
December 2020 COFI/2020/Inf.16 

 

 www.fao.orgميكن االطالع على الواثئق على الرابط اإللكرتوين:
NE424/A 

A 

 مصايد األمساك  جلنة

 الدورة الرابعة والثالثون 

 2021  شباط/فرباير 1-5

 التطورات يف املنتد�ت اليت هتّم والية جلنة مصايد األمساك 
 

 موجز
ا ابلتطورات يف املنتـد�ت األخرى اليت هتّم واليـة جلنـة مصـــــــــــــــايـد األمسـاك داخـل   املنظمـة.  ُحتيط هـذه الوثيقـة اللجنـة علمـً
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 مؤمتر املنظمة  -أوًال 

الفرتة من    1املنظمــــة،صــــــــــــــــــادق مؤمتر   -1 انعقــــدت يف رومــــا خالل   29إىل    22يف دورتــــه احلــــاديــــة واألربعني اليت 
رتفـاع عـدد شــــــــــــــكـل خـاص ابورحـّب ب  ،على تقرير اـلدورة الثـالثـة والثالثني للجنـة مصـــــــــــــــايـد األمسـاك،  2019يونيو/حزيران 

دابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصـــــيد غري القانوين األطراف يف االتفاق الصـــــادر عن منظمة األغذية والزراعة بشـــــأن الت
 دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

 املنظمة جملس -اثنًيا

ــتني بعد املائة اليت انعقدت يف روما خالل الفرتة من   2،أقّر اجمللس -2 ــمرب/كانون األول   7إىل  3يف دورته الســـــ ديســـــ
وقام على وجه   .االســتنتاجات والتوصــيات الواردة يف تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصــايد األمساك (اللجنة)، 2018

 اخلصوص مبا يلي:

احلرص على وطلب من األمانة  2018وتربية األحياء املائية لعام   ســــــــــــــمكيةاملوارد الرّحب بصــــــــــــــدور تقرير حالة  ) أ(
 لدورات املقبلة؛إصدار التقرير يف الوقت املناسب يف ا

تنفيذ مدونة الســــــلوك بشــــــأن الصــــــيد الرشــــــيد  عن   2018 دخلت على اســــــتبيان عامورّحب ابلتحســــــينات اليت أُ  )ب(
ــادرة عن املنظمة وأ(املدّونة)  ــاء يف تنفيذ املدونة والصــــــــــكوك ذات  حاطالصــــــــ علماً ابلتقّدم الذي أحرزه األعضــــــــ

عدد من الثغرات والقيود وأكّد الدور اهلام الذي تؤديه املنظمة يف مســاعدة  إىل وجود  أيضــا   أشــارالصــلة، ولكنه  
 األعضاء؛

الدورة الســـادســـة عشـــرة للجنة الفرعية املختصـــة بتجارة األمساك وتقرير الدورة التاســـعة للجنة   تقرير وصـــادق على )ج(
 الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية؛

ــيد غري القانوين دون  ) د( ــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصــــــ ورّحب ابرتفاع عدد األطراف يف االتفاق بشــــــ
النســــخة  بصــــدورع مواصــــلة االنضــــمام إىل هذا االتفاق؛ ورّحب عه والقضــــاء عليه وشــــجّ إبالغ ودون تنظيم ورد

  ؛ ورّحب )الســجّل العاملي(  املوجهة للعموم من الســجّل العاملي لســفن الصــيد وســفن النقل املربّدة وســفن التموين
عم عملية إعداد خطوط ابلدراســــــــة العاملية عن املســــــــافنة اليت أجرهتا املنظمة ودعا إىل إجراء دراســــــــات معّمقة لد

من    ؛ وأبدى دعمه لعمل املنظمةورصـــــدها ومراقبتها توجيهية بشـــــأن أفضـــــل املمارســـــات يف جمال تنظيم املســـــافنة
يف إعداد خطوط توجيهية فنية لتقدير حجم الصــــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم   املضــــــــــــــي قدمً أجل ا

  ونطاقه اجلغرايف؛

وطلب النطاق  صغريةاألمساك  التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايديذ اخلطوط ورّحب ابلتقّدم احملرز يف تنف ) ه(
مع إيالء االهتمام الواجب للنســــــــــاء    الطوعيةمن املنظمة مواصــــــــــلة تطوير نظام لرصــــــــــد تنفيذ اخلطوط التوجيهية 

 
 . REP/2019Cمن الوثيقة  51الفقرة   1
  REP/160CLمن الوثيقة  8الفقرة   2
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 احلرفية يفالسـنة الدولية ملصـايد األمساك وتربية األحياء املائية  قامة  لشـعوب األصـلية؛ ويف هذا الصـدد، رّحب إبلو 
 ؛2022عام  

تربية األحياء املائية املســــــتدامة ابلنســــــبة إىل األمن الغذائي والتغذية وإىل قدرهتا على تنمية تزايد أمهّية  وأشــــــار إىل  )و(
ابحلاجة    سـيما يف املناطق الداخلية؛ وأقرّ وال   لألمساك تلبية الطلب املتنامي وعلى سـّد الثغرة يف اإلمدادات العاملية

تربية األحياء املائية وأوصــى أبن تعّد املنظمة خطوطاً توجيهية بشــأن تربية    إىل تطبيق أفضــل املمارســات يف قطاع
 األحياء املائية املستدامة؛

البحري للمناطق  لعمل اجلاري الرامي إىل وضـــــــــــع اتفاق جديد ملزم قانونياً لصـــــــــــون التنوع البيولوجي لى اع ثىنوأ )ز(
مع اإلشــــــارة إىل ضــــــرورة أال يقّوض ذلك الصــــــكوك واآلليات ذات الصــــــلة القائمة  الواقعة خارج الوالية الوطنية،

ــايد األمساك  حاليًا؛ ــلة تعاو�ا مع األجهزة اإلقليمية ملصــ ــمنها    ودعا املنظمة إىل مواصــ املنظمات اإلقليمية ومن ضــ
 إلدارة مصايد األمساك؛

منها؛ وطلب من املنظمة   14وشــــّدد على أمهّية أن حيقق األعضــــاء أهداف التنمية املســــتدامة، وال ســــيما اهلدف   )ح(
االسـتمرار يف مسـاعدة األعضـاء على تعزيز قدراهتم اإلحصـائية وتوفري البيا�ت واملعلومات املتاحة لديهم؛ وطلب 

مو األزرق واالقتصـــــــاد األزرق؛ وطلب كذلك من  مبادريت الن الناشـــــــئة عنمن املنظمة اســـــــتعراض الفرص املمكنة 
 املنظمة دعم األعضاء يف جمال املصايد الداخلية ويف إعداد أفضل املمارسات إلدارة املصايد الداخلية؛

 وأقّر اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن وسم معدات الصيد؛ ) ط(

 يات البحرية؛الصيد العرضي مبا يشمل الصيد العرضي للثدي  يف جمالورّحب بعمل املنظمة  )ي(
ــيم 2019-2018وأقّر جماالت العمل ذات األولوية للفرتة   )ك( من أهداف  14دعم حتقيق اهلدف  ا من أجل  وال ســـــــ

 التنمية املستدامة؛

ــافة املنظمة لندوة دولية   أيّدو  )ل( ــتضــــــــــ ــأن اســــــــــ ــتدامة اإلدارةبشــــــــــ ــايد األمساك: تعزيز  مل املســــــــــ بني العلوم التفاعل  صــــــــــ
 يف روما؛ 2019عقدها يف نوفمرب/تشرين الثاين   والسياسات، املقرر

