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 تطورات العمليات العاملية واإلقليمية
 

 موجز
حبوكمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  قد ِّم هذه الوثيقة حملة عامة عن العمليات العاملية واإلقليمية الرئيسية املتصلةت

ابعتبارها  منظمة األغذية والزراعةوتتناول الوثيقة ابلوصف دور  .اليت تُنفذ مبشاركة منظمة األغذية والزراعة وبدعم منها
 .املائيةصاحب الشأن الرئيسي وكيان األمم املتحدة املتخصص املعين مبعاجلة قضااي مصايد األمساك وتربية األحياء 

يف هذا الصدد، تُلقي هذه  منظمة األغذية والزراعةعلى وجه اخلصوص إىل العمليات العديدة اليت ُتشارك فيها  وابلنظر
الضوء أيًضا على أمهية حتقيق مستوى مالئم من التنسيق بني املنظمات ذات الصلة من أجل بلوغ املقاصد  وثيقةال

، وتنظر يف للمنظمةالعمليات التعاونية  وثيقةالهذه  وتصف .2030دامة لعام حددهتا خطة التنمية املست اجلديدة اليت
 .لتكامل األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية كمفتاح لتحقيق التنمية املستدامة العملياتكيفية معاجلة هذه 

 
 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة

 
 إن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي:

  تطوير وتعزيز إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية،  االستمرار يفعلى  منظمة األغذية والزراعةتشجيع
عرب منظومة األمم املتحدة ومع املنظمات العاملية واإلقليمية  وطيدةشراكات إرساء  من قبيلجهود بذل خالل  من

 الصلة؛ ذات
  احلوار وتبادل املعلومات بني مجيع أصحاب  تيسريوالزراعة يف إسداء املشورة بشأن وظيفة منظمة األغذية و

 ؛ازدواجية اجلهود وتفادياملصلحة املعنيني املشاركني يف العمليات العاملية واإلقليمية الرئيسية هبدف تعزيز التآزر 
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 ستشارية اإلقليمية اال واألجهزةعلى الدور الذي تلعبه املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك  وإبداء تعليقاهتا
بشأن اإلجراءات اليت قد  اإلرشاداتتربية األحياء املائية، وتقدمي  وتطويرملصايد األمساك يف إدارة مصايد األمساك 

شبكة  أيًضا من خاللوكيفية تعزيزها ، لتعمق يف تعزيز تلك املنظمات واهليئاتل منظمة األغذية والزراعةتتخذها 
 منظمة األغذية والزراعة؛مصايد األمساك اإلقليمية اليت تدعمها  أماانت أجهزة

  اجلزء السابع؛ املنشأ مبوجب ساعدةاملتشجيع أعضائها على تقدمي مسامهات لصندوق و 
  يف املناقشات بشأن صك دويل جديد ملزم قانواًن يف  منظمة األغذية والزراعةبشأن دور ومشاركة  إرشاداتتقدمي و

م املتحدة لقانون البحار من أجل حفظ التنوع البيولوجي يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية إطار اتفاقية األم
 الوطنية واستغالله على حنو مستدام؛

 يف دعم أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة  منظمة األغذية والزراعةبشأن دور  وإبداء تعليقاهتا وإسداء مشورهتا
أعماق البحار،  رصيدألمساك، مبا يف ذلك النظم اإليكولوجية البحرية الضعيفة واستدامة املتعلقة ابحمليطات ومصايد ا

 عقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية؛وحمليطات، املعين ابومؤمتر األمم املتحدة 
  بشأن للدول  لتقدمي إرشاداتالنظر يف أنشطة منظمة األغذية والزراعة املقرتحة ودعمها: وضع اسرتاتيجية دولية و

دعم تنفيذ الصكوك الدولية ملنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة األغذية والزراعة هبدف حتسني 
إعداد التدريب األساسي يف جمال السالمة ودورات و السالمة يف البحر وظروف العمل الالئق يف مصايد األمساك؛ 

دعم االتفاقية الدولية املتعلقة مبعايري تدريب من أجل زم التدريب، منوذج التدريب األساسي على االستدامة وح
مجيع الصيادين؛ وتنفيذ الربانمج الشامل العاملي لعمليات الصيد صاحل ل مهل رتاخيصالطواقم سفن الصيد وإصدار 

 ؛ ا واقتصادايً الفعالة واآلمنة والسليمة اجتماعيً 
  ًمع كياانت األمم املتحدة األخرى على الصعيدين العاملي واإلقليميلتعاون اإلقليمي املستمر اب اواإلحاطة علم 

 .هاملشورة بشأن وإسداء
 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Piero Manniniالسي د 

 كبري مسؤويل االتصال

 Piero.Mannini@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
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 مقدمة - أوال
على الصعيدين القطري واإلقليمي، حسب  أفعاليتعني تنفيذ الصكوك العاملية والعمليات املعيارية وترمجتها إىل  -1

 احلوكمةمستوايت   عنفضاًل السمات والعمليات البيئية،  وتوصفاحمليطات.  حبوكمةاالقتضاء، ألن النطاق وثيق الصلة 
احمليطات أكثر فعالية إذا متت مطابقتها  حوكمةميكن أن تكون إجراءات و وطنية وإقليمية وعاملية.  - تدرجيةمبصطلحات 

من خالل احلوكمة  التدرجيميكن جتنب عواقب عدم التوافق و . جتري حوكمتهابشكل صحيح مع النطاق البيئي للعملية اليت 
 جانب إىلالطبيعة الفيزايئية احليوية للنظم اإليكولوجية املائية  وجتعلقات. على املستوى العاملي أو اإلقليمي والتنسيق بني النطا

 مثل هذه النظم البيئية مقنعة بشكل خاص. حوكمةيف  النطاقحول سياسات  املسائلاحلدود السياسية الثابتة 
على أمهية األبعاد اإلقليمية ودون اإلقليمية والتكامل االقتصادي اإلقليمي  2030تؤكد خطة التنمية املستدامة لعام و  -2

مع نطاق وروابط حتدايت احمليطات.  اإقليميً  حمليطاتا حلوكمةيتماشى األساس املنطقي و والرتابط يف التنمية املستدامة. 
الدول لتحديد املكاسب املشرتكة منظمات مصايد األمساك اإلقليمية مؤسسات دولية أنشأهتا انحية أخرى تُعد  ومن 

 التعاون ملعاجلة املشاكل املتعلقة مبصايد األمساك اإلقليمية والتغلب عليها. يف
تعزيز  أن واسعقد أدرك اجملتمع الدويل بشكل و البعد اإلقليمي مفتاح سياسة إدارة مصايد األمساك الدولية. ويشكل  -3

. مصايد األمساك اإلقليمية أجهزةأفضل وجه من خالل تعزيز دور إدارة مصايد األمساك املشرتكة ميكن حتقيقه على 
، ااملشورة فقط ألعضائه ا إسداءمعظمه ويتوىل. حول العامل من أجهزة مصايد األمساك اإقليمي جهازا 50حوايل  يوجدو 

اإلقليمية إلدارة مصايد  تتمتع املنظماتو األمساك. االستشارية اإلقليمية ملصايد  ابألجهزةيف هذا العمل  امث يشار إليه ومن
دور املنظمات وقد شهد تستند إىل أدلة علمية. و ملزمة قانواًن تكون دارة اإلو  احلفظاألمساك بصالحيات اعتماد تدابري 

بعد التغيريات اليت طرأت على املؤسسات العاملية إلدارة مصايد األمساك وتربية األحياء ا تطور اإلقليمية ملصايد األمساك 
 1،2ها.وتقدم حملة عامة عن هذه العمليات والتطورات منظمة األغذية والزراعةتدعم و املائية. 

أيًضا إىل  وثيقةالهذه لمنظمة يف العمليات العاملية واإلقليمية. وهتدف لاملشاركة التعاونية  الوثيقةتصف هذه و  -4
مصايد األمساك وتربية األحياء املائية واملسائل ذات  حبوكمةعامة عن املبادرات اجلارية ذات الصلة بشكل خاص  حملةتقدمي 

ال  وثيقةوجتدر اإلشارة إىل أن هذه ال. تنظر فيه اللجنةكي ل يف هذا الشـأن منظمة األغذية والزراعةالصلة، وتشري إىل دور 
 COFI/2020/5، وإمنا تتناوهلا ورقات عمل أخرى: الواثئق منظمة األغذية والزراعةتشمل العمليات اليت ُتشارك فيها 

 COFI/2020/Inf.11املعلومات التالية:  وواثئقCOFI/9.2020/1 وCOFI/2020/9 و COFI/2020/7و

 .COFI/2020/Inf.15و COFI/2020/Inf.14و

 العمل ذات الصلةوُأطر  املتعلقة ابجلمعية العامة لألمم املتحدة العملياتاملستوى العاملي:  - اثنيا

 اتفاق األمم املتحدة لألرصدة السمكية وصندوق املساعدة املنشأ مبوجب اجلزء السابع -ألف 

اجلولة الثالثة عشرة من املشاورات  2018مايو/أاير  23و 22يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يومي  ُعقدت  -5
ديسمرب/كانون األول  10الرمسية للدول األطراف يف اتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة  غري

                                                      
1  www.fao.org/documents/card/ar/c/ca7843en. 
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 عمالً و  .االرحتالمن أحكام بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية  1982
، ركزت اجلولة الثالثة عشرة من 2017ديسمرب/كانون األول  5املعتمد يف  72/72بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

إسهامات يف  منظمة األغذية والزراعةوقدَّمت  ."التفاعل بني العلوم والسياسات"املشاورات غري الرمسية على موضوع 
إدارة مصايد أمساك التونة و/أو سيما بشأن جتارب املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك املسؤولة عن  املوضوع، ال

 .مصايد أعماق البحار
يف مقر األمم  ُعقدت(، 2018 كانون األول/ديسمرب 11) 73/125 لألمم املتحدة وفًقا لقرار اجلمعية العامةو  -6

عشرة من املشاورات غري الرمسية للدول األطراف يف اتفاق  الرابعةاجلولة  2019مايو/أاير  3و 2املتحدة يف نيويورك يومي 
عمليات استعراض على موضوع " ICSP-14 وركز االتفاق. (ICSP-14 التفاقاب ما يلي )ُيشار إليه يف األرصدة السمكية

