــــــــيما  
إعادة التوجيه االســرتاتيجي هليئة مصــايد أمساك غرب وســط األطلســي، وجلنة مصــايد أمساك شــرق وســط  يف

ملصــــــايد األمساك، كما دعت املنظمة إىل توفري املســــــاعدة الفنية إلنشــــــاء منظمة    األطلســــــي، واهليئة االقليمية
 تربية األحياء املائية ومصايد األمساك يف البحر األمحر وخليج عدن؛

عن تقديرها لدور شــــــــــــبكة أما�ت مصــــــــــــايد األمساك اإلقليمية يف دعم املنظمات اإلقليمية إلدارة    جمدًدا   وأعربت  ) ي ( 
على ـضرورة التعاون يف ما بني األجهزة   وـشّددت ت االـستـشارية اإلقليمية ملـصايد األمساك، مـصايد األمساك واهليئا 

 اإلقليمية ملصايد األمساك من أجل ضمان اتّباع �ج مشرتكة بشأن عدد من املسائل املشرتكة بني القطاعات؛ 

ابلتعاون الوثيق بني  ورّحبتالعمل يف قطاع مصـايد األمساك  على أمهية السـالمة يف البحر وظروف  وشـّددت )ك(
منظمــة العمــل الــدوليــة واملنظمــة البحريــة الــدوليــة، مبــا يف ذلــك من خالل جمموعــة منظمــة األغــذيــة والزراعــة و 

من   توطلب؛  العمل املشــــــــرتكة املعنية ابلصــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم واملســــــــائل ذات الصــــــــلة
يف   ل على توطيد التعاون الدويل بقدر أكرب ابلنســــــــبة إىل قضــــــــا� الصــــــــحة الوظيفية والســــــــالمةاملنظمة العم

قطاعي مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية وتشـــــــجيع العمل الالئق لصـــــــيادي األمساك والعاملني يف جمال  
 األمساك؛

ايد األمساك اخلاصــــــــــة بر�ضــــــــــة علًما ابلتطورات يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف جمال مصــــــــــ وأحاطت )ل(
على   الضــــوء وســــّلطتواحلرفية،   األمساك صــــغرية النطاقأجل اســــتحداث فرص جديدة ملصــــايد   الصــــيد من

 املنظمة متابعتها للعمل بشأن هذا املوضوع وتوفري الدعم له.أمهية أن تواصل  

 يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  املسائل البيئية ذات الصلةوسائر  معاجلة مسألة تغري املناخ  

 إّن اللجنة: -16

ــارت إىل   أثنت ) أ( ــايد األمساك وتربية األحياء املائية وأشــــــ ــأن تغري املناخ يف قطاعي مصــــــ على عمل املنظمة بشــــــ
دان من أجل التكيف والصــــــــمود والتخفيف من وطأة التأثريات، التقدم احملرز لدعم التدابري اليت تتخذها البل

بية األحياء املائية الصـغرية النطاق مشـددة على مدى أتثر اجملتمعات احمللية املعتمدة على مصـايد األمساك وتر 
  ؛واحلرفية بتغري املناخ
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ــأن تغري وشـــــــــــــددت )ب( بدور    ونّوهت املناخ  على أمهية التعاون بني املنظمة واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــــــ
 ؛احلوارات بشأن احمليطات وتغري املناخ يف إطار هذه االتفاقية املنظمة يف

الفنيــة من أجــل مراعــاة التكيف مع تغري املنــاخ والتخفيف من وطــأة    وطلبــت )ج( من املنظمــة تعزيز توجيهــاهتــا 
عضـــاء على دعم بلورة خطوط  األ وشـــّجعتأتثرياته لدى إدارة مصـــايد األمساك وتطوير تربية األحياء املائية،  

  ؛ابلعرض الذي قدمته حكومة كندا هبذا الصدد ورّحبتتوجيهية فنية 

لطـاقـة الكـامنـة يف مصـــــــــــــــايـد األمسـاك وتربيـة األحيـاء املـائيـة من أجـل التخفيف من وطـأة تغري املنـاخ اب وأقّرت ) د(
 ؛بوجود حاجة إىل الدعم لالنتقال حنو ممارسات أجدى لناحية الكربون واعرتفت

ــامهات    ودعت ) ه( ــاء، عند طلبهم ذلك، من أجل تنفيذ وحتديث املســ ــلة تقدمي الدعم لألعضــ املنظمة إىل مواصــ
األعضـاء كافة على ضـمان    وشـّجعتة وطنيًا طبًقا ملا نص عليه اتفاق ابريس وخطط التكيف الوطنية  احملدد

 ؛ضاءإدراج قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف هذه الصكوك، حسب االقت

ت املياه  جمدًدا قلقها إزاء التأثريات الســـــــلبية احملتملة للنفا�ت البالســـــــتيكية البحرية، والضـــــــوضـــــــاء حت وأبدت )و(
املنظمة على مواصـــلة   وشـــّجعتالناشـــئة عن أنشـــطة اإلنســـان، والتفشـــي الضـــار للطحالب واألنواع الغازية، 

  ؛خالل ُ�ج قائمة على األدّلة والعلم تقدمي الدعم لألعضاء من

ويج الرت املنظمة على مواصـــــلة  اللجنة  شـــــّجعتوابلنســـــبة إىل معدات الصـــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة،   )ز(
تنمية القدرات على املســـــتويني توفريها ألنشـــــطة  لخطوط التوجيهية الطوعية بشـــــأن وســـــم معدات الصـــــيد و ل

 ؛اإلقليمي والوطين

ابجلهود الراميــة إىل الوقــايــة من النفــا�ت البالســــــــــــــتيكيــة البحريــة واحلــد منهــا من خالل مشــــــــــــــروع   ورّحبــت )ح(
املنظمة   وشــــّجعتواملبادرة العاملية بشــــأن معدات الصــــيد املهجورة   GloLitter Partnershipsالشــــراكات  

ــلة تعاو�ا مع ــائر وكاالت األمم ا على مواصــــــ ــاء ومع املنظمة البحرية الدولية وســــــ ملتحدة واملنظمات  األعضــــــ
 ؛مساك والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واملنظمات الدولية املختصةاإلقليمية إلدارة مصايد األ

ابكتسـاب قدر متزايد من املعارف القائمة على العلم حول الضـوضـاء حتت املياه الناشـئة عن أنشـطة   وأقّرت ) ط(
على   ،االجتماعية واالقتصــادية اتداعياهتذلك،    ، مبا يفاملنظمة على تقييم آاثرها احملتملة وشــّجعتاإلنســان 

 املوارد البحرية ابلتعاون مع املنظمات الدولية املختصة على غرار املنظمة البحرية الدولية. 

تنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب قطاعي مصايد األمساك 
 وتربية األحياء املائية 

 اللجنة:إّن  -17
ابلدور اهلام الذي يضــــــطلع به التنوع البيولوجي ابلنســــــبة إىل إنتاج األغذية والســــــلســــــلة الغذائية ككّل   أقّرت ) أ(

ابألمهية املتزايدة لصون التنوع البيولوجي  وأقّرتوتوفري خدمات النظام اإليكولوجي، املستدامة  وسبل العيش  
  ؛ظّل اتساع التهديدات والضغوطات والصدمات واستخدامه على حنو مستدام يف

القطاعات  خمتلف  بشــــأن تعمــــيم التنــــوع البيولــــوجي عــــرب    طــــة العمــــل لتنفيــــذ اســــرتاتيجية املنظمــــةخب تورّحب )ب(
عاملية  الغا�ت  الهداف و األمشــــــــــــــرية إىل ضــــــــــــــرورة إجراء بعض التنقيحات ملراعاة    ،)2023-2020(الزراعية  
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ــة ابديدة اجل ــمن البيا�ت اجلغرافية  اخلاصــــــ ــأن اإلجراءات املدرجة ضــــــ لتنوع البيولوجي ومعاجلة املخاوف بشــــــ
 ؛واألمن البيولوجي املوجه حنو األسواق

ــاء إطـــار    ونّوهـــت )ج( ــاركـــة الفـــاعلـــة للمنظمـــة يف عمليـــة إرســــــــــــــ  عـــاملي جـــديـــد لتعميم التنوع البيولوجي ابملشــــــــــــــ
ــة التنوع البيولوجي  ) من2021-2030( ــاقيـ ــامس عشــــــــــــــر لألطراف يف اتفـ ــاده خالل املؤمتر اخلـ املقرر اعتمـ

ــب وأبرزت ــائد بســـ ــايد األمساك وتربية األحياء  القلق الســـ ب عدم االعرتاف بنهج النظام اإليكولوجي إزاء مصـــ
  ؛ومؤشراتهاملائية ضمن غا�ت اإلطار 

وأشـــــــــــــــارت إىل أمهيـة النظر يف خمتلف أدوات اإلدارة الفعـاـلة القـائمـة على الزمـان واملنطقـة على غرار املنـاطق  ) د(
احملمـية وســــــــــــــواهـا من ـتدابري احلفظ الفعـاـلة األخرى القـائمـة على املـناطق من أجـل صــــــــــــــون التنوع البيولوجي 

 ؛واستخدامه على حنو مستدام
حلفظ الفعــالــة األخرى القــائمــة على املنــاطق من أجــل حتقيق عــدد من أهــداف فــت عنــد أمهيــة تــدابري اوتوقّ  ) ه(

من املنظمة إصـدار خطوط توجيهية   وطلبتالتنمية املسـتدامة والغا�ت العاملية على صـعيد التنوع البيولوجي  
  ؛عملية ونشرها على نطاق واسع لدعم األعضاء يف سعيهم إىل حتديد تلك التدابري وتطبيقها

ــل املنظمــة عملهــا مع اتفــاقيــة التجــارة الــدوليــة أبنواع احليوا�ت والنبــااتت الربيــة املهــددة  أن    وطلبــت )و( تواصـــــــــــــ
ابالنقراض واملنتد�ت ذات الصـــلة للمســـاعدة على ضـــمان أن تســـتند القرارات الصـــادرة عن تلك املنتد�ت  

  ؛وتنفيذها إىل أفضل املعلومات العلمية املتاحة وإىل املعلومات الفنية ذات الصلة

على إصـــــــدار املنظمة اخلطوط التوجيهية للوقاية من الصـــــــيد العرضـــــــي للثدييات البحرية وخفضـــــــه يف    وأثنت )ز(
 ؛املصايد الطبيعية

املنظمة على مواصـــــــــلة العمل بشـــــــــكل فاعل مع املنظمات والعمليات الدولية املعنية وإبراز أمهية  وشـــــــــجعت )ح(
  ؛جيابيةاالستخدام املستدام للتنوع املستدام وصونه ومساهاته اإل