هذه   نفيذتمصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية و لتنوع البيولوجي يف  وطلب من املنظمة وضـــــــع خطة خاصـــــــة اب )م(
  العاملي  اإلطارومسـامهتها يف القطاعات الزراعية   عربالتنوع البيولوجي  تعميم   بشـأنكجزء من اسـرتاتيجيتها   اخلطة
 البيولوجي؛ التنوع التفاقية 2020  عام بعد  ملا البيولوجي للتنوع

العلمية اليت تسـديها املنظمة هليئة الدسـتور الغذائي، مشـرياً إىل ضـرورة شـار إىل التأييد الذي حظيت به املشـورة  وأ )ن(
 هلذا العمل؛ املستدامتوفري التمويل 

 األمساك؛ الرائد للجامعة العاملية ملصايد  بشأن الرب�مج  ته مجهورية كور�ا ابلتقرير املرحلي الذي أعدّ علمً  حاطوأ )س(

ــايد األمساكوطلب إاتحة مجيع واثئق اللجنة، مبا يف ذلك تقرير حالة   )ع( جبميع   ،وتربية األحياء املائية يف العامل  مصــــــــ
 لغات املنظمة قبل انطالق الدورة أبربعة أسابيع على األقل.
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 12  إىل  8  خالل الفرتة من  رومــا  يفانعقــدت    اليت  املــائــة  بعــد  والســــــــــــــتني  احلــاديــة  دورتــه  املنظمــة، يف  وقــام جملس -3
  3مبا يلي: 2019 نيسان/أبريل

 بتقييم رّحب اخلصــــــوص،  وجه وعلى  الرب�مج، للجنة  املائة بعد والعشــــــرين الســــــادســــــة  الدورة  تقرير على  صــــــادق )أ(
  إىل  وتطّلع  التقييم؛  يف  املعروضـــــــــــة للتوصـــــــــــيات اإلدارة وبدعم  ورؤيتها التغذية جمال  يف  املنظمة عمل اســـــــــــرتاتيجية

  ضــمن  2019 األول  كانون/ديســمرب  يف عقدها املزمع  الدورة  خالل ابلتغذية  خاصــة حمّدثة اســرتاتيجية  اســتعراض
 الغذائية واألمناط املســـــــتدامة والغذائية  الزراعية  النظم  منظور  من التغذية تناول  ســـــــيتيح الذي  األمر أوســـــــع،  نطاق

 امليدانية؛ املكاتب  يف سيما ال القدرات تعزيز أمهية على وشّدد كافة؛  التغذية سوء ألشكال والتصدي الصحية
ــأن  املقدمة للعروض تقديره عن  اجمللس  وأعرب )ب( ــايد األمساك: تعزيز  الدولية الندوة بشـ ــتدامة ملصـ ــأن اإلدارة املسـ بشـ

 .)2019 الثاين تشرين/نوفمرب 21-19 روما،( التفاعل بني العلوم والسياسات

 اإلقليمية املؤمترات -اثلثًا
 اهلادئ واحمليط آلسيا اإلقليمي املؤمتر  - ألف

ــيا اإلقليمي  املنظمة  ملؤمتر  والثالثني اخلامســــة  إرجاء عقد الدورة مت كورو�،  لفريوس  املتطور ابلنظر إىل الوضــــع -4  آلســ
 ،2020  فرباير/شــــــــــــباط 20 إىل  17 من  خالل الفرتة  بواتن، تيمفو،  يف أصــــــــــــالً  عقدها  املقرر من  كان  اليت اهلادئ، واحمليط

ــبتمرب/أيلول  4 إىل 1  يف الفرتة من وعقدت ــي 2020 ســ ــبة إىل بناء 4.بشــــكل افرتاضــ ــايد  قدرة  وابلنســ ــغرية   األمساك مصــ   صــ
 :اإلقليمي مبا يلي املؤمتر قام  اهلادئ، احمليط منطقة  يف والتغذية الغذائي األمن لضمان الصمود النطاق على

  مع والتغذية، الغذائي األمن يف  والســـــــــــاحلية النطاق  صـــــــــــغرية األمساك مصـــــــــــايد  مســـــــــــامهة  محاية إىل  ابحلاجة  أقرّ  ) أ(
ــناد الســـــــــاحلية  املناطق  بناء إعادة  وترية  لتســـــــــريع اختاذها يلزم اليت  ابإلجراءات  نفســـــــــه  الوقت يف االعرتاف   وإســـــــ
 .هلا األولوية

  النطاق  وصـغرية السـاحلية األمساك  مصـايد بشـأن القائمة واإلقليمية  الدولية األهداف  على البناء إىل  ابحلاجة  وأقرّ  )ب(
 واخلطوط   ،(Future of Fisheries Roadmap)األمساك   مصـــــايد مبســـــتقبل  املتعلقة الطريق  خارطة ســـــياق  يف

 الفقر،  على  والقضـاء الغذائي األمن  سـياق يف النطاق  صـغرية األمساك  مصـايد اسـتدامة لضـمان الطوعية التوجيهية
 .(New Song for Coastal Fisheries) الساحلية  األمساك ملصايد اجلديدة واالسرتاتيجية

 آاثر   من  19-كوفيد  جائحة  عن نتج  ما عقب متزايدة  لضـــغوط تتعّرض النطاق  صـــغرية األمساك مصـــايد  أبن  وأقرّ  )ج(
ــيا  إقليم  يف الســـــكان وعودة  األغذية،  واســـــترياد  الدخل، على   عدم  بســـــبب الريفية  املناطق إىل اهلادئ واحمليط  آســـ

 .العمل استقرار

 
 .  REP/161CL(ب) من الوثيقة 30(أ) و18الفقراتن   3
 /REP/20APRCالوثيقة   4
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  من مبزيد الســــــــاحلية  األمساك إلدارة  بذهلا  ومواصــــــــلة اجلهود وترية تســــــــريع يف  مواجهته جيب الذي ابلتحدي  وأقرّ  ) د(
  املوارد على واملســتقبلي  احلايل الطلب تلبية أجل  من احملليني للمســتهلكني وتوفريها وجتهيزها، وصــيدها، الفعالية،
 .االقتصاد عجلة حتريك يف  واملسامهة  حمليًا واملنتجة  ابملغذ�ت الغنية البحرية

ــدّ  ) ه( ــايد دور  على  دوشـــ ــاحلية  األمساك مصـــ ــكال  مجيع مكافحة  يف عنه غىن ال  الذي الســـ ــوء أشـــ   يف مبا التغذية، ســـ
 .والسمنة الزائد، والوزن الدقيقة،  املغذ�ت يف والنقص التغذية، يف النقص ذلك

  أجل  من الســـــاحلية  األمساك  مصـــــايد يف  املناخ تغّري   مع والتكّيف الصـــــمود على القدرة حتســـــني أمهية إىل  وأشـــــار )و(
 .الطبيعية الكوارث  من والتعايف الساحلية اإليكولوجية النظم  من املتأتية  املستدامة الفوائد إاتحة

  ز�دة على املنظمة وحثّ  اإلقليم، يف السـمكية املوارد يهدد تنظيم ودون إبالغ دون القانوين  غري  الصـيد  أبن  وأقرّ  )ز(
 غري  الصـــــيد منع إىل الرامية اإلجراءات دعم  تعزيز وعلى  املســـــتدامة األمساك  مصـــــايد  جمال يف للبلدان  مســـــاعدهتا

 .تنظيم ودون إبالغ دون القانوين

ــمام إىل ابلدعوة  ورّحب )ح( ــايد  أبمهية لالحتفال  املنظمة  إىل االنضـــــ ــغرية األمساك  مصـــــ ــنة   خالل من  النطاق  صـــــ  الســـــ
 .2022 عام يف احلرفية  املائية  األحياء وتربية األمساك ملصايد الدولية

 اإلقليمي املنظمة ابلقيام مبا يلي: وأوصى املؤمتر -5

أجل التخطيط لألمن الغذائي دعم البلدان إلدماج مصـــــــايد األمساك وتعميمها يف األمناط الغذائية الصـــــــحية من   ) أ(
والتغذية، ويف بناء القدرة القطاعية على الصــــــــــــــمود وجعل مصــــــــــــــايد األمساك جزءًا ال يتجزأ من احلد من خماطر 

 الكوارث وإدارهتا والتكيف مع تغري املناخ.