 ". و دعمت منظمة األغذية والزراعة إدراج االتفاقأداء املنظمات والرتتيبات اإلقليمية املعنية إبدارة مصايد األمساك
 ICSP-14  األمساك،  مصايداستعراض أداء املنظمات/املنظمات اإلقليمية إلدارة عمليات يف حلقة النقاش بشأن أمهية ودور

، مبا يف ذلك القانوين دون إبالغ ودون تنظيمالصيد غري  بشأن، فضاًل عن التدخل منظمة األغذية والزراعةوتقدمي بيان 
دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء  ملكافحة الصيد غري القانوينابري اليت تتخذها دولة امليناء تنفيذ االتفاق بشأن التد

 6-14 املقصدبشأن املسائل املتعلقة ابإلبالغ عن التدخل األمساك، و  مصايدمن خالل املنظمات اإلقليمية إلدارة  عليه
االستشارية اإلقليمية ملصايد  األجهزةحداًث جانبًيا بعنوان " منظمة األغذية والزراعة عقدتو  أهداف التنمية املستدامة. من

 3.األمساك ومنظمات اإلدارة: الطريق إىل التغيري اإلجيايب"
إدارة صندوق املساعدة املنشأ مبوجب اجلزء السابع من اتفاق األمم املتحدة  منظمة األغذية والزراعةواصلت و  -7

ُشعبة األمم املتحدة لشؤون ، ابلتعاون الوثيق مع 58/14قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  مبوجب بشأن األرصدة السمكية
قدمت حكومات كندا، و وواصلت املنظمتان توجيه الدعوات للمسامهة يف صندوق املساعدة. . احمليطات وقانون البحار

والوالايت املتحدة األمريكية مسامهات مالية يف صندوق ومجهورية آيسلندا، واجلمهورية اللبنانية، ونيوزيلندا، ومملكة النرويج، 
، مل يكن صندوق 2018تلقي مسامهات إضافية من نيوزيلندا منذ  ورغمدوالرًا أمريكًيا.  1 667 455املساعدة بلغ جمموعها 

  لكامل ومن املتوقع تقدمي املزيد من املسامهات اإلضافية.اب لُيشغلاملساعدة جاهزًا 

 التنوع البيولوجي البحري واستخدامه املستدام يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيةحفظ  - ابء

يف املائة من إمجايل مساحة سطح احمليطات وحوايل  64املناطق البحرية الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية متثل  -8
جتري  2015،4 حزيران/يونيو 19املؤرخ  69/292عمالً بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة و نصف مساحة سطح الكوكب. 

 اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار من أجل حفظ التنوع البيولوجي يف إطارصك دويل جديد ملزم قانواًن املفاوضات بشأن 
كانون /سمربدي 24املؤرخ  72/249يف قرارها و . مستدامواستغالله على حنو  خارج نطاق الوالية الوطنيةيف املناطق الواقعة 

 5.دوراتجيتمع يف أربع  ، قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عقد مؤمتر حكومي دويل2017 األول

                                                      
3  2May.pdf-14UNHQ-ICSP-www.fao.org/fishery/static/news/FAOsideEvent  
4  ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/187/55/PDF/N1518755.pdf?OpenElement-dds-https://documents.  
5  http://undocs.org/ar/a/res/72/249. 

http://www.fao.org/fishery/static/news/FAOsideEvent-ICSP-14UNHQ-2May.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/187/55/PDF/N1518755.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/187/55/PDF/N1518755.pdf?OpenElement
http://undocs.org/ar/a/res/72/249
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 آذار/مارس 25والدورة الثانية يف الفرتة من  2018 أيلول/سبتمرب 17إىل  4ُعقدت الدورة األوىل يف الفرتة من و  -9
 74/543. ومبوجب القرار 2019 آب/أغسطس 30إىل  19قدت الدورة الثالثة يف الفرتة من . وعُ 2019 نيسان/أبريل 5إىل 

 الدورة الرابعة للمؤمتر إىل أقرب موعد ممكن حتدده اجلمعية العامة. إرجاءقررت اجلمعية العامة  2020،6 آذار/مارس 9املؤرخ 
دويل الكومي احلؤمتر امل، ركزت املناقشات يف 2015 حزيران/الصادر يف يونيو 69/292على النحو احملدد يف القرار و  -10

، أساس املناطقأدوات اإلدارة القائمة على و ؛ منافعهاوتقاسم على املوارد ، مبا يف ذلك احلصول الوراثية البحريةوارد املعلى: 
القضااي مناقشة أيًضا  جرتو تقييمات األثر البيئي وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا. و مبا يف ذلك املناطق البحرية احملمية؛ 

 .الشاملة لعدة قطاعات
هذه العملية على قطاع مصايد األمساك، ووفًقا لتعليمات جلنة مصايد األمساك  ختلفهانظرًا لآلاثر احملتملة اليت قد و  -11

معلومات لتقدمي  فيهاالثالث وسامهت املؤمتر احلكومي الدويل مجيع دورات  منظمة األغذية والزراعة، حضرت 2018يف عام 
 منظمة األغذية والزراعةسامهت كما .  تهاأخرى ذات الصلة بشأن القضااي املتعلقة بوالي فنيةومعلومات مصايد األمساك  عن
أو سامهت بشكل  منظمة األغذية والزراعة عقدتو . الفنيةمن خالل البياانت وتقدمي املعلومات املؤمتر احلكومي الدويل يف 

تبادل املعلومات  منظمة األغذية والزراعةيسرت و . املؤمتر احلكومي الدويليف سياق قدت مباشر يف عشرة أحداث عُ 
ملناقشة العناصر ذات املؤمتر احلكومي الدويل أماانت املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك اليت حتضر اجتماعات  مع

املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية القضااي املتعلقة مبصايد األمساك يف للتنسيق حول االهتمام املشرتك، وإنشاء شبكة 
ما يتعلق  االتصاالت وتبادل اآلراء بني الوفود األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة رتيس  . وعالوة على ذلك، الوطنية

 أبحكام مشروع النص.
ملناطق البحرية الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية ااملستدام ملوارد مصايد األمساك يف  االستغاللال ميكن حتقيق و  -12

احلالية صالت مباشرة ابلتنوع  منظمة األغذية والزراعةالعديد من جماالت عمل ولدى بدون حفظ التنوع البيولوجي. 
املناطق يف لزم قانواًن املديد اجلدويل الصك الوتنمية القدرات من العوامل الرئيسية لدعم  الفنيةتعد املساعدة و البيولوجي. 

لنظر يف احلافظة متعددة التخصصات إىل ا منظمة األغذية والزراعةأعضاء يُدعى ، و الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية
 .منظمة األغذية والزراعةبرامج تنمية القدرات اليت تنفذها احملتوية على 

ت ومصايد األمساك: استعراض تنفيذ قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة املتعلق ابحمليطا عمل - جيم
لنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة اما يتعلق بتأثريات  يف 74/18و 71/123اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 ألرصدة السمكية يف أعماق البحارل واالستدامة طويلة األجل

مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الدولية  منظمة األغذية والزراعة تتعاون -13
حتسني ممارسات إدارة مصايد األمساك وزايدة املعرفة من أجل  ةالعلمي واألوساط واجلهات الفاعلة يف قطاع مصايد األمساك

 يف أعماق أعايل البحار. اهلشةومحاية املناطق  وبتلك املصايدابألمساك 
مشروع "اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك وحفظ التنوع البيولوجي للموارد البحرية احلي ة يف أعماق البحار ختتم اُ و  -14

. وقد 2019يف عام  مخس سنواتعلى " املمتد والُنظم اإليكولوجية البحرية يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية
ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة للبيئة  منظمة األغذية والزراعة ونفذتهية املشروع بدعم مرفق البيئة العامل ذلك حظي

                                                      
6  https://undocs.org/ar/a/74/l.41. 

https://undocs.org/ar/a/74/l.41
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 مصايدإقليمية إلدارة مصايد األمساك مسؤولة عن إدارة  ترتيبات/منظمة شريكة، مبا يف ذلك ست منظمات 20 وبشراكة مع
 (1(: ما يلي ن املشروع عناصر هتدف إىلتضم  و . املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيةأعماق البحار يف  األمساك يف

 (3)احلد من اآلاثر السلبية على النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة؛ و  (2) ؛حتسني تنفيذ السياسات القائمة واألطر القانونية
 ووضع أساليب (4)؛ املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيةصايد أعماق البحار يف ملحتسني التخطيط واإلدارة التكيفية و 

 .املناطقالتخطيط على أساس ما خيص  ها يفواختبار 
و/أو دعمت، سلسلة من حلقات عمل ألصحاب املصلحة املتعددين بشأن  منظمة األغذية والزراعة عقدتو  -15

والبحر األبيض  ،األمساك يف أعماق البحار يف جنوب احمليط اهلندي مصايدالنظم اإليكولوجية البحرية اإلقليمية اهلشة و 
 وحلقيت عمل ،األطلسي احمليط وسط وغرب ،األطلسي احمليط وسط وشرق ،األطلسي احمليط شرق وجنوب ،املتوسط

تبادل املعلومات حول النظم اإليكولوجية  تيسري تلك هوالعمل  وكان اهلدف من وراء حلقاتمشال احمليط اهلادئ.  يف
 .وحفظهاإلدارة مصايد األمساك يف أعماق البحار  ، مبا يف ذلك أفضل املمارساتشةالبحرية اهل

اجلمعية العامة لألمم  كما طلبت ذلكالنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة   حول بوابة وقاعدة البياانت وأُطلقت -16
تدابري النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة توثق بوابة و  2014.7 كانون األول/يف ديسمرب 61/105القرار  مبوجباملتحدة 
محاية النظم اإليكولوجية  من أجلاألمساك  مصايداإلقليمية إلدارة  الرتتيبات/واحلالية اليت اعتمدهتا املنظمات املاضيةاإلدارة 

البوابة وقاعدة  صيانةتتوىل منظمة األغذية والزراعة واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك الشريكة و . اهلشةالبحرية 
اإلقليمية  الرتتيبات/ما يتعلق بتدابري احلفظ واإلدارة اليت تنفذها املنظمات الوعي والشفافية يف انتعزز  هنماإذ أالبياانت، 

 .اهلشةإدارة مصايد األمساك يف أعماق البحار ومحاية النظم اإليكولوجية البحرية ألغراض إلدارة مصايد األمساك 

 (2020و 2017مؤمتر األمم املتحدة للمحيطات ) - دال

من أهداف التنمية املستدامة: حفظ احمليطات  14ُعقد مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى لدعم تنفيذ اهلدف  -17
)مؤمتر األمم املتحدة للمحيطات( يف الفرتة  والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة

لمحيطات أول حدث عاملي من نوعه خمصص لكان مؤمتر األمم املتحدة و يف نيويورك.  2017حزيران يونيو/ 9إىل  5من 
شاركت يف استضافته حكومتا فيجي والسويد وحضرته الدول األعضاء وكياانت األمم املتحدة واألوساط و للمحيطات. 

