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 املؤمتر
 الدورة الثانية واألربعون

2021 

 تقرير الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك 
 (2021شباط/ فرباير  1-5)

 

 موجز
 إّن اللجنة:
مبنظمة األغذية والزراعة )املنظمة( إلعدادها تقرير "حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف نّوهت  (أ)

من املنظمة أن ُتدرج يف اإلصدارات املقبلة من تقرير "حالة املوارد السمكية  طلبتو  ؛2020العامل" لعام 
وتربية األحياء املائية يف العامل"، حتسينات منهجية تعكس على حنو أفضل الوضع اإلقليمي لألرصدة 

حوبة السمكية، إقرارًا ابجلهود الرامية إىل إعادة تكوين األرصدة السمكية وزايدة عدد األرصدة املص
بتعزيز متانة عملية استعراض األقران وطابعها  وأوصت. بتقييمات، مع ضمان اكتمال السالسل الزمنية

 التشاركي، وبتوزيع التقرير على األعضاء قبل فرتة كافية من نشره؛
الصادر عن جلنة مصايد  2021اإلعالن بشأن استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية لعام وأقّرت  (ب)

مساك جتديًدا اللتزامها مبدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، واالعرتاف ابلتحّوالت اجلارية يف هذا القطاع األ
قرار املدونة، وإعادة حتديد حمور تركيز األولوايت من أجل ضمان استدامة هذا القطاع وقدرته على إمنذ 

 الصمود يف املدى البعيد؛
اك، مبا يتفق مع إعالن اللجنة بشأن استدامة مصايد األمساك أعضاء املنظمة وجلنة مصايد األمس وانشدت (ج)

وتربية األحياء املائية، من أجل إدراج مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ابلكامل يف املناقشات أثناء 
 التحضري لقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية؛
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برتبية األحياء املائية، وتقرير الدورة السابعة على تقرير الدورة العاشرة للجنة الفرعية املختصة وصادقت   (د)
 عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك؛

 ابلتوّسع يف بلورة الربانمج العاملي املتكامل لرتبية األحياء املائية املستدامة؛ وأوصت (ه)
ئمة قا 2025-2021احلاجة إىل خطة عمل للمنظمة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت للفرتة  وأيّدت (و)

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

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

 يف شانغهاي، الصني  20بعقد املؤمتر العاملي عن تربية األحياء املائية خالل األلفية + ورّحبت (ح)
 (؛2021سبتمرب/أيلول  22-27)

 2021مبواصلة بلورة اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن تربية األحياء املائية املستدامة يف عام  ورّحبت  (ط)
من املنظمة النظر يف  وطلبتزيد من بلورة السياسات الوطنية يف قطاع تربية األحياء املائية، ابعتبارها أداة مل

التوجيهات املتاحة الختاذ إجراءات ملموسة ابلنسبة إىل هذا القطاع بشأن األبعاد االجتماعية واالقتصادية 
ستناًدا إىل السياقات والقدرات والبيئية للتنمية املستدامة والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته ا

 واألولوايت الوطنية؛
من املنظمة مواصلة توفري الدعم الفين يف إطار املفاوضات اجلارية يف منظمة التجارة العاملية حول  وطلبت (ي)

 اإلعاانت املقدمة ملصايد األمساك؛
مل وطنية ملكافحة من املنظمة االستمرار يف تزويد األعضاء ابلدعم الالزم لوضع وتنفيذ خطط ع وطلبت (ك)

 الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛
للمشورة العلمية اليت تسديها املنظمة هليئة الدستور الغذائي، وأعادت التأكيد  وأعربت عن دعمها القوي (ل)

 على ضرورة توفري التمويل الكايف؛
ع احليواانت والنبااتت الربية املهّددة املنظمة املضي قدًما يف تعاوهنا مع اتفاقية التجارة الدولية أبنوا  وانشدت (م)

 ابالنقراض واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة؛
وإذ شّددت على أمهية توافر البياانت الدقيقة لدعم عمليات صنع القرار والوظيفة ذات الصلة اليت أتخذها  (ن)

املائية وحتليلها  املنظمة على عاتقها يف جماالت مجع اإلحصاءات املتعلقة مبصايد األمساك وتربية األحياء
من املنظمة أن تواصل مساعدة األعضاء على تعزيز قدراهتم يف جمال اإلحصاءات وتوفري  طلبتونشرها، 

 البياانت خاصة يف احلاالت اليت تفتقر إىل البياانت، وكذلك إلدماج التكنولوجيات املبتكرة؛
عة يف جمال التغذية وأثنت على آلية التشاور مبسودة الرؤية واالسرتاتيجية لعمل منظمة األغذية والزرا ورّحبت  (س)

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

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

لية ابلتعاون مع إضافية بشأن اقرتاح إنشاء "شبكة طوعية للموانئ الزرقاء" من أجل تنمية املناطق الساح
 األعضاء واملنظمات املعنية؛

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

 د األمساك وتربية األحياء املائية الصغرية النطاق يف الفعاليات ذات الصلة؛وأوصت بتعزيز أمهية مصاي
مبا أحرزه األعضاء من تقدم للوفاء مبسؤولياهتم كدول علم وميناء ودول ساحلية ودول أسواق، كما  ورّحبت (ر)

االلتزام  رّحبت ابرتفاع عدد األطراف يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء وكذلك ازدايد
على  شّددتالعاملي لتنفيذ هذا االتفاق على حنو فعال وشّجعت على االمتثال له بقدر أكرب، ولكّنها 

ضرورة بذل مزيد من اجلهود ملواجهة التحدايت اليت تعرتض مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون 
 تنظيم؛

دة وسفن التموين من أجل تنفيذ االتفاق وسواه بدور السجل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربّ وأقّرت   (ش)
 إىل مواصلة العمل على تطوير السجل العاملي؛  ودعتمن صكوك ومبادرات دولية، 

املنظمة إىل املضي قدًما يف وضع اخلطوط التوجيهية الطوعية من أجل تنظيم عمليات املسافنة  ودعت (ت)
 ن أجل استعراض املسودة؛ورصدها ومراقبتها والدعوة إىل عقد مشاورة للخرباء م

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

 اخلطوط التوجيهية الفنية؛
نظمة من أجل حتقيق استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية من خالل اتباع هُنج بعمل امل ونّوهت (خ)

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

ة الفنية وتقدمي املعلومات ذات الصلة، مبا من املنظمة، ضمن نطاق واليتها، مواصلة إسداء املشور  وطلبت (ذ)
يف ذلك حول أهداف الصكوك املوجودة اخلاصة مبصايد األمساك وتنفيذها يف سياق املداوالت بشأن صك 
دويل ملزم قانواًن يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري يف 

 على حنو مستدام؛ واستخدامهلوالية الوطنية املناطق الواقعة خارج نطاق ا
على الدور احملوري الذي تضطلع به املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك واهليئات االستشارية  وشّددت (ض)

اإلقليمية ملصايد األمساك، ضمن نطاق اختصاصها، يف تنفيذ الصكوك الدولية املتعلقة مبصايد األمساك مثل 
 فحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛إىل مكا الراميةتلك 
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على أمهية السالمة يف البحر وظروف العمل يف قطاع مصايد األمساك ورّحبت ابلتعاون الوثيق بني وشّددت  (أأ)
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية، مبا يف ذلك من خالل جمموعة 

من املنظمة  وطلبتابلصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم واملسائل ذات الصلة،  يةاملعنالعمل املشرتكة 
العمل على توطيد التعاون الدويل بقدر أكرب ابلنسبة إىل قضااي الصحة الوظيفية والسالمة يف قطاعي مصايد 

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

من املنظمة تعزيز توجيهاهتا الفنية من أجل مراعاة التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأة  وطلبت (بب)
 أتثرياته على إدارة مصايد األمساك وتطوير تربية األحياء املائية؛