لبحار يف اإلدارة التخطيط واإلدارة املتكاملة للموارد يف النظم اإليكولوجية املرتابطة (مثل ربط األراضـــــي واوتعزيز   )ب(
 من املصدر إىل البحر أو من أعايل اجلبال إىل الشعاب املرجانية).  املتكاملة والتخطيط، كما هي احلال يف النظم

ودعم البلدان لتقوية قدرة مصــــــايد األمساك صــــــغرية النطاق على الصــــــمود يف وجه الكوارث، واملخاطر األخرى،  )ج(
 وتغّري املناخ.

ل معاجلة مصـــايد األمساك عرب خمتلف ُ�ج النظم الغذائية وســـد الفجوات يف ســـالســـل  وتوفري الدعم الفين من أج ) د(
وينبغي للتدخالت الفعالة وتنمية القدرات أن تعاجل ابلتســــــــــــــاوي خمتلف مكّو�ت النظم الغذائية، مبا يف   القيمة.

اب املصــلحة يف ســلســلة  ذلك اإلنتاج والتجهيز والتخزين والتوزيع واالســتهالك، وأن متّكن االخنراط التام ألصــح
 القيمة، ما يضمن املساواة بني اجلنسني وإدماج الفئات الضعيفة.

ومســــــــاعدة البلدان لتنفيذ االســــــــرتاتيجيات الرامية إىل حتقيق انتقال مســــــــتدام وآمن من الصــــــــيد الســــــــاحلي ويف   ) ه(
خالل حتســني    البحريات الصــغرية إىل الصــيد الســطحي والصــيد يف احمليطات على نطاق صــغري، مبا يف ذلك من

ــتخدام أجهزة جتميع األمساك على نطاق   الســـــالمة يف ــغرية النطاق واســـ ــاحلية صـــ ــايد األمساك الســـ البحر يف مصـــ
  صغري.
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وتيســري تنفيذ الســياســات واألهداف اإلقليمية والدولية املتعّلقة مبصــايد األمساك الســاحلية لدعم احلوكمة واإلدارة  )و(
ــغرية النطاق، ــايد األمساك صـــ ــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. اجليدة يف مصـــ  مبا يف ذلك مكافحة الصـــ

 والتعاون يف هذا اإلطار مع اهليئات اإلقليمية املعنّية اليت تتمتع ابلكفاءة يف جمال مصايد األمساك.

 املنظمة، شــــــــّدد  واســــــــتجابة اهلادئ واحمليط  آســــــــيا يف  والزراعة األغذية على  19-كوفيد  جائحة ويف ما يتعلق أبثر -6
 على  أكرب  تركيزًا  تركز اليت الســليمة والربامج  الســياســات  خالل  من  أفضــل حنو على  البناء إعادة ضــرورة املؤمتر اإلقليمي على

 دورها إىل نظرًا األمساك مصــــــايد اســــــتدامة وحتســــــني للتغذية، املراعي الغذائي  والتنويع  الصــــــمود، على  القادرة  الغذائية النظم
ــيما ال الغذائي  األمن حتقيق يف  املهم ــتيات؛  للتخزين التحتية  البنية  وحتســـــني اهلادئ؛ احمليط  يف ســـ ــتفادة  واللوجســـ   من   واالســـ

 الفاقد  من واحلد إليها؛ الوصــــــول  يســــــهل اليت  خاملنا  تغّري   مقاومة على  والقادرة  اخلضــــــراء  والتكنولوجيات  الرقمية االبتكارات
  حلول  إلجياد  الفنية  املســــاعدة بتقدمي  املنظمة وأوصــــى املؤمتر اإلقليمي .األغذية ســــالمة معايري  وحتســــني  األغذية  من  واملهدر
  الزراعة،  السـتدامة  والتشـاركية الشـاملة  السـياسـات تطوير عرب الطويل املدى  على  الصـمود على والقدرة  التعايف وحتقيق  حتّولية

 .الطبيعية املوارد وإدارة الغذائية، والنظم األمساك،  ومصايد

ــا�   -7 ــتقبلية والقضـــــــ ــيا واحمليط اهلادئ، مبا يف ذلك التوقعات املســـــــ ويف ما خيص حالة األغذية والزراعة يف إقليم آســـــــ
 الصــغرية احليازات  أصــحاب ملســاعدة  الســياســات  جمال ويف  الفنية  املســاعدة  الناشــئة، أوصــى املؤمتر اإلقليمي املنظمة بتقدمي

  األغذية  فيها مبا الغذائية،  املنتجات  من واســــــــعة جمموعة يف واألراضــــــــي  العاملة اليد تاجيةإن ز�دة  على  األســــــــريني واملزارعني
  واملنتجات   األمساك، ومصــــــايد املائية  األحياء تربية  ومنتجات  واخلضــــــار، والفاكهة  الزيتية، والبذور والبقوليات،  األســــــاســــــية،

 .للتغذية مراعاة أكثر جلعلها الزراعة تنويع ومواصلة احليوانية،
اهلادئ، شــّدد املؤمتر اإلقليمي على  واحمليط  آســيا يف الصــمود على  وقادرة مســتدامة غذائية نظم  وابلنســبة إىل بناء -8
 والعمالة  االقتصـادي، النمو توّلد اليت  الصـمود على  والقادرة املسـتدامة الغذائية  النظم  لتعزيز  ضـروري االجتماعي اإلدماج أن

 الصــــــغرية، احليازات أصــــــحاب لصــــــاحل  الزراعية األغذية  ســــــالســــــل  يف  اســــــتدامتها وتضــــــمن  العيش،  كســــــب  وفرص املرحبة،
 .19-كوفيد  جبائحة بشدة أتثروا الذين الصيادين وجمتمعات األسريني، واملزارعني

اإلقليمي اهلادئ، أوصــــــــــــــى املؤمتر  واحمليط  آســــــــــــــيا  إقليم يف  والزراعة األغذية  منظمة وأولو�ت ويف ما يتعلق بنتائج -9
 املنظمة ابلقيام مبا يلي:

عة اإلقليمية املبادرة  تشـمل أن  ضـمان ) أ(  حنو على  واسـتخدامها الطبيعية املوارد إدارة  وحتسـني  املناخ تغّري  بشـأن  املوسـّ
 األمساك ملصايد األزرق والنمو املياه، إلدارة  واالقتصادية واالجتماعية  اإلنسانية  اجلوانب على قو�ً   تركيزًا مستدام،

 تغّري  خطر  من واحلد الغاابت،  وصون  الصمود، على النطاق  صغرية  األمساك مصايد وقدرة  املائية،  األحياء  وتربية
 .املناخ