من أهداف التنمية  14فيذ اهلدف األكادميية واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ملناقشة تن
لمحيطات لمؤمتر األمم املتحدة  وجنم عن. كز على توصيات ملموسة وعملية املنحىتر  8منهجيةواعتمد املؤمتر . املستدامة
 من أهداف التنمية املستدامة. 14املتعلق بتنفيذ اهلدف  املستقبليالتزام طوعي بشأن العمل  1 400أكثر من 

التعاون والتواصل بني خمتلف  وتيسريحتفيز وتوليد التزامات طوعية جديدة؛ و  ؛االلتزامات الطوعيةتابعة تنفيذ ملو  -18
من أهداف التنمية املستدامة، أطلقت األمم املتحدة تسع جمتمعات مواضيعية متعددة  14اجلهات الفاعلة لدعم اهلدف 

يف العملية التحضريية  قد شاركت بشكل فاعل والزراعةمنظمة األغذية كانت و احمليطات.  من أجلأصحاب املصلحة للعمل 
املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة املعين ابحمليطات )سعادة محيطات وتواصل العمل مع للملؤمتر األمم املتحدة 

 .، ممثل فيجي( ومنظومة األمم املتحدة على النطاق األوسعPeter Thomsonالسفري 

                                                      
7 /ecosystems/en-marine-action/vulnerable-www.fao.org/in 
8  https://oceanconference.un.org/callforaction 

http://www.fao.org/in-action/vulnerable-marine-ecosystems/en/
https://oceanconference.un.org/callforaction
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بشأن مصايد األمساك املستدامة،  جملتمعات العمل من أجل احمليطاتاتصال  جهة الزراعةمنظمة األغذية و  وُعينت -19
جتمعات العمل من أجل مبوعملت بال كلل لتقييم التقدم احملرز يف االلتزامات الطوعية املسجلة يف اجملاالت املتعلقة 

الت املتعلقة مبجتمعات العمل من أجل يف اجملااللتزامات الطوعية اجلديدة خبصوص ازايدة التسجيالت ول؛ احمليطات
األمم املتحدة ومؤمتر جمتمعات العمل من أجل احمليطات ؛ وزايدة اهتمام أصحاب املصلحة املتعددين ومشاركتهم يف احمليطات

 .للمحيطات
، 2020 حزيران/يونيو 5إىل  1يف الفرتة من يف دورته الثانية لمحيطات لألمم املتحدة اكان من املقرر عقد مؤمتر و  -20

، مجهورية كينيا واجلمهورية اناملضيف البلدانأعاد و موعد جديد. إىل  هح أتجيلقرُت ا 19-كوفيديف ضوء جائحة   إال أنه
الستئناف  أتهبهمامستدام، فضاًل عن  واستغالله على حنوالربتغالية، أتكيد التزامهما الراسخ ابحلفاظ على حميطنا 

 صياغةيف قيادة عملية  منظمة األغذية والزراعةاالستعدادات اللوجستية يف أقرب وقت ممكن. ويف غضون ذلك، تشارك 
اجلزء الكبري ضمان استمرار بغية الست األخرى،  الواثئقاملوضوعية للمؤمتر واملسامهة يف  ةالثماني الواثئقمن  وثيقتني

 يف الظروف احلالية.العمل التحضريي بقدر اإلمكان  من

 النظام اإليكولوجي إلصالحعقد األمم املتحدة  -هاء 

 20309-2021 للفرتة علنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجيةأ -21
اجلهود املبذولة للوقاية  دعم وتوسيع نطاق، وذلك بغرض A/RES/73/284من خالل القرار  2019،10مارس/آذار  1 يف

من تدهور النظم اإليكولوجية يف خمتلف أحناء العامل ووقفه وعكس مساره والتوعية أبمهية النجاح يف إصالح النظم 
عيت منظمة األغذية والزراعة مع برانمج األمم املتحدة للبيئة إىل "قيادة جهود تنفيذ العقد ابلتعاون وقد دُ . اإليكولوجية

من اتفاقيات ريو وغريها من االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة واهليئات التابعة ملنظومة األمم أمانة كل   مع
 .املتحدة"

ويتضح أيًضا أن  النظم النظم اإليكولوجية الربية والبحرية واملياه العذبة. يف  اإلصالحتتجلى احلاجة إىل و  -22
والنظم اإليكولوجية  تسجل أحد أعلى معدالت التدهور يف النظام اإليكولوجي، اإليكولوجية للمياه الداخلية واملياه العذبة

التأثري املتزايد ألعمال اإلنسان، حيث تظهر النظم اإليكولوجية  كما تظهرإىل أعماق البحار،   السواحلالبحرية، من 
 الساحلية خسائر اترخيية كبرية من حيث مداها وحالتها.

من بني أكثر النظم إنتاجية على الصعيد العاملي، ويؤدي ضياعها وتدهورها  عد هذه النظم اإليكولوجيةتُ و  -23
خدمات النظم اإليكولوجية، فضاًل عن قدرهتا على توفري سبل عيش مستدامة للمجتمعات الساحلية.  تقدمي تقليص إىل

 لدى إصالح. وابلتايل، دمهاسالمة وصحة النظم اإليكولوجية اليت حتافظ على هذه املوارد ضرورية للخدمات اليت تق وتُعد
النظم اإليكولوجية البحرية واملائية املتدهورة القدرة على املساعدة يف معاجلة األهداف البيئية واالقتصادية واالجتماعية، 

 احملتملة بني هذه األهداف. املقايضاتمراعاة  مع
الفاعلة العاملة يف قطاعات  النظام اإليكولوجي" بشكل خمتلف من قبل خمتلف اجلهات إصالح"وميكن تفسري  -24

ووصوال ( حالة إنتاجية كاملةعودة إىل حالة غري متدهورة )على سبيل املثال على أنه هو ال" اإلصالحخمتلفة، بدًءا من "

                                                      
 من جدول األعمال. 1-11ُيشار إليه أيضا يف البند   9

10  https://undocs.org/ar/A/RES/73/284 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/284
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بدور  منظمة األغذية والزراعةتقوم و . إيكولوجيعادة احلالة األصلية أو "الطبيعية" لنظام على أنه يعين است" صالحاإل" إىل
اليت توفر مصايد األمساك الطبيعية وتربية  اإليكولوجيةنشط يف صياغة رؤية لتنفيذ العقد، مبا يف ذلك الرتكيز على النظم 

 وهي تتاح"، اإليكولوجيالنظام  إصالحملفهوم " تقنيةموقف هتدف إىل تقدمي توضيحات  وثيقةوأعدت ، األحياء املائية
 .COFI/2020/Inf.11.2معلومات  وثيقة بصفتها

 وتربية األحياء املائية السالمة يف البحر وظروف العمل الالئقة يف مصايد األمساك - واو

مرتًا وأكثر، حصلت التزامات الدول ابلتصديق على اتفاقية كيب  24يف جمال سالمة سفن الصيد اليت يبلغ طوهلا  -25
يف تورميولينوس، إسبانيا،  املنعقد على دفعة قوية يف املؤمتر الوزاري املنظمة البحرية الدوليةالصادرة عن  2012اتون لعام 

 .2019 تشرين األول/أكتوبر يف
مبعايري تدريب طواقم سفن  املتعلقة 1995ملراجعة اتفاقية عام  املنظمة البحرية الدوليةالعملية اليت تقودها وما تزال  -26

املتعلقة تفاقية الاملعين مبراجعة ا تنيبني الدور للفرتة الفاصلة فريق العمل وافق و . جاريةً  مهل رتاخيصالالصيد وإصدار 
على مشروع تعديالت بشأن احلد األدىن من املتطلبات اإللزامية م هل رتاخيصالتدريب طواقم سفن الصيد وإصدار  مبعايري

 منظمة األغذية والزراعةختطط و . هاابلسالمة على متنسفن الصيد وتعريف مجيع طواقم للتدريب األساسي على السالمة 
ودورات منوذج التدريب األساسي على ( على التدريب األساسي يف جمال السالمة املنظمة البحرية الدولية للعمل )مع

 صغار الصيادين.صاحل لاالستدامة وحزم التدريب 
، ويف فريق العمل املذكورة ةالدولياملنظمة البحرية مشاركتها النشطة يف عمليات  منظمة األغذية والزراعةوتواصل  -27

ومنظمة العمل الدولية املعين ابلصيد غري القانوين  املنظمة البحرية الدوليةاملخصص املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة و 
ظروف تعزيز تنفيذ الصكوك الدولية اليت تتناول السالمة يف البحر و بغرض دون إبالغ ودون تنظيم واملسائل ذات الصلة، 

اسرتاتيجية دولية لتقدمي إرشادات للدول يف هذا الصدد، سيكون من املفيد وضع و العمل الالئق يف قطاع مصايد األمساك. 
ومنظمة األغذية والزراعة هبدف حتسني  املنظمة البحرية الدوليةبشأن دعم تنفيذ الصكوك الدولية ملنظمة العمل الدولية و 

مصايد األمساك وتربية  قطاع احلوادث والوفيات يف وتقليص، يف مصايد األمساك السالمة يف البحر وظروف العمل الالئقة
 األحياء املائية.

األخرية للعمل  منظمة األغذية والزراعة وخطط حملة عامة عن أنشطة COFI/2020/Inf. 14.1وتقدم الوثيقة  -28
برامج خمتلفة لبناء القدرات يف جمال ا حاليً هي تنفذ و  منظمة األغذية والزراعة ووضعتاملستقبلي بشأن هذا املوضوع. 