ــوجي عــرب خمتلف القطاعات خبطــة العمــل لتنفيــذ اســرتاتيجية املنظمــة بشــأن تعمــيم التنــوع البيولورّحبت  (جج)
 (؛2023-2021الزراعية )

أمهية تدابري احلفظ الفعالة األخرى القائمة على املناطق من أجل حتقيق عدد من أهداف  وتوقفت عند (دد)
من املنظمة إصدار خطوط توجيهية  وطلبتالتنمية املستدامة والغاايت العاملية على صعيد التنوع البيولوجي، 

 نطاق واسع لدعم األعضاء يف سعيهم إىل حتديد تلك التدابري وتطبيقها؛عملية ونشرها على 
أن تواصل املنظمة عملها مع اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة وطلبت  (هه)

ابالنقراض واملنتدايت ذات الصلة للمساعدة على ضمان أن تستند القرارات الصادرة عن تلك املنتدايت 
 تنفيذها إىل أفضل املعلومات العلمية املتاحة وإىل املعلومات الفنية ذات الصلة؛و 

إىل الدور اهلام الذي تضطلع به املنظمات اإلقليمية االستشارية ملصايد األمساك واملنظمات اإلقليمية  وأشارت (وو)
 عملية صون املوارد إلدارة مصايد األمساك وسواها من مبادرات إقليمية من أجل تعميم التنوع البيولوجي يف

 من املنظمة تكثيف دعمها هلا يف هذا اجملال؛ وطلبتاملائية واستخدامها على حنو مستدام، 
على املواظبة على عقد مشاورات شفافة وشاملة حول اقرتاح إنشاء جلنة فرعية جديدة معنية إبدارة  ووافقت (زز)

تقدمي اقرتاح هبذا الشأن خالل الدورة مصايد األمساك بقيادة رئيس جلنة مصايد األمساك وتطّلعت إىل 
 اخلامسة والثالثني للجنة؛

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

 وحياة أفضل؛ وبيئة أفضل
جماالت العمل ذات األولوية ابلنسبة إىل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية خالل فرتة السنتني وأقّرت  (طط)

 ؛2020-2021
األجهزة الرائسية املختصة يف املنظمة ابلبحث على النحو الواجب يف إمكانية إدراج اإلجراءات وأوصت  (يي)

الصادر عن جلنة مصايد  2021اك وتربية األحياء املائية لعام املشار إليها يف اإلعالن بشأن مصايد األمس
 األمساك؛

أمهية الدور الذي تؤديه املنظمة من أجل مجع اإلحصاءات عن مصايد األمساك وتربية األحياء  وأّكدت جمدًدا (كك)
 منوطلبت املائية وحتليلها ونشرها، مبا يف ذلك البياانت املصنفة حسب نوع اجلنس حيثما أمكن ذلك، 
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املنظمة إطالع األعضاء على أي احتياجات إضافية لتحسني نظم مجع البياانت، خاصة ابلنسبة إىل مصايد 
 األمساك وتربية األحياء املائية الصغرية النطاق واحلرفية؛

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

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

لنسبة إىل أنشطة من املنظمة احلرص اب وطلبتللمنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية  وأبدت أتييدها (نن)
املنصة الدولية على أن تشمل قضااي متعلقة بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف جمايل مصايد األمساك وتربية 

من املنظمة أن تعّد مفهوًما متيًنا لتمويل املنصة الدولية يكون قائًما على املسامهات  وطلبتاألحياء املائية، 
صاصات املنصة الدولية وتنقيحها، على أن ختضع ملزيد من الطوعية ومواصلة العمل على بلورة اخت

 االستعراض من جانب جلنة الربانمج وجملس املنظمة؛
ومشروع برانمج العمل  2021-2018على التقرير املرحلي عن برانمج العمل املتعدد السنوات للفرتة ووافقت  (سس)

على أمهية إعداد  وشّددت، وقّدمت عدة توصيات هبذا الصدد 2023-2020املتعدد السنوات للفرتة 
 الواثئق يف الوقت املناسب؛

 الرئيس ونواب الرئيس للدورة اخلامسة والثالثني للجنة مصايد األمساك؛ وانتخبت (عع)
اللجنة على أن تعقد الدورة اخلامسة والثالثني للجنة مصايد األمساك يف روما خالل الفرتة املمتدة  واتفقت (فف)

 .2022سبتمرب/أيلول  9إىل  5من 

 ملسائل اليت تستدعي عناية اجمللسا

إّن اجمللس مدعّو إىل إقرار ما خلصت إليه جلنة مصايد األمساك من نتائج وتوصيات، وتلفت عنايته بشكل خاص إىل 
 ما يلي:
 )ج(( 9حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل )الفقرة  (أ)
 )و(( 9مبادرة العمل يًدا بيد )الفقرة  (ب)
)ح( و)س(  9)الفقراتن  2021ة مصايد األمساك بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية لعام إعالن جلن (ج)

 )و(( 19والفقرة 
)ك(، )ل(  9 اتتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة )الفقر  التقدم احملرز يف (د)

 و)ن((
 (10املائية يف دورهتا العاشرة )الفقرة قرارات وتوصيات اللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء  (ه)
 (11قرارات وتوصيات اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك يف دورهتا السابعة عشرة )الفقرة  (و)
 )ب(، )ج(، )ه(، )ط(، )ي(، )ك(( 12 ات)الفقر  2030خطة التنمية املستدامة لعام  (ز)



6 C 2021/23 
 

 (، )و(، )ز(، )ي(()د 13 اتدعم مصايد األمساك الصغرية النطاق واحلرفية )الفقر  (ح)
 )ح(( 13السنة الدولية ملصايد األمساء وتربية األحياء املائية احلرفية )الفقرة  (ط)
)ج(، )د(، )ه(، )و(، )ح(، )ي(،  14 اتمكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم )الفقر  (ي)

 )ك(، )م(، )ن(، )س((
)ط(، )ي(، )ك(،  15 اتتربية األحياء املائية )الفقر العمليات العاملية واإلقليمية املتصلة مبصايد األمساك و  (ك)

 )ل((
 )ج(، )ه(، )و(، )ز(، )ح(، )ط(( 16 اتة )الفقر يتغري املناخ وسائر املسائل البيئمسألة معاجلة  (ل)
تنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب قطاعي مصايد األمساك وتربية  (م)

 )ب(، )ه(، )و(، )ح(، )ط(( 17 اتة )الفقر األحياء املائي
 )ج(( 18اقرتاح إنشاء جلنة فرعية جديدة معنية إبدارة مصايد األمساك اتبعة للجنة مصايد األمساك )الفقرة  (ن)
 (19برانمج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية )الفقرة  (س)
 (20زراعة الرقمية )الفقرة املنصة الدولية لألغذية وال (ع)
 (21برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة )الفقرة  (ف)
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 املسائل اليت تستدعي عناية املؤمتر

إّن اجمللس مدعّو إىل إقرار ما خلصت إليه جلنة مصايد األمساك من نتائج وتوصيات، وتلفت عنايته بشكل خاص إىل 
 ما يلي:

)ط(، 11)ح(، و11)د(، و10)م(، و9)ط( و9)الفقرات  ذات الصلة ةوليالتنسيق مع املنظمات اإلقليمية والد (أ)
)ي(، 15)ط(، و15)ه(، و15)د(، و15)ج(، و15)ن(، و14)ك( و14)ط(، و13)ل(، و11)ك(، و11و
 )ط((19)ح( و19)ط(، و17)ح(، و17)و(، و17)ج(، و17)ط(، و16)ب(، و16)ك(، و15و

 )ك(( 9الرشيد والصكوك ذات الصلة )الفقرة  تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد التقدم احملرز يف (ب)

 )س(( 9)الفقرة  2021جلنة مصايد األمساك بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية لعام  إعالن (ج)

