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 موجز

الداخلية و مصااااااااااااااايد األ ا  ال   ية  حوكمةلدعم  منظمة األغذية والزراعةقتها اليت حق  تلخص هذه الوثيقة اإلجنازات 
الربانمج الشاااااااااااامذ منظمة األغذية  إطارالصاااااااااااواحل الن امل واا ةية امياااااااااااتدامة وتنميتهاحمل وهيف ت ل  عن التقد  ا  ز   

  ماااايامل األمن  والزراعة لتعزيز وت  يق اخل وط التوجيهية ال وعية لضاااامان امااااتدامة مصااااايد األ ا  الصااااواحل الن امل
ط الضوء على ميامهة مصايد ، والت ورات ذات الصلةحمل وتيل  (ة ال وعيةاخل وط التوجيهي) الوذائيف والقضاء على الفق 

وكذلك اجلهود  ،2030األ ا  الصااواحل الن امل واا ةية   يويذ النظم الوذائية   ماايامل خ ة التنمية اميااتدامة لعا  
، اا  الصااااااواحل الن املحمل و خار مجع ال ياانت ويليلها   مصااااااايد األ  جمال ام تك حل ام ذولة لت ياااااار القدرات الفنية  

حمل 2022لليااااانة الدولية مصاااااايد األ ا  وت  ية األحياء امائية اا ةية اليت ماااااتعقد   عا   الت ضاااااااتعن الوثيقة  تفيد
)مصااااايد األ ا  الصااااواحل الن امل واا ةية: التقد   COFI/2020/Inf.12ت د معلومات تكميلية وإضاااااةية   الوثيقة و 

مصااايد األ ا  الصااواحل الن امل منذ الدورحل الةالةة والةالثر ال وعية لضاامان امااتدامة  ا  ز   تنفيذ اخل وط التوجيهية
امية )معلومات حمد ثة عن الدراماااااااااة الع COFI/2020/Inf.12.1، و  الوثيقة (2018للجنة مصاااااااااايد األ ا    عا  

ميااااامهة مصااااايد األ ا  الصااااواحل الن امل   يقيق التنمية اميااااتدامة(،  ": عنوان "تيااااليط الضااااوء على الصاااايد اخلفيف
خارطة ال  يق للتخ يط للينة الدولية مصايد األ ا  وت  ية األحياء امائية ميو دحل ) COFI/2020/Inf.12.2والوثيقة 
 (حمل2022عا    اا ةية 
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 املقرتح اختاذها من قبل اللجنةاإلجراءات 

 :القيام مبا يلي إن اللجنة مدعوة إىل

مصااااايد األ ا  الصااااواحل الن امل واا ةية   اجلهود العامية واإلاليمية والوطنية  مسااااا ةعلى  مهية تعزيز  التأكيدإعادحل 
والزراعة والشاااااااااااا كاء   ما يتعلق  ابلتقد  ا  ز من جانب منظمة األغذية اللقضاااااااااااااء على اجلوع والفق ، واإلحاطة علمر 

 تنفيذ اخل وط التوجيهية ال وعية لضاااامان امااااتدامة مصااااايد األ ا  الصااااواحل الن امل منذ الدورحل الةانية والةالثر للجنة 
 :القيا  مبا يليف حمل وعلى وجه الت ديد، إن اللجنة مدعوحل إىل2016مصايد األ ا    عا  

  ة ال وعية لضااااامان اماااااتدامة مصاااااايد األ ا  الصاااااواحل يابلتقد  ا  ز   تنفيذ اخل وط التوجيه ااإلحاطة علمر
؛ والنظ    )الربانمج الشااامذ للمنظمة( للرتويج للخ وط التوجيهيةللمنظمة ربانمج الشااامذ الالن امل   إطار 

لتنمية اميتدامة مصايد األ ا  ل دء عمليات تشاركية وطنية إضاةية من  جذ ا للمنظمة ربانمج الشامذالدعم 
 الصواحل الن امل ويير ميامهتها   األمن الوذائيف والتوذية؛ 

 مصاااايد األ ا  الصاااواحل الن امل كأداحل ال وعية لضااامان اماااتدامة  وإعادحل التأكيد على ايمة اخل وط التوجيهية
ألهداف األخ ى امتعلقة ابألمن منها، وكذلك ا 14لدعم يقيق  هداف التنمية اميااااتدامة، وال ماااايما ا دف 