 منظمة األغذية والزراعةأوجدت صغار الصيادين يف منطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ. كما صاحل السالمة يف البحر ل
نظام تشريعي  سنمصايد األمساك يف منطقة البحر الكارييب. ومن املقرر يف قطاع ا لإلبالغ عن احلوادث والوفيات نظامً 

قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء يف عن احلوادث لإلبالغ سري و  طوعي مسي مشرتك لإلبالغ عن احلوادث ونظامر 
برانمج شامل  ُوضع، املواضيعلتوفري هنج متماسك حول هذه و املائية، ابلتعاون الوثيق مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني. 

 .والسليمة اجتماعًيا واقتصادايً عمليات الصيد الفعالة واآلمنة من أجل عاملي 
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األجهزة و مصايد األمساك دارة اإلقليمية إل ابملنظماتاملستوى اإلقليمي: املسائل املتصلة  - ااثلث  
 اإلقليمية ملصايد األمساك

لمنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك واألجهزة االستشارية ل األغذية والزراعة دعم منظمة -ألف 
 واألنشطة ذات الصلةملصايد األمساك اإلقليمية 

 شبكة أماانت األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك - أ

بتعزيز التعاون اإلقليمي من خالل  منظمة األغذية والزراعةتلتزم و اإلجنازات العاملية على اجلهود اإلقليمية. تُبىن  -29
منتدى لتعزيز التشاور واحلوار اإلقليمي، ومعاجلة القضااي  مبثابةتُعترب اليت  11،األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساكشبكة أماانت 

اإلقليمية ملصايد  األجهزة اليت استخلصتهاالتنسيق وتبادل اخلربات والدروس  وتيسريذات األولوية ذات االهتمام املشرتك، 
قدمته  لدعم الذيعلى ااألغذية والزراعة األمساك. وأعربت جلنة مصايد األمساك يف دورهتا الثالثة والثالثني عن تقديرها ملنظمة 

 بتخصيص مزيد من املوارد لعمل منظمة األغذية والزراعة، وأوصت شبكة أماانت األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساكإىل 
 الشبكة. تلك
ملنظمات ادور وعمل  تعريف اجلمهور الواسع علىإىل شبكة أماانت األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك هتدف و  -30

يف سياق إدارة احمليطات اإلقليمية والعاملية اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك واألجهزة االستشارية اإلقليمية ملصايد األمساك 
 على اعتبار أن البلداناليوم،  ويكتسي هذا األمر أمهية خاصةبشكل عام واستدامة مصايد األمساك على وجه اخلصوص. 

خارج الواقعة يف مناقشات حول إدارة املناطق  وتشارك، 2030ها خطة التنمية املستدامة لعام تواجه التحدايت اليت تطرح
مصايد األمساك، وإقامة تعاون بقطاع التنوع البيولوجي البحري، وحظر اإلعاانت الضارة  حفظالوالايت الوطنية مبا يف ذلك 

ألجهزة االستشارية اإلقليمية ملصايد األمساك وااألمساك  مصايدعرب القطاعات بني املنظمات اإلقليمية إلدارة 
 ومنظمات/اتفاقيات البحار اإلقليمية.

 50على اتصاالت منتظمة مع أعضائها )أكثر من شبكة أماانت األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك حافظت و  -31
جملة  إصدارمبا يف ذلك من خالل  12ذات صلة مبصايد األمساك(، ومؤسسة وشبكة أخرىملصايد األمساك  إقليمي جهاز

من خالل وكذلك  14،15،ألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساكابوإاتحة البياانت واملعلومات ذات الصلة املتعلقة  13مشهورة
من خالل  منظمة األغذية والزراعةمتكنت و  16الدولية واملنتدايت العاملية مثل اجلمعية العامة لألمم املتحدة. الفنيةالقنوات 

األطر  أمام 19-كوفيدمن التصدي على الفور للتحدايت اليت يطرحها  شبكة أماانت األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك 
 17عمل األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك.أمام اإلقليمية ملصايد األمساك، وال سيما 

                                                      
11  www.fao.org/fishery/rsn/en 
12  http://www.fao.org/fishery/rfb/search/ar 
13  www.fao.org/fishery/rsn/newsletter/en 
14  http://www.fao.org/documents/card/ar/c/CA0183EN 
15  http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca7843en 
16   2May.pdf-14UNHQ-ICSP-www.fao.org/fishery/static/news/FAOsideEvent 
17  www.fao.org/3/ca9279en/ca9279en.pdf 

http://www.fao.org/fishery/rsn/en
http://www.fao.org/fishery/rfb/search/ar
http://www.fao.org/fishery/rsn/newsletter/en
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/CA0183EN
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca7843en
http://www.fao.org/fishery/static/news/FAOsideEvent-ICSP-14UNHQ-2May.pdf
http://www.fao.org/3/ca9279en/ca9279en.pdf
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 هيئة مصايد أمساك آسيا واحمليط اهلادئ -ب 
 7إىل  5يف الفرتة من يئة مصايد أمساك آسيا واحمليط اهلادئ هلُعقدت الدورة السابعة والسبعون للجنة التنفيذية  -32

 جتماع املنتدى االستشاري اإلقليميال التحضرياتاتيلند ملناقشة، من بني أمور أخرى،  يف يف شيانغ ماي 2019 آذار/مارس
 18يف اتيلند. املقرر عقدها للهيئةوالدورة السادسة والثالثني  الثامن

 أمساك شرق وسط األطلسي مصايدجلنة  - ج
أعماهلا تسيري أعمال اللجنة الفرعية العلمية وكذلك جلنة مصايد أمساك شرق وسط األطلسي شهدت  -33
العاملة  األفرقةابإلضافة إىل ذلك، اجتمعت مجيع و على التوايل.  2019 أيلول/وسبتمرب 201819 تشرين األول/أكتوبر يف

 والفريق العامل املعين)أمساك السطح الصغرية وموارد القاع، واجملموعات الفرعية يف الشمال واجلنوب(  املعنية ابلتقييم ةاألربع
 يف الفرتة املشمولة ابلتقرير. التقليديةصايد األمساك مب

يف  2019أيلول /سبتمرب 18و 17 يوميدورهتا الثانية والعشرين جلنة مصايد أمساك شرق وسط األطلسي عقدت و  -34
من أجل حتسني  والفوائد: التقييم املستقل للتكلفة جرت مناقشتهاالرئيسية اليت  املواضيعوكانت  20الغابون.يف  ليربفيل

مشروع "حتسني و ؛ العاملة لألفرقةحتسني جودة البياانت ومناذج التقييم و ؛ جلنة مصايد أمساك شرق وسط األطلسياجتاهات 
ربانمج اننسن لنهج النظام ب؛ واملسائل املتعلقة املمول من االحتاد األورويب" أفريقياإدارة مصايد األمساك اإلقليمية يف غرب 

 .اإليكولوجي يف مصايد األمساك
لق أبكثر ما يتع تشمل اإلجنازات الرئيسية اليت حتققت يف هذه الفرتة مواصلة تقدمي املشورة العلمية لإلدارة يفو  -35
كمنتدى   التقليدي، وإحياء الفريق العامل ختصصها جمالمن أمساك السطح الصغرية والقاعية املشرتكة يف  رصيد 100 من

جلنة خيارات حتسني أداء إلثراء  والفوائدإجراء حتليل التكلفة و رئيسي ملناقشة القضااي املتعلقة مبصايد األمساك التقليدية، 
 اهلامةاملعلومات  ستتيحاليت و  21بتلك اللجنةخاصة  إلكرتونية، وإطالق صفحة األطلسيمصايد أمساك شرق وسط 

من خالل مشروع مشرتك لجنة ال أنشطة ا دعم تنفيذ أنشطة خمتارة منواجتماعاهتا ومشاريعها، وأخريً  اللجنةأنشطة  عن
إىل حتسني اإلدارة اإلقليمية للموارد البحرية  يرميالذي و  أفريقياومشروع حتسني إدارة مصايد األمساك اإلقليمية يف غرب ها بين

اننسن لنهج النظام اإليكولوجي يف مصايد برانمج  مع تعاونالأيًضا من  هذه األخريةتستفيد و . لجنةالجمال ختصص يف 
عمل كلجنة "دعم تطبيق هنج النظام اإليكولوجي يف إدارة مصايد األمساك مع مراعاة أتثريات املناخ والتلوث"، وتاألمساك 

 .اليت تدخل ضمن منطقتهاتوجيه إقليمية للربامج 

  أفريقياجلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف  - د
مايل، يف يف ابماكو  أفريقيالجنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف ُعقدت الدورة الثامنة عشرة لـ -36
التنمية  مصرف. وحضر الدورة تسعة وعشرون بلًدا عضًوا ومراقبان )2019 تشرين الثاين/نوفمرب 28إىل  26الفرتة من  يف

 (.اهليئة االقتصادية للماشية واللحوم والثروة السمكيةو األفريقي 

                                                      
18  www.fao.org/3/ca7426en/CA7426EN.pdf 
19  http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca5623b 
20   ://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca8000bhttp 
21  /www.fao.org/cecaf/en 
 

http://www.fao.org/3/ca7426en/CA7426EN.pdf
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca5623b
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca8000b
http://www.fao.org/cecaf/en/
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ا تغذوية واقتصادية وثقافية مهمة وتشكل أمهية مصايد األمساك الداخلية ألهنا تؤدي أدوارً على  أكدت الدورةو  -37
املسامهة اليت ميكن أن تلعبها تربية األحياء  هذه الدورة رئيسية لوظيفة النظام اإليكولوجي املستدام. كما أبرزتمكوانت 

اللجنة  وأشارتالفقر وحتقيق األمن الغذائي.  وطأةاملائية، يف العديد من البلدان، يف براجمها الوطنية للتخفيف من 
 تؤديه اليت تعيق اإلنتاج املستدام والدور املهم الذي ميكن أن هي ملختلفة للمياهالنزاعات املختلفة بني االستخدامات ا أن إىل

 منظمات حوض النهر أو البحرية يف حل تلك النزاعات.
أن معظم البلدان األعضاء لديها تشريعات ومبادئ توجيهية خاصة برتبية األحياء املائية، مما  إىل اللجنة وأشارت -38