 )د(( 10)الفقرة  2025-2021خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت للفرتة  (د)

 )ز(( 10وراثية املائية لألغذية والزراعة )الفقرة العمل العاملية للموارد ال خطة (ه)

 )ح((10)الفقرة  20العاملي عن تربية األحياء املائية خالل األلفية + املؤمتر (و)

 )ي(( 10التوجيهية الطوعية بشأن تربية األحياء املائية املستدامة )الفقرة  اخلطوط (ز)

 (12)الفقرة  2030التنمية املستدامة لعام  خطة (ح)
 ()ط(12غذية والزراعة واسرتاتيجيتها يف جمال التغذية )الفقرة منظمة األ رؤية (ط)
اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضاء  (ي)

 )ج(( 13الفقر )الفقرة  على

 ()ح( 13الدولية ملصايد األمساء وتربية األحياء املائية احلرفية )الفقرة  السنة (ك)
بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء  االتفاق (ل)

 )ب(، )ج(، )د(، )ه(( 14 اتعليه )الفقر 

 )و(( 14العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربّدة وسفن التموين )السجّل العاملي( )الفقرة  السجلّ  (م)

 )ح( و)ط(( 14 اتنطوعية من أجل تنظيم عمليات املسافنة ورصدها ومراقبتها )الفقر التوجيهية ال اخلطوط (ن)

التوجيهية الفنية بشأن املنهجيات واملؤشرات لتقدير حجم الصيد غري القانوين غري القانوين دون إبالغ  اخلطوط (س)
 )ي(( 14ودون تنظيم وأثره )الفقرة 

 )م(( 14فقرة التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد )ال اخلطوط (ع)

 )ز(( 16اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن وسم معدات الصيد )الفقرة  (ف)

( 2023-2021اســرتاتيجية املنظمــة بشــأن تعمــيم التنــوع البيولــوجي عــرب خمتلف القطاعات الزراعية ) (ص)
 )ب(( 17 )الفقرة
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األمساك الطبيعية واحلد منه  توجيهية من أجل منع الصيد العرضي للثدييات البحرية يف مصايد اخلطوط (ق)
 )ز(( 17 )الفقرة

 (20الدولية لألغذية والزراعة الرقمية )الفقرة  املنصة (ر)
 اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل اجمللس واملؤمتر

 إّن اجمللس واملؤمتر مدعّوان إىل املصادقة على تقرير الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك. 

 

 ه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن توجي 
 Hiromoto Watanabeالسيد 

 أمني جلنة مصايد األمساك
 Hiromoto.Watanabe@fao.org الربيد اإللكرتوين: 

 

 

  

mailto:%20Hiromoto.Watanabe@fao.org
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 الدورة افتتاح

ـــــــد األمســـــــاك  -1 ـــــــة مصـــــــــــــــــــــاي ـــــــة( عـــقـــــــدت جلـــن ـــــــدة دورهتـــــــا الـــرابـــعـــــــة )الـــلـــجـــن والـــثـــالثـــني خـــالل الـــفـــرتة املـــمـــت
. وقد انعقدت هذه الدورة بشــــكل افرتاضــــي بصــــورة اســــتثنائية يف ظّل تفشــــي جائحة 2021 فرباير/شــــباط 5 إىل 1 من

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

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

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

من الدول األخرى األعضــــاء يف منظمة األغذية والزراعة  12من أعضــــاء اللجنة ومراقبون من  96حضــــر الدورة و  -3
من الوكاالت املتخصـــصـــة لألمم  10وممثلون من   وعضـــو منتســـب واحد يف املنظمةفلســـطنيو )املنظمة( والكرســـي الرســـويل 

اجلماعة االســــــــــــــتشــــــــــــــارية للبحوث الزراعية ومنظمتني اثنتني من  ،املنظمات احلكومية الدوليةمن  30املتحدة ومراقبون من 
 جنة ضــــــمن املرفق جيم، فيما تردقائمة أعضــــــاء الل وميكن االطالع على. املنظمات غري احلكومية الدوليةمن  32و الدولية
 .1املتاحة على املوقع اإللكرتوين للجنة  COFI/2020/Inf.2ضمن الوثيقة ملندوبني واملراقبني قائمة اب

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

 COFI/2020/Inf.3ضــمن الوثيقة  نصــه يرد بياانً  وألقى الدورة للمنظمة، العام املدير ،شــو دونيو لســيدا وافتتح -5
 .على املوقع اإللكرتوين للجنة

 ابلدورة اخلاصة والرتتيبات األعمال جدول اعتماد

ية كوراي مرحلي من مجهور  "تقرير 2-17بند الاللجنة جدول أعمال الدورة وجدوهلا الزمين مع إضــــــــــــــافة  اعتمدت -6
يف املرفق ألف هبذا التقرير. املعتمد ويرد جدول األعمال  .عن برانمج الشراكة الرائد إلنشاء اجلامعة العاملية ملصايد األمساك

 اللجنة. قائمة ابلواثئق املعروضة على ابءوترد ضمن املرفق 
 رمسية للمنظمة.اللجنة أسفها للتأخر يف توزيع واثئق الدورة وتوافرها جبميع اللغات ال وأبدت -7

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

 .جلنة الصياغة رائسةنيوزيلندا تولت بينما  .والسودان والصني وكابو فريدي والنرويج وهولندا والوالايت املتحدة األمريكية
  

                                                      
1  cofi34/ar-http://www.fao.org/about/meetings/cofi/documents  

http://www.fao.org/about/meetings/cofi/documents-cofi34/ar
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مصاااااايد األمساك وتربية  لضااااامان احلالة واالجتاهات والقضاااااات املساااااتجدة واالتاااااتجاابت املبت رة
 إعادة البناء على حنو أفضل األحياء املائية الرشيدة واملستدامة:

 :اللجنةإنَّ  -9
نظمة يف ما يتعلق مبصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املعلى الدور احليوي الذي تضـــــــطلع به  دتوشـــــــدّ  رّكزت (أ)

على ضــــــــرورة تعزيز الرتكيز على مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية داخل املنظمة وزايدة  وأكدتائية، امل
 ؛بروزها

، مبا 2020"حالة املوارد الســــــــــــــمكية وتربية األحياء املائية يف العامل" لعام  إلعدادها تقريرابملنظمة  ونّوهت (ب)
إن هذا التقرير يعّد مطبوًعا مرجعًيا بشـــــــــأن  القولرت وكرّ ، 19-يشـــــــــمل الضـــــــــميمة املتعلقة بتأثريات كوفيد

 ؛مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةقطاعي السائدة يف العاملية واالجتاهات  األوضاع
تقرير "حالة املوارد الســــــــمكية وتربية األحياء املائية من  درج يف اإلصــــــــدارات املقبلةاملنظمة أن تُ  من وطلبت (ج)

اإلقليمي لألرصـــــــــدة  الوضـــــــــعة وحتســـــــــينات منهجية تعكس على حنو أفضـــــــــل العامل"، معلومات إضـــــــــافي يف
إعادة تكوين األرصــــــــدة الســــــــمكية وزايدة عدد األرصــــــــدة املصــــــــحوبة  الرامية إىل هودجلاب إقرارًاالســــــــمكية، 

بتعزيز متانة عملية ا اللجنة أيضً  أوصتوعالوة على ذلك،  السالسل الزمنية. اكتمالبتقييمات، مع ضمان 
 ؛التقرير على األعضاء قبل فرتة كافية من نشره وبتوزيع، التشاركي طابعهاو ألقران استعراض ا

إدارة جمال يف  تتيح ما لديها من خرباتحيث يف العمليات الدولية تها مشــــــــــــــاركتفعيل املنظمة إىل  ودعت (د)
خ وطأة تغري املنا من تخفيف اللدعم  التوجيهات الفنيةمصــــــــــــــايد األمساك، مبا يف ذلك من خالل وضــــــــــــــع 