  وبنـاء   19-كوفيـد  جـائحـة  من  الطويـل  املـدى  على  التعـايف وحتقيق  حتّوليـة  حلول إلجيـاد  الفنيـة  املســـــــــــــــاعـدة  وتقـدمي )ب(
 .الطبيعية املوارد وإدارة الغذائية، والنظم األمساك، ومصايد الزراعة،  استدامة أجل من الصمود  على القدرة

 بون مبا يلي:و واإلقليمية، قام الوزراء واملند القطرية  احلاجات أولو�ت وابلنسبة إىل حتديد -10

 تعترب  اليت  األمساك، مصــــــايد وموارد  والغاابت  واملياه لألراضــــــي املســــــتدامة اإلدارة  تعزيز  أمهية على ســــــّلطوا الضــــــوء ) أ(
  حتســـينات إجراء ويلزم  املياه، لندرة وحمرًّكا العذبة  للمياه رئيســـيًا  مســـتهلًكا  الزراعة  اإلقليم. وتعد إىل ابلنســـبة  أولوية
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 األغذية   من املزيد إىل احلاجة بني التوازن حتقيق  وابلتايل  املياه  اســـــــــتخدام  حتســـــــــني  أجل من والفعالية اإلنتاجية  يف
ا واملراعي املروج وتتعّرض.  والبيئة األخرى  القطاعات  واحتياجات  تزال   وال. األراضــي تدهور  بســبب للضــغط أيضــً

  على وقدرة اســتدامة  األكثر  والزراعة الغذائية النظم إىل  ابلنســبة  رئيســية أولوية تشــكل  الزراعة يف  واملياه  الرتبة إدارة
 .الصمود

ا وســـــــّلطوا الضـــــــوء )ب(  العذبة   واملياه  البحرية األمساك  مصـــــــايد قطاعي إدارة  لدعم التعاون  تعزيز  إىل احلاجة على أيضـــــــً
ــتدام، حنو على  ومنومها  املائية  األحياء  وتربية ــارة  مع مسـ ــغرية  العمليات أن إىل اإلشـ ــناعية النطاق الصـ  تزال  ال والصـ

 .االقتصاد يف  واملسامهات اإلقليمي الغذائي األمن إلدامة  مهًما  مورًدا تشكل
 النســاء  فيهم مبن  والصــيادون،  األســريون  واملزارعون الصــغرية احليازات  أصــحاب  يؤديه الذي احليوي ابلدور واعرتفوا )ج(

الشــــــــــــامل    الدعم تقدمي  إىل  ودعوا 2030  عام  خطة يف الواردة  املســــــــــــتدامة  التنمية أهداف حتقيق  يف والشــــــــــــباب،
 .)2028-2019(األسرية  للزراعة  املتحدة األمم عقد  سياق يف  سيما ال إمكانياهتم، كامل  تسخريل

 للشرق األدىن  اإلقليمي املؤمتر  -ابء

 يف مسـقط،  يف األصـل  عقدها املقرر  من كان  اليت األدىن،  للشـرق  املنظمة  ملؤمتر  والثالثني اخلامسـة  إرجاء الدورة مت -11
 2020 أيلول/ســــــــــبتمرب 23 إىل 21  من  الفرتة يف  وُعقدت ،2020  آذار  /مارس 4 إىل  2 من  خالل الفرتة  ســــــــــلطنة عمان،
 .5بشكل افرتاضي

واعتمد املؤمتر اإلقليمي إعالً� وزارً� أقّر ضـــمن مجلة أمور أبمهية صـــغار املزارعني األســـريني والصـــيادين واملنظمات   -12
 التابعني هلا، ابحلاجة إىل دهم تلك املنظمات ومتكينها للمسامهة على حنو فاعل يف اقتصادات بلدا�ا.  

 الكارييب  البحر  ومنطقة الالتينية  ألمريكا اإلقليمي املنظمة  مؤمتر -جيم 

  من  كان  اليت الكارييب، البحر ومنطقة  الالتينية ألمريكا اإلقليمي  املنظمة ملؤمتر  والثالثني الســادســة  إرجاء الدورة مت -13
  من  الفرتة  يف وُعقدت ،2020  أبريل/نيســــان  29 إىل 27  من خالل الفرتة ، نيكاراغوا  يف ما�غوا،  يف األصــــل  عقدها املقرر

  6بشكل افرتاضي. 2020 تشرين األول/أكتوبر  21 إىل 19

 واســــــــــتجابة الكارييب البحر ومنطقة الالتينية  أمريكا  يف  والزراعة  األغذية  على  19-كوفيد  جائحة يف ما يتعلق أبثر -14
 واخلاصــــة  العامة االســــتثمارات حشــــد  تيســــريباملنظمة، ضــــمن مجلة أمور أخرى،  تقوم  أبن اإلقليمي  املؤمتر املنظمة، أوصــــى

  وتربية  األمساكمصــــــــــــايد و  احليوانية  والثروة  احملاصــــــــــــيل وإنتاج األغذية نظم لتعايف واخلاص  العام القطاعني بني  والشــــــــــــراكات
 املشـتقة  املنتجات  على الطلب تدفع اليت تلك ذلك يف  مبا  الزراعية، غري  الريفية األنشـطة من وغريها واحلراجة  املائية  األحياء

 بيد. يًدا العمل مبادرة احلصر ال  املثال  سبيل على ومنها السياحة، مثل الزراعة،  من
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املنظمة،   تقوم  أبن اإلقليمي  املؤمتر  للجميع، أوصــى  صــحية غذائية  أمناط  لتوفري  مســتدامة  أغذية وابلنســبة إىل نظم -15
 ضمن مجلة أمور أخرى، مبا يلي:

  من  املنطقة متّكن اليت  العامة الســـــــياســـــــات وتقييم  ورصـــــــد وتطبيق تصـــــــميم يف  طلبها، على  بناء  احلكومات،  دعم ) أ(
 والربملانيني   املختلفة احلكومية الفاعلة  اجلهات  مع  ابلتنســــــــيق 2 املســــــــتدامة التنمية هدف حتقيق  يف التقدم  معاودة

تشــمل، على ســبيل الذكر  شــاملة اســرتاتيجيات طريق  عن املســتهلكني  ومنظمات احلكومية غري الفاعلة  واجلهات
يشـــــمل   مبا  النطاق، والصـــــغرية األســـــرية  املزارع  من ذلك يف مبا الصـــــحية، األغذية اســـــتهالك  ال احلصـــــر، تشـــــجيع

 املستدامة؛ الُنظم  من وغريها واحلراجة، املائية األحياء وتربية األمساك ومصايد احليوانية الزراعة والثروة
 الدولية  الســــــــــــــنة  مثل  املتحدة  لألمم  العامة اجلمعية  اعتمدهتا واليت  اإلقليم  يف  نشــــــــــــــأت اليت  املبادرات  تنفيذ  ودعم )ب(

 .2022 يف احلرفية  املائية األحياء وتربية األمساك ملصايد الدولية والسنة 2021 يف واخلضروات للفواكه

املنظمة،   تقوم  أبن اإلقليمي  املؤمتر وشـــــاملة، أوصـــــى  مزدهرة ريفية  جمتمعات  أجل من بيد  يًدا ويف ما خيص العمل -16
 ضمن مجلة أمور أخرى، مبا يلي:

ــات  والتأثريات  والكفاءة  التقنية اجلودة  لتحســـني  للحكومات  الدعم توفري ) أ( ــياسـ ــريع  تعزيز  إىل  الرامية العامة  للسـ   وتسـ
 غريها  من  أكثر  ابلركب اللحاق عن  املتخلفة  تلك  وخاصـة  اإلقليم،  يف  الريفية  للمناطق والشـاملة  املسـتدامة التنمية

  األســـــرية  الزراعة تتمكن كي  واالبتكار التكنولوجيا  واســـــتخدام القدرات  بناء  ذلك  يف مبا واجلوع، الفقر حيث  من
ــايد   احلكومات  من  كلٍ   ألولو�ت وفًقا  مأمونة  أغذية  وجتارة إنتاج  من املائية  األحياء وتربية  احلرفية األمساك  ومصـــــــــــ
 ومتطلباهتا؛

  من   ســــــّيما ال املائية،  األحياء وتربية  احلرفية األمساك  ومصــــــايد األســــــرية  الزراعة  ومنظمات  ســــــياســــــات متتني  ودعم )ب(
  الريفيني، واإلرشــاد واالبتكار الرابطات،  ودعم األســواق، إىل  الوصــول وأتمني  واملايل، التكنولوجي اإلدماج  خالل
 جتديد على  واملســــــــــــــاعدة اجلنوب؛ بلدان بني  ما يف  والتعاون  واملدخالت،  الطبيعية املوارد  على  احلصــــــــــــــول وتوفري
ــي اإلطار ــســــــ ــأن العاملية  العمل  خطة وتنفيذ القطاع  يواجهها اليت اجلديدة  للتحد�ت وفًقا املؤســــــ  األمم عقد بشــــــ
 ؛)2028–2019( األسرية للزراعة  املتحدة

 بشــــــأن  العمل  بر�مج يف النطاق  والصــــــغرية  احلرفية املائية  األحياء وتربية األمساك  ملصــــــايد  صــــــريح  بشــــــكل والدمج )ج(
  األحياء   وتربية  األمساك ملصــــــايد الدولية  للســــــنة  التحضــــــريية  األعمال  من كجزء  املدقع والفقر اجلوع  على القضــــــاء

 .2022 يف احلرفية  املائية
 أمور  مجلة  ضـمن  املنظمة،  تقوم أبن اإلقليمي املؤمتر الصـمود، أوصـى على والقادرة  املسـتدامة  وابلنسـبة إىل الزراعة -17

 :يلي مبا أخرى،

 واحلراجة، املائية  األحياء وتربية األمساك  ومصـــــــايد  احليوانية والثروة  للمحاصـــــــيل املســـــــتدام واإلنتاج  اإلنتاجية ز�دة ) أ(
 يف  وظائف وتوليد  العاملي الغذائي األمن  يف  املســـامهة  ومواصـــلة  صـــحية،  أغذية على  املســـتهلكني  حصـــول  تيســـريل

 على  البناء  إعادة بغرض ابالقرتان  19-كوفيد  جائحة  سـببتها اليت األزمة  من التعايف  يف يسـهم  ما واملدن،  األر�ف
 أفضل؛ حنو
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  اسـرتاتيجية  مع يتماشـى  مبا مسـتداًما،  اسـتخداًما واسـتخدامه  الزراعة يف البيولوجي التنوع  واسـتصـالح  صـون  وتعزيز )ب(
 املســــــــــتوى  الرفيع اإلقليمي احلوار تشــــــــــجيع وكذلك  الزراعية،  القطاعات مجيع  يف  البيولوجي التنوع لتعميم  املنظمة
 ؛األمساك ومصايد والغاابت الزراعة  يف البيولوجي التنوع تعميم بشأن

  تعزيز  إىل  هـذه هتـدف  أن أســـــــــــــــاس  على ،"األزرق النمو" لتعزيز  إجراءات وتطوير، بنـاًء على طلـب األعضـــــــــــــــاء، )ج(
 النمو  حتقيق إىل ســــــــعيًا  ،املائية  األحياء  وتربية  احلرفية  املصــــــــايد  ذلك  يف مبا  املائية،  للموارد  املســــــــتدام االســــــــتخدام

 قواعد مع يتفق مبا اإليكولوجية، النظم على واحلفاظ عمل فرص وتوليد الناس حيوات وحتســــــــــــــني  االقتصــــــــــــــادي
 األطراف؛ املتعددة  التجارة

ــيد  ومكافحة ومنع ) د( ــتناًدا  تنظيم ودون إبالغ  دون  القانوين  غري الصـــــ ــلة، ذات الدولية  الصـــــــكوك إىل  اســـــ  مثل الصـــــ
 البيا�ت،  ومجع األمساك  مصـــــــــايد وإدارة  رصـــــــــد قدرات وتنمية  امليناء،  دولة  تتخذها اليت  التدابري  بشـــــــــأن االتفاق
  املنتجات  اســــــــتهالك وتثبيط  الســــــــياق، هذا  يف  املختلفة الفاعلة  اجلهات لدور  العام  مســــــــتوى الوعي رفع وكذلك
ــيـد  من  املتـأتيـة ــلـة  ذلـك  وفوق  تنظيم؛  ودون  إبالغ  دون  القـانوين  غري  الصــــــــــــ  إطـار  يف  التقين الـدعم  تقـدمي  مواصــــــــــــ

 األمساك؛  ملصايد املقدمة الدعم إعا�ت  حول  العاملية  التجارة منظمة  يف اجلارية  املفاوضات

األحياء املائية من خالل ختطيط وصـــــــــــون وإنتاج وجتارة منتجات  متتني اســـــــــــتدامة موارد مصـــــــــــايد األمساك وتربية   ) ه(
 األمساك، كما من خالل اجلهود الرامية إىل معاجلة اآلاثر السلبية لتغري املناخ على هذا القطاع؛

 جملاهبة  جديدة  تقنيات واعتماد والتكّيف  الصـــــــــمود على  القدرة  تعزيز تدابري اختاذ يف الســـــــــاحلية  اجملتمعات  ودعم )و(
ــري  طوعية تقنية  توجيهية  خطوط وضـــــــع  يف  والشـــــــروع املاحلة،  املياه  وتســـــــرب البحر  ســـــــطح  مســـــــتوى  ارتفاع   لتيســــ

 على  الســــــاحلية  واجملتمعات  املائية  األحياء ومريب الصــــــيادين تســــــاعد اليت  املمارســــــات ألفضــــــل  الســــــريع االعتماد
 احمليطات.  احرتار مع التكّيف

 اإلقليمي املؤمتر أوصــــــــــــــى  الكـارييب، البحر  ومنطقـة  الالتينـية أمريكـا إقليم  يف وأولو�هتـا  املنظمـة  بنـتائج  يتعلق  مـا  ويف -18
 :يلي مبا أخرى، أمور  مجلة  ضمن  املنظمة،  تقوم أبن

  الزراعة  يف املســتدامة  املمارســات  مبســامهات  األولوية إلطارها االســرتاتيجي، ضــمن مجلة أمور منها، اإلقرار  إعطاء ) أ(
 املستدامة. التنمية أهداف حتقيق  يف واحلراجة املائية  األحياء وتربية األمساك دومصاي احليوانية والثروة

 ألفريقيا  اإلقليمي املؤمتر  -دال

ــل  يف  عقــدهــا  املقرر  من  كــان  اليت ألفريقيــا،  اإلقليمي  املنظمــة  ملؤمتر  والثالثني  احلــاديــة  الــدورة  إرجــاء  مت -19  يف  األصـــــــــــــ
ــابوي،  فيكتور�،  شــــــــــــــالالت ــارس  27  إىل  23  من  الفرتة  خالل  زمبـ  28  إىل  26  من  الفرتة  يف  وُعقـــدت  ،2020  آذار  /مـ