أشــــــــارت إىل الدور اهلام الذي تضــــــــطلع به املنظمات اإلقليمية االســــــــتشــــــــارية ملصــــــــايد األمساك واملنظمات  و  ) ط(
اإلقليمية إلدارة مصـــــــــــايد األمساك وســـــــــــواها من مبادرات إقليمية من أجل تعميم التنوع البيولوجي يف عملية 

 دعمها هلا يف هذا اجملال. من املنظمة تكثيف وطلبت ،واستخدامها على حنو مستدام املائيةصون املوارد  

جديدة    يةتعزيز مناقشات جلنة مصايد األمساك بشأن إدارة مصايد األمساك: اقرتاح إنشاء جلنة فرع 
 معنية إبدارة مصايد األمساك اتبعة للجنة مصايد األمساك 

 إّن اللجنة: -18

والرابعة والثالثني    ة بني الدورتني الثالثة والثالثنيلت الفرتة الفاصـلالعملية التشـاورية اليت ختلّ نتائج  أشـارت إىل  ) أ(
 ؛للجنة مصايد األمساك

أبمهية والية جلنة مصـــــــــايد األمساك كمنتدى حكومي دويل عاملي تناقش فيه القضـــــــــا� والتوصـــــــــيات  وذّكرت )ب(
ا أبمهية عقد مناقشــات فنية حول   وأقّرتالدولية الرئيســية املتعلقة مبصــايد األمساك وتربية األحياء املائية.  أيضــً

 ؛إدارة مصايد األمساك قبل عرض هذا املوضوع على جلنة مصايد األمساك
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على املواظبة على عقد مشـاورات شـفافة وشـاملة حول اقرتاح إنشـاء جلنة فرعية جديدة معنية إبدارة   وافقتو  )ج(
ــايد األمساك   ــايد األمساك بقيادة رئيس جلنة مصــــــــ ــأن خالل الدورة   اقرتاحإىل تقدمي  وتطّلعتمصــــــــ هبذا الشــــــــ

 اخلامسة والثالثني للجنة.

اإلطار   جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ضمنبر�مج عمل منظمة األغذية والزراعة يف  
 االسرتاتيجي للمنظمة 

 اللجنة: إنّ  -19

يف بر�مج عمل املنظمة يف جمايل مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية ضـــــــمن اإلطار االســـــــرتاتيجي  نظرت ) أ(
 ؛عن تقديرها ملا حتقق من نتائج وأعربتللمنظمة، 

املنظمة إىل إدراج مصــــــــايد    ودعت)  2031-2022بوضــــــــع اإلطار االســــــــرتاتيجي اجلديد للمنظمة ( ورّحبت )ب(
األمساك وتربية األحياء املائية ابلكامل ضــمن التطلعات األربعة اجلديدة من أجل إنتاج أفضــل وتغذية أفضــل 

 ؛وبيئة أفضل وحياة أفضل

من أهداف التنمية املستدامة يف اإلطار االسرتاتيجي   14املنظمة على النظر أيًضا يف أمهية اهلدف   وشّجعت )ج(
ك كجزء من خطـة التنميـة ر امللحوظ الـذي تؤديـه املنظمـة ســــــــــــــعيـًا إىل حتقيق هـذا اهلـدف وذلـاجلـديـد والـدو 

 ؛2030 املستدامة املتكاملة لعام
إىل احلصول   وتطّلعتبرب�مج التحول األزرق املقرتح يف سياق اإلطار االسرتاتيجي اجلديد للمنظمة  ورّحبت ) د(

 ؛على مزيد من املعلومات

ــبــة إىل مصــــــــــــــــايــد األمســاك وتربيــة األحيــاء املــائيــة خالل فرتة   وأقّرت ) ه(  جمــاالت العمــل ذات األولويــة ابلنســــــــــــ
إىل دراســــتها يف إطار دورة التخطيط اجلديدة يف املنظمة، مع اإلشــــارة إىل   وتطّلعت  2021-2020الســــنتني  

ــبل العيش والتخفيف من حدة الفقر  ــايد األمساك وتربية األحياء املائية من أجل النهوض بسـ أمهية قطاع مصـ
ه وحتقيق األمن الغذائي والتغذية وصــــحة اإلنســــان، فضــــالً عن ارتباطها بصــــون التنوع البيولوجي واســــتخدام

 ؛على حنو مستدام، من بني مجلة أمور، وأمهية اتباع �ج متكامل يوّفق بني خمتلف املقايضات

ــة يف املنظمة ابلبحث على النحو الواجب يف إمكانية إدراج اإلجراءات   وأوصـــــت )و( ــية املختصـــ األجهزة الرائســـ
الصــــادر عن جلنة مصــــايد    2021اإلعالن بشــــأن مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية لعام   املشــــار إليها يف

والتعايف منها، ابعتبارها    19-األمساك، إضـــافة إىل إجراءات إضـــافية تتعلق ابالســـتجابة ما بعد جائحة كوفيد
ــة م ــطة األجل، جماالت ذات أولوية، مبوازاة دراسـ ــرتاتيجي واخلطة املتوسـ ــروع اإلطار االسـ ا إىل شـ ــً ــعيًا أيضـ وسـ

 ؛املنظمةإبراز هذا القطاع على حنو أكرب داخل 

على أمهية الدور الذي تؤديه املنظمة من أجل مجع اإلحصــــاءات عن مصــــايد األمساك وتربية   وأكدت جمدًدا )ز(
ــنفة حســـــــــــب نوع اجلنس حيثما أمكن ذلك،  ــرها، مبا يف ذلك البيا�ت املصـــــــــ األحياء املائية وحتليلها ونشـــــــــ

م مجع البيا�ت، خاصــــــــة  من املنظمة إطالع األعضــــــــاء على أي احتياجات إضــــــــافية لتحســــــــني نظ وطلبت
 ؛ابلنسبة إىل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية الصغرية النطاق واحلرفية
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مع املنظمات الدولية املعنية واألجهزة اإلقليمية ملصـــــــــــــايد  توطيد تعاو�ااملنظمة على مواصـــــــــــــلة   وشـــــــــــــّجعت )ح(
سـامهة اإلجيابية اليت تقدمها مصـايد مصـايد األمساك من أجل الرتويج للماألمساك واملنظمات اإلقليمية إلدارة 

 ؛األمساك وتربية األحياء املائية ابلنسبة إىل التنمية املستدامة وجتنبًا لتكرار اجلهود

ــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف الفعاليات   وحّثت ) ط( ــركائها، على إبراز أمهية مصـــــ املنظمة، ابلتعاون مع شـــــ
األمم املتحدة حول احمليطات، وقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية،  مؤمترواملبادرات ذات الصـــــــلة على غرار:  

وعقد األمم املتحدة حول علوم احمليطات من أجل التنمية املســــتدامة، وعقد األمم املتحدة للزراعة األســــرية،  
دة للعمـل من أجـل التغـذيـة، ومؤمتر وعقـد األمم املتحـدة إلصــــــــــــــالح النظم اإليكولوجيـة، وعقـد األمم املتحـ

املنظمة واألعضــــــــاء فيها على إبراز   وشــــــــّجعت"حميطنا"، ومؤمتر قمة طوكيو بشــــــــأن التغذية من أجل النمو، 
هبذا الصـــدد، وال ســـيما يف إطار األنشـــطة   2021اإلعالن بشـــأن مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية لعام  

 ؛2022 ة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية يف عامواالحتفاالت اليت ستقام إلحياء السن

املنظمة على الرتويج للتجارب واملمارسات اجليدة، مبا يف ذلك من خالل التعاون بني بلدان اجلنوب  وحّثت )ي(
  قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، وذلك بغرض تعزيز األمن الغذائي والتغذية. والتعاون الثالثي يف

 اختصاصات املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية 

 إّن اللجنة:  -20

من املنظمة احلرص ابلنســــــــــبة إىل أنشــــــــــطة   وطلبتأتييدها للمنصــــــــــة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية   أبدت ) أ(
املنصـة الدولية على أن تشـمل قضـا� متعلقة بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف جمايل مصـايد األمساك وتربية 

ختلق أوجه آتزر بني املنظمات الدولية وأصـحاب املصـلحة مبوازاة جتّنب االزدواجية يف اجلهود و   األحياء املائية
  ؛واألنشطة

على املسـامهات الطوعية   املنصـة الدولية يكون قائًماذلك من املنظمة أن تعّد مفهوًما متينًا لتمويل ك  وطلبت )ب(
على أن ختضــع ملزيد من االســتعراض من    ،مواصــلة العمل على بلورة اختصــاصــات املنصــة الدولية وتنقيحهاو 

 جانب جلنة الرب�مج وجملس املنظمة.

 بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة

 إّن اللجنة: -21
 ؛2021-2018على التقرير املرحلي عن بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة  وافقت ) أ(

اإلبقاء على املؤشـــــــر بشـــــــأن "إاتحة مجيع واثئق   وطلبتعلى أمهية توخي الدقة يف إعداد الواثئق   وشـــــــددت )ب(
جلنة مصــــــــايد األمساك مبا يف ذلك حالة املوارد الســــــــمكية وتربية األحياء املائية يف العامل جبميع لغات املنظمة  

بر�مج العمل املتعدد الســنوات   (ب) من مشــروع18بدء الدورة" يف الفقرة   قبل أربعة أســابيع على األقل من
ذلك جدول األعمال التفصــــــــيلي، مع إيضــــــــاح البنود املعروضــــــــة للنقاش وتلك   يف ، مبا2023-2020للفرتة  

 ؛املعروضة على سبيل اإلحاطة

ــايد األمساك وجلا�ا الفرعية ابلتشـــاور   )ج(  ــيط جداول أعمال جلنة مصـ ــتخدام بر�مج العمل لتبسـ وأوصـــت ابسـ
   ؛ مع املكتب 
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بتجّنب االزدواجية يف العمل مع األجهزة الرائســــية األخرى وتوطيد التعاون بقدر أكرب مع أما�ت   وأوصــــت ) د(
  ؛تلك األجهزة

يف ما بني   2023-2020، ألغراض املتابعة، برصـــــــــد تنفيذ بر�مج العمل املتعدد الســـــــــنوات للفرتة وأوصـــــــــت ) ه(
 ؛صفوفة لرفع التقاريرالدورات ورفع تقرير عن التقدم احملرز إىل املكتب من خالل م

بلورة أســـــاليب عمل جديدة يف ما بني الدورات و/أو تشـــــكيل اللجنة الفرعية  عبارة "...و إبضـــــافة   أوصـــــتو  )و(
(ج) من مشـــــــــــروع بر�مج العمل املتعدد  20يف �اية الفقرة املختصـــــــــــة مبصـــــــــــايد األمساك املقرتح إنشـــــــــــاؤها"  

الســــــــــــــنوات   وترد.  2023-2020 للفرتة  تالســــــــــــــنوا املتعـــــــدد  العمـــــــل  بر�مج  من  املنقحـــــــة   النســــــــــــــخـــــــة 
 هبذه الوثيقة. واو  املرفقيف   2023-2020 للفرتة

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس للدورة اخلامسة والثالثني للجنة مصايد األمساك
ا  Shingo Otaاللجنة الســــــــيد   انتخبت -22 كذلك ســــــــتة نواب للرئيس كاآليت: إســــــــبانيا   وانتخبت. (الياابن) رئيســــــــً

ــيلي وكندا والكويت ونيوزيلندا ــنغال وشـ ــاء املكتب أن خيتاروا من بينهم أحد   وفّوضـــت. والسـ ــتثنائية أعضـ ــورة اسـ اللجنة بصـ
 األعضاء لتويل منصب النائب األول للرئيس. 