ولكنها  ملمارسيهاملائية قد منت إىل ما بعد مرحلة الرتويج وتولد فوائد اجتماعية اقتصادية كبرية يشري إىل أن تربية األحياء ا
مثل: نقص العلف  أفريقياتتطلب املزيد من التوسع. وسلطت الضوء على القيود الرئيسية أمام تنمية تربية األحياء املائية يف 

أسواق األمساك، عدم تنسيق التأمني، وعدم كفاية املهارات واملعرفة، و ، وعدم كفاية الوصول إىل التمويل و والريقاتاملناسب 
مع مستخدمي املوارد اآلخرين مثل الزراعة ومصايد األمساك  والتنازعالبحوث، وتبادل البياانت واملعلومات، عدم كفاية و 

 الداخلية والتطبيق احملدود للقوانني واللوائح.
إىل احلاجة  أفريقياجلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف ت أشار استجابة لألمراض والقيود البيئية، و  -39
ما يتعلق بتحدايت األمن البيولوجي بطريقة أكثر منهجية واستخدام التدابري الوقائية بدالً من التدابري  املعلومات يف إاتحةإىل 

 ية.اسرتاتيجية وطنية بشأن صحة احليواانت املائوإىل التفاعلية، 

 أفريقيايف وشبكة تربية األحياء املائية  أفريقياجلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف  - ه
شبكة تربية األحياء املائية العمل مع  اأيضً  أفريقياجلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف واصلت و  -40
. القارة، والنهوض برتبية األحياء املائية يف الفيناليت هتدف إىل حتفيز النقاش بشأن تربية األحياء املائية، والتبادل ، أفريقيايف 

غامبيا، وافقت اللجنة يف يف ابجنول  2017 أاير/مايو 11إىل  9خالل دورهتا السابعة عشرة اليت عقدت يف الفرتة من و 
كمنصة معرتف هبا قانواًن ولتيسري التعاون   أفريقياشبكة تربية األحياء املائية يف لى أنه من أجل إضفاء الطابع الرمسي ع على

مع املكتب األفريقي للموارد احليوانية التابع لالحتاد األفريقي، وستوفر منظمة بشكل أفضل بني البلدان، جيب دمج الشبكة 
، ومنذ ذلك احلني نفذت الشبكة العديد 2018 يف عام أصبح االندماج سارايً و . املطلوبة الفنيةاألغذية والزراعة اخلربات 

أكرا  يف 2020 شباط/فرباير 19إىل  17ُعقد آخرها يف الفرتة من  اليت من األنشطة، مبا يف ذلك اجتماعاهتا السنوية املنتظمة
تسريع مبا يلي: املكتب األفريقي للموارد احليوانية التابع لالحتاد األفريقي ، متت التوصية أبن يقوم الدورةخالل هذه و غاان. يف 

دورها لعب لضمان  أفريقياشبكة تربية األحياء املائية يف من صياغة الصكوك القانونية )القواعد اإلجرائية( لـ عملية االنتهاء
ستفادة من األدوات القانونية النهائية إلنشاء واستضافة االو  الرئيسي يف التنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية يف القارة؛

 وتنظيم أنشطةمبا يف ذلك توليد املعرفة  الشبكةتوسيع والية و داخل موقع االحتاد األفريقي؛  للشبكةجديد  إلكرتوينموقع 
جيًدا يف  ةاإلقليمية حمدداجملموعات االقتصادية  األدوار اليت تؤديها أنومن  تشتغلالشبكة  أنبناء القدرات؛ والتأكد من 

 الشبكة.
القواعد اإلجرائية والصكوك القانونية  تقدمي املكتب األفريقي للموارد احليوانية التابع لالحتاد األفريقييتعني على و  -41

شأن اللجنة الفنية املتخصصة بإىل اجلمعية العامة لالحتاد األفريقي قبل اجتماع  اخلاصة ابلشبكة يف صيغتها النهائية األخرى
 البلدانوهو يسري بوترية مناسبة. وبدعم من  التتبع وقد ُشرع يف عملللنظر فيها. الزراعة والتنمية الريفية واملياه والبيئة 

 .2021األعضاء، ينبغي حتقيق األهداف ابلكامل قبل االجتماع العادي القادم للشبكة يف عام 
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 هيئة مصايد األمساك على نطاق صغري واحلرفية وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب - و
ا من العمليات اإلقليمية، من بينها تعزيز ، عددً التقينقادت اهليئة، بتيسري من منظمة األغذية والزراعة ودعمها  -42

ميكن تسليط الضوء على اعتماد مبادئ توجيهية لتحسني السالمة و مساك؛ تقييم املخزون املؤسسي وقدرات إدارة مصايد األ
اليت تستخدم الغوص، واعتماد جدول أعمال لتحسني الضمان االجتماعي ملصايد  األمساك على نطاق صغرياملهنية ملصايد 

، والتقليدية على نطاق صغريعت اهليئة واليتها لتشمل مصايد األمساك البحرية . وقد وس  على نطاق صغرياألمساك 
 .اإلقليمللدخل النقدي آلالف األسر يف مجيع أحناء  ادمج قطاع فرعي ميثل ركيزة من ركائز األمن الغذائي ومصدرً  وابلتايل

 ةالداخلية وتربية األحياء املائياألمساك هليئة االستشارية األوروبية ملصايد ا - ز
املنصة األوروبية الوحيدة ملعاجلة القضااي اليت تواجه مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية  تُعد هذه اهليئة -43

 بني بلداهنااملنسقة للمشاكل املشرتكة  والنهج ابإلقليمعلى تعزيز احللول اخلاصة  هذه اهليئةتعمل و يف املياه العذبة يف أورواب. 
 ،التابعة هلذه اهليئةمانة منظمة األغذية والزراعة التعاون بني املؤسسات البحثية أ وتيسراألعضاء واجلماعة األوروبية. 

 ،األمساك ومريبالصيادين الداخليني  فضالً عن واألوساط األكادميية، ،واملنظمات غري احلكومية ،واملنظمات احلكومية الدولية
والعلمية،  الفنيةهنج مشروع حتت إشراف اللجنة  يئة يفالذي تقوم عليه هذه اهلاهليكل التشغيلي ويتمثل ومجعيات الصيادين. 

 23؛أثناء تربيتهاألمساك الرفق ابو  22؛الساحليةوائل اململنظمة األغذية والزراعة مثل: مؤمتر استعادة  الفينيساهم يف العمل مما 
مصايد  وحفظحول سالمة األغذية  ومؤمترهالهيئة ل الثالثون الدورةو  24الداخلية؛ األمساكنظم مجع البياانت عن مصايد و 

 25(.2019األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية )درسدن، 

 هيئة مصايد أمساك جنوب غرب احمليط اهلندي - ح
، يف إطار املادة السادسة 2004أنشأه جملس منظمة األغذية والزراعة يف عام  استشارايجهازا  اهليئةتُعد هذه  -44
التابع لوزارة البحار واملياه  ملصايد األمساكأمانتها يف مكتب اإلدارة الوطنية  ويوجد مقر. والزراعةمنظمة األغذية دستور  من

 مبيق يف مابوتو.االداخلية ومصايد األمساك يف مجهورية موز 
وحضرت  26(.2019 تشرين األول/أكتوبر 3إىل  1من يف جزر املالديف ) اهليئةهلذه  العاشرة الدورةُعقدت و  -45

 اللجنةعلى التقارير والتوصيات الصادرة عن  يئةت هذه اهلوافقو . اهليئةهذه ألول مرة منذ إنشاء مجيع البلدان األعضاء 
 28.فريق العمل املعين ابلتعاون يف مصايد أمساك التونةو  27العلمية التاسعة

هذه اليت مت تقييمها يف  الستة والثماننييف املائة من جمموعات األنواع  44 تتعرض العلمية، اللجنةوفًقا لتحليل و  -46
على أهنا صيد مفرط وأنه ال يوجد استهالك حملي  ُصنفتخيار البحر  أرصدةأبن مجيع  وإقرارالالستغالل املفرط.  اهليئة

رة اإلداوخطط إجراء دراسة حول تدابري  اللجنة العلمية، فقد طُلب من كل ما يتم اصطيادهتصدير   على اعتبارهلذا املورد 
 .اإلقليممجيع البلدان يف  اليت اعتمدهتا ومل تعتمدها

                                                      
22  www.fao.org/3/ca5741en/ca5741en.pdf 
23  /www.fao.org/publications/card/en/c/CA5621EN 
24  http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca7993en 
25  http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca7495en 
26  http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca7495en 
27  http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca7501b 
28  http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca8254b 

http://www.fao.org/3/ca5741en/ca5741en.pdf
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA5621EN/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA5621EN/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca7993en
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca7495en
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca7495en
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca7501b
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca8254b
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التوجيهية ألحكام وشروط احلد األدىن  املبادئأن " اهليئةفريق العمل املعين ابلتعاون يف مصايد أمساك التونة أبلغ و  -47
اعتمادها أخريًا " قد مت بشأن دخول السفن األجنبية إىل مصايد إقليم هيئة مصايد أمساك جنوب غرب احمليط اهلندي

 أن تنفذها البلدان األعضاءاملصنفة على أهنا تتطلب  املبادئ التوجيهيةملتابعة األحكام العشرة يف و . 2019 شباط/فرباير يف
ولكن  2020 نيسان/أبريل 2و 1 يوميأحكام وشروط احلد األدىن ، كان من املقرر عقد اجتماع لفريق عمل بنحو مشرتك

 .19-كوفيدبب جائحة  كان ال بد من أتجيله بس
هيئة مصايد أمساك جنوب غرب احمليط حول آلية متويل  2012يف عام  انطلقتمن أجل اختتام املناقشة اليت و  -48

، قدمت األمانة اخليارات املمكنة إىل الدورة العاشرة. صايد أمساك جنوب غرب احمليط اهلنديملوإنشاء اتفاقية إطارية اهلندي 
املوقف الوطين  إطالع األمانة علىاألعضاء إجراء مشاورات داخلية حول كال االقرتاحني و  البلدانمن مجيع  يئةطلبت اهلو 

 فيه عرب ةاحملدد املهلة الزمنيةعضو واحد فقط عن موقفه الوطين خالل بلد . ولسوء احلظ، أبلغ 2020 شباط/فرباير 3حبلول 
 على كال االقرتاحني.عدم موافقته  عن
مشروع يسمى "شراكة من أجل اإلدارة  ، علىنريويبيف  برانمج األمم املتحدة للبيئة، ابلشراكة مع وتعمل اهليئة -49