الوذائيف، والقضاااااااااء على الفق ، وامياااااااااواحل  ر اجلنياااااااار، وماااااااا ذ العي  اميااااااااتدامة، واالمااااااااتهال  واإلنتا  
امياااااااتولر؛ وتقدا إرواااااااادات حول كيفية ت كيز امنظمة على تنمية القدرات اإلضااااااااةية لدى األعضااااااااء لدعم 

 ة؛تدامب من  هداف التنمية امي-14 امقصديقيق 

  ابلتقد  ا  ز   يياار امعلومات عن مصااايد األ ا  الصااواحل الن امل، وال ماايما من خالل  اواإلحاطة علمر
 عنوان "تيااليط الضااوء على الصاايد اخلفيف: ميااامهة مصااايد األ ا  الصااواحل الن امل   يقيق التنمية الدارمااة 

تدعم ييااااار مجع ال ياانت ومنهجيات الت ليذ امياااااتدامة"؛ وتقدا إرواااااادات حول كيظ ميكن للمنظمة  ن 
 مصايد األ ا  الصواحل الن امل، وتنمية القدرات ذات الصلة على اميتوير الق  ي واإلاليميف؛

  ميااااااو دحل خارطة ال  يق للتخ يط للياااااانة الدولية مصااااااايد األ ا  وت  ية وتقدا امدخالت واالارتاحات حول
ابلتنمية امياااااااتدامة مصاااااااايد األ ا  ؛ وتشااااااااط  اخل ط الوطنية لالحتفال 2022األحياء امائية اا ةية   عا  

 حملخالل الينة الدولية مصايد األ ا  وت  ية األحياء امائية اا ةية الصواحل الن املوت  ية األحياء امائية 

 ميكن توجيه  ي امتفيارات  شأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Nicole Franzاليي دحل 

 األ ا  مصايد  جمال تخ يط لاعن ميتولة 

 Nicole.Franz@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
 

  

mailto:Nicole.Franz@fao.org
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 مقدمة -ًل أو  

توةا الدعم  2018والةالثر للجنة مصااااااايد األ ا    عا   الةالةةمصااااااايد األ ا  منذ الدورحل  وااااااع ة واصاااااال  -1
 لتنفيذ اخل وط التوجيهية ال وعية لضااااامان اماااااتدامة مصاااااايد األ ا  الصاااااواحل الن امل   مااااايامل األمن الوذائيف والقضااااااء 

 2014هتااا جلنااة مصاااااااااااااااايااد األ ااا    دورهتااا اااااديااة والةالثر   عااا  اليت  ا    (ال وعيااة )اخل وط التوجيهيااة على الفق 
لتعزيز وت  يق اخل وط واد مت توةا هذا الدعم على حنو رئيياااااااااااااايف من خالل الربانمج الشااااااااااااااامذ للمنظمة  حملوتشااااااااااااااجيعها
غاه من م ادرات ومشاااااااااريع امنظمة األخ ى اليت تن وي من خالل  الكن  يضاااااااار و  ،2015الذي  نشاااااااا    عا  التوجيهية 

 حملعلى م ادئ اخل وط التوجيهية و حكامها   األنش ة ذات الصلة

مت االطالع على عدد ك ا من ام ادرات اميااااااااااتقلة اليت تضاااااااااا لع  ا ااكومات وامنظمات وعالوحل على ذلك،  -2
اإلمنائية ومعاهد ال  وث ومااااااااواها من  جذ دعم تنفيذ اخل وط التوجيهية مبا ةيها اعتماد الياااااااايامااااااااات واالماااااااارتاتيجيات 

 نشااااط   تنمية القدرات  امشااااركة االن امل ومنظماهتصاااواحل حمل وتواصاااذ اجلهات الفاعلة   مصاااايد األ ا  الوالرتحيب  ا
 وزايدحل الوعيف، وامشاركة  شكذ متزايد   امنتدايت ا لية والوطنية واإلاليمية والعاميةحمل