 ؛والتكيف معه، وصون البيئة البحرية، واالقتصادات احمليطية املستدامة والشاملة
من والتناغم يف ما بينهما  هااليت تتســــم عســــن عمل على أمهية النظم الوطنية جلمع البياانت التأكيد أعادتو  (ه)

 ؛دعم عمليات صنع القرار أجل
مبادرة العمل يًدا بيد ملنظمة ، من خالل كرة والتعاونعلى الفوائد املتوقعة لتنفيذ احللول املبت طت الضوءوسلّ  (و)

 ؛األغذية والزراعة على سبيل املثال
ا عن قلقهااللجنة ابلتقدم احملرز يف بعض األقاليم،  بترحّ وفيما  (ز) تدهور األرصــــدة من اســــتمرار  أعربت أيضــــً

ج بناء على هن اكاألمسدارة مصـــايد إعلى ضـــرورة حتســـني  وشـــددتعلى الصـــعيد العاملي،  الســـمكية البحرية
دارة إب املتعلقة اتبني صــــــــــــــنع القرار  الروابطيكولوجي، مبا يف ذلك من خالل بناء القدرات وتعزيز اإلم االنظ

 ؛فضل العلوم املتاحةأوبني  األمساك،مصايد 
أعضــاء املنظمة وجلنة مصــايد األمساك، مبا يتفق مع إعالن اللجنة بشــأن اســتدامة مصــايد األمساك  وانشــدت (ح)

أثناء  ناقشـــــــــــــاتاملإدراج مصـــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية ابلكامل يف  من أجلاملائية،  ة األحياءوتربي
 ؛الغذائية لنظملالتحضري لقمة األمم املتحدة 
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يف مفاوضات منظمة التجارة العاملية من أجل حظر أشكال معّينة ملموسة ل إىل نتيجة أمهية التوصّ  وأبرزت (ط)
يف القدرات املفرطة للصيد ويف الصيد اجلائر، وإلغاء اإلعاانت اليت مبا يساهم مساك صايد األملعاانت اإلمن 

عاانت جديدة من هذا إتســهم يف الصــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، وضــرورة االمتناع عن تقدمي 
ان النامية وأقل البلدان ن املعاملة اخلاصـــة والتفضـــيلية، ابلصـــورة املناســـبة والفعالة، للبلدالنوع، مع التســـليم أب

 ؛صايد األمساكملعاانت اإلمن مفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن  أمنًوا جيب أن تكون جزًءا ال يتجز 
يف املســـــتقبل، وحتقيق  األغذيةتلبية الطلب على  من أجلعلى أمهية تربية األحياء املائية املســـــتدامة وأكدت  (ي)

ذا على نطاق صغري واحلرفيني هباألمساك  ستزرعيالصيادين وم على مسامهة وشددتنظم غذائية مستدامة، 
 ؛الصدد

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

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

يف اجملاالت املتصـــــلة مبصـــــايد األمساك  تعمل خمتصـــــةدولية إقليمية و منظمات املنظمة إىل التعاون مع  ودعت (م)
احلد  هبدفمات، وتربية األحياء املائية من أجل زايدة التنســـــيق واالتســـــاق واملواءمة بني الطلبات على املعلو 

 ؛من عبء اإلبالغ الواقع على كاهل األعضاء
 معرصـــد تنفيذ املدونة،  يف جمالاحلفاظ على الغرض األســـاســـي من االســـتبيان  مواصـــلةاملنظمة إىل  ودعت (ن)

 ؛استخدامه أيًضا لدعم اإلبالغ عن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة يةإمكاناإلشارة إىل 
الصــادر عن جلنة مصــايد  2021ة مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية لعام اإلعالن بشــأن اســتدام وأقرت  (س)

األولوايت من أجــل  حمور تركيزجتــديــًدا اللتزامهــا ابملــدونــة وإعــادة حتــديــد )املرفق دال هبــذه الوثيقــة(  األمســاك
 ضمان استدامة هذا القطاع وقدرته على الصمود يف املدى البعيد.

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

 :إّن اللجنة -10
 )اللجنة الفرعية(؛ للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية األخريةتقرير الدورة  على صادقت (أ)
 ،مج العاملي املتكامل لرتبية األحياء املائية املســـتدامة، مبا يشـــمل خطة تنفيذع يف بلورة الربانابلتوسّـــ  وأوصـــت (ب)

 ؛ومع مراعاة البلدان املتوسطة الدخل
إىل االعرتاف على حنو  املنظمة واألعضاء فيها دعت، السريع لقطاع تربية األحياء املائية إىل النموّ  وابإلشارة (ج)

مبا يشمل تربية األحياء الصغرية النطاق واحلرفية، وتوفري مزيد  ستدامةتنمية تربية األحياء املائية املأكرب أبمهية 
 من الدعم؛



12 C 2021/23 
 

مواصلة التعاون بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان ومنظمة الصحة على  وشّجعت (د)
مقاومة احلاجة إىل خطة عمل للمنظمة بشــــــــــــــأن  وأّيدت. يف جمال مقاومة مضــــــــــــــادات امليكروابت العاملية

حتليل للمخاطر، مبا يشـــــــــــمل قائمة على األدلّة العلمية املتينة و  2025-2021لفرتة لمضـــــــــــادات امليكروابت 
 ؛مراعاة احتياجات األعضاء يف جمايل التدريب وبناء القدرات

ا  وشـــــــــّجعت (ه) لربانمج العاملي امكّون طويل األمد مبســـــــــاعدة جهات ماحنة متعددة ضـــــــــمن إطار  بلورةأيضـــــــــً
بية األحياء املائية املســــــــــــــتدامة يتناول األمن البيولوجي لرتبية األحياء املائية، ابلتعاون مع منظمة املتكامل لرت 
 ؛الصحة العاملية

 ؛إبصدار التقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل ورّحبت (و)
املائية لألغذية والزراعة ومواصـــلة العمل  ع يف بلورة مســـودة خطة عمل عاملية للموارد الوراثيةابلتوسّـــ  وأوصـــت (ز)

  ؛على تطوير نظام معلومات عاملي، مبا يشمل سجاًل جلميع األنواع املستزرعة
 يف شــــــــــــــــانغهـــاي، الصــــــــــــــني  20+بعقـــد املؤمتر العـــاملي عن تربيـــة األحيـــاء املـــائيـــة خالل األلفيـــة  ورّحبـــت (ح)

 ؛اركة فيهاألعضاء مجيًعا على املش وشّجعت( 2021سبتمرب/أيلول  22-27)
عفاوة ابلدعوة الكرمية اليت وجهتها حكومة املكســـــــيك من أجل اســـــــتضـــــــافة الدورة احلادية عشـــــــرة  بتورحّ  (ط)

 ؛(2021نوفمرب/تشرين الثاين  18-15للجنة الفرعية يف مرييدا، املكسيك )
 2021م اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــــــــــأن تربية األحياء املائية املســــــــــــتدامة يف عا مبواصــــــــــــلة بلورة ورّحبت (ي)

عقد مبا يف ذلك عن طريق ابعتبارها أداة ملزيد من بلورة الســـــــــياســـــــــات الوطنية يف قطاع تربية األحياء املائية 
اللجنة من املنظمة النظر  طلبتيف هذا الســـياق، . و هذه اخلطوط التوجيهيةإعداد مشـــاورات إقليمية بغرض 

األبعاد االجتماعية  هذا القطاع بشــــــــــــــأنابلنســــــــــــــبة إىل يف التوجيهات املتاحة الختاذ إجراءات ملموســــــــــــــة 
السياقات استناًدا إىل  - وطأته واالقتصادية والبيئية للتنمية املستدامة والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من

 والقدرات واألولوايت الوطنية.