  7افرتاضي. بشكل 2020 األول تشرين/أكتوبر

 والرقمنة، أوصـــــــــى االبتكار  من  ابالســـــــــتفادة  أفريقيا  يف الشـــــــــاملة الغذائية النظم حتويل عملية ويف ما يتعلق بتنفيذ -20
  الزراعـة  جمـال  يف  البلـدان إىل  تقـّدمهـا  اليت  املســـــــــــــــاعـدة بتعزيز أخرى،  أمور  مجلـة  ضــــــــــــــمن  املنظمـة،  تقوم  أبن  اإلقليمي املؤمتر
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 على املنتجني  صــــغار  قدرة  وحتســــني االبتكارات تشــــجيع  خالل من)  األمساك ومصــــايد واحلراجة احليوانية  والثروة  احملاصــــيل(
 القطاعات. املتعددة  والنهج  املتكاملة السياسات ودعم إليها، الوصول

  مخســة  على  ابلرد 2021  لعام الغذائية  النظم  بشــأن  املتحدة األمم قمة  مؤمتر  يقوم أبن اإلقليمي املؤمتر كما أوصــى -21
ــئلة، مبا يف   ــأن كيفيةأســــــ  قاعدة  إصــــــــالح أجل  من والعلوم  األدلة  على قائمة تكون إيكولوجية  زراعية  ُ�ج تطوير  ذلك بشــــــ

 .)ذلك وغري األمساك  مصايد مستوى وعلى واحلرجية والربية املائية( الطبيعية املوارد

 ابو اإلقليمي ألور  املؤمتر  - هاء

 طشقند، يف األصل يف عقدها املقرر من كان  اليت  ألورواب، اإلقليمي  املنظمة  ملؤمتر  والثالثني الثانية الدورة إرجاء مت -22
 2020  الثاين  تشـــــــــــــرين/نوفمرب 4 إىل 2  من الفرتة  يف وُعقدت  ،2020 أ�ر  /مايو 7 إىل 5  من الفرتة  خالل أوزبكســـــــــــــتان،

 8.افرتاضي بشكل

 األولو�ت  إطـار  يف  العمـل  تعزز أن  املنظمـة  من  اإلقليمي املؤمتر  طلـب  اإلقليميـة، األولويـة  مبجـاالت  يتعلق  ويف مـا -23
 واملوارد والرتبة املائية  األحياء  وتربية األمساك  ومصــــايد  لغاابتاب ،ضــــمن مجلة أموريتعلق،   ما  يف  املنظمة، والية إطار  ضــــمن
 .املائية

ــتعرض املؤمترو  -24 ــارية الثالثني للهيئة  تقرير الدورة اإلقليمي اســــ ــتشــــ ــايد األوروبية االســــ  األحياء وتربية الداخلية للمصــــ
 املائية، وقام مبا يلي:  

ــة اعتماد  اهليئة، لعمل تقديره  عن  أعرب ) أ( ــرتاتيجية  خاصـــ ــنوات مخس  مدهتا اهليئة اليت  اســـ  2024-2020  للفرتة ســـ
 الوطنية؛ السياسات املناسبة من حيث التوقيت لواضعي البحوث  ونتائج العلمية البيا�ت  بشأن  ومشورهتا

اإلقليم    يف العذبة  املياه يف  املائية  األحياء وتربية الداخلية األمساك  مصـايد  ابلنسـبة إىل تنمية العمل أولو�ت و�قش )ب(
إضــافة   اهلامة  العاملية القضــا�  وغري ذلك منمؤمتر قمة األمم املتحدة بشــأن األمن الغذائي  يف  املســامهة متاشــيًا مع
 للمنظمة؛ اإلقليمية  واملبادرات املستدامة التنمية أهداف إىل حتقيق

  الوحيدة  بصـفتها اهليئة األوروبية اهليئة،  اخلاصـة هبم ودعمها يف جهات االتصـال التشـغيلية تعيني و�شـد األعضـاء )ج(
  األخرى يف  احلكومية  غري  واملنظمات البلدان وتشــــــــــــجيع املائية،  األحياء  وتربية الداخلية  األمساك مبصــــــــــــايد املعنية

 اهليئة بصفة مراقب.   دورات يف املشاركة اإلقليم على

تتناول   اليت اهليئة  مشـــاريع يف  املشـــاركة على هبم اخلاصـــة التشـــغيلية االتصـــال  جهات خالل  من األعضـــاء  وشـــّجع ) د(
 .للهيئة العلمية والفنية اللجنة ما حتدده حنو على اإلقليمية األولو�ت

 الوســــــطى  آســــــيا يف  املائية  األحياء  وتربية  األمساك  مصــــــايد الســــــاســــــة هليئة  تقرير الدورة اســــــتعرض املؤمتر اإلقليمي -25
  :والقوقاز (اهليئة) وقام مبا يلي

منطقة هيئة مصـــايد األمساك وتربية األحياء    يف  املائية  األحياء  وتربية  األمساك مصـــايد لتنمية العمل �قش أولو�ت (أ)
  املتحدة  لألمم املســــــتدامة  التنمية ألهداف  العاملية األهداف حتقيق  مع متاشــــــيًا املائية يف آســــــيا الوســــــطى والقوقاز
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 يف  2021  مـايو/أ�ر  قـدهـا يفالســـــــــــــــابعـة املزمع ع  دورهتـا  يف  اهليئـة  فيهـا تنظر  لكي  لمنظمـة،ل  اإلقليميـة  واملبـادرات
 طاجيكستان؛

 نيتهم عن  اإلعالن  على والقوقاز، الوسطى خاصة من آسيا  ألورواب، اإلقليمي  يف املؤمتر املعنيني األعضاء  وشّجع (ب)
 .اهليئة  إىل االنضمام

 جلنة الرب�مج - رابًعا

ــابعـة  دورهتا  الرب�مج، يف جلـنة  قامت -26  8  إىل 4  من خالل الفرتة  روما انعقـدت يفاليت   املائة بعـد والعشــــــــــــــرين الســــــــــــ
 9، مبا يلي:2019 الثاين تشرين/نوفمرب
ــافــة  مع  املؤقــت  األعمــال  جــدول  اعتمــدت -أ  :أعمــال  من  يســــــــــــــتجــد  مــا  بنــد  ضــــــــــــــمن  للنقــاش  التــاليــة  البنود  إضـــــــــــــ

  عن إحـاطـة  وجلســـــــــــــــة  الغـذائيـة؛ النظم  حول  املتحـدة لألمم  العـام األمني  قمـة ومؤمتر ؛"بيـد يـًدا  العمـل  مبـادرة) "أ(
 األمساك؛ مصايد استدامة بشأن الدولية الندوة

  من  التــاليــة  البنود  على  واتفقــت  للتــداول،  الرمسيــة  دوراهتــا  انعقــاد  قبــل  رمسيــة  غري  اجتمــاعــات  عقــد  على  واتفقــت -ب
 :2020 الثاين كانون/يناير يف سيعقد الذي الرمسي غري  اجتماعها أعمال  جدول