وي د  دانه وصاااااظ ل نشااااا ة واإلجنازات ال ئيياااااية   مااااايامل تنفيذ اخل وط التوجيهية لضااااامان اماااااتدامة مصاااااايد  -3
للياااانة الدولية مصااااايد األ ا  وت  ية األحياء امائية اا ةية  الت ضااااااتعن  ا املحمل وتفيد الوثيقة  يضاااار األ ا  الصااااواحل الن
 حمل2022اليت متعقد   عا  

 التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد –اثنًيا
 األغذية والزراعة لتعزيزالربانمج الشامل ملنظمة األمساك الصغرية النطاق يف إطار 

 وتطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة
 مصايد األمساك الصغرية النطاق

يدعم الربانمج الشاااااااامذ للمنظمة لتعزيز وت  يق اخل وط التوجيهية ال وعية لضااااااامان اماااااااتدامة مصاااااااايد األ ا   -4
ت و وجه آتزر مع اجلهات الفاعلة األخ ى   جمايل الصااااواحل الن امل تنفيذ هذه اخل وط التوجيهية من خالل إاامة واااا اكا

لشااا كة الفنية مصاااايد مصاااايد األ ا  والتنميةحمل وي عد الربانمج الشاااامذ للمنظمة للية للتعاون عرب امنظمةحمل وهو ييااارتواااد اب
الفنية   امنظمة وامكاتب اإلاليمية واإلاليمية الف عيةحمل وي عد هذا  الشاااااعباأل ا  الصاااااواحل الن امل وتتألظ عضاااااويته من 

  د التخصصات ض وري لنجاح النتائجحمل تعد  امالتعاون 

ولضمان امتدامة الربانمج الشامذ للمنظمة، من الض وري  ن تكون األنش ة رامخة  قوحل   ا ياكذ والعمليات  -5
ية تشاامذ مجيع  صاا اب امصاال ة ال ئييااير، وخاصااة  ولتك الذين تتأث  ماا ذ القائمة و ن يتم تنفيذ العمذ    يقة تشااارك

وتكمن اميزحل النيااااااا ية منظمة األغذية والزراعة   ادرهتا على توةا  يتة مواتية، وتقدا التوجيه  عيشاااااااهم  شاااااااكذ م اوااااااا حمل
نيةحمل ومن خالل تعزيز الظ وف مةذ وتعزيز الشااا اكات وتشااااط  اممارماااات اجليدحل على امياااتوايت العامية واإلاليمية والوط

 نة اليت متةذ اجلهات الفاعلة الياااايامااااات الداعمة واألط  القانونية وا ياكذ امتماااايااااية امناماااا ة، وال ماااايما امنظمات اممك  
 صاااااواحل الن امل ال  مصاااااايد األ ا  الصاااااواحل الن امل، ميكن  ن يياااااتم  التقد  حنو يقيق االماااااتدامة   مصاااااايد األ ا  

 امنظمةحمل الذي تقدمه دعم يتجاوز ال مبا
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وعلى اميااتوى العاميف، اام  منظمة األغذية والزراعة  تفصاايذ الو ائظ امختلفة   اإلطار االماارتاتيجيف العاميف  -6
للخ وط التوجيهية ال وعية لضاااااااااامان امااااااااااتدامة مصااااااااااايد األ ا  الصااااااااااواحل الن امل؛ مع إيالء اهتما  خا  للمجموعة 

لإلطار االماارتاتيجيف العاميف، ابلتعاون مع جمموعة العمذ امعنية مبصااايد األ ا  التا عة للجنة التخ يط االمااتشااارية التا عة 
ن و وتضاااام اةموعة االمااااتشااااارية مةلر عن امنظمات العامية مصااااايد األ ا  الصااااواحل الن امل، مبا   ذلك اممةل 1الدوليةحمل

امفوضاااااية الياااااامية ل مم امت دحل اقومل اإلنياااااان، والصاااااندومل الدويل عن الشاااااعوب األصااااالية والعمال ال يفير، وكذلك 
للتنمية الزراعيةحمل وتقد  اةموعة امشااااورحل  شااااأن  ةضااااذ ط يقة لتنفيذ اخل وط التوجيهية ال وعية لضاااامان امااااتدامة مصااااايد 