 األمساك بتجارة املختصااة الفرعية عشاارة للجنة السااابعة الدورة عن الصااادرة والتوصاايات القرارات
 2019 الثاين تشرين/نوفمرب 29-25إتبانيا،  فيغو، األمساك، مصايد للجنة لتابعةا

 :اللجنةإنَّ  -11
 ؛األخرية هتادور يف  )اللجنة الفرعية( لجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساكالصادر عن التقرير ال أقّرت (أ)
حســـب فص خصّـــ نتدى العاملي املاملصـــفتها بالفرعية لجنة األمهية اليت تؤديها اللوظيفة احلامسة اإىل  وأشـــارت (ب)

مصـــــــايد األمساك وتربية منتجات لتجارة الدولية يف اليت تنطوي عليها املناقشـــــــة اجلوانب الفنية واالقتصـــــــادية 
 ؛األحياء املائية

مصــايد منصــفة يف منتجات فتوحة وغري متييزية و مجتارة دولية قائمة على القواعد و وجود على أمهية  وأكّدت (ج)
وينبغي . املعنيةاإلقليمية واملتعددة األطراف املنتدايت حياء املائية، من خالل التعاون يف األمساك وتربية األ
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ؤدي إىل  تتســـــــتند إىل األدلة العلمية وجيب أاّل وأن ة يشـــــــفافأن تتســـــــم ابل مرتبطة هبافنية تدابري جتارية و  ةيأل
 الصون؛ض تدابري يتقو إىل خلق حواجز غري ضرورية أمام التجارة أو 

يف التجارة  ةفعالمشـــــــاركة  واحلرفية النطاقأمهية مشـــــــاركة اجلهات الفاعلة الصـــــــغرية على  ت التأكيدوأعاد (د)
ىل األســـــــــواق ملصـــــــــايد نفاذ إالإمكانية املزيد من الفرص و إاتحة تشـــــــــجيع من خالل الدولية، مبا يف ذلك 

 واحلرفية؛ األمساك وتربية األحياء املائية الصغرية النطاق
اليت أتخذها  صــــــنع القرار والوظيفة ذات الصــــــلةعمليات البياانت الدقيقة لدعم افر تو على أمهية  تدشــــــدّ و  (ه)

صـــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية وحتليلها املتعلقة مبحصـــــــــــاءات اإلمجع جماالت يف على عاتقها ملنظمة ا
 ؛ونشرها

د يصـــــــاة مبخاصـــــــتوجيهات طوعية وغري ملزمة وعملية وضـــــــع  من أجلنظمة مواصـــــــلة العمل امل وانشـــــــدت (و)
ابالســتناد إىل  د األمساك،يملســؤولية االجتماعية يف ســالســل قيمة مصــااب تتعلقاألمساك وتربية األحياء املائية 

 ؛مع الوكاالت املتخصصة وأصحاب املصلحة املعنيني ابلتعاونالتوجيهية الدولية القائمة طوط الصكوك واخل
 األحياء وتربية األمساك مصــــــايد يف ابلتجارة تعلقةامل اخلدمات بشــــــأنالعمل ســــــتمرار ال وأعربت عن أتييدها (ز)

 ؛القيمة سلسلة منظور ابستخدام املائية
، مع املعنيةنظمة ومنظمة التجارة العاملية واملنظمات الدولية األخرى املبني القائم ابلتعاون اإلجيايب  وأشــــادت (ح)

 ؛ألحياء املائيةمصايد األمساك وتربية امنتجات الرتكيز على العناصر األساسية يف جتارة 
 حول العاملية التجارة منظمة يف اجلارية املفاوضـــــــات إطار يفالدعم الفين وفري نظمة مواصـــــــلة تاملمن  وطلبت (ط)

 ؛األمساك ملصايد املقدمة عاانتاإل
وضــــع وتنفيذ خطط عمل وطنية ملكافحة ابلدعم الالزم لاألعضــــاء  داالســــتمرار يف تزوينظمة امل من تطلبو  (ي)

 ؛تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد
 ديكعادت التأيئة الدســـــتور الغذائي، وأهلنظمة ســـــديها املالقوي للمشـــــورة العلمية اليت ت اعن دعمه تأعربو  (ك)

وكذلك من خالل املســـــــامهات الطوعية املتعددة الســـــــنوات، يشـــــــمل ، مبا الكايفالتمويل على ضـــــــرورة توفري 
 ن؛واالتعاون مع املنظمة العاملية لصحة احلي استمرار

 دةاملهدّ  الربية والنبااتت احليواانت أبنواع الدولية التجارة اتفاقيةعاوهنا مع املضــي قدًما يف تنظمة امل وانشــدت (ل)
 االقرتاحاتبشــــــــــأن  والفنيةاملشــــــــــورة العلمية  إســــــــــداءواالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، مبا يف ذلك  ابالنقراض

 طبيق هذه القوائم.وتقوائم  يف جتارايً  تغلةاملس املائية األنواع دراجإبوالقضااي ذات الصلة 

 2030 املائية يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام األحياءمسامهة شعبة مصايد األمساك وتربية 
 إّن اللجنة: -12

ويف اجلهود الرامية إىل والتغذية األمن الغذائي حتقيق مسامهة مصايد األمساك وتربية األحياء يف  على شددت (أ)
وغري ذلك  14، مبا يشــمل أوجه الترزر والروابط بينها وبني اهلدف 2030عام تنمية املســتدامة لالخطة  ذتنفي

 ؛من أهداف التنمية املستدامة
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من املنظمة أن تواصـــل مســـاعدة األعضـــاء على تعزيز قدراهتم يف جمال اإلحصـــاءات وتوفري البياانت  وطلبت (ب)
 دماج التكنولوجيات املبتكرة؛خاصة يف احلاالت اليت تفتقر إىل البياانت، وكذلك إل

إىل اســـتخدام بياانت حمددة وردت يف اســـتبيان املنظمة لرصـــد تنفيذ مدونة الســـلوك بشـــأن الصـــيد  وأشـــارت (ج)
، رهًنا مبصـــادقة 1-ب-14و 1-6-14الرشـــيد، من أجل رفع التقارير عن مؤشـــري أهداف التنمية املســـتدامة 

 األعضاء؛
ت املشــاكل املّتصــلة بندرة املعلومات، ما حال دون االســتجابة قد فاقم 19-إىل أّن جائحة كوفيد وأشــارت (د)

 الوقت املناسب على مستوى السياسات؛ يف
على حاجة األعضــاء إىل موارد بشــرية ومالية إضــافية من أجل تعزيز اســتقالليتهم يف جماالت مجع  وشــّددت (ه)

د اجلهات املاحنة من أجل ســــّد البياانت والرصــــد ورفع التقارير، ورّحبت بوضــــع املنظمة لربانمج شــــامل متعدّ 
 الفجوات يف جمال القدرات يف نظم اإلحصاء الوطنية؛

 أبمهية التدابري القائمة على العلم واألدلّة يف اإلدارة املستدامة جلميع األرصدة السمكية؛ وأحاطت علًما (و)
تهلكني على حتمل على أمهية زايدة توافر املنتجات الغذائية املائية اآلمنة والصـــــــــحية وقدرة املســـــــــ وشـــــــــّددت (ز)

كلفتها واحلصـــــول عليها على امتداد ســـــلســـــلة القيمة، وعلى دور املنتجني على نطاق صـــــغري واحلرفيني هبذا 
 الصدد. وذّكرت يف الوقت نفسه بضرورة اّتساق مجيع التدابري التجارية مع قواعد منظمة التجارة العاملية؛

ســـــــــاهم التجارة الدولية ابحليواانت واملنتجات على أنّه، وعســـــــــب منظمة الصـــــــــحة العاملية، ال ت وشـــــــــّددت (ح)
. وليســــــت هناك يف الوقت الراهن أدلّة علمية على إصــــــابة اإلنســــــان 19-فريوس كوفيد تفشــــــياحليوانية يف 
طريق األغذية، مبا يشمل األمساك واملنتجات السمكية، أو العبوات احلاوية هلا. ويف  عن 19-بفريوس كوفيد
لى االمتناع عن فرض تدابري تقييدية وشّددت على ضرورة جتّنب احلواجز األعضاء ع شّجعتهذا الصدد، 