 املقبلة موعد ومكان انعقاد الدورة  
مســـــــــــــــة والثالثني للجنـة مصـــــــــــــــايـد األمسـاك يف رومـا خالل الفرتة املمتـدة  اللجنـة على أن تعقـد اـلدورة اخلـا  اتفقـت -23
 .2022سبتمرب/أيلول  9 إىل 5 من

 التطورات يف املنتد�ت اليت هتّم والية جلنة مصايد األمساك 
 أخذت اللجنة علًما ابملعلومات املقدمة بشأن التطورات اليت هتم والية جلنة مصايد األمساك. -24

 مجهورية كور� عن بر�مج الشراكة الرائد إلنشاء اجلامعة العاملية ملصايد األمساك تقرير مرحلي من 
ــاء اجلامعة    وأثنت رّحبت -25 ــراكة الرائد إلنشــــــ ــأن بر�مج الشــــــ على املعلومات احملدثة اليت أاتحتها مجهورية كور� بشــــــ

 .مسة والثالثنياخلاإىل تلقي مزيد من املعلومات خالل دورهتا   وتطّلعتالعاملية ملصايد األمساك  

 اعتماد التقرير 
 .2021فرباير/ شباط   5الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك يف  تقرير اعتماد متّ  -26
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 افتتاح الدورة  -1

 اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة ابلدورة  -2

 تعيني جلنة الصياغة  -3
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ــة بتجارة األمساك التابعة للجنة   -6 ــرة للجنة الفرعية املختصـ ــابعة عشـ ــادرة عن الدورة السـ ــيات الصـ القرارات والتوصـ
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 2030مسامهة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام   -7
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 جيماملرفق 

 الواثئق قائمة 
COFI/2020/1 جدول األعمال املؤقت 
COFI/2020/2   العامل: اإلجراءات املؤثرة من أجل ضــــــــمان  حالة املوارد الســــــــمكية وتربية األحياء املائية يف

 استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
COFI/2020/2.1  ــيد والصـــكوك املالمح البارزة ل ــيد الرشـ ــأن الصـ ــلوك بشـ لتقدم احملرز يف تنفيذ مدونة السـ

 ذات الصلة 
COFI/2020/2.2   األمساك: تعزيز التفاعل بني العلوم والسياساتنتائج الندوة الدولية بشأن استدامة مصايد 
COFI/2020/2.3  شأن استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  ب   2021لعام    إعالن جلنة مصايد األمساك 

COFI/2020/2.3 Add.1 بشـــــأن اســـــتدامة مصـــــايد األمساك وتربية األحياء    2021لعام    إعالن جلنة مصـــــايد األمساك
 توضيحيةذكرة م –املائية  

COFI/2020/3    القرارات والتوصـــــيات الصـــــادرة عن الدورة العاشـــــرة للجنة الفرعية املختصـــــة برتبية األحياء
 2019أغسطس/آب  27-23املائية التابعة للجنة مصايد األمساك، تروندهامي، النرويج، 

COFI/2020/4   الصــــــادرة عن الدورة الســــــابعة عشــــــرة للجنة الفرعية املختصــــــة بتجارة القرارات والتوصــــــيات 
 2019نوفمرب/تشرين الثاين    29- 25اك التابعة للجنة مصايد األمساك، فيغو، إسبانيا،  األمس 

COFI/2020/5  2030مسامهة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
COFI/2020/6  واحلرفية  األمساك صغرية النطاقدعم مصايد  
COFI/2020/7   الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيممكافحة  
COFI/2020/8 التطورات يف العمليات العاملية واإلقليمية  
COFI/2020/9 معاجلة مسألة تغري املناخ واملسائل البيئية األخرى ذات الصلة  

COFI/2020/9.1  األحياء املائيةتطبيق تعميم التنوع البيولوجي يف جمايل مصايد األمساك وتربية  
COFI/2020/10 اتبعة للجنة مصايد األمساك  اقرتاح بشأن إنشاء جلنة فرعية جديدة إلدارة مصايد األمساك 

COFI/2020/10 Add.1 اتبعة للجنة مصـــــــــــايد  اقرتاح بشـــــــــــأن إنشـــــــــــاء جلنة فرعية جديدة إلدارة مصـــــــــــايد األمساك
   ضميمة -األمساك
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 2023-2020 للفرتة
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 املرفق دال 
 دونيو شو  للسيد البيان االفتتاحي

 املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 

 
 طاب مساؤكم أينما كنتم يف مجيع أحناء العامل،و  صباح اخلري

 
 معايل السادة الوزراء،  

 السيدات والسادة الضيوف الكرام،

 حضرات السيدات والسادة،

 
األمساك اليت تنعقد بصــورة افرتاضــية للمرة األوىل يســّرين أن أنضــم إليكم اليوم الفتتاح الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصــايد 

 يف اترخيها.

 وإّن منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) اليت ترّحب بكم اليوم هي منظمة متجددة ومفعمة ابلطاقة ورقمية. 

مني بتطلعاهتا  بناء منظمة ديناميكية من أجل عامل أفضـل وبقينا ملتز وعلى مّر األشـهر الثمانية عشـر املاضـية، واظبنا على  
 وواليتها ومهمتها اليت أتسست من أجلها.

 وتضمن البنية املعيارية واملرنة اجلديدة الكفاءة والفعالية والتعاون بني خمتلف القطاعات.

كما جيعلنا كسـر التقوقعات وتعزيز البيئة املشـّجعة يف موقع أفضـل لالسـتجابة على وجه السـرعة ألي احتياجات وأولو�ت 
 مستجدة.  

ويقّر ابلتحد�ت  ذا إضـــــافة إىل إطار اســـــرتاتيجي جديد مبين على الزخم والتحوالت احلاصـــــلة ابلفعل يف املنظمة  ه 
 املاثلة أمام البشرية. 

بشــأن  من أهداف التنمية املســتدامة  1ويســرتشــد ابهلدف   2030اإلطار االســرتاتيجي اجلديد متجّذر يف خطة عام إّن 
 بشأن احلد من أوجه عدم املساواة. 10اهلدف بشأن القضاء على اجلوع و 2اهلدف القضاء على الفقر و

نـاقش اإلطـار االســـــــــــــــرتاتيجي اجلـديـد خالل االجتمـاعـات املقبلـة لكـل من جلنـة املـاليـة وجلنـة الرب�مج   ــُي وابلطبع، ســـــــــــــ
 واجمللس، واملؤمتر الوزاري الذي يعقد كل سنتني. وحنن حنّضر هلذه االجتماعات. 

ــرتاتيجي  ويتمحور هذا اإل حول الســـردية االســـرتاتيجية املتمثلة يف عدم ترك أي أحد خلف الركب من خالل  طار االسـ
نظم زراعية وغذائية مســتدامة وشــاملة وقادرة على الصــمود من أجل إنتاج أفضــل وتغذية أفضــل وبيئة أفضــل وحياة 

 .أفضل وهي الفضائل األربع

 ية بصورة حامسة يف حتقيق هذه الفضائل األربع.ويساهم قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائ
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ماذا يعين إنتاج أفضـــــــل ابلنســـــــبة إىل مصـــــــايد األمساك؟ من خالل االســـــــتفادة ابلكامل من الفرص املتاحة   إنتاج أفضــــــل:
تحول للتكثيف املســــــــــــــتدام لرتبية األحياء املائية واإلدارة املبتكرة والفعالة بقدر أكرب ملصــــــــــــــايد األمساك، كجزء من عملية ال

 الضرورية للنظم الزراعية والغذائية.

ــل ــاء احلوامل واألطفال ومجيع  تغذية أفضــ ــبة إىل النســـ ــة ابلنســـ : من خالل اإلقرار بفوائد األمساك يف األمناط الغذائية خاصـــ
 أشكال سوء التغذية والرتويج لألمساك يف االسرتاتيجيات اخلاصة ابألغذية والتغذية حول العامل.

خالل ضـــــمان تطبيق �ج النظام اإليكولوجي يف مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية وخفض البصـــــمة : من  بيئة أفضــــل
 البيئية ابلنسبة إىل املغذ�ت العالية القيمة وضمان استخدام التنوع البيولوجي املائي على حنو مستدام.

ــكان العامل يعتمدون    10: من خالل اإلقرار أبّن  حياة أفضـــل  ــايد األمساك وتربية األحياء املائية  يف املائة من سـ على قطاع مصـ
لتأمني ســـــبل عيشـــــهم، ومعظمهم من صـــــغار املنتجني الذين حيتاجون إىل دعمنا. وملصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية وقع  

 إجيايب مهدئ للنفوس ويف اعتقادي أّن هدفنا يكمن يف حتسني حياتنا ككّل وليس جمرد سبل عيشنا فحسب! 

يف اإلطار االســــــــــرتاتيجي اجلديد    املكانة املركزية اليت حتتلها عملية حتويل النظم الزراعية والغذائية ن أيضـــــــــًـا  وســــــــــتمكّ 
قمة األمم املتحدة للنظم  ألعضــــــــــاء من أجل تنفيذ النتائج اليت ســــــــــتنبثق عن ا املنظمة من توفري �ج موضــــــــــوعي ودعم  

 .  2021الغذائية لعام  

إىل اإلصــــــــــغاء إىل آرائكم حول كيفية حتويل إنتاج األغذية املائية (اليت ال تقتصــــــــــر على  وإين أتطّلع يف هذا الســــــــــياق  
األمساك فحســـــــــب) وجتهيزها وجتارهتا واســـــــــتهالكها. وأعين هنا األغذية املائية أي قطاع تربية األحياء املائية، وال أعين  

 قطاع األمساك فحسب. 