الصااااااواحل  األ ا  ايدلتمةيذ منظور مصاااااااأل ا  الصااااااواحل الن امل حول العاا، وتشااااااار    عمليات الياااااايامااااااات العامية 
كما مت إنشاااااااااء جمموعات امااااااااتشااااااااارية إاليمية لتيااااااااهيذ امشاااااااااركة   مناطق جو اةية  تلفةحمل ويتضاااااااامن اإلطار  الن املحمل

واا  م كز األ ا  العاميف حمل منصاااااااة لتشااااااااط  امعارف للشااااااا كاء ايخ ين   اخل وط التوجيهية ااالمااااااارتاتيجيف العاميف  يضااااااار 
ية  تعزيز عمذ هذه اةموعة من خالل توةا منتدى للمنااشاااااااااااااات حول  مااااااااااااااليب التعاون وجمتمع امنظمات غا ااكوم

 وتعزيز تشاط  األدوات واموارد اموجودحلحمل

وتنفيذ اخل وط ل ناء للية ل صاااااااد الت ياااااااينات   مصاااااااايد األ ا  الصاااااااواحل الن امل  اكما  ن العمذ جار  يضااااااار  -7
حمل ومتوة  مةذ هذه ايلية امعلومات اليت تياعد   توجيه جهود التنفيذ اميتق لية من خالل خلق ة   ال وعية التوجيهية

التعلم ودعم يديد اممارمااااااااات اجليدحلحمل ومااااااااتكون ايلية تشاااااااااركية، وذات صاااااااالة ابإلطار االماااااااارتاتيجيف العاميف للخ وط 
عرتف ابل وا ط مع  هداف التنمية اميتدامة، وال مل، ومتاأل ا  الصواحل الن الضمان امتدامة مصايد  ال وعيةالتوجيهية 
 ال صدللمياعدحل   وضع للية  2020بحمل واد ع قدت مشاورحل إلكرتونية   ةرباي /و اط ومارس/لذار -14 امقصدميما 

ايلية مث  إىل نتائج امشااااااورحل اإللكرتونية وامشااااااورات وامدخالت األخ ى، مااااايتم االنتهاء من عملية وضاااااع اهذهحمل واماااااتنادر 
اجلهود الوطنية ل صد الت يينات    اهذه  يضر  ال صدجت ي ها    لدان  تارحل ا ذ نش ها على ن امل وامعحمل ومتدعم للية 

 مصايد األ ا  الصواحل الن املحمل

من اجلهات الفاعلة  عدحل لالفوحىت اين، مت دعم حوايل عش  و كات ومنظمات إاليمية وإاليمية ة عية، متةذ  -8
هذا إىل جانب التزاماته األخ ى  ما العمذالصواحل الن املحمل وميواصذ الربانمج الشامذ للمنظمة  األ ا  مصايد   جمال

على اميااااااااتوايت العامية واإلاليمية والوطنية  دف إحداث مثاات ملمومااااااااة على  ر  الوااع، و  نف  الوا  إنشاااااااااء 
 الن امل على ن امل  ومعحمل لليات وهياكذ لضمان امتدامة مصايد األ ا  الصواحل

واإلاليمية وا ياكذ امتماااااياااااية مهمة كجزء من  يتة مواتية، ومن  جذ و  حر  ن عمليات الياااااياماااااات العامية  -9
 إذا مت تنفيذ اخل وط التوجيهية ال وعية لضااااااااااامان اماااااااااااتدامة توةا التوجيهات، ةإن التويا والتأثا اإلجيايب ال يت ققان إال  

الصااااواحل الن امل على اميااااتوير ا ليف والوطاحمل ويتم االضاااا الع ابلربانمج الشااااامذ للمنظمة   عدد من مصااااايد األ ا  
ال لدان حيث ت يااااااااااااااتخد  عمليات تشاااااااااااااااركية لالتفامل على اإلج اءات ذات األولوية وتنفيذها من  جذ تنفيذ اخل وط 

مت  2مااا، إىل حااد   التنفيااذ اخل وط التوجيهيااة متقاادماار  التوجيهيااةحمل و ناااءر على التجااارب   ال لاادان اليت يكون ةيهااا التخ يط
                                                      