 غري الضرورية أمام التجارة؛
على آلية التشاور  وأثنتمبسودة الرؤية واالسرتاتيجية لعمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال التغذية  ورّحبت (ط)

ز الدور احلاســــم الذي تضــــطلع به اللجنة على ضــــرورة تعزي وشــــّددتالشــــاملة املتبعة لوضــــع هذه املســــودة. 
اخلطط واإلجراءات الوطنية من أجل إرســــــــــــــاء نظم غذائية وحتقيق األمن الغذائي والتغذية  األغذية املائية يف
 على حنو مستدام؛

على ضرورة حتسني البياانت واألدلة العلمية بشأن دور املنتجات املائية يف األمناط الغذائية الصحية  وشّددت (ي)
اللجنة الدعم من املنظمة يف جمال  وطلبتلسياسات واإلجراءات، مبا يشمل أنشطة الدعوة. أجل دعم ا من

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

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

 وطلبتأجل تنمية املناطق الســــــاحلية ابلتعاون مع األعضــــــاء واملنظمات املعنية،  طوعية للموانئ الزرقاء" من
 صول على معلومات إضافية هبذا الشأن.احل
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 دعم مصايد األمساك الصغرية النطاق واحلرفية
 اللجنة: إنّ  -13

على الدور األســــــاســــــي ملصــــــايد األمساك الصــــــغرية النطاق واحلرفية البحرية والداخلية من أجل  أكدت جمدًدا (أ)
اجلوع والفقر؛ وحتقيق ب منها من أجل اســــتئصــــال -14حتقيق أهداف التنمية املســــتدامة وال ســــيما اهلدف 

األمن الغذائي والنهوض ابلتغذية؛ وأتمني نظم غذائية مســـتدامة واالســـتخدام املســـتدام للموارد وســـبل عي  
مهية اخلطوط التوجيهية الطوعية لضــــمان اســــتدامة مصــــايد األمساك صــــغرية النطاق يف أب وذّكرتمســــتدامة؛ 

 داة تفي هبذا الغرض؛ ابعتبارها أ سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر
كانت هلا أتثريات ســــــــــلبية للغاية على مصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية   19-أبّن جائحة كوفيد وأقّرت (ب)

على ضرورة توفري الدعم الكايف وتعزيز القدرة على الصمود كشرط لتنمية  دتوشدّ الصغرية النطاق واحلرفية 
 حنو مستدام؛  هذا القطاع على

حرزته املنظمة من تقدم على صــــــعيد تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــــأن مصــــــايد األمساك مبا أ ونّوهت (ج)
الصــغرية النطاق حتت إطار برانمج املنظمة الشــامل ملصــايد األمساك الصــغرية النطاق واألنشــطة ذات الصــلة. 

ط مع العمليات على أمهية أن تواصـــل املنظمة جهودها وشـــّجعت على إجياد أوجه رزر وتراب وأكدت جمدًدا
 العاملية واإلقليمية والوطنية واملنظمات املعنية؛ 

ـــــــدعـم مصــــــــــــــــــــايـــــــد األمســـــــاك الصــــــــــــــغـرية الـنـطـــــــاق واحلـرفـيـــــــة مـن خـالل: وطـلـبـــــــت (د)  تـكـثـيـف الـعـمـــــــل ل
( وأتمني احلصول العادل على حقوق الصيد مع مراعاة التأثريات 2( حتسني فرص النفاذ إىل األسواق؛ )1)

نة؛ )3متنافســــــة؛ )احملتملة لوجود قطاعات وأنشــــــطة  ( وتعزيز منظمات مصــــــايد 4( وإجياد أطر قانونية حمســــــّ
( واستخدام 6( وحتسني املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والشباب؛ )5األمساك الصغرية النطاق واحلرفية؛ )
 ( واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية؛ 7) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

 على فائدة دراســــــــــــة  وأكدتملبذولة يف ســــــــــــبيل حتســــــــــــني عملية مجع البياانت وحتليلها على اجلهود ا وأثنت (ه)
Illuminating Hidden Harvests  الكتســـــــــاب فهم أفضـــــــــل للتحدايت والفرص املتاحة أمام مصـــــــــايد

األمساك الصـــغرية النطاق واحلرفية وللنهوض بســـبل العي  املتصـــلة هبا من خالل ســـياســـات أفضـــل ومشـــاركة 
 ؛حةأصحاب املصل

 أن تــــقــــوم املــــنــــظــــمـــــــة بــــتــــكــــثــــيــــف دعــــمــــهـــــــا لــــألعضــــــــــــــــــــاء ابالســـــــــــــــــتــــفـــــــادة مــــن دراســــــــــــــــــــة  وطــــلــــبـــــــت (و)
Illuminating Hidden Harvests وتنمية القدرات  التحليالت، وابســـــــــتخدام نتائجها وإجراء مزيد من

يف جمال البياانت واملعلومات املتعلقة مبصـــــــايد األمساك الصـــــــغرية النطاق واحلرفية، ال ســـــــيما على املســـــــتويني 
 ؛لوطين واإلقليميا

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

 ؛املعارف ونظام الرصد لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية
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، 2022التزامها إبحياء الســــــــــــــنة الدولية ملصــــــــــــــايد األمساء وتربية األحياء املائية احلرفية يف عام  وأعربت عن (ح)
ودعت البلدان والشركاء إىل املشاركة يف األنشطة ذات للتخطيط هلذه السنة خبارطة الطريق املقرتحة  ورّحبت
صايد األمساك وتربية األحياء املائية الصغرية على الفرصة املتاحة لرتكيز االهتمام على دور م وشّددتالصلة. 

اللجنة  دتوشـــدّ وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشـــكال ســـوء التغذية. النطاق يف القضـــاء على الفقر واجلوع 
ا على ضـــرورة أن تعمل الســـنة الدولية على  بشـــأن هذا القطاع من أجل والفهم  الوعياالرتقاء مبســـتوى أيضـــً

ة واالجتماعية للمجتمعات الســــــــاحلية، وتوفري أغذية تتســــــــم بقيمة تغذوية عالية، التنمية االقتصــــــــاديحتقيق 
أبّن الســـــــنة  وأقّرت. والتعايف منها 19-واالســـــــتخدام املســـــــتدام للموارد الطبيعية، واالســـــــتجابة جلائحة كوفيد

تجني مشاركة صغار املنتفعيل الشراكات، و  تشجيعوضع سردية إجيابية من خالل الدولية سوف تفضي إىل 
واحلرفيني وتبادل أفضــــــــــل املمارســــــــــات، وتوفري املســــــــــاعدة الفنية وبناء القدرات، مع مراعاة الطبيعة املتنوعة 

 واحلرفية؛ ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية الصغرية النطاق
لفعالّيات ذات يف اواحلرفية أمهية مصايد األمساك وتربية األحياء املائية الصغرية النطاق  ابلرتكيز على وأوصت (ط)

الصــــــــــــــلة، ومنها مؤمتر األمم املتحدة للمحيطات، وعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية، وقمة األمم 
من ضـــــــــــمن فعاليات أخرى، من بينها املتحدة للنظم الغذائية، ومؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، 

توطيد التعاون مع على كذلك   وشــــــّجعت .2021عام وقمة طوكيو للتغذية من أجل النمو ل ومؤمتر "حميطنا"
 عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية.و  أجل التنمية املستدامة عقد األمم املتحدة لعلوم احمليطات من