تغطي  . فعلى هــذا الكوكــب األزرق، الة وافرة من األغــذيــة املتنوعــةفكّلنــا يعلم أّن األرض عــاجزة لوحــدهــا عن توفري كميــ
يف املائة، أّما ما تبقى فهو مياه وحميطات وأ�ار وحبريات؛ ومن مثّ فإّن هذه األخرية هي مســتقبلنا، وهي   30اليابســة ســوى 

ات "األغـذيـة الزرقـاء" حنن حبـاجـة إىل "حتّول أزرق" لضــــــــــــــمـان إمـدادحتمـل أكرب إمكـا�تنـا كـأرض واحـدة وكوكـب واحـد.  
 واستدامتها.  

وســـــيكون الوقع اإلجيايب لعملية حتويل النظم الغذائية ملصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية بشـــــكل مســـــتدام وشـــــامل وقائم 
 على العلم وقًعا هائًال.

 
 السادة املندوبون الكرام،

 أمامنا هي حتد�ت هائلة.ال بّد لنا من العمل على وجه السرعة مبا أّن التحد�ت املاثلة  

اختالالت ملحوظة يف النظم الزراعية والغذائية فيما يتوقع أّن تتفاقم األوضــــــــــــــاع أكثر من   19-فقد أحدثت جائحة كوفيد
 أي وقت مضى بفعل التباطؤ االقتصادي. 

األســـــــواق واملشـــــــاكل  وقد طالت أتثريات اجلائحة قطاع مصـــــــايد األمساك من خالل تغيري طلبات املســـــــتهلكني والنفاذ إىل 
 اللوجستية املتصلة ابلنقل والقيود املفروضة عند احلدود.

 وظائف يف قطاع األغذية معرضة للخطر. 4وتشري التقديرات إىل أّن وظيفة واحدة من أصل كل 
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ني . وال يزال املالي2020مليون نســــمة إىل صــــفوف �قصــــي التغذية يف عام    132وقد تؤدي اجلائحة إىل التحاق أكثر من  
يعانون من اجلوع، وقد أّدى ذلك ابلفعل إىل عكس مســــــــــــــار التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة وكل ما  

 أجنز�ه خالل العقد املاضي، يف حني أّن كّما كبريًا من األغذية اليت ننتجها تُفقد أو يتم هدرها.

 مل جلنتنا (أي جلنة مصايد األمساك).وترتبط هذه القضا� العاملية واحلامسة ارتباطًا وثيًقا بع

 . مصايد األمساك، وابألخص تربية األحياء املائية، هي جزء أساسي من احللّ ذلك أّن 

 ويتمتع قطاع تربية األحياء املائية احلديث بقدرة هائلة على النمو وعلى إطعام العامل.

مبتكرة وتكنولوجيات رقمية واإلدارة احلديثة ومنوذج أعمال  ومن شــــأن حتديث االســــتزراع الســــمكي التقليدي بواســــطة ُ�ج  
 للتسويق أن يساعد� على تغيري القطاع أبكمله وبشكل اتم.

ــتحداث قيم  ــبيالً إىل احملافظة على اإلرث الثقايف واســــ ــطة التثقيفية ســــ ــياحة واألنشــــ ــايد األمساك والســــ ويعّد اجلمع بني مصــــ
ــاهم ذـلك يف حت ــادية  جـدـيدة وفرص عمـل جـدـيدة. ويســــــــــــ ـــتدامـة واألبعـاد االجتمـاعـية واالقتصــــــــــــ قيق أهـداف التنمـية املســــــــــــ

 للتنمية. والبيئية

 وتكتسي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية أمهية حامسة يف االقتصاد العاملي من أجل إعادة البناء على حنو أفضل.

 فخورًا ملزارعي أرّز، ولعّله األهّم. وحديثي هذا ليس من موقعي كمدير عام أو كرجل علم أو كمدير بل كوين إبنًا
ــتمتع ابألغذية املائية ــم اجلنويب من مقاطعة هو�ن يف الصــــــــــني، حيث كنت أســــــــ األمساك، طبًعا،    .فلقد ترعرعُت يف القســــــــ

يل، وكـذـلك النبـااتت املـائيـة وغريهـا من املنتجـات املـائيـة، اليت تُنتج يف حقول األرّز يف البحريات واأل�ـار واألحواض. وابلتـا
ــتدامة إنه  النظام اإليكولوجي الذي يتمّتع ابلقدرة على توفري الكثري من األغذية. وبطبيعة احلال، إننا حباجة إىل طريقة مســـــ

 إلنتاج هذه األغذية وحصادها واحملافظة عليها.

اليومية الثالث فهذا غذاء أساسي ميكن إدراجه ضمن أي من الوجبات    -وأ� واثق من أّن األمساك قد ساعدتنا يف صغر�  
إىل جانب الغذاء األســـــاســـــي املتمثل يف األرّز. وال يوّفر األرّز ســـــوى الكربوهيدرات والقليل جًدا من ســـــائر املغذ�ت. أما  

 األمساك فتمثل عنصرًا مكّمًال حقيقيًا لنمّو اإلنسان يف املراحل األوىل من حياته.
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 حضرات السيدات والسادة،

 والزراعة ملتزمة متاًما إبسداء املشورة الفنية والدعم امللموس لألعضاء.إّن منظمة األغذية 

ــتجابة جلائحة كوفيدونقوم حاليًا بتنفيذ   ــامل لالســــ من أجل مســــــــاعدة البلدان على إعادة   منها  والتعايف  19-بر�مج شــــ
 البناء على حنو أفضل وأقوى.

قائمة على األدلة واليت تقودها البلدان وأتخذ هي بزمامها وهي ال بيد مبادرتنا املبتكرة للعمل يًداكما أننا نواصــــــل تنفيذ  
من أهداف   1مبادرة تســعى إىل تســريع عملية التحول الزراعي والتنمية الريفية املســتدامة من أجل اســتئصــال الفقر (اهلدف  

 تدامة). من أهداف التنمية املس  2التنمية املستدامة) ووضع حد للجوع وجلميع أشكال سوء التغذية (اهلدف  

 فتساهم ابلتايل يف حتقيق سائر أهداف التنمية املستدامة األخرى.

مع منظمة الصــــــــــحة العاملية   "صــــــــحة واحدة"كما أننا نعمل على التصــــــــــدي لألمراض احليوانية املصــــــــــدر من خالل �ج  
 واملنظمة العاملية لصحة احليوان ابلتعاون مع الشركاء اآلخرين.

 .أجل االبتكاروقد أعطتنا اجلائحة زمخًا من 

وإّن املنظمــة ملتزمــة إبجيــاد حلول قــائمــة على االبتكــار من خالل التكنولوجيــات الرقميــة اليت ميكن أن جتمع بني البيــا�ت 
 الضخمة والذكاء االصطناعي من أجل صنع القرارات. ويشمل هذا أدوات مثل: 

 
ــة مببادرة العمل يًدا بيد • ــة اجلغرافية املكانية اخلاصـــــ ــة بيا�ت لنظام معلومات جغرافية يقدم  املنصـــــ وهي منصـــــــ

 الدعم ألصحاب املصلحة كافة من خالل بيا�ت غنية ميكن تبادهلا.

الذي جيمع بني اســـــــــــــتخدام مصـــــــــــــادر غري تقليدية  خمترب البيا�ت من أجل االبتكار يف جمال اإلحصــــــــــاءاتو •
 قرارات وتقييم األثر.للبيا�ت والبيا�ت الضخمة وأساليب استنباط النصوص من أجل صنع ال

، وهي أداة للبيا�ت الضـــــــــخمة مبتكرة وجمانية ومفتوحة املصـــــــــدر طّورهتا املنظمة وجرى Earth Mapخارطة  و •
إطالقها خالل شــهر ســبتمرب/أيلول املاضــي ابلتعاون مع غوغل. وهي تتيح نظرة اثقبة فعالة وســريعة وغري مكلفة 

ــافة إىل وفرة البيا�ت املتاحة لدى املنظمة من وجمدية من الناحية التحليلية  ــطناعية، إضـ ــتعانة ابألقمار االصـ ابالسـ
 خالل نقرات بسيطة على جهاز احلاسوب.

ــاء   • ــعى إىل إنشـ ــامالً متعدد منصـــة دولية لألغذية والزراعة الرقميةكما أننا نسـ ــتتيح هذه املبادرة منتدى شـ . وسـ
 واملخاطر احملتملة لعملية رقمنة قطاعي األغذية والزراعة. أصحاب املصلحة من أجل حتديد ومناقشة الفوائد

 
ويســـــاهم خرباء املنظمة يف مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف بلورة هذه األدوات بطرق عدة، مبا يف ذلك من خالل  

ــتوى املطلو  ــاملة وموّجهة على املســ ــتخدام قدرات اجلمع بني جمموعات بيا�ت قطاعية ال مثيل هلا لتوفري حلول شــ ب، ابســ
جديدة يف جمال املراقبة من أجل حتســـــني إدارة نظم "اإلنتاج األزرق" وكفاءهتا، إضـــــافة إىل تشـــــجيع رقمنة ســـــلســـــلة القيمة 

 وتتبعها من احلوض إىل املائدة.

 وإين أدعوكم مجيًعا إىل استكشاف فائدة هذه األدوات يف عملكم اخلاص.
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 حضرات السيدات والسادة،
اليت اعتمدها   مدّونة السـلوك بشـأن الصـيد الرشـيدذكرى مرور مخسـة وعشـرين عاًما على صـدور    2020لقد صـادف عام  

 .1995مؤمتر املنظمة يف عام 
وتوّجه هذه املدّونة مبادئ مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية املســـــــؤولة واملســـــــتدامة على املســـــــتو�ت الوطنية واإلقليمية 

 والعاملية منذ مخسة وعشرين عاًما.

ــية   ــة إجنازاهتا املاضــ ــدور املدّونة عن طريق مناقشــ ــتوى بذكرى صــ ــيحتفل خالل حدث خاص رفيع املســ وبعد ظهر اليوم، ســ
 اهلامة والتخطيط للمستقبل احلافل ابلتحد�ت.

،  ك وتربية األحياء املائيةإعالن اللجنة بشــــأن اســــتدامة مصــــايد األمسا وســـــوف ُتدعى جلنة مصـــــايد األمساك إىل إقرار  
اعرتافًا منها ابإلجنازات احملققة منذ اعتماد املدّونة ولرتكيز االهتمام على ســـــــبل املضـــــــي قدًما وإعادة تنشـــــــيط املدّونة من  

 خالل تعزيز االلتزامات. 

 

 السادة املندوبون الكرام،
ي الوحيد الذي يعاجل أبرز املشــاكل واملســائل الدولية  إّن جلنة مصــايد األمساك يف املنظمة هي املنتدى احلكومي الدويل العامل

 املتعلقة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية.
ــايد األمساك،   ــة العاملية ملصـــ ــياســـ ــية املتعلقة ابلســـ ــاســـ ــائل األســـ ــبوع، إىل العديد من املســـ ــتتطرق اللجنة خالل هذا األســـ وســـ

 .2030ة يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  يشمل مسامهة مصايد األمساك وتربية األحياء املائي مبا

 وسأاتبع هذه املداوالت بكثري من االهتمام.