لنمو األزرق" بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل. ألغراض امصايد األمساك  وحوكمةالبحرية والساحلية 
 اك وأهداف إدارة احلفظ.التوفيق بني مصايد األمس يفاهلدف الرئيسي للمشروع ويتمثل 

 هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسي  - ط
 األجهزةجدول أعمال ديناميكي، حيث عقدت معظم توفر هذه اهليئة على متيزت الفرتة املشمولة ابلتقرير ب -50

من خارج امليزانية  مرتفعةلمنظمة ومسامهة لالتابعة للهيئة اجتماعاهتا العادية، وذلك بفضل أموال الربانمج العادي  الرائسية
األقاليمية أو  اريعواملش اهليئةمصايد األمساك اليت تستضيفها أمانة  مشاريعماليني دوالر أمريكي يف حافظة  4تزيد عن 

دون إبالغ ودون  ملكافحة الصيد غري القانويندولة امليناء  للتدابري اليت تتخذها العاملية بشأن بناء قدرات األعضاء لالمتثال
، وعقدت مشاوراتن للفريق االستشاري 11من أصل  فرق عمل. وعقدت اجتماعات لثمانية تنظيم وردعه والقضاء عليه

ُعقد االجتماع التحضريي األول إلعادة التوجيه االسرتاتيجي للهيئة و عد(. وواحدة عن بُ  حبضور األعضاءالعلمي )واحدة 
مصايد  شعبةمن  الفينمن الدعم  ت، واستفاديف الفرتة الفاصلة بني الدورتنييف برابدوس كنشاط  2019 آذار/يف مارس
 29ملنظمة األغذية والزراعة. ةالقانوني ومكتب الشؤوناألمساك 

منظمة شريكة  20عضًوا و 25وحضرها  2019 متز/هليئة اليت عقدت يف يوليوذه اعشرة هل اعتمدت الدورة السابعةو  -51
دون إبالغ ودون تنظيم  ملكافحة الصيد غري القانوينسبع توصيات إقليمية إلدارة مصايد األمساك، وخطة العمل اإلقليمية 

(، والتوصيات والقرارات اهلامة األخرى لدعم اإلطار اإلقليمي ملصايد األمساك 2029-2019فرتة ال) وردعه والقضاء عليه
 30ذلك تغري املناخ، والقضااي األخرى املتعلقة ابلبيئة واالقتصاد االجتماعي.احمليطات، مبا يف  وحوكمة

الدول  تويل، شهدت الدورة السابعة عشرة تقدًما كبريًا مع هلذه اهليئةما يتعلق إبعادة التوجيه االسرتاتيجي  يفو  -52
 مواردها البحرية احلية املشرتكة إدارةبغرض وذلك بشكل مستقل  هلذه اهليئةحتديد وإنشاء أفضل البدائل  األعضاء عملية

إحراز تقدم حنو وضع منوذج لكيان أو ترتيب من أجل  هذه اهليئةخارطة طريق واضحة إىل أمانة  وُقدمت. على حنو مستدام

                                                      
29  http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca8259t 
30  http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca8748t 

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca8259t
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca8748t
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للفرتة الفاصلة بني الدورتني  املخصص فريق العملوهي خارطة ينفذها ، يئةمناطق هذه اهلإقليمي إلدارة مصايد األمساك يف 
 .هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسياألعضاء وتيسره منظمة األغذية والزراعة/ ي يشرف عليهوالذ

 الشمايل القطيباتفاقية منع الصيد غري املنظم يف أعايل البحار يف وسط احمليط  - ي
 حجم تغيري يف يتسبب مما العاملي، املعدلترتفع درجة حرارة منطقة القطب الشمايل مبعدل ثالثة أضعاف متوسط  -53

 األمساك ملصايد جاذبية أكثر الشمايل يف القطب البحار أعايل تصبح قد لذلك، ونتيجة. وتوزيعها السمكية األرصدة
 مشمولة الشمايل القطب يف البحار أعايل معظم تكن مل اآلن، حىت ذلك، ومع. الطويل إىلط املتوس املدى على التجارية

 الشمايل، القطب يف البحرية اإليكولوجية للنظم حمدود فهم هناك يزال ال نفسه، الوقت ويف. واإلدارة للحفظ دويل نظام أبي
على أساس  صيدهاجودة يف هذه املنطقة واليت ميكن مو  السمكية األرصدة كانت  إذا ما حتديدبشأن  اخلصوص، وجه وعلى

 مستدام.
االحتاد الروسي الشمايل ) القطيبالدول اخلمس الساحلية يف احمليط  2018 تشرين األول/يف أكتوبرووقعت  -54

ومجهورية االحتاد األورويب نب اكندا والنرويج والوالايت املتحدة األمريكية( إىل جو  وجزر فارو( غرينالندوالدامنرك )ابلنيابة عن 
وسط احمليط  اتفاقية منع الصيد غري املنظم يف أعايل البحار يف"الياابن و ومجهورية كوراي ومجهورية الصني الشعبية يسلندا آ

 ".القطيب الشمايل
أول اتفاقية دولية هبذا احلجم يتم التوصل إليها قبل حدوث أي صيد جتاري يف منطقة أعايل البحار.  وتُعد هذه -55

عاًما  16الشمايل ملدة  القطيبوسط احمليط  واقع يفلاأعايل البحار جزء حتظر هذه االتفاقية امللزمة قانواًن الصيد التجاري يف و 
برانمج مشرتك للبحث العلمي والرصد لتحسني فهم النظم تنفيذ ، وتلزم املوقعني على النفاذعلى األقل بعد دخوهلا حيز 

يوًما ما بشكل  السمكية األرصدةصيد  اممكنً لتحديد ما إذا كان  وما حولهالشمايل  القطيباحمليط وسط يف  اإليكولوجية
 مستدام يف هذه املنطقة.

سامهت يف "املؤمتر قد ، و ذات األمهيةعن كثب هذه العملية اإلقليمية اجلديدة  ظمة األغذية والزراعةمنتتابع و  -56
" اتفاقية منع الصيد غري املنظم يف أعايل البحار يف وسط احمليط القطيب الشمايل"عت على البحثي للبلدان املشاركة اليت وق  

 يف االحتاد الروسي. 2019 نيسان/أبريل يف

 تربية األحياء املائية ومصايد األمساك يف البحر األمحر وخليج عدن منظمة - ك
اإلقليمي للشرق  منظمة األغذية والزراعةمؤمتر و يف جلنة مصايد األمساك  أُطلقتاستجابًة للنداءات العديدة اليت  -57

أربعة اجتماعات تشاورية إقليمية مع بلدان الشرق األدىن والبلدان  2014منذ عام  منظمة األغذية والزراعة، عقدت األدىن
. إقليمية إلدارة مصايد األمساك منظمةإنشاء  البت يفلبحر األمحر وخليج عدن، من أجل املطلة على االساحلية  األفريقية

منظمة من  فنيةمجهورية مصر العربية واململكة العربية السعودية( مبساعدة مجهورية السودان و قامت جمموعة التنسيق املعينة )و 
املسودة األولية  وأُتيحتاإلقليمية.  منظمة األغذية والزراعةبصياغة مسودة أولية التفاقية إنشاء هذه  األغذية والزراعة

مبراجعة مسودة االتفاقية  تلك موعة التنسيقجم وُكلفتليزية. كالتفاقية للدول الساحلية املعنية ابللغتني العربية واإلنا من
 قليل عددإال  2018 تشرين الثاين/التنسيق يف نوفمرب جمموعةاجتماع  ومل حيضروتقدمي املشورة بشأن كيفية املضي قدًما. 

املعنية على على استعداد ملواصلة مساعدة البلدان  منظمة األغذية والزراعةمل يتم إحراز أي تقدم. و ابلتايل و من املشاركني 
 .منظمة تربية األحياء املائية ومصايد األمساك يف البحر األمحر وخليج عدنالتقدم حنو إنشاء 
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 خارج نطاق الوالية الوطنية الواقعة برانمج مناطق احمليطات املشرتكة  - ل
املناطق الواقعة خمتلف القطاعات، مبا يف ذلك مصايد األمساك، على التنوع البيولوجي يف أنشطة اإلنسان يف تؤثر  -58

تعاون مجيع  بد من ال، ةغري منظم اكل البعد عن كوهنة  بعيد هذه املناطقعلى الرغم من أن و . خارج نطاق الوالية الوطنية
تتعاون ثالث عشرة و . واستغالله على حنو مستدام البحريلتنوع البيولوجي ا حفظ بغرض بفعالية إلدارهتا األطراف املعنية

املناطق  وأصحاب مصلحة آخرين يف إدارة مصايد األمساك يف بلد 100منظمة إقليمية إلدارة مصايد األمساك تضم أكثر من 
بفعالية وعلى حنو  ملوارد البحريةاستغالل اتعرتض  كثريةحتدايت   هناك. ومع ذلك، الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية

 .إجراءات متضافرة بني العديد من اجلهات الفاعلة املعنية تنفيذعد بعض املناطق، وصعوابت ، وهي انمجة عن بُ مستدام
، بتمويل من مرفق البيئة العاملية يف عام منظمة األغذية والزراعة أعدتللمساعدة يف مواجهة هذه التحدايت، و  -59

. وقد مجع الربانمج بني أصحاب املصلحة املشرتكة الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيةبرانمج مناطق احمليطات ، 2014
املناطق ومحاية التنوع البيولوجي البحري يف  على حنو مستدام مصايد األمساك استغاللملواصلة تعزيز  من أحناء العاملوالشركاء 

األمساك وكذلك املنظمات  مصايدمات اإلقليمية إلدارة يف الربانمج املنظ تشاركو . الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية
 احلكومية الدولية األخرى واحلكومات الوطنية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واألوساط األكادميية.