األ ا  التا عة جمموعة العمذ امعنية مبصايد  امنتدى العاميف للصيادين والعاملر   صيد األ ا  مها عضوان  امنتدى العاميف لشعوب الصيادين و   1
معها اتفااية التخ يط الدولية للييادحل الوذائية امشرتكة  ر امنظمات غا ااكومية ومنظمات اةتمع امدين اليت    م  منظمة األغذية والزراعة  للجنة

 و اكةحمل 
 يان عن األماكن اليت  د ت ةيها األنش ة ابلفعذ خالل ، اليت   عدت للدورحل الةانية والةالثر للجنة لالطالع على COFI/2016/Inf.13الوثيقة   نظ   2

 ةرتحل الينتر اليا قةحمل
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حمل ات وي  جمموعة  دوات مع نصاااائم عملية حول كيفية وضاااع خ ة عمذ وطنية لتنفيذ اخل وط التوجيهية ويتم نشااا ها حالير 
ثر للجنة ال لدان اليت يتم ةيها ال دء   عمليات تنفيذ اخل وط التوجيهية منذ الدورحل الةالةة والةال نوتشاااااااااااااامذ األمةلة ع
تنزانيا حمل وييااتم  تنفيذ اخل وط التوجيهية   ماال نة عمان والياانوال والفل ر ومدغشااق  وميامنار وانمي يامصااايد األ ا ، 

، ويتم دعم  لدان إضااااااااةية من خالل الربانمج الشاااااااامذ للمنظمةحمل وعالوحل على ذلك، يتم تقدا الدعم لتنفيذ وكوماااااااتاريكا
الياحلية امشرتكة  ر امنظمة  األ ا  ا ذ الربانمج الشامذ للمنظمة مش وع م ادرحل مصايد اخل وط التوجيهية ا ددحل من

وم ةق ال يتة العامية   غ ب  ة يقيا،   كا و ةادي وكوت ديفوار ابإلضاااااااااااااااةة إىل الياااااااااااااانوالحمل كما جي ي تنفيذ اخل وط 
الصااااااااااااايد وامنظمات النياااااااااااااائية وتنظيم ا اع ما  عد ، مع ت كيز اوي على  وغندا وماااااااااااااااليون وغاان ومالويالتوجيهية   

دليذ  شاااااأن تنمية مصاااااايد األ ا  الصاااااواحل الن امل اليت ت اعيف اميااااااواحل  ر اجلنيااااار امشااااااريع، وت  يق توصااااايات من "
 (حمل2017" )منظمة األغذية والزراعة، وحوكمتها

لضاااااامان  ال وعيةفيذ اخل وط التوجيهية وال تزال امنظمة تتلقى طل ات من ال لدان األعضاااااااء وامنظمات لدعم تن -10
امااااتدامة مصااااايد األ ا  الصااااواحل الن امل وماااايكون من الضاااا وري توةا متويذ إضااااا  من خار  اميزانية لالمااااتجا ة  ذه 

 ال ل اتحمل وابلتايل يتم تشجيع الش كاء   اموارد على دعم الربانمج الشامذ للمنظمةحمل

الوثيقة طار الربانمج الشااااااااااااامذ للمنظمة وام ادرات ذات الصاااااااااااالة   وي د وصااااااااااااظ كامذ للعمذ واإلجنازات   إ -11
COFI/2020/Inf.12  ال وعية   تنفيذ اخل وط التوجيهية)مصااااااااااااااايد األ ا  الصااااااااااااااواحل الن امل واا ةية: التقد  ا  ز 

 (حمل2018الةالةة والةالثر للجنة مصايد األ ا    عا   الدورحل انعقاد مصايد األ ا  الصواحل الن امل منذضمان امتدامة ل

 لضمان استدامة مصايد األمساك الطوعيةاخلطوط التوجيهية  -اثلثًا
 كأداة لدعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة

   األمن الوذائيف والتوذية وتوة  ميااااااااارات إمنائية للقضاااااااااء  امهمر  امصااااااااايد األ ا  الصااااااااواحل الن امل دورر تدي ت -12
لضااااامان اماااااتدامة مصاااااايد األ ا  الصاااااواحل الن امل  ال وعيةاخل وط التوجيهية  وتوة حمل امنصااااافةعلى الفق  ويقيق التنمية 