وســــــــتســــــــّلط اللجنة الضــــــــوء على املكانة احملورية اليت تشــــــــغلها األمساك واحمليطات والبحريات واأل�ار يف حياتنا، عن طريق 
 .والثقافاتالصلة احلامسة القائمة بني األمساك واجملتمعات احمللية  استكشاف  

ــايد األمساك ــعبة مصــــ ــري هذا االجتماع، طلبت من زميلي مدير شــــ ــبان، وخالل حتضــــ مًعا   التعاون  ومع أخذ ذلك يف احلســــ
اليت تدعو موظفي املنظمة إىل مشـــــــــاركة جتارهبم مع   مبادرة "التجارب الشـــــــخصـــــــية مع املأكوالت الســـــــمكية"إلطالق 

 املأكوالت السمكية واملائية يف حياهتم، من خالل أشرطة فيديو قصرية.

وأشـّجع اآلن مجيع املندوبني على تشـارك جتارهبم مع األغذية املائية. وأعتقد حًقا أننا إذا ما أرد� أن نغّري طريقة العمل وأن 
بقـــدر أ ا  ــً كرب يف النظم الزراعيـــة الغـــذائيـــة، يتعني علينـــا أن نبـــدأ من نقطـــة انطالق أي من خالل تعزيز نؤدي دورًا حـــامسـ

اسـتهالك هذه املنتجات أوًال، بدًال من الشـروع يف تعزيز إنتاجها كما جرت العادة. إذ تتمثل القوة الدافعة يف االسـتهالك. 
 دثون الفارق ابلفعل.وأتيت القوة الدافعة من املستهلكني. واملستهلكون هم الذي سيح

وكنّا مســــــــرورين جًدا لتلّقي مســــــــامهات من الزمالء من مجيع أحناء العامل، وهم يف األســــــــواق احمللية لألمساك، ويف مطاعمهم  
 املفّضلة، ومطاخبهم أو حىت وهم يصطادون األمساك يف البحر واأل�ار والبحريات.

  اجللسات وسيبّث فيديو قصري مباشرة بعد خطايب.وسيعرض عدد من هذه الفيديوهات يف الفرتات الفاصلة بني



60 
 

 

ا هذه الفيديوهات يف قســم خمصــّص هلا على املوقع اإللكرتوين للجنة، إىل جانب وصــفات ألطباق مسكية قام   وســُتعرض أيضــً
 املمثلون الدائمون هنا يف روما واملوظفون يف املنظمة من مجيع أحناء العامل بتشاركها يف إطار هذه املبادرة. 

وســـــــــــــتســـــــــــــتخدم جمموعة من الوصـــــــــــــفات اليت مت اختيارها إلبراز تنوّع النكهات اإلقليمية من أجل إعداد كتاب طهي رقمي  
ــلتها ابلثقافات   ــمكية يف حياتنا وصـــ ــوء على الدور الذي تؤديه هذه األغذية الســـ ــليط الضـــ ــأنه تســـ ــمكية من شـــ لألطباق الســـ

 والتقاليد احمللية. 

تجارب الشـخصـية مع املأكوالت السـمكية" مصـدر إهلام للسـكان وتذّكرهم ابلدور احليوي إننا �مل يف أن تكون مبادرة "ال
الذي تؤديه األمساك بصـــفتها مصـــدرًا صـــحيًا لألغذية وجزءًا من احلياة يف كل مكان على كوكب األرض. وكما قلت آنًفا، 

ذا كنتم حتّبون املأكوالت الســـــــــمكية، إّن تعزيز مصـــــــــايد األمساك ال يبدأ من جانب اإلنتاج بل من جانب االســـــــــتهالك. فإ
ســـــــتقّدرون منتجي األمساك ومجيع اجلهات املعنية ابلبحوث وإدارة مصـــــــايد األمساك. وإذا مل يكن هناك أي تشـــــــجيع، فلن  

 تكون هناك قوة دافعة حقيقية للتغيري.

ا ابلنســــــبة إىل مســــــتهلك ي هذه األغذية يف مجيع  إّن مداوالتكم تكتســــــي أمهية حامسة ال لعمل املنظمة فحســــــب، بل أيضــــــً
أقطار العامل، وإنّنا نتطّلع إىل أن تفضــــي املناقشــــات إىل نتائج مثمرة. وآمل أن تكون األمناط الغذائية الصــــحية اليت تشــــمل 

 األمساك متوافرة يف كل مكان.

 وحبسب قول مأثور يف الصني: يف كل سنة ويف كل مكان تتوافر فيه األمساك تعيشون بسعادة.

 
 الً على حسن إصغائكم.شكراً جزي
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 هاء املرفق  

 بشأن استدامة مصايد األمساك  2021إعالن جلنة مصايد األمساك لعام 
 وتربية األحياء املائية 

الوزراء واملندوبون املفوضــون، ممثلني أعضــاء منظمة األغذية والزراعة واملنظمات األعضــاء، واألعضــاء املنتســبني إليها،  حنن،
  ، 2021الرابع والثالثني للجنة مصــــــــايد األمساك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة يف روما، يف فرباير/شــــــــباط  االجتماع  خالل  

إطار االحتفاالت ابلذكرى الســنوية اخلامســة والعشــرين لصــدور مدونة الســلوك بشــأن الصــيد الرشــيد اليت اعتمدها مؤمتر  يف
 ،1995ول أكتوبر/تشرين األ 31 بتاريخ 4/95منظمة األغذية والزراعة يف قراره رقم 

أن وإذ نالحظ  اجلوع يف كل مكان،  لرامي إىل القضــــــــاء على الفقر و ا  2030هبدف خطة التنمية املســــــــتدامة لعام  إذ نذّكر
(منظمة األغذية والزراعة والصــــــــندوق الدويل  العامل ليس على املســــــــار املطلوب لتحقيق هدف "القضــــــــاء التام على اجلوع"

مع تعّرض حنو   )2020للتنمـية الزراعـية ومنظمـة األمم املتحـدة للطفوـلة وبر�مج األغـذـية العـاملي ومنظمـة الصــــــــــــــحـة العـاملـية،  
فيما ال يزال يعاين طفل من كل أربعة أطفال  ،  2019ون نسمة ملستو�ت خطرية من انعدام األمن الغذائي يف عام ملي  750

 دون سن اخلامسة من سوء التغذية املزمن،

بدور مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف دعم البلدان لتحقيق التنمية املســـــــتدامة، وال ســـــــيما ملكافحة الفقر   وإذ نقرّ 
مليون طن    32ــــــــ ب  2018واجلوع وسوء التغذية، واضعني يف اعتبار� النمو اإلجيايب املستمر هلذا القطاع الذي ساهم يف عام  

لالســـــــــتهالك البشـــــــــري املباشـــــــــر، وهو ما ميثل ز�دة مبقدار  1ون طن من األمساكملي  156من النبااتت املائية، فضـــــــــًال عن 
ــعاف عن عام أ 7 ــمة بــــــــــــــــــ   3.3والذي ميّد ،  1950ضـ ــيب الفرد من متناول   20مليارات نسـ يف املائة تقريبًا من متوســـط نصـ

 ،)2020منظمة األغذية والزراعة،  (الربوتينات احليوانية

ا اهلدف  وإذ نالحظ   ــً ــون احمليطات والبحار واملوارد البحرية  من أه 14أيضــــــــ ــتدامة واملتمثل يف صــــــــ داف خطة التنمية املســــــــ
واستخدامها بشكل مستدام من أجل التنمية املستدامة، والدور احلاسم الذي تؤديه مصايد األمساك ذات اإلدارة املستدامة  

 ستدامة للبلدان املطّلة على احمليطات،يف حتقيق النتائج على مستوى التنوع البيولوجي، مع االقتصادات الشاملة وامل

أبن للنســاء دور حاســم األمهية يف حتقيق مجيع أهداف التنمية املســتدامة، ال ســيما كعوامل فاعلة يف حتقيق  وإذ نقّر كذلك
اء  األمن الغذائي وحتســــني التغذية لدى األســــر املعيشــــية الفقرية والضــــعيفة، وإبمكا�ت قطاع مصــــايد األمساك وتربية األحي

 املائية يف تنمية الفرص املتاحة للنساء،

مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية وصــغرية النطاق ومبســامهاهتا يف القضــاء  الذي تضــطلع به ابلدور اهلام    وإذ نعرتف 
التغذوية    للمجتمعات احمللية، على الفقر ويف توفري سبل كسب العيش، وكذلك يف ضمان األمن الغذائي واالحتياجات 

قادرة على مفاقمة الفقر واجلوع وســــــــــــــوء التغذية، مبا يف ذلك ممارســــــــــــــة أتثري غري   19-بقلق أن جائحة كوفيد  وإذ نالحظ
  مسبوق على قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية،

 
ــتثناء يشــــمل مصــــطلح "األمساك" يف هذا اإلعالن جمموعات إنتاج األغذية املائية كافة، مبا فيها الرخو�ت والقشــــر�ت واحليوا�ت املائية األخرى   1 ، ابســ
 ثدييات املائية والزواحف واألعشاب البحرية وغريها من النبااتت املائية.ال
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ّلم   ــ مســــتدامة بيولوجيًا، وأنه حيثما ختضــــع ي املائة من األرصــــدة الســــمكية تصــــاد ضــــمن مســــتو�ت ف  65.4أبن وإذ نسـ
املصـــايد إىل إدارة فعالة تكون األرصـــدة فوق املســـتو�ت املســـتهدفة أو قيد إعادة التكّون، وحيثما تكون إدارة املصـــايد أقل 

 فعالية، تسوء أوضاع األرصدة واجتاهاهتا،

كافية لعكس االجتاه العاملي املرتاجع    أن التحســــــــــــــينات اليت طُبقت على إدارة مصــــــــــــــايد األمساك مل تكن  وإذ نالحظ بقلق
ــبة  ــيد املفرط، حيث إن نسـ ــعة للصـ ــمكية اخلاضـ ــدة السـ ــمكية البحرية اليت ف  34.2لألرصـ ــدة السـ ي املائة من جممل األرصـ

ترصــــــــــدها منظمة األغذية والزراعة تتعرض حاليًا للصــــــــــيد مبعدالت تتجاوز احلدود البيولوجية املســــــــــتدامة، أي بز�دة ثالثة 
 ، )2020منظمة األغذية والزراعة، (  1974مستو�هتا منذ بدء الرصد يف عام   أضعاف عن