 املائية؛  األحياء وتربية األمساك  ومصايد  احمليطات ) أ(

 للغاابت؛ املستدامة اإلدارة )ب(

 البيولوجي؛ ابلتنوع اخلاصة  العمل خلطة األوىل املسودة )ج(

 للبلدان.  املنظمة بيا�ت توافر ) د(

 :أ�ا  كما  امليكروابت؛ مضادات مقاومة بشأن والزراعة األغذية  منظمة  عمل خطة  عن املرحلي ورحبت ابلتقرير -ج
  يتعلق  ما  يف خاصـــــــة  امليكروابت مضـــــــادات  مقاومة بشـــــــأن  العمل  خطة تنفيذ عن  املرحلي  ابلتقرير رّحبت ) أ(

  مقاومة   بشـــــــــــأن القطري الذايت التقييم  اســـــــــــتبيان  خالل  من مبّني  هو  كما  القطري  املســـــــــــتوى  على ابلتقدم
 األطراف؛ الثالثي  امليكروابت مضادات

 والقطري؛  العاملي املستويني على"  واحدة  صحة" �ج تطبيق  ضرورة  على الضوء طتوسلّ  )ب(

 كافة؛  املستو�ت على امليكروابت  مضادات  مقاومة بشأن  املنظمة عمل إبراز إىل  احلاجة على دتوشدّ  )ج(

 االسرتاتيجية؛ النتائج إطار  يف  امليكروابت مضادات مبقاومة  خاص مؤشر  وضع إىل احلاجة جمدًدا دتوأكّ  ) د(

  أجل  من البلدان  دعم إىل إضـاًفة القطري،  املسـتوى على  والتوعية القدرات  بناء أمهية  على الضـوء  وسـّلطت ) ه(
 وتنفيذها؛ وطنية  عمل خطط  وضع
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  صـــــانعي وتوعية امليكروابت مضـــــادات اســـــتخدام بشـــــأن  الســـــلوك  يف  التغري تشـــــجيع أمهية على دتوشـــــدّ  )و(
 امليكروابت؛  مضادات  مقاومة بشأن القرارات

لة  املعلومات  من املزيد على احلصــــــول وطلبت )ز(   مضــــــادات  مقاومة عن  بيا�ت منصــــــة وضــــــع بشــــــأن املفصــــــّ
 ومتويل؛ زمنية أطر  من متوقع  من هو ما ذلك يف مبا والزراعة، ابألغذية املتصلة  امليكروابت

- 2021(  امليكروابت مضـــــادات  مقاومة بشـــــأن  للمنظمة  جديدة عمل  خطة  وضـــــع  ضـــــرورة على دتوأكّ  )ح(
 بشأ�ا؛  توجيهات إعطاء إىل األمساك مصايد وجلنة الزراعة جلنة من كال  ودعت) 2025

  يتعلق  ما  يف  خاصًـة احلالية، العمل  خطة تنفيذ  من  املسـتخلصـة الدروس  من االسـتفادة  إىل احلاجة دتوأكّ  ) ط(
 البيا�ت؛ ومجع التوجيهية واخلطوط الوطنية املراقبة ونظم اجليدة  ابملمارسات

 الثالثي  التعاون  ضمن  احليوان  لصحة العاملية  واملنظمة العاملية الصحة منظمة مع  املنظمة تعاون على  وأثنت )ي(
 الثالثية؛ املشرتكة األمانة  إزاء  املنظمة ابلتزام ورّحبت

  مضــمون  حول األعضــاء  مع  شــاملة عملية  إجراء  املنظمة من وطلبت  6/2019  رقم املؤمتر  قرار واســتذكرت )ك(
 فريق   تقرير  يشـــــــمل مبا  وتنفيذها، امليكروابت  مضـــــــادات  مقاومة  بشـــــــأن  الثالثية التفاهم مذكرة عمل  خطة

 امليكروابت؛  مضادات مبقاومة  املعين الوكاالت بني املشرتك التنسيق

 منتظم؛ بشكل احملرز التقدم عن  حتديثات تقدمي اإلدارة إىل وطلبت )ل(

ــيع  ذلك،  أمكن  إذا  التقييم، مكتب  من وطلبت )م( ــروع تقييم  نطاق توســــ ــندوق"  من  املمول املشــــ "  فليمنغ صــــ
 امليكروابت؛  مضادات  مقاومة  جمال يف املنظمة لعمل الرباجمية اجلوانب ليشمل

  العلوم بني التفاعل  تعزيز:  األمساك ملصـــــــايد  املســـــــتدامة اإلدارة بشـــــــأن  الدولية وزوِّدت آبخر املعلومات عن الندوة -د
نوفمرب/تشرين   21  إىل 18 من خالل الفرتة  إيطاليا يف روما، الرئيسي للمنظمة  املقر يف عقدها  والسياسات، املقرر

 .2019 الثاين

  املائة  بعد  والســبعني الثامنة  والدورة  الرب�مج للجنة  املائة بعد  والعشــرين الســابعة  الدورة  املشــرتك بني وقام االجتماع -27
 10مبا يلي: ،2019 الثاين تشرين /نوفمرب 4  يف  روما انعقد يف الذي املالية، للجنة

ــّجع والغين ابملعلومات  رّحب  ) أ( ــامل واملشــــــ االجتماع املشــــــــرتك أبول بيان يلقيه املدير العام وأثىن على العرض الشــــــ
 الذي تضمّنه.

ورحب مع التقدير ابلعرض املقدم القرتاحاته وأنشـــــــطته ومبادراته وســـــــلط الضـــــــوء على مجلة عناصـــــــر، إضـــــــافة إىل   )ب ( 
ية واحلوكمة الداخلية مبا يف ذلك تفويض الســـــلطات وتعزيز  ) حتســـــني الشـــــفاف 1املســـــائل الواردة يف التقرير احلايل: ( 

الرامية إىل رفع معنو�ت املوظفني وأيّد ابلكامل تقديره  2اإلشــــــــــــراف واملســــــــــــاءلة؛ (  ) والســــــــــــياســــــــــــات واإلجراءات 
ــية لدى املنظمة؛ (  ــول الرئيسـ ــديد على االبتكار مبا يف ذلك الرقمنة وكذلك  ◌ّ ) والت 3للموظفني ابعتبارهم األصـ شـ
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 ) وإســــــــــــــناد األولوية لرتبية األحياء املائية ومصــــــــــــــايد األمساك واحمليطات؛4عة املســــــــــــــتدامة والتنوع البيولوجي؛ ( الزرا 
 ) وسياسة املنظمة بعدم التسامح إطالقًا مع حاالت التحرش والتحرش اجلنسي واستغالل السلطة. 5( 

 

 اللجان الفنية األخرى  - اخامسً 

 العاملي جلنة األمن الغذائي  - ألف

 14  من خالل الفرتة  روما انعقدت يف اليت واألربعني  الســـــادســـــة  دورهتا  يف 11العاملي، الغذائي األمن جلنة أشـــــارت -28
فيهم  مبا الصــغرية، احليازات  أصــحاب بشــأن  ابلســياســات  تتعلق  توصــيات ثالث إىل ،2019  األول  تشــرين  /أكتوبر 18 إىل

 :احلرفيون الصيادون

االســــــــتثمار يف زراعة أصــــــــحاب احليازات الصــــــــغرية من أجل األمن الغذائي والتغذية اليت أقرهتا اللجنة يف دورهتا   ) أ(
 ؛2013األربعني يف عام  

 ؛2016ربط أصحاب احليازات الصغرية ابألسواق اليت أقرهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني يف عام و  )ب(

ــتـدامـة من أجـل  و   )ج( األمن الغـذائي والتغـذيـة: أي أدوار للثروة احليوانيـة؟ اليت أقرهتـا اللجنـة يف  التنميـة الزراعيـة املســــــــــــ
 .2016دورهتا الثالثة واألربعني يف عام 