لتعزيز مياااااااامهة مصاااااااايد األ ا  الصاااااااواحل الن امل   جماالت األمن الوذائيف، والقضااااااااء على الفق ، ومااااااا ذ العي   اإطارر 
ب، ولكن -14 وامقصااااد 14التنمية اميااااتدامة، وال ماااايما ا دف  اميااااتدامة، وتياااااهم  شااااكذ م اواااا    يقيق  هداف

، COFI/2020/Inf.12 هداف التنمية اميتدامة األخ ىحمل وكما لوحظ   الفق ات اليا قة، ومت تفصيله   الوثيقة  ا يضر 
امعا ابلقضاااااء  1 تدعم جهود الربانمج الشااااامذ للمنظمة يقيق العديد من  هداف التنمية اميااااتدامة، مبا   ذلك ا دف

المتهال  ابامعا  12امعا ابمياواحل  ر اجلنير، وا دف  5امعا ابلقضاء على اجلوع، وا دف  2على الفق ، وا دف 
امعا ابلياااااال   16امعا اباياحل ي  اماء، وا دف  14امعا ابلعمذ امناخيف، وا دف  13واإلنتا  امياااااتولر، وا دف 
 والعدالة وامتميات القويةحمل

وتشااااامذ هذه اجلهود العمذ مع الشااااا كاء لتعزيز ىج اائم على حقومل اإلنياااااان، وااماية االجتماعية، واميااااااواحل  -13
خ  ر اجلنياار، وتعزيز ماالياالة القيمة، ال ماايما   الق اع الف عيف ما  عد الصاايد، وكذلك اجلهود ام ذولة معاجلة توا امنا 

والفق  امداع   مصااااايد األ ا  الصااااواحل الن املحمل وتعمذ امنظمة على تعزيز النظم الوذائية اميااااتدامة لزايدحل كمية ونوعية 
امنتجات الياااااااامكية لالمااااااااتهال  ال شاااااااا ي من خالل متكر ام  حل، والعمذ على تعزيز القدرحل على التكيظ مع توا امناخ 
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  ةير والعاملر   صاااااااايد األ ا ، ودعم دمج وجهات نظ  الشااااااااعوب األصاااااااالية لدى الصاااااااايادين ااوالتخفيظ من لاثره 
   تنفيذ اخل وط التوجيهية ال وعية لضمان امتدامة مصايد األ ا  الصواحل الن املحمل

الدول إىل "توةا إمكانية وصااااااول صااااااوار الصاااااايادين اا ةير إىل  2030ب من خ ة عا  -14 امقصااااااددعو وي -14
  ضمان الوصول العادل إىل اموارد واألموامل لصوار الصيادين  ا مامير  اموامل"حمل وتلعب ااكومات دورر اموارد ال   ية واأل

ب من  هداف التنمية -14 امقصادوالعاملر   جمال الصايد، ويتوي اخل وط التوجيهية على توصايات ايمة لدعم يقيق 
 اميتدامةحمل 

 مبشااااركة الصااايادين واإلوااا اف ا ليف وامشااااركة   صااانع الق ار ان تعرتة لترحوكمة وإدارحل مصاااايد األ ا  الوإن  -15
 ر ااقومل وامياااااااااتوليات  ر امياااااااااتخدمر واليااااااااال ات  نوازانوت   العاملر   جمال الصااااااااايد ان و اإلدارحل امشااااااااارتكة متك ن

ب اإلدارحل امشااااااارتكة، من ااكوميةحمل ويعترب الوصاااااااول امناماااااااب إىل اموارد واايازحل ايمنة  و حقومل امياااااااتخدمر، إىل جان
العناصاااا  األمااااامااااية المااااتدامة مصااااايد األ ا حمل وتعمذ امنظمة على امااااتكمال التوصاااايات الواردحل   اخل وط التوجيهية 
ال وعية لضاااامان امااااتدامة مصااااايد األ ا  الصااااواحل الن امل دروااااادات عملية حمددحل  شااااأن اخليارات والف   ألصاااا اب 

    كيفية تنفيذ اإلدارحل امشااااارتكة وتيياااااا إضااااافاء ال ا ع ال  يف على اايازحل امنامااااا ة، امصااااال ة   مصاااااايد األ ا  للنظ
رئييية لت قيق الوصول اميتدا   عناص  هامجيع امالحظة  ى، مع   جمال مصايد األ ا  والوصول وحقومل اميتخدمر