ّلم ــ ـ ــ ــايد األمساك هي حتد�ت معقدة وختص كل إقليم  وإذ نسـ أبن التحد�ت اليت تعرتض تنفيذ التدابري الفعالة إلدارة مصـــــ
رارات القـائمـة على العلوم، فضــــــــــــــًال عن ومتعـددة األبعـاد، وأب�ـا كثريًا مـا تعزى إىل عـدم كفـايـة البيـا�ت الالزمـة لـدعم الق

حمدودية القدرات املؤســســية والبشــرية، ما يربز ضــرورة بذل جهود متضــافرة يف املياه الواقعة ضــمن الوالية الوطنية وخارجها،  
ا على بناء القدرات والدعم، وال ســيما ابلنســبة إىل الدول اجلزرية الصــغري  ة ال تشــمل فقط تدابري الصــون وإمنا تشــتمل أيضــً

  النامية وأقل البلدان منًوا،

م كذلك  أبن اإلدارة املسـتدامة ملصـايد األمساك تتطلب إدماج مصـايد األمساك يف أطر أوسـع للتخطيط وحلوكمة    وإذ نسـّل
ــياســـــــية والقدرة على حتســـــــني تنفيذ األطر   احمليطات، يف ســـــــياق النظام اإليكولوجي والنهج الوقائية، وبتعزيز اإلرادة الســـــ

  احلالية للسياسات، 

نت القطاع األســـــرع منًوا بني ســـــائر قطاعات إنتاج األغذية على امتداد العقود اخلمســـــة أبن تربية األحياء املائية كا  وإذ نقرّ 
وأ�ا تقدم حاليًا  ،  1960املاضــــــــية، وأ�ا مســــــــؤولة عن مضــــــــاعفة نصــــــــيب الفرد من االســــــــتهالك العاملي لألمساك منذ عام 

ــكان ــبل كســــــب العيش لعدد متنام من الســــ ــامهات متزايدة يف توفري الغذاء وســــ ــمان   عرتف كذلك، وإذ نمســــ ــرورة ضــــ بضــــ
يعزز القطاع مصـــــادر األعالف املســـــتدامة، وأن يتطور بطريقة مســـــتدامة، مبا يف ذلك عن طريق حتســـــني الصـــــحة املائية   أن

  واألمن البيولوجي، وختفيف عبء املرض وتشجيع االستخدام الرشيد واملتعقل ملضادات امليكروابت،

ــري إىل ـــ ــ صـــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية جرّاء تغّري ظروف املناخ واحمليطات،  التحد�ت امللحوظة لقطاعات م وإذ نشـ
ســـــــــــيما حيثما يؤثر ارتفاع درجات حرارة املياه، ونزع األكســـــــــــجني منها، والتحمض يف البيئات املائية أصـــــــــــًال يف توزيع   ال

هذه املشـــــــــــاكل من خالل تدابري األرصـــــــــــدة الســـــــــــمكية ووفرهتا يف العديد من األقاليم، فإن هناك حاجة ملحة إىل معاجلة  
مبتكرة وشــــــــاملة وفعالة ومتكيفة إلدارة مصــــــــايد األمساك، وعرب ضــــــــمان نظم إيكولوجية صــــــــحية ومنتجة، مبا يف ذلك من  

إلدارة   قائمة على املناطق وفّعالة من حيث الوقت خالل اســــــتخدام اســــــتناًدا إىل أفضــــــل املعلومات العلمية املتاحة، أدوات
 ى حنو يتيح صـــــــــون األرصـــــــــدة الســـــــــمكية واســـــــــتخدامها على حنو مســـــــــتدام مبا يشـــــــــمل املناطق احملمّية املوارد وصـــــــــو�ا عل

 حبسب االقتضاء ووفًقا للقانون الدويل والتشريعات الوطنية،

ا عدًدا من الفرص،  وإذ نالحظ كذلك أن اســــــــــتجابتنا هلذه التحد�ت، إذا ما خضــــــــــعت إىل إدارة جيدة، قد توّلد أيضــــــــــً
فيها قدرة قطاع مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية على اإلســــــهام يف خفض االنبعااثت، من خالل اتّباع ممارســــــات   مبا

 تتسم ابلكفاءة يف استخدام الطاقة،
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ــتمرار األغذية واملنتجات املائية وإذ نعرتف ــمان اســـ ــرعة لضـــ ــرورة اختاذ إجراءات هادفة على وجه الســـ ــبل  2بضـــ يف توفري ســـ
ــاملة   ــبل كســــب العيش ودعم األمن الغذائي والتغذية، ابعتبارها أمورًا ابلغة شــ ــتدامة للحّد من الفقر وأتمني ســ وفعالة ومســ

 ،2030األمهية لتحقيق األهداف احملددة يف خطة عام  

 إرســـــــــاء مبادئ ألنشـــــــــطة الصـــــــــيد   كان  1995أن الغرض من مدونة الســـــــــلوك بشـــــــــأن الصـــــــــيد الرشـــــــــيد لعام   وإذ نالحظ
ــايد األمس ــون املوارد املائية احلية وإدارهتا وتنميتها  ومصـــ ــمان صـــ ــيدة، مبا يف ذلك تنمية تربية األحياء املائية، بغية ضـــ اك الرشـــ

 على حنو رشيد.

 فإننا

أبهداف املدونة، وابلتنفيذ الفعال لألدوات والصــــــــــكوك الدولية، امللزمة وغري امللزمة، املتصــــــــــلة    التزامنا   نؤّكد من جديد  )1(
 ابملصايد وبرتبية األحياء املائية منذ أن مت اعتماد مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، حسب مقتضى احلال،  

صــايد، علينا تطبيق نظم لتقييم املصــايد أبنه، بغية تعزيز النجاحات اليت حتققت مؤخرًا على صــعيد اســتدامة امل  ونقر )2(
وإدارهتا وحتســــــني تلك النظم يف مجيع األقاليم ال ســــــيما تلك اليت يكون فيها وضــــــع األرصــــــدة الســــــمكية يف تراجع 

غري معروف، مبا يف ذلك من خالل برامج منســــــــــــقة لتنمية القدرات تتناول احتياجات البلدان النامية وأولو�هتا،   أو
 خاص لألقاليم اليت تفتقر إىل البيا�ت والعمل ألجل احلد من الفجوة الرقمية،  مع إيالء اهتمام

األســــــــاس العلمي دعًما لقرارات إدارة مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك من  أّن علينا متتني  ندركو )3(
التقارير، وتعزيز التعاون العلمي  خالل اســــــتخدام التكنولوجيا اجلديدة، من قبيل الوســــــائل اإللكرتونية للرصــــــد ولرفع

الدويل، وخباصــــة البحوث العابرة للتخصــــصــــات، وبناء القدرات والتعليم والتدريب، وضــــمان مراعاة أفضــــل مشــــورة  
علمية متاحة حبســـــــــب القطاعات على النحو الواجب يف عملية صـــــــــنع القرار، مع مراعاة عقد األمم املتحدة لعلوم 

 ،2030-2021تدامة للفرتة  احمليطات من أجل التنمية املس

التـأكيـد )4( أمهيـة �ج النظـام اإليكولوجي بوصــــــــــــــفـه إطـارًا فعـاًال لتحقيق التكـامـل بني أهـداف الصــــــــــــــون   على  ونعيـد 
واالســـــتخدام املســـــتدام، وتعزيز تطبيق تدابري اإلدارة عرب مجيع النظم املائية، مبا يتســـــق مع تعقيدات كل مورد وموئل 

النفا�ت البحرية ومعدات الصيد املهجورة أو املفقودة أو املستغىن عنها بشكل آخر، واحلد وفرادته، واحلد من أتثري 
  من املصيد املرجتع ومسائل املصيد العرضي، والقضاء على ممارسات الصيد الضارة،

يت تدعم  بقدرة تربية األحياء املائية على حتقيق مزيد من النمو، ال ســــــــيما من خالل املمارســــــــات املبتكرة ال نعرتفو )5(
اإلشــراف البيئي، فضــًال عن فوائد الربامج احلالية واجلديدة للتطوير الشــامل لرتبية األحياء املائية املســتدامة، وضــرورة 
قيام االســـــتثمارات بدعم بناء القدرات، وخدمات البحث واإلرشـــــاد، مع إيالء اهتمام خاص لألقاليم اليت ســـــيكون  

 ائية يف أشّده،عبء النمو السكاين فيها على النظم الغذ

من أجل املسـاعدة يف حتسـني مصـايد األمساك وتربية األحياء   آليات احلوكمة التعاونية الدولية أمهية ونؤكد من جديد )6(
املائية املسـتدامة ومحاية بيئة احمليطات، مبا يف ذلك دعم اجلهود يف تنفيذ الصـكوك الدولية، حيثما ينطبق ذلك، مثل 

تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون ل  1995واتفاق األمم املتحدة لعام  ن البحاراتفاقية األمم املتحدة لقانو 
ي ما يتصــــل حبفظ وإدارة األرصــــدة الســــمكية املتداخلة املناطق  ف  1982كانون األول  ديســــمرب/  10البحار املؤرخة  

 
 تشمل األغذية املائية الزعنفيات والقشر�ت والرخو�ت والنبااتت املائية مثل األعشاب البحرية.  2
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ــمكية)، وا ــدة السـ ــأن األرصـ ــمكية الكثرية االرحتال (االتفاقية بشـ ــدة السـ ــأن  واألرصـ تفاق منظمة األغذية والزراعة بشـ
ــاء عليه، والصــــكوك  التدابري ــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضــ اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصــ

املكّملة هلذا االتفاق، مبا يف ذلك عن طريق دعم الصـــــــناديق املرتبطة هبا، من أجل احلد من الصـــــــيد املفرط لألمساك 
 القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،والصيد غري 

ملصايد األمساك واملنظمات اإلقليمية إلدارة  االستشارية  نظم الصون واإلدارة لألجهزة اإلقليمية   وسنبقى ملتزمني بتعزيز  )7(
اإليكولوجية  مصـــــــايد األمساك، حيثما ينطبق ذلك، وبتحســـــــني أدائها لتعزيز حوكمة مصـــــــايد األمساك، وصـــــــون النظم  

البحرية والتنوع البيولوجي وإعادهتا إىل حالتها األصلية بصورة أفضل، مع اإلسهام مبزيد من الفعالية يف األمن الغذائي؛  
 والنظم الغذائية املستدامة؛ ومكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ وكذلك النمو املستدام والوظائف، 

ــــّجعو )8( ــ اك والنبااتت املائية ومنتجاهتا الصـــــــــادرة عن مصـــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية على اســـــــــتهالك األمس نشـ
املســــتدامة، واليت يتم صــــيدها وفًقا لتدابري الصــــون واإلدارة املرعّية، مع االعرتاف أب�ا من أكثر األغذية صــــحة على 