 والقانونية  الدستورية  الشؤون  جلنة -ابء

  22و  21املـائـة اليت انعقـدت يومي    بعـد  يف دورهتـا التـاســــــــــــــعـة  12والقـانونيـة،  الـدســــــــــــــتوريـة الشــــــــــــــؤون  رحبـت جلنـة -29
ــرين/أكتوبر ــطلع  الذي  ، ابلعمل2019  األول  تشــ ــاعدة بتقدمي  يتعلق  ما يف التنمية قانون فرع به  اضــ  إىل القانونية الفنية  املســ

ــاء، ــيما وال األعضـــــــــ ــادية كتّيبات  إعداد  يف  ســـــــــ   بيا�ت  قاعدة  خالل  من القانونية  املعلومات وإاتحة قانونية،  وأدوات إرشـــــــــ
 والنـدوات)  FAOLEX(  املتجـددة  الطبيعيـة  واملوارد  والزراعـة  األغـذيـة  بشـــــــــــــــأن  الـدوليـة  واالتفـاقـات  الوطنيـة  التشــــــــــــــريعـات

ــات  من ذلك  وغري  اإللكرتونية ــّجعت. املنصـــ ــلة على التنمية قانون فرع وشـــ ــأن عمله  مواصـــ   املناخ  تغري  منها، أمور  مجلة بشـــ
 ؛)امليناء دولة تتخذها اليت التدابري بشـأن االتفاق تنفيذ ذلك يف مبا( تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري  والصـيد  والزراعة؛

 . والتغذية الغذائي األمن على ابلرتكيز الربملانيني قدرات وتنمية
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 الغاابت جلنة -جيم 

يوليو/متوز  20إىل    16خالل الفرتة من    يف رومـا  ـقامـت جلـنة الغـاابت، يف دورهتـا الرابعـة والعشــــــــــــــرين اليت انعقـدت -30
  13، مبا يلي:2018

ــايـد  وجلنـة الزراعـة  وجلنـة  الغـاابت  جلنـة  بني  التعـاون  تفعيـل  على  احلرص  املنظمـة  إىل  طلبـت ) أ(  وجلنـة  األمسـاك  مصـــــــــــــ
 واألخرى؛  الدورة بني مشرتكة أنشطة إجراء إمكانية يف والبحث  العاملي الغذائي األمن وجلنة السلع مشكالت

  والزراعة األمساك  ومصـــايد  الغاابت  يشـــمل  مبا  البيولوجي التنوع لتعميم منصـــة  إاتحة بشـــأن  املنظمة  مبادرة دتوأيّ  )ب(
  البيولوجي التنوع  لتعميم  هاًما  عنصـــــــــــرًا يشـــــــــــكل  للغاابت املســـــــــــتدامة اإلدارة تنفيذ أبنّ  وأقّرت  متكاملة بصـــــــــــورة

 احلرجي؛ القطاع  يف

 إىل  ابلنســـــبة احلرجي البيولوجي التنوع  خســـــارة لتداعيات  أفضـــــل فهم اكتســـــاب  يف  ملســـــامهةا  املنظمة إىل طلبتو  )ج(
 ابإلضــافة احلرجي البيولوجي ابلتنوع احملدقة التهديدات  ملواجهة  واالســتجاابت  والزراعة  األمساك ومصــايد  الغاابت

 أدوات  جمموعة  يشمل مبا ونشرها، واألدوات  املعارف تطوير  خالل من  للغاابت  املستدامة  لإلدارة  اهلام الدور إىل
 للغاابت؛ املستدامة اإلدارة

 يف النظر على احلرص  خالل من  املناخ بتغري  اخلاصــــة  املنظمة  اســــرتاتيجية  ورصــــد  تنفيذ  تعزيز  املنظمة إىل وطلبت ) د(
 وشاملة.  متكاملة  بصورة األمساك ومصايد واحلراجة والزراعة الغذائي األمن  مسائل

 والزراعة  لألغذية  الوراثية املوارد  هيئة -دال

  خالل   روما اليت انعقدت يف عشـــرة الســـابعة يف دورهتا العادية ،)اهليئة(  والزراعة  لألغذية الوراثية املوارد قامت هيئة -31
 14، مبا يلي:2019 شباط/فرباير  22 إىل 18  من الفرتة

 والزراعة لألغذية املائية الوراثية ابملوارد املعنية املخصصة الدولية احلكومية  الفنية العمل جملموعة الثانية الدورة تقرير

  لألغذية  املائية  الوراثية  ابملوارد املعنية  املخصـصـة  الدولية احلكومية الفنية العمل  جملموعة  الثانية  الدورة  تقرير درسـت ) أ(
 على وصـــــــادقت  املمتاز  عملهم على  املخصـــــــصـــــــة  العمل  جمموعة  يف  األعضـــــــاء إىل  ابلشـــــــكر  والزراعة، وتوّجهت

 التقرير؛
 أمهية على دتوشــدّ  .عادية  دولية  حكومية  فنية  عمل جمموعة ابعتبارها  املخصــصــة  العمل جمموعة إنشــاء وقررت )ب(

 .املختصة الفرعية واألجهزة  األمساك مصايد جلنة مع القّيم  تعاو�ا  مواصلة
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 العامل يف  والزراعة لألغذية املائية  الوراثية املوارد حالة

ا  وأخـذت  العـامل  يف  والزراعـة  لألغـذيـة  املـائيـة  الوراثيـة  املوارد  حـالـة  عن التقرير إعـداد  بعنوان الوثيقـة  درســـــــــــــــت )ج(   علمـً
 .العامل يف والزراعة لألغذية  املائية الوراثية املوارد حالة  من التدقيق من  ملزيد املعروضة ابلنسخة

  يشـــــــّكل ابعتباره العامل يف والزراعة لألغذية املائية الوراثية املوارد حالة عن التقرير  إلعداد احملرز التقدم  على  وأثنت ) د(
ــبيل يف  املنجز العمل  على  وأثنت ابرزًا  معلًما ــدار ســــــ  أن  املائية، وطلبت الوراثية  للموارد  األول العاملي التقييم إصــــــ
 ونسـخته   العامل يف  والزراعة  لألغذية  املائية الوراثية املوارد حالة  عن  التقرير من النهائية النسـخة  إبعداد  املنظمة  تقوم

 .2019 سنة خالل  واسع نطاق على  ونشرمها  وإصدارمها  املوجزة

 اخليارات املتاحة ملتابعة حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل

وأقّرت ابحلاجة إىل   15والزراعة يف العاملدرســـــــت الوثيقة بعنوان اخليارات ملتابعة حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية  ) ه(
املنظمة اســــــــــتعراض األهداف والبنية اإلمجالية وقائمة   وطلبت من  احملافظة على الزخم نفســــــــــه بعد إعداد التقرير.

وإعداد مســودة خطة عمل عاملية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة    16أولو�ت املتابعة االســرتاتيجية املقرتحة
 لكي تنظر فيها جمموعة العمل واهليئة يف دوراهتما املقبلة.

ضـــــــــرورة إعداد خطة العمل العاملية بعد التشـــــــــاور مع األقاليم وابلتعاون مع جلنة مصـــــــــايد األمساك  ووافقت على  )و(
إىل ضـرورة أن تكون خطة العمل العاملية طوعية وتعاونية وأن جيري تنفيذها مبا   وأشـري وأجهزهتا الفرعية املختصـة.

 يتماشى مع احتياجات األعضاء وأولو�هتم.
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