 م افحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم
 إّن اللجنة: -14

غري  ،وميناء ودول ســاحلية ودول أســواقمبا أحرزه األعضــاء من تقدم للوفاء مبســؤولياهتم كدول علم  رّحبت (أ)
على ضــــرورة بذل مزيد من اجلهود ملواجهة التحدايت اليت تعرتض عملية مكافحة الصــــيد غري  شــــددتأهنا 

  ؛القانوين دون إبالغ ودون تنظيم
 ملنع الصـــــــيد غري القانوين اليت تتخذها دولة امليناء ابرتفاع عدد األطراف يف االتفاق بشـــــــأن التدابري ورّحبت (ب)

وكذلك ازدايد االلتزام العاملي لتنفيذ هذا االتفاق على حنو  دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضــــــــــــــاء عليه
  ؛على االمتثال له بقدر أكرب وشّجعتفعال 

للمســاعدة الفنية اليت قدمتها املنظمة للدول النامية والدول اجلزرية الصــغرية النامية من أجل  وأبدت ارتياحها (ج)
تفاق والصــكوك الدولية واآلليات اإلقليمية املكّملة له، حســب االقتضــاء، من أجل مكافحة تفعيل تنفيذ اال

الصــــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم من خالل الربانمج العاملي لتنمية القدرات يف إطار االتفاق 
  ؛يم هذا الربانمجاملنظمة على مواصلة العمل على تدع وشّجعتبشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء 
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 للنتائج املنبثقة عن االجتماع الثاين لألطراف يف االتفاق الذي ُعقد يف ســـــــــانتياغو، شـــــــــيلي  أتييدها وأبدت (د)
( مشــــــــــــــرية إىل دور املنظمــة كــأمــانــة لالتفــاق ورّحبــت ابنعقــاد االجتمــاع الثــالــث 2019يونيو/حزيران  3-7)

 مــــايو/أاير  31يب خالل الفرتة املمتــــدة من لألطراف الــــذي من املقرر أن يســــــــــــــتضــــــــــــــيفــــه االحتــــاد األورو 
األعضـــاء على حضـــور االجتماع، حســـب املقتضـــى، واألطراف على  وشـــّجعت 2021يونيو/حزيران  4إىل 

  ؛اإلجابة على االستبيان الذي يرمي إىل رصد تنفيذ االتفاق
الغ ودون تنظيم على دور تبادل املعلومات من أجل مكافحة الصــــــــــــــيد غري القانوين دون إب جمدًدا وأكدت (ه)

 مبواصـــــلة املنظمة العمل على تطوير النظام العاملي لتبادل املعلومات يف إطار االتفاق بشـــــأن التدابري ورّحبت
  ؛اليت تتخذها دولة امليناء

تنفيذ االتفاق وسواه  لسفن الصيد وسفن النقل املربّدة وسفن التموين من أجلبدور السجل العاملي  وأقّرت (و)
تطوير الســجل العاملي وتكثيف املعلومات اليت  مواصــلة العمل على ودعت إىلدولية  من صــكوك ومبادرات

  ؛يتيحها األعضاء عن أساطيلهم مبا يف ذلك إعطاء حتديثات دورية، حسب املقتضى
إزاء عمليات املســــــافنة غري اخلاضــــــعة للتنظيم واملراقبة والرصــــــد على النحو املالئم ابلنســــــبة إىل  قلقها وأبدت (ز)

ابلدراســـــــــة العاملية املعّمقة اليت أجرهتا املنظمة بشـــــــــأن  ورّحبتالقانوين دون إبالغ ودون تنظيم  الصـــــــــيد غري
  ؛املسافنة

املنظمة إىل املضــــــــــي قدًما يف وضــــــــــع اخلطوط التوجيهية الطوعية من أجل تنظيم عمليات املســــــــــافنة  ودعت (ح)
ملســودة، على أن تلي ذلك عملية ورصــدها ومراقبتها والدعوة إىل عقد مشــاورة للخرباء من أجل اســتعراض ا

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

ســلًبا على اســتدامة مصــايد األمساك، إىل وجود أنواع خمتلفة من عمليات املســافنة، ال تؤثر مجيعها  وأشــارت (ط)
على أنه من شأن  شّددتوإىل أنه ينبغي مراعاة اخلصائص اإلقليمية لعمليات املسافنة. وعالوًة على ذلك، 

املســــــــافنة ورصــــــــدها ومراقبتها أن يعزز اآلليات عمليات وضــــــــع مســــــــودة اخلطوط التوجيهية الطوعية لتنظيم 
ملنظمات اإلقليمية إلدارة تؤخر ا ضـــــرورة أاليف الوقت نفســـــه، إىل  واملمارســـــات اإلقليمية القائمة. وأشـــــارت

 ؛مصايد األمساك اإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد
نظمة إلعداد اخلطوط التوجيهية الفنية بشأن املنهجيات واملؤشرات لتقدير حجم الصيد املعلى عمل  وأثنت (ي)

. هذه اخلطوط التوجيهية على اســـــتخدام وشـــــّجعتغري القانوين غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وأثره، 
 ؛اللجنة املنظمة إىل مواصلة التقدم يف إعداد هذه اخلطوط التوجيهية الفنية ودعت

ابلدور اهلام الذي تضــــــــــــطلع به جمموعة العمل املعنية ابلصــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم  وأقّرت (ك)
 غذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية،املشــــرتكة بني منظمة األو واملســــائل املتصــــلة به 

مبا يف ذلك التدابري الرامية ضـــمان ظروف عمل آمنة وصـــحية وعادلة وحتســـني الســـالمة يف البحر، من أجل 
استعراض  من أجلتوصية جمموعة العمل املشرتكة  وأيّدتإشراك العديد من الوكاالت وأصحاب املصلحة، 

موعة والئحتها الداخلية ابلتعاون مع األعضــــــاء عن طريق مكتب جلنة مصــــــايد األمساك. اجملاختصــــــاصــــــات 
منظمة األغذية والزراعة إىل تيســــــــــــــري املناقشــــــــــــــات مع أمانيت منظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية  ودعت
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اك يف لى جلنة مصــــايد األمسعاالختصــــاصــــات والالئحة الداخلية يف الوقت املناســــب  عرضالدولية، بغرض 
منظمة  وشــــّجعت، العتمادها األجهزة الرائســــية املعنية يف كل من املنظمتنيعلى دورهتا اخلامســــة والثالثني و 
يف توصــــيات جمموعة العمل خالهلا  جلنة مصــــايد األمساك من تنظروضــــع عملية لكي  األغذية والزراعة على

 ؛املشرتكة
ت اإلقليمية إلدارة مصــــــــــــــايد األمساك واهليئات الدور الرئيســــــــــــــي الذي تضــــــــــــــطلع به املنظما جمّدًدا وأّكدت (ل)

وأعربت عن االستشارية اإلقليمية ملصايد األمساك يف مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، 
املنظمات اإلقليمية  وشـــــــــّجعتدارهتا، إلإلجراءات املتخذة لتعزيز تدابري صـــــــــون مصـــــــــايد األمساك و  تقديرها

 ى توطيد التعاون يف ما بينها من أجل تعزيز هذه التدابري على حنو أكرب.إلدارة مصايد األمساك عل
دت (م) أمهيــة خطط التتبع من أجــل مكــافحــة الصــــــــــــــيــد غري القــانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مبــا  جمــّدًدا وأكــّ

تبادل املعلومات املتصـــــــلة على  وشـــــــّجعتاخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصـــــــيد،  يتماشـــــــى مع
 ؛بذلك

آخر التطورات املتعلقة ابملفاوضـــــات اجلارية يف منظمة التجارة العاملية بشـــــأن تنظيم اإلعاانت على  طلعتوا (ن)
 ؛منظمة األغذية والزراعة على مواصلة إسداء املشورة الفنية يف إطار هذه العملية وشّجعتملصايد األمساك، 