وحىت اين، ادم   عن األمن الوذائيف واميااامهات االاتصااادية لق اع مصااايد األ ا  الصااواحل الن املحمل إىل اموارد، ةضااالر 
وااا مل لمااايا وخليج ال نوال  جنوب توصااايات مصاااايد األ ا  ال   ية الوطنية   امناطق امعنية  حلقات العمذ اإلاليمية 

لتالية حول ال  اات الكربى واميااااااااااااا  ات امائية الداخلية   العمذ ا حلقةو م يكا الالتينية وال    الكارييبحمل وماااااااااااااتوة  
عمذ إضاااااةية لتو ية  حلقاتصااااايد األ ا  الداخليةحمل ومن امق ر عقد لتوجيهات اخلاصااااة مبالعاا، امزيد من التوصاااايات ل

 مناطق  خ ى من العااحمل

الوصول إىل األموامل   مهية على 3 ا  تجارحل األ ا  التا عة للجنة مصايد األ امختص ةدت اللجنة الف عية وود   -16
  يقيق  الن املمن  جذ تعزيز ميااااااامهة مصااااااايد األ ا  الصااااااواحل والتجارحل مااااااالمااااااذ القيمة وعمليات ما  عد الصاااااايد و 

ضمان امتدامة مصايد األ ا  ةنية جديدحل للمنظمة،  عنوان " وثيقةوتنظ  حمل ب من  هداف التنمية اميتدامة-14 امقصد
الصااواحل الن امل: ع   للممارمااات ام  قة   مااالمااذ القيمة وعمليات ما  عد الصاايد والتجارحل"،   اممارمااات اجليدحل 
وام ادرات الناج ة امتيااااقة مع توصاااايات اخل وط التوجيهية ال وعية لضاااامان امااااتدامة مصااااايد األ ا  الصااااواحل الن امل 

 (، وميكن امتخدامها إلرواد العمذ اميتق ليف للمنظمةحمل COFI/2020/SBD.20ة )الواردحل   الوثيق

 مسا ة مصايد األمساك : تسليط الضوء على الصيد اخلفي -رابًعا
 الصغرية النطاق يف حتقيق التنمية املستدامة

 WorldFish ل  ا ، امااااااااااااااتهل   منظمة األغذية والزراعة ابلتعاون مع ام كز العاميف 2017يونيو/حزي ان    -17
 ميااااااامهة مصااااااايد األ ا  الصااااااواحل الن امل : تيااااااليط الضااااااوء على الصاااااايد اخلفيف" ، درامااااااةر عامية  عنوانDuke جامعةو 

                                                      
، الق ارات والتوصيات الصادرحل عن الدورحل اليا عة عش حل للجنة الف عية امختصة  تجارحل األ ا  التا عة للجنة مصايد األ ا حمل COFI/2020/4الوثيقة   3

 حمل2019نوةمرب/تش ين الةاين  29 - 25ةيوو، إم انيا، 
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 الوثيقة  نظ الةالةة والةالثر للجنة مصايد األ ا  )واد مت تقدا ع    شأىا خالل الدورحل  "،  يقيق التنمية اميتدامة
COFI/2018/Inf.18 ت  يق النتائج  مواصاااالة ، وماااايوة  ة صااااة منااشااااة كيفية2021التق ي    عا  إصاااادار امق ر (حمل ومن

الياايامااات  و لت ياار مجع ال ياانت امنتظم عن مصااايد األ ا   الغ مااواء إلوامنهجيات اليت مت ت وي ها وامااتخدامها، 
 الصواحل الن املحمل

ا معلومات معلومات حمد ثة و كة  داة عن موماااااااتقد  الدراماااااااة  -18  تواات مةذ امصااااااايد والعمالة، وماااااااتع    يضااااااار
من امتواع  ن تياااااااااااهم ال ياانت وامعارف حمل و عن امياااااااااااامهة الوذائية مصاااااااااااايد األ ا  الصاااااااااااواحل الن امل الداخلية وال   ية

  الصواحل اميتخلصة من الدرامة   زايدحل ةعالية عملية صنع الق ار لواضعيف الييامات، ومتكر جمتمعات مصايد األ ا
 ن تياهم جتارب الدرامة  امن امتواع  يضر حمل و الن امل و ص اب امصل ة من ام ال ة مبزيد من الدعم ااكوميف واالمتةمار

تعددحل التخصااااصااااات وامنيااااقة على اميااااتوير الوطا واإلاليميف،  دعم ام  ت وي  ادرحل  ةضااااذ على مجع ويليذ ال ياانت 
 من منظمة األغذية والزراعة وواااااااااااااا كائهاحمل ولدعم ذلك، من امتوخى ال دء  تنفيذها على اميااااااااااااااتوى اإلاليميف ابلشاااااااااااااا اكة 

 رامةحمل مع امنظمات اإلاليمية ذات الصلة لالمتفادحل  شكذ كامذ من ال ياانت وامنهجيات اليت طورهتا الد

 معلومات حمد ثة ) COFI/2020/Inf12.1ميكن ااصااااااااااااول على مزيد من امعلومات عن الدرامااااااااااااة   الوثيقة و  -19
عن الدراماااة العامية  عنوان تياااليط الضاااوء على الصااايد اخلفيف: مياااامهة مصاااايد األ ا  الصاااواحل الن امل   يقيق التنمية 

 "(حملاميتدامة

 األمساك وتربية األحياء املائية احلرفيةملصايد السنة الدولية  -خامًسا

، 2017 علن  اجلمعية العامة ل مم امت دحل   دورهتا الةانية واليااااااااا عر اليت عقدت   دييااااااااامرب/كانون األول  -20
يااانة    اللجنة   دورهتا الةالةة والةالثر ابل"اليااانة الدولية مصاااايد األ ا  وت  ية األحياء امائية اا ةية"حمل ورح   2022عا  

مصاااااااااايد  ومتةذ امنظمة الوكالة ال ائدحل لليااااااااانة الدوليةحمل 2022الدولية مصاااااااااايد األ ا  وت  ية األحياء امائية اا ةية   عا  
ابلتعاون الوثيق مع واااااااااااااا كاء و جهزحل ذات الصاااااااااااااالة   منظومة األمم  2022األ ا  وت  ية األحياء امائية اا ةية   عا  

للياااااااااااااانة الدوليةحمل ولتوجيه وت كيز جهودها، وضااااااااااااااع   ،   التخ يط جداير 2018، منذ عا  حمل واد  د ت امنظمةامت دحل
 امنظمة ميودحل خارطة ال  يق للتخ يط، وت حب ابمدخالت واالارتاحات من اللجنةحمل

ودعمهاحمل ومتةذ  ذه اليااانة الدوليةحتفال  انواااط على االمن ال لدان والشااا كاء على العمذ  شاااكذ  وي شاااجع كذ   -21
؛ وتعزيز وت  ية األحياء امائية الصااااواحل الن امل للنظم الوذائية مصااااايد األ ا  لتعزيز التنمية اميااااتدامة الدولية ة صااااةر الياااانة 

 ،ا اع مصاااااايد األ ا  العاميفصاااااواحل الن امل وت  ية األحياء امائية   المياااااتوى الوعيف العاميف مبياااااامهة مصاااااايد األ ا  
األ ا  يد صاأل ا  والعاملر    وميتزرعيفاوار والتعاون  ر صوار صيادي األ ا  ا؛ وتعزيز العمذ لدعمهاو  هاوةهم

وماااتيااااهم هذه اجلهود  شاااكذ  كرب   التنمية امياااتدامة مصاااايد  حملو  ما  ينهم وااكومات والشااا كاء ال ئيياااير ايخ ين
 ة اميتدامةحمل يقيق  هداف التنمي  األ ا  الصواحل الن امل وت  ية األحياء امائية و 

عا    اجلارية حىت اين للينة الدولية مصايد األ ا  وت  ية األحياء امائية اا ةية  الت ضااتوي د ملخص عن  -22
)مياااااااو دحل خارطة  COFI/2020/Inf.12.2  عد ِّت للدورحل يقة معلوماتوث   للتخ يط ، ومياااااااودحل خارطة ال  يق2022

 (حمل2022عا    ال  يق للتخ يط للينة الدولية مصايد األ ا  وت  ية األحياء امائية اا ةية 