قرار أبن ارتفاع درجات حرارة املياه،  وجه األرض، وخاصــــــة اســــــتهالك املوارد غري املســــــتغلة اســــــتغالًال كامًال، مع اإل
ــريع يف إنتاجية  ــبب بتغيري ســــــــ وإزالة األكســــــــــجني منها والتحمض يف البيئات املائية هي عوامل من املتوقع أن تتســــــــ

 األنواع السمكية املستهدفة وغري املستهدفة ويف توزيعها احلايل يف احمليطات والبحار واملياه الداخلية،

ـــّجعو )9( تدعم مســــــامهة مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية صــــــغرية النطاق يف األمن الغذائي الســــــياســــــات اليت   نشـ
نوالعمالة وتوليد الدخل وتعرتف هبا،  ــّ ـــ ــ ــغرية النطاق  وحتسـ ــايد األمساك صــــــــ ــيما من مصــــــــ نظم مجع البيا�ت ال ســــــــ

ية والدولية مبا يكفل التجارة نفاذ صـغار الصـيادين ومرّيب األمساك إىل األسـواق احمللية والوطن وندعم كذلكواحلرفية،  
اخلطوط  العادلة وغري التمييزية مبنتجات املصــــــايد وتربية األحياء املائية صــــــغرية النطاق، مبا يف ذلك من خالل تنفيذ  

 ، الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم

ــمنو )10( ـــ ـــ ــ املراعـاة الواجبـة لألمسـاك يف االســــــــــــــرتاتيجيـات الوطنيـة واإلقليميـة والعـامليـة لألمن الغـذائي والتغـذـية،  إيالء   نضـ
واملســــامهة يف اســــتدامة النظم الغذائية على املدى البعيد من أجل القضــــاء على اجلوع ومعاجلة العبء الثالثي لســــوء 

 واحلد من األمراض املرتبطة ابلنمط الغذائي، التغذية

على احلد من الفاقد واملهدر يف القطاع لدى مرحلة ما قبل الصـــيد وما بعده، مبا يف ذلك املصـــيد املرجتع،   نشــّجعو )11(
وذلك عن طريق تنفيذ معايري متفق عليها دوليًا من خالل اختاذ اإلجراءات املناســـــــــــبة مبا يشـــــــــــمل التوعية والتثقيف 

يما معايري الســــالمة واجلودة، لتحســــني جتهيز األمساك والتدريب وفًقا للســــياق والقدرات واألولو�ت الوطنية، وال ســــ
وتوزيعها واســــــتهالكها، ما يزيد ابلتايل كذلك من قيمة املنتجات الســــــمكية دعًما القتصــــــادات شــــــاملة ومســــــتدامة 

 املطّلة على احمليطات، للبلدان

نتجات مصـــــــــــايد األمساك وتربية  أبمهية التجارة املســـــــــــتندة إىل القواعد واملفتوحة وغري التمييزية واملنصـــــــــــفة مب ونعرتف )12(
ــلـة، وحظر بعض أشــــــــــــــكـال  األحيـاء املـائيـة، من خالل التعـاون يف احملـافـل اإلقليميـة واملتعـددة األطراف ذات الصــــــــــــ
اإلعا�ت ملصــــايد األمساك اليت تســــهم يف الســــعة املفرطة والصــــيد املفرط وإلغاء اإلعا�ت اليت تســــهم يف الصــــيد غري  

يم، ومن خالل ضــمان أن تكون التدابري التجارية والفنية شــفافة، ومســتندة إىل األدلة  القانوين دون إبالغ ودون تنظ
العلمية وغري متييزية ومتماشـــــــــــية مع اللوائح واملعايري املتفق عليها دوليًا، وأّال تؤدي إىل حواجز غري مجركية أو تقّوض 

 تدابري الصون،
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ــــّجع علىو )13( ــ ــفة جلميع ا نشـ ــحية ومنصـــــــ لعاملني يف القطاع، وندعم اجلهود الرامية إىل حتقيق ظروف عمل آمنة وصـــــــ
احلؤول دون العمل القســري ووضــع حّد له، وتيســري الوصــول إىل برامج احلماية االجتماعية للصــيادين وملنتجي تربية  
األحياء املائية وجمتمعاهتم، ودعم التدابري الرامية إىل حتســــــــــــني الســــــــــــالمة يف البحار، والعمل على تعزيز مســــــــــــتو�ت  

شـــــــــــــــة للجميع يف هـذا القطـاع، ابلتعـاون مع املنظمـات الـدوليـة األخرى املعنيـة، مبـا فيهـا منظمـة العمـل الـدوليـة  املعي
 واملنظمة البحرية الدولية،

ــمنو )14( ــ متكني املرأة من خالل تعزيز وصـــــــوهلا الكامل إىل قطاع املصـــــــايد وتربية األحياء املائية وإىل فرص متكافئة  نضـ
خالل سـياسـات قائمة على نوع اجلنس، عرب اختاذ إجراءات فعالة بوجه التمييز وسـوء املعاملة يف مكان العمل،  من

والتكنولوجيا واالئتمان وفرص تنظيم املشـــــــــاريع واملوارد الطبيعية، وتوفري  والتدريب  وتيســـــــــري وصـــــــــول املرأة إىل التعليم 
ص القيادة واختاذ القرارات، وعرب مكافحة الفوارق املتأصــــلة بني فرص متكافئة هلا على مجيع املســــتو�ت مبا فيها، ُفر 

  اجلنسني اليت تضر ابلنساء،

ــًال عن  وندعم )15( قة ومتعددة القطاعات قائمة على األدلة والنظم اإليكولوجية، فضـــــــ ــّ تنفيذ ُ�ج إدارية متكاملة ومنســـــــ
لضــــــغوط اخلارجية املتزايدة يف النظم املائية التخطيط املكاين والزماين ونشــــــري إىل أّن جهود� ســــــتُنّفذ يف ســــــياق من ا

البحرية والداخلية، مثل التلّوث جبميع أشكاله، واملمارسات غري اخلاضعة للتنظيم، والكوارث الطبيعية، وتغّري املناخ، 
ــاحلية وغري ذلك من طلبات على  ــتخدام املناطق البحرية والســـــ ــة على اســـــ وفقدان التنوع البيولوجي، وز�دة املنافســـــ

 وصول إىل املياه العذبة وإىل األراضي.ال
وخنلص إىل أن كل ما ســـــــــبق ذكره يدعم رؤية آخذة يف التطور وإجيابية ملصـــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية خالل القرن 

وقدرته احلادي والعشـــــرين، يتم مبوجبها االعرتاف ابلقطاع اعرتافًا كامًال ملســـــامهته يف مكافحة الفقر واجلوع وســـــوء التغذية،  
 على االستعداد ملواجهة الظروف املتغرية للمناخ وللمحيطات واالستجابة هلا، والتزامه بتحقيق االستدامة.

ونوصـي أبن تُوضـع عملية مواصـلة تطوير هذه الرؤية اجلديدة، حسـب االقتضـاء، حتت إشـراف جلنة مصـايد األمساك التابعة 
ــفها احملفل   ــايد األمساك وتربية ملنظمة األغذية والزراعة، بوصــــ ــا� مصــــ ــات والقرارات املتعلقة بقضــــ ــي للمناقشــــ العاملي الرئيســــ

 األحياء املائية، من أجل مواصلة تعزيز احللول التشاركّية والقائمة على أسس علمية.
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 واو  املرفق
 بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة مصايد األمساك 

 2023-2020للفرتة 

 األهداف العامة للجنة - أوالً 
 

 :3ينبغي للجنة مصايد األمساك أن تقوم مبا يلي -1
 استعراض بر�مج عمل املنظمة يف جمال مصايد األمساك وتنفيذها؛ ) أ(
مصـايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل ومشـكالت مصـايد األمساك  حلالة   إجراء اسـتعراضـات عامة دوريةو  )ب(

ــافر من جانب الدول  وتقييم هذ ذات الطابع الدويل ــاكل وحلوهلا املمكنة هبدف االضـــــطالع بعمل متضـــ ه املشـــ
 واملنظمة واألجهزة احلكومية الدولية األخرى؛

ــايد األمساك وتربية األحياء املائية حييلها إليها اجمللس أو املدير العام،   )ج( ــة مبصــــــ ــائل حمددة خاصــــــ ــتعراض مســــــ واســــــ
ا ألحكــام الالئحــة الـداخليــة للجنــة، تلــك املـدرجـة على جـدول أعمــاهلـا بنــاًء على   أو طلــب دولـة عضــــــــــــــو طبقــً

 توصيات حسبما تراه مناسبًا؛ ورفع
من الدستور  14والنظر يف مدى استصواب إعداد معاهدات دولية وعرضها على الدول األعضاء مبقتضى املادة   ) د(

 املائية على الصعيد العاملي؛لضمان التعاون والتشاور الدوليني الفعالني يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء  
 تقدمي تقارير إىل اجمللس، أو إسداء املشورة للمدير العام، بشأن املسائل اليت تبحثها عند االقتضاء.و  ) ه(

 

 2023-2020النتائج املنشودة للفرتة  -اثنًيا 
 استعراض حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل  - ألف

 النتيجة: -2
اجمللس واملؤمتر واجملتمع الدويل ككل آبخر املعلومات وابملشـــــــورة احملّددة بشـــــــأن حالة مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء  تزويد 

 املائية يف العامل والقضا� احملّددة املهمة اليت تعاجل خالل الدورات املزمع عقدها.

 املؤشرات والغا�ت: -3

املعلومات بشـأن حالة مصـايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل   رفع توصـيات واضـحة ودقيقة وتوافقية تسـتند إىل آخر
 إىل اجمللس واملؤمتر بوصفها قاعدة متينة لتوجيهاهتما وقراراهتما.

 

 
 .من الالئحة العامة للمنظمة 6-30املادة   3
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 املخرجات: -4

 ينظر اجمللس واملؤمتر بشكل إجيايب يف التوصيات الواضحة والدقيقة والتوافقية إلصدار التوصيات والقرارات.

 األنشطة: -5

اللجنة على اطالع ابحلالة الراهنة ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك التقرير عن حالة املوارد السمكية تكون 
 وتربية األحياء املائية يف العامل، وجتري مناقشات عامة بشأ�ا.

 معاجلة القضا� احملّددة ذات األمهية املواضيعية خالل الدورات املزمع عقدها.

 العمل: أساليب -6

ـــلة مبـا يتيح مـا يكفي   ــائر الواثئق ذات صــــــــــــ جيري إعـداد تقرير حـاـلة املوارد الســــــــــــــمكـية وتربـية األحـياء اـملائـية يف العـامل وســــــــــــ
 الوقت قبل انعقاد دورة اللجنة، كأساس متني للمناقشات اليت جتريها اللجنة. من

 وضع االسرتاتيجية وحتديد األولو�ت وختطيط امليزانية  -ابء

 النتيجة: -7

 توّفر قرارات اللجنة وتوصياهتا قاعدة متينة لتوصيات اجمللس وقراراته بشأن اسرتاتيجية املنظمة وأولو�هتا وبراجمها وميزانيتها.