من أهداف  6-14قيق اهلدف لدعم األعضــــــــاء يف حت على بذل مزيد من اجلهودنظمة املكذلك   وشــــــــّجعت (س)
التنمية املســـــــتدامة عن طريق الرتويج لصـــــــكوك املنظمة ذات الصـــــــلة وخطط العمل الوطنية ملنع الصـــــــيد غري 

 ؛القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، حسب االقتضاء
 اومراقبتهالصــــــــــــيد رصــــــــــــد عمليات على أمهية االبتكارات التكنولوجية من أجل تعزيز  الضــــــــــــوء وســــــــــــّلطت (ع)

 .اواإلشراف عليه

 التطورات يف العمليات العاملية واإلقليمية ذات الصلة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية 
 اللجنة: إنّ  -15

قد أثّرت على العديد من العمليات العاملية واإلقليمية املتصــــــــــــــلة  19-إىل أّن جائحة كوفيد أشــــــــــــــارت بقلق (أ)
ئية، مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية إلدارة مصــــــــــــــايد األمساك واألجهزة مبصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املا

 ؛صايد األمساكملاإلقليمية االستشارية 
إىل أّن البلدان تواجه صـــــعوابت للمشـــــاركة يف بعض اجتماعات املنظمات اإلقليمية إلدارة  كذلكوأشـــــارت   (ب)

 ؛مصايد األمساك اليت تُعقد بصورة افرتاضية
ســم الســابع بشــأن صــندوق املســاعدة التابع التفاقية األمم املتحدة بشــأن األرصــدة لكون الق وأبدت قلقها  (ج)

 ؛األعضاء على تقدمي مزيد من املسامهات وشّجعتالسمكية ال يزال ال حيظى ابلتمويل الكايف 
بعمل املنظمة من أجل حتقيق اســــــــتدامة مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية من خالل اتباع هُنج  ونّوهت (د)

املنظمــات واألجهزة واملبــادرات العــامليــة واإلقليميــة املعنيــة، على غرار اتفــاقيــة التنوّع البيولوجي،  اونيــة معتعــ
، واتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي
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فظ الطبيعة، مبا يشـــــــــمل دعم عمل اجلمعية العامة لألمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية، واالحتاد العاملي حل
يف جمال احمليطات ومصــــــــــــــايد األمساك، ومؤمتر األمم املتحدة بشــــــــــــــأن احمليطات، وعقد األمم املتحدة لعلوم 

من املنظمة  وطلبتاحمليطات من أجل التنمية املســــتدامة، وعقد األمم املتحدة إلصــــالح النظم اإليكولوجية 
  ؛دًما يف مؤازرة هذا العملاملضي ق

صــــــــــك دويل ملزم قانواًن يف إطار اتفاقية األمم  على مشــــــــــاركة املنظمة املنتظمة يف املداوالت بشــــــــــأن وأثنت (ه)
 الوالية الوطنية نطاقخارج  املتحدة لقانون البحار بشـــــــأن حفظ التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة

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

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

الصلة املوجودة حالًيا، إضافة إىل األجهزة العاملية  الصكوك واألطر القانونية ذاتوالنتائج اليت ستفضي إليها 
 عــــامــــة لألمم املتحــــدة واإلقليميــــة والقطــــاعيــــة على حنو مــــا أشـــــــــــــــــار إليــــه القرار الصـــــــــــــــــادر عن اجلمعيــــة ال

 ؛(A/RES/72/249من القرار رقم  7)الفقرة 
إىل ضـــــــمان وجود خرباء يف جمايل مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية ضـــــــمن وفودهم  األعضـــــــاء ودعت (و)

  ؛املنتدايت الدولية املختصة، املتصلة بصورة مباشرة أو غري مباشرة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف
على الدور احملوري الذي تضــــــــــــــطلع به املنظمات اإلقليمية إلدارة مصــــــــــــــايد األمساك واهليئات  ّددتوشــــــــــــــ (ز)

االستشارية اإلقليمية ملصايد األمساك، ضمن نطاق اختصاصها، يف تنفيذ الصكوك الدولية املتعلقة مبصايد 
 ؛األمساك مثل تلك الرامية إىل مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

على اضـــطالع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصـــايد األمساك واهليئات االســـتشـــارية اإلقليمية  الضـــوء وســـّلطت (ح)
ملصايد األمساك بدور رئيسي يف دعم وتعزيز العلوم املتصلة مبصايد األمساك، وإدارة مصايد األمساك ورصدها 

 ؛ومراقبتها واإلشراف عليها، على املستويني الوطين واإلقليمي
نظمة إىل زايدة دعمها للمنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك واهليئات االستشارية اإلقليمية امل عتود  (ط)

ملصــــــــــايد األمساك البحرية والداخلية، مبا يشــــــــــمل األجهزة اليت تُعء واليتها برتبية األحياء املائية، ال ســــــــــيما 
طلســي، وجلنة مصــايد أمساك شــرق وســط إعادة التوجيه االســرتاتيجي هليئة مصــايد أمساك غرب وســط األ يف

األطلســـــي، واهليئة االقليمية ملصـــــايد األمساك، كما دعت املنظمة إىل توفري املســـــاعدة الفنية إلنشـــــاء منظمة 
 ؛تربية األحياء املائية ومصايد األمساك يف البحر األمحر وخليج عدن

يمية يف دعم املنظمات اإلقليمية إلدارة عن تقديرها لدور شبكة أماانت مصايد األمساك اإلقل جمدًدا وأعربت (ي)
على ضــــرورة التعاون يف ما بني  وشــــّددتمصــــايد األمساك واهليئات االســــتشــــارية اإلقليمية ملصــــايد األمساك، 

األجهزة اإلقليمية ملصــايد األمساك من أجل ضــمان اتّباع هنج مشــرتكة بشــأن عدد من املســائل املشــرتكة بني 
 ؛القطاعات
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ابلتعاون الوثيق بني  ورّحبتيف قطاع مصايد األمساك عمل الالسالمة يف البحر وظروف على أمهية  وشّددت (ك)
، مبــا يف ذلــك من خالل جمموعــة منظمــة العمــل الــدوليــة واملنظمــة البحريــة الــدوليــةمنظمــة األغــذيــة والزراعــة و 

من  توطلب؛ ذات الصــــــــلةاملعنية ابلصــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم واملســــــــائل العمل املشــــــــرتكة 
يف  املنظمة العمل على توطيد التعاون الدويل بقدر أكرب ابلنســــــــبة إىل قضــــــــااي الصــــــــحة الوظيفية والســــــــالمة

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

بحر الكارييب يف جمال مصـــــــــايد األمساك اخلاصـــــــــة برايضـــــــــة ابلتطورات يف أمريكا الالتينية وال علًما وأحاطت (ل)
على  وســـّلطت الضـــوءأجل اســـتحداث فرص جديدة ملصـــايد األمساك الصـــغرية النطاق واحلرفية،  الصـــيد من

 نظمة متابعتها للعمل بشأن هذا املوضوع وتوفري الدعم له.املأمهية أن تواصل 

 يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ذات الصلةاملسائل البيئية وتائر معاجلة مسألة تغري املناخ 
 إّن اللجنة: -16

على عمل املنظمة بشــــــــأن تغري املناخ يف قطاعي مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية وأشــــــــارت إىل  أثنت (أ)
التقدم احملرز لدعم التدابري اليت تتخذها البلدان من أجل التكيف والصـــــــمود والتخفيف من وطأة التأثريات، 

شددة على مدى أتثر اجملتمعات احمللية املعتمدة على مصايد األمساك وتربية األحياء املائية الصغرية النطاق م
  ؛واحلرفية بتغري املناخ

بدور  ونّوهتعلى أمهية التعاون بني املنظمة واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــــــــأن تغري املناخ  وشـــــــــــــددت (ب)
 ؛وتغري املناخ يف إطار هذه االتفاقيةاحلوارات بشأن احمليطات  املنظمة يف