تنفيذ ب بدءا هنوضه من نواحي مهمةوشركاؤها  منظمة األغذية والزراعةخالل السنوات اخلمس للربانمج، دعمت و  -60
دعم تنفيذ هنج النظام اإليكولوجي من خالل جتريب أطر اإلدارة  ووصوال إىل الصيدعرب اسرتاتيجيات النهج التحوطي 

 أثرواحلد من  ،يف الدول األعضاء والرقابةاالمتثال والرصد واملراقبة  أنظمة التكيفية وإشراك أصحاب املصلحة، وتعزيز
تدابري ملنع اآلاثر  تنفيذ التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك من خاللأعماق البحار على الصيد يف عمليات صيد أمساك التونة و 

لقادة اإلقليميني املشاركني يف عملية ا. كما دعم الربانمج بناء قدرات اهلشةالسلبية الكبرية على النظم اإليكولوجية البحرية 
املناطق الواقعة خارج يف  وحفظه ستدامعلى حنو م لتنوع البيولوجيا استغاللاتفاقية تنفيذية بشأن  لصياغةاألمم املتحدة 

 (.املناطق البحرية الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية)أي عملية نطاق الوالية الوطنية 
ها ؤ وشركا منظمة األغذية والزراعةاإلجيابية اليت وردت يف هناية ست سنوات من التنفيذ  األصداءشجعت و  -61

أتمني والغرض هو ، اإلعدادمرحلة اثنية من الربانمج، وهي اآلن قيد من أجل إطالق اقرتاح ملرفق البيئة العاملية  تقدمي على
 وتوسيع النتائج الناجحة للمرحلة األوىل.

 مع كياانت األمم املتحدة األخرى اجلاريالتعاون اإلقليمي  - ارابع  
 ال. اإلقليمية ملصايد األمساك مبادرة احمليطات املستدامة واحلوار العاملي مع منظمات البحار اإلقليمية واألجهزة -62

من أهداف  17يف اهلدف  املبنيحتقيق االستدامة إال من خالل التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة، على النحو  ميكن
أمهية التعاون  ا بعد يوميومً أدرك اجملتمع الدويل  وقد(. تنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة) التنمية املستدامة

النظم  سالمةواليت هتدف إىل احلفاظ على  2030اإلجنازات اليت حددهتا خطة عام  تيسرياإلقليمي عرب القطاعات يف 
 واحلد من الفقر. ئيالغذااألمن من زايدة قدرهتا على املسامهة يف  كي تتمكنالبيئية، مبا يف ذلك احمليطات،  

أن جتعل  وحفظه على حنو مستدام لتنوع البيولوجيا استغاللميكن للمنظمات اإلقليمية اليت تعمل على تعزيز و  -63
هذا التعاون فعااًل من خالل اآلليات الرمسية واألنشطة املشرتكة، ال سيما عن طريق إنشاء روابط بني إدارة مصايد األمساك 
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إدارة مصايد  يتطلب أن تعمل وكاالت حتقيق األمن الغذائي عتبار أنعلى ااحلالية ومبادرات حفظ التنوع البيولوجي، 
 .ا إىل جنبجنبً األمساك والبيئة 

 ،ومنظمة األغذية والزراعة ،رحبت جلنة مصايد األمساك ابجلهود املشرتكة اليت تبذهلا أمانة اتفاقية التنوع البيولوجيو  -64
املستدامة واحلوار العاملي مع منظمات البحار اإلقليمية واألجهزة  مبادرة احمليطاتوبرانمج األمم املتحدة للبيئة يف إطار 

تعزيز التعاون يف القضااي ب ،اإلقليمية ملصايد األمساك بشأن تسريع التقدم حنو حتقيق أهداف آيتشي املتعلقة ابلتنوع البيولوجي
 ذات االهتمام املشرتك، مع مراعاة اختصاصاهتا وأدوارها املختلفة.

 ابخنراطها، ابلتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، األغذية والزراعة منظمة وتلتزم -65
: وهي عملية عاملية تنفذ على النطاق اإلقليمي مهدت الطريق لنتائج واعدة هلا ودعمها مبادرة احمليطات املستدامةيف 

على استعداد لدعم التوسع اإلضايف يف آليات التعاون هذه على أمل حتقيق هنج  منظمة األغذية والزراعةوموضوعية. و 
 على أساس النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية الصحية والعملية. املستدام لألغذيةتوفري المتكامل لتأمني 

تعاون مع املنظمات ، بدعم من مرفق البيئة العاملية، السعي إىل الجلنة مصايد أمساك شرق وسط األطلسيوتواصل  -66
 اليت تقدمها األرصدة السمكيةاإلقليمية العاملة داخل منطقتها اجلغرافية وابلقرب منها، كما أن املشورة العلمية بشأن حالة 

من خالل و املنظمات اإلقليمية الفرعية. بني القطاعات و وسط األطلسي متاحة للشبكات املشرتكة  شرقد أمساك يجلنة مصا
 ناريالالنظام اإليكولوجي البحري الكبري لتيار كاإلقليمي حول شروع املعم األنشطة التحضريية لتنفيذ املشروع الذي يد

"حنو إدارة مستدامة للنظام اإليكولوجي البحري الكبري لتيار الكناري"، ستعمل جلنة مصايد أمساك شرق وسط األطلسي 
األهداف ودعم البلدان  لتقفيوكالة منفذة وستضمن التعاون الوثيق مع برانمج األمم املتحدة للبيئة واتفاقية أبيدجان ك

شروع النظام البيئي البحري الكبري لتيار ما يتعلق مب يفبرانمج املساعدة اخلاصة  لتنفيذتتحرك حنو التماس الدعم  اليت
 .الكناري

مع برانمج األمم املتحدة للبيئة وبرانمج األمم املتحدة شراكة رق وسط األطلسي جلنة مصايد أمساك ش تقيمكما  -67
واإلدارة القائمة  ،اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية من أجل تنفيذ املشروع اإلقليمي "تعزيز البيئة التمكينية

االسرتاتيجي للنظام اإليكولوجي البحري الكبري لتيار دعم تنفيذ برانمج العمل من أجل واحلوكمة  ،على النظام اإليكولوجي
وجلنة  منظمة األغذية والزراعةستساهم و . احلوكمة، مع الرتكيز بشكل خاص على مكون مصايد األمساك وجوانب "غينيا

ذات وسط األطلسي يف حتديث املعارف والبياانت املتعلقة مبوارد مصايد األمساك وتنمية القدرات  شرقمصايد األمساك 
املوقعون وُدعي . وتقامسهاالصلة، وتعزيز إدارة مصايد األمساك واملناقشات حول ترتيبات احلوكمة وإدارة البياانت واملعلومات 

اتفاقية أبيدجان حلضور االجتماعات النظامية للجنة بصفة مراقب وكذلك حلضور حلقات العمل واالجتماعات  على
 .م مشرتكمواضيع ذات اهتمااملخصصة اليت تتناول 

خطة عمل برانمج األمم املتحدة مع  التعاون الوثيق هليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسطاتواصل و  -68
مصايد على  للمسامهة يف تنفيذ هنج النظام اإليكولوجي اعتمدتيف سياق مذكرة تفامهتم  لبحر األبيض املتوسطحول ا

أدى هذا التعاون، من بني أمور أخرى، إىل حتديد املؤشرات املشرتكة ملصايد األمساك اإلدارة املكانية. وقد  تنفيذ يفاألمساك و 
والنظم اإليكولوجية، وزايدة التكامل يف استخدام أدوات اإلدارة على أساس املناطق وحتسني رصد األنواع غري األصلية. 

برانمج األمم املتحدة  وخطة عملالبحر األبيض ملصايد أمساك أوجه التآزر بني اهليئة العامة  ترضاآلونة األخرية، عُ  ويف
يكولوجي البحري الكبري اإل النظام لشركاء والعشرين احلادي السنوي التشاوري االجتماع يفحول البحر األبيض املتوسط 
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النظم الشراكات حول  إقامة، مجهورية كولومبيا( والذي ركز على موضوع "2019 أيلول/والشركاء الساحليني )سبتمرب
 ".2030التنمية املستدامة لعام لدعم خطة الكبرية  اإليكولوجية البحرية

 إطار يفاتفاقية التنوع البيولوجي املوقعني على أيًضا مع  اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسطتتعاون و  -69
اإلقليمية ملصايد األمساك بشأن تسريع مبادرة احمليطات املستدامة واحلوار العاملي مع منظمات البحار اإلقليمية واألجهزة 

من أهداف التنمية املستدامة يف البحر األبيض  14واهلدف  التقدم حنو حتقيق أهداف آيتشي املتعلقة ابلتنوع البيولوجي
اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض وخطة  بني املستمر ابلتعاون تلك املبادرة اعرتفت وقد. األسود والبحراملتوسط 

 حلفظاملتبع يف مسأليت ا القطاعات املشرتك بني للنهج إجيايب كمثالعمل برانمج األمم املتحدة حول البحر األبيض املتوسط  
 .احمليطات سياسات يف واإلدارة

الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل وبدعم مايل من  هيئة مصايد أمساك جنوب غرب احمليط اهلنديتتعاون و  -70
البحرية والساحلية وإدارة مصايد  احلوكمة"شراكة من أجل  بعنوانمع برانمج األمم املتحدة للبيئة لتنفيذ املشروع اإلقليمي 

 النمو األزرق املستدام". ألغراضاألمساك 
د األمساك والبيئة، واليت ميكن أن تستفيد كل من مصاي  حمط اهتمامملشروع ذلك اجمال الرتكيز الرئيسي لويشكل  -71

يف اجملاالت اليت تتجاوز ما ميكن احلصول عليه من خالل  اضه بعضً عالذي يعزز ببشكل مباشر من التدخل املنسق 
املشروع إىل حتسني األمن الغذائي وزايدة القدرة على الصمود واحلد  ذلك يهدفو التدخالت غري املنسقة يف كل جمال. 

عالوة على ذلك، سيعمل املشروع على تعزيز التنسيق و تمعات الساحلية الفقرية اليت تعتمد على مصايد األمساك. فقر اجمل من
 البيئية على املستويني الوطين واإلقليمي.و مصايد األمساك مؤسسات إدارة  بني
اإلقليمية حلماية البيئة  والزراعةمنظمة األغذية و  اإلقليمية ملصايد األمساك اهليئةتعاون يف احمليط اهلندي بني  وأُقيم -72

، 2018 تشرين الثاين/نوفمرب 27يف و . املؤسستنيهبدف تعزيز التعاون والرغبة يف العمل بني  2016عام  مطلعالبحرية يف 
يمية اإلقل منظمة األغذية والزراعة( مذكرة تفاهم مع اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساكوقعت منظمة األغذية والزراعة )نيابة عن 

 .حلماية البيئة البحرية
 املؤسستني( بقيمة التعاون بني 2019 متوز/)روما، يوليولهيئة اإلقليمية ملصايد األمساك لأقرت الدورة العاشرة و  -73

وسلطت الضوء على جماالت التعاون مبا يف ذلك تعزيز إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية القائمة على النظام 
 اإليكولوجي.