 املؤشرات والغا�ت: -8
ــتبيان املنظمة املتعلق بتنفيذ مدونة الســـــــلوك بشـــــــأن الصـــــــيد الرشـــــــيد (املدونة)   ) أ( ترويج اللجنة بشـــــــكل أكرب الســـــ

 الردود والتقليل من القيود اليت حتول دون احلصول عليها. للحصول على

رّد األعضــــاء على اســــتبيان املنظمة املتعلق بتنفيذ املدونة وتزويد املنظمة ابملعلومات ذات الصــــلة بشــــأن مصــــايد   )ب(
 األمساك وتربية األحياء املائية من خالل اللجنة واللجان الفرعية التابعة هلا.

وحمّددة إىل اجمللس بشــــأن االســــرتاتيجيات واألولو�ت والربامج وامليزانية يف جمايل    رفع اللجنة لتوصــــيات واضــــحة )ج(
 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

ــيــات اللجنــة املتعلقــة ابإلطــار االســــــــــــــرتاتيجي واخلطــة املتوســــــــــــــطــة األجــل وبر�مج العمــل وامليزانيــة   ) د( إبراز توصــــــــــــ
 اجمللس. تقرير يف

 املخرجات: -9
ة يزّود اجمللس بتوصـــــــيات واضـــــــحة ودقيقة وتوافقية بشـــــــأن االســـــــرتاتيجيات واألولو�ت والربامج القطاعية إعداد تقرير للجن

 وامليزانيات.
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 األنشطة: -10

اســــتعراض القرارات والتوصــــيات الصــــادرة عن اللجنة الفرعية املختصــــة بتجارة األمساك واللجنة الفرعية املختصــــة   ) أ(
 الدستورية أو األجهزة أو املؤسسات األخرى املعنية.برتبية األحياء املائية واألجهزة 

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

 استعراض تنفيذ بر�مج العمل وامليزانية يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. )ج(

تيجيات واألولو�ت والربامج وامليزانية املتعلقة مبصــــــــــــايد األمساك وتربية صــــــــــــياغة التوصــــــــــــيات بشــــــــــــأن االســــــــــــرتا ) د(
 املائية. األحياء

 أساليب العمل: -11

 التشاور الوثيق مع الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين. ) أ(
 التعاون الوثيق مع الشعب واملراكز واملكاتب املعنية يف املنظمة. )ب(

األمساك واللجنة الفرعية املختصـــــــــة برتبية األحياء املائية واألجهزة  التنســـــــــيق مع اللجنة الفرعية املختصـــــــــة بتجارة   )ج(
 الدستورية األخرى.

 التنسيق مع جلنة املالية بشأن املسائل املالية وتلك املتصلة ابمليزانية. ) د(

 التنسيق مع جلنة الرب�مج خبصوص املسائل املتعلقة ابالسرتاتيجية واألولو�ت. ) ه(

 مسائل الرب�مج وامليزانية إىل اجمللس ابلشكل املناسب. رفع تقرير عن نتائج اللجنة بشأن )و(

 إسداء املشورة بشأن املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة ابلسياسات  -جيم 

 : النتائج -12

 ابلسياسات.توّفر قرارات اللجنة وتوصياهتا قاعدة متينة لتوصيات املؤمتر وقراراته بشأن املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة 

 املؤشرات والغا�ت: -13

ــيات لتوجيه اإلجراءات   ) أ( ــورة والتوصــــــ ــتخدام املشــــــ ــاء قيمة من مداوالت اللجنة وذلك ابســــــ حتقق البلدان األعضــــــ
 والسياسات احمللية على حنو ما تبلغ عنه املنظمة.

ــياســـــــات   تقدمي اللجنة توصـــــــيات واضـــــــحة وحمّددة إىل املؤمتر بشـــــــأن املســـــــائل العاملية التنظيمية واملتصـــــــلة )ب( ابلســـــ
 واليتها. جماالت يف

 إبراز توصيات اللجنة املتعلقة ابملسائل العاملية التنظيمية واملتصلة ابلسياسات يف تقرير املؤمتر. )ج(

 املخرجات: -14

تقرير اللجنة الذي يوّفر توصــــــــــيات واضــــــــــحة وحمّددة وتوافقية إىل املؤمتر بشــــــــــأن األطر أو الصــــــــــكوك التنظيمية واخلاصــــــــــة  
 ابلسياسات.
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 األنشطة: -15

 استعراض حالة الصكوك الدولية ذات الصلة يف جماالت اختصاص اللجنة. ) أ(

النظر يف احللول املمكنة لدعم العمل املّتســــــــــق لألعضــــــــــاء فرادى أو مجاعة من خالل املنظمة واألجهزة األخرى  )ب(
 املعنية يف جماالت اختصاص اللجنة.

 أساليب العمل: -16

 اللجنة بشأن املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة ابلسياسات إىل املؤمتر ابلشكل املناسب.رفع تقرير عن نتائج 

 فعالية ختطيط عمل اللجنة  - اثلثًا

 النتيجة: -17

 تعمل اللجنة بصورة فعالة وكفؤة وشاملة وموجهة حنو اإلجراءات.

 املؤشرات والغا�ت: -18

وُيســــــــــتخدم بر�مج العمل املتعدد الســــــــــنوات  ددة.إعداد على حنو مالئم جداول أعمال ترّكز على مواضــــــــــيع حم ) أ(
 .ابلتشاور مع املكتب الفرعية  اد األمساك وجلا�يلتبسيط جداول أعمال جلنة مصا

ــمكية وتربية األحياء املائية يف العامل، جبميع لغات   )ب( إاتحة مجيع واثئق اللجنة، مبا يف ذلك تقرير حالة املوارد الســـــــــ
 الدورة أبربعة أسابيع على األقل.املنظمة قبل انطالق 

 عقد الدورات بصورة فعالة وعلى حنو يّتسم ابلكفاءة.   )ج(

ورصـــد تنفيذ بر�مج العمل املتعدد الســـنوات يف ما    تنفيذ بر�مج العمل املتعدد الســـنوات للجنة على حنو مالئم. ) د(
 التقارير.بني الدورات، ورفع تقرير عن التقدم احملرز إىل املكتب من خالل مصفوفة لرفع 

اتســــــام تقارير اللجنة ابإلجياز، واحتواؤها على توصــــــيات حمّددة موجهة حنو اإلجراءات، تُرفع إىل اجمللس واملؤمتر  ) ه(
 على حٍد سواء.

 املخرجات: -19
اتســام جداول أعمال اللجنة ابلرتكيز وتقاريرها ابإلجياز، واحتواؤها على توصــيات حمّددة موجهة حنو اإلجراءات   ) أ(

 اجمللس واملؤمتر على حٍد سواء.ُترفع إىل 

 يصدر التقرير إلكرتونيًا ومل يعد يصدر بشكل رمسي كتقرير عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.   )ب(

ــمكية وتربية األحياء املائية يف العامل   )ج( ــمل تقرير حالة املوارد الســـــ ــايد األمساك، مبا يشـــــ إاتحة مجيع واثئق جلنة مصـــــ
 ين املتفق عليه.استناًدا إىل اجلدول الزم

تقدمي تقارير مرحلية عن بر�مج العمل املتعدد الســـــــــــنوات ومشـــــــــــروع برامج العمل املتعددة الســـــــــــنوات وإاتحتها   ) د(
 للسنوات األربع التالية.
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 األنشطة: -20

 وضع جداول أعمال ترّكز على مواضيع حمددة ابلتشاور الوثيق مع املكتب ويف الوقت املناسب. ) أ(

مساك املوجهة حنو حتقيق النتائج، مبا يف ذلك تقرير حالة املوارد الســــــــــــمكية وتربية إعداد واثئق جلنة مصــــــــــــايد األ )ب(
 األحياء املائية يف العامل، وإاتحتها يف الوقت املناسب.

النظر يف طرق حتسـني عقد الدورات، بصـورة أكثر فعالية وعلى حنو يتسـم بكفاءة أكرب، مبا يف ذلك االسـتخدام   )ج(
بلورة أســــــــــــــاليب عمل جديدة يف ما بني الدورات و/أو تشــــــــــــــكيل اللجنة الفرعية و   ،األكثر كفاءة للوقت املتاح

 مصايد األمساك املقرتح إنشاؤهاإبدارة  املختصة 

ــيقً  ) د( ــري أحداث جانبية أكثر تركيزاً وتنسـ ــيً االعرتاف أبمهية االجتماعات اجلانبية وفائدهتا، وتيسـ ــا�  ا متاشـ ا مع القضـ
 الدورات الرئيسية.الرئيسية اليت تتناوهلا 

تجّنب االزدواجية ، ال ســـــيما لمع اللجان الفرعية واللجان الفنية األخرىعلى حنو أكرب  التنســـــيق والتعاون   تعزيز ) ه(
 .يف العمل مع األجهزة الرائسية األخرى

 .ةالنهائي التقاريرإيالء عناية متواصلة للرتتيبات الفعالة املستخدمة لصياغة  )و(

 أساليب العمل  -  رابًعا

تتعاون اللجنة مع األجهزة الدســـــــتورية وغريها من األجهزة اليت ترعاها املنظمة، وتنســـــــق مع جلنة الرب�مج بشـــــــأن  -21
املســــــــــــائل املتعلقة ابالســــــــــــرتاتيجية واألولو�ت، ومع جلنة املالية يف ما خيص املســــــــــــائل املالية واملتعلقة ابمليزانية وكذلك مع  

 نظمة.األجهزة الرائسية املعنية األخرى يف امل

 وتنسق مع منظمات دولية أخرى نشطة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. -22

ا وتضــــطلع ابألنشــــطة املنتظمة لفرتة ما بني الدورات اليت يُيســــرها الرئيس واملكتب بدعم من األمانة. ويتزايد أيضًــــ  -23
 التنسيق يف ما بني مكاتب اللجنة واللجان الفرعية.

 وتُيّسر مشاركة مراقبني مبن فيهم منظمات اجملتمع املدين.وُتشجع  -24

 مصايد األمساك. شعبةوينّسق الرئيس مع املنظمة من خالل   -25







ويتضّمن هذا التقرير املناقشات   .2021 فرباير/شباط 5إىل   1 يف روما، إيطاليا من مصايد األمساك  الرابعة والثالثون للجنة ُعقدت الدورة
اليت جرت خالل الدورة كما حيتوي على مجيع التوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة. ويرد موجز عن نتائج الدورة يف املقتطف وترد 

 املعلومات التكميلية كافة يف املرفقات هبذا التقرير.
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