يف منطقة تعاوهنا مع عدد من الوكاالت من بينها برانمج البيئة  هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسيعززت و  -74
اللجنة احلكومية الدولية ضمن اللجنة الفرعية لغرب احمليط اهلادئ و برانمج األمم املتحدة للبيئة،  الذي أطلقهالكارييب البحر 

إلدارة املستدامة للُنظم اإليكولوجية لذكرة تفاهم إلنشاء آلية التنسيق املؤقتة من خالل ملعلوم احمليطات التابعة لليونسكو 
البحرية الكبرية يف منطقة البحر الكارييب والرصيف الربازيلي الشمايل واستخدامها على حنو مستدام ومحايتها" اليت وضعت 

 .2017يف يوليو/متوز 
احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض )اتفاقية التجارة  اتفاقية التجارة الدولية أبنواعاستمر التعاون مع و  -75

هيئة /منظمة صيد األمساك وتربية األحياء املائية يف أمريكا الوسطىدارة مصايد األمساك/إل الكارييب لساجملداخل  الدولية(
تفاقية التجارة ال ملاعالفريق ال/رييباآللية اإلقليمية ملصايد األمساك يف منطقة البحر الكا/مصايد أمساك غرب وسط األطلسي
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وقدمت مسامهات  الفريق العامليف مجيع اجتماعات اتفاقية التجارة الدولية شاركت أمانة و . صايد حمار امللكةمباملعين الدولية 
اليت مت إنشاؤها حتت رعاية صايد حمار امللكة اجملموعة االستشارية اإلحصائية والعلمية والتقنية املعنية مب مهمة يف مداوالت
هيئة مصايد أمساك أعضاء  اليت اعتمدهامصايد حمار امللكة  إلدارة وحفظ اإلقليمية طةاخللتبسيط تنفيذ  الفريق العامل هذا

  .2016 حزيران/السادسة عشرة يف يونيو دورهتايف غرب وسط األطلسي 
وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي من خالل املرحلة الثانية استمر التعاون مع مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع و  -76

+( "حتفيز تنفيذ برانمج العمل االسرتاتيجي  CLMEمن مشروع النظام اإليكولوجي البحري الكبري ملنطقة البحر الكارييب )
 لإلدارة املستدامة للموارد البحرية احلية املشرتكة يف منطقة البحر الكارييب ومشال الربازيل اجلرف النظم البيئية البحرية الكبرية".

مصايد األمساك والتنوع النطاق العام هو تعزيز احلوكمة املشرتكة بني القطاعات وحتسني ممارسات اإلدارة اليت تتناول و 
سامهت منظمة األغذية والزراعة يف حتديث املعارف والبياانت احلالية بشأن موارد مصايد األمساك و البيولوجي والتلوث. 

اليت تتعلق إبدارة ومعاجلة البياانت واملعلومات، وترتيبات  املواضيعبشأن  WECAFCودعمت بناء القدرات يف منطقة 
 ار.احلوكمة وخطط االستثم

الدولية  منظمة األغذية والزراعةمع  هيئة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى والقوقازتتعاون و  -77
"تدابري وقواعد ومعايري أسواق  بعنوانالعمل اإلقليمية  حلقةتنفيذ غراض أل لتنمية مصايد األمساك يف أورواب الشرقية والوسطى

 تشرين الثاين/نوفمرب 13و 12 نُظمت يومياليت و " ومنتجات مسكية آمنة وذات جودة عاليةمن أجل أمساك  الصيدما بعد 
 يف اسطنبول، تركيا. 2019

)كينيا( ابلتعاون مع وزارة الزراعة  أفريقياتقوم منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف شرق و  -78
د األزرق يف كينيا بتنفيذ برانمج تنمية أعمال تربية األحياء املائية هبدف توفري إطار والثروة احليوانية ومصايد األمساك واالقتصا

خالل  املناخ منعلى الصمود يف وجه تغري ألسر الفقرية قدرة ايف املناطق الريفية وبناء وسوء التغذية الفقر  وطأةللتخفيف من 
دعم املزارعني أصحاب احليازات الصغرية واجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة داخل القطاع الفرعي املتنامي لرتبية األحياء 

القطاعني  وسائلإىل استخدام كل من املائية برانمج تنمية أعمال تربية األحياء ابإلضافة إىل ذلك، يهدف و املائية يف كينيا. 
تعزيز التغذية من أجل مبادرات اجملتمع أبكمله  إىل جانب استخدامسل قيمة تربية األحياء املائية العام واخلاص لتعزيز سال

 تغري املناخ. الصمود يف وجهاجليدة واألمن الغذائي، والتنمية السليمة بيئًيا، وبناء القدرة على 
صناعة  الستحداثمشروع تعاوين  تقوم منظمة األغذية والزراعة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية بصياغةو  -79

يف إطار مشروع تعزيز جمتمع  والذي سُينفذمن األلياف الزجاجية يف مجهورية جنوب السودان  مصنوعةإنتاج زوارق/قوارب 
 .2020 شباط/يف فرباير أُطلقالذي  الصيادين

القدرة على الصمود "تعزيز  أجلمن  نفذت منظمة األغذية والزراعة بدعم من مرفق البيئة العاملية املشروع اإلقليميو  -80
يال وحكومات و هيئة تيار بنغ اليت تقوم هباصايد األمساك" من خالل اجلهود املشرتكة ملتيار بنغويال تغري املناخ يف نظام يف وجه 

ري قطاعي يالتعرض لتقلبات املناخ وتغ وتقليصبناء القدرة على الصمود  إىلاملشروع  ويرمي. أفريقياأنغوال وانميبيا وجنوب 
من خالل تعزيز يئة تيار بنغويال هلالبحري الكبري  اإليكولوجيمصايد األمساك البحرية وتربية األحياء البحرية داخل النظام 

 ضمان األمن الغذائي وسبل العيش. ألغراضوتنفيذ اسرتاتيجيات تشاركية ومتكاملة  التكيفيةالقدرة 
يف تنظيم ما  املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادينة األمم وجلمنظمة األغذية والزراعة  وشاركت -81

يوم احمليط آلسيا واحمليط جلسة بشأن االقتصاد األزرق املستدام ومصايد األمساك املستدامة خالل  (1)يلي يف ابنكوك: 



COFI/2020/8 19 

 

 

يوم احمليط لنسخة الثانية من اجلسة حول مصايد األمساك املستدامة خالل و  (2)؛ 2018نوفمرب/تشرين الثاين  20اهلادئ يف 
آسيا واحمليط يف اإلقليمي  منظمة األغذية والزراعة. كما شارك مكتب 2019نوفمرب/تشرين الثاين  8آلسيا واحمليط اهلادئ يف 

الدولية للهجرة، ابلتعاون مع إدارة مصايد األمساك  منظمة األغذية والزراعةمنظمة العمل الدولية و  إىل جانباهلادئ 
 يونيو/حزيران 5الحتفال ابليوم العاملي ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف ايف تنظيم اتيلند،  يف
بيااًن مشرتًكا مبناسبة اليوم  املنظمة البحرية الدوليةابنكوك. كما أصدرت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية و  يف

 وين دون إبالغ ودون تنظيم.الدويل ملكافحة الصيد غري القان

 التحدايت والعمليات العاملية األخرى -ا خامس  
العاملية لصحة احليوان، ومنظمة الصحة العاملية، ابلتعاون  منظمة األغذية والزراعةوضعت منظمة األغذية والزراعة، و  -82

دعم ألغراض ( 2020-2019امليكروابت )قاومة مضادات ملمع برانمج األمم املتحدة للبيئة، خطة عمل ثالثية ملموسة 
ومت التصديق عليها الحًقا يف االجتماع التنفيذي الثالثي األطراف خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروابت 

 31(.2019يف روما )فرباير/ شباط 
شاركت منظمة األغذية والزراعة يف أمانة جمموعة التنسيق املشرتكة بني الوكاالت التابعة لألمم املتحدة بشأن و  -83

توصية  14والذي تضمن  2019 نيسان/إىل األمني العام لألمم املتحدة يف أبريل ُقدمتقرير مقاومة مضادات امليكروابت الذي 
 32احلوكمة العاملية.و تكار والتعاون واالستثمار االبيف تركز على التقدم احملرز يف البلدان و 

مقاومة مضادات امليكروابت،  ملكافحةثالثة حول التعاون  ازائدً  رابطة دول جنوب شرق آسيابيان قادة يشمل و  -84
"نؤكد عزمنا القوي على ، تربية األحياء املائية على النحو التايل: 2018 تشرين الثاين/نوفمرب يفمجهورية سنغافورة الصادر يف 

مقاومة مضادات امليكروابت من خالل تشجيع البلدان  ملكافحةتعزيز التعاون الدويل الوثيق واآللية املتعددة األطراف الفعالة 
نقرر مبوجب هذا اختاذ اإلجراءات التالية لتسريع العمل و ؛ "صحة واحدة"على اختاذ تدابري فعالة من خالل هنج  اإلقليميف 

اللتزامات مبوجب خطة التنمية ا لتنفذ على حنو فعالاجلهود  تكثيف (1(مقاومة مضادات امليكروابت: كافحة ملمي اإلقلي
ملكافحة املالراي وفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(  2030املستدامة لألمم املتحدة لعام 

واألمراض املعدية واألوبئة األخرى، مبا يف ذلك عن طريق معاجلة تزايد مقاومة  ،فريوس اإليبوالو والسل والتهاب الكبد، 
يف صياغة وتنفيذ خطط العمل الوطنية ملكافحة  اإلقليمتشجيع ودعم بلدان و  (2(مضادات امليكروابت واألمراض املهملة؛ 

طار صحة اإلنسان وصحة ، الذي يدمج اإلجراءات يف إ"صحة واحدة"مقاومة مضادات امليكروابت من خالل هنج 
 33احليوان وتربية األحياء املائية والزراعة والبيئة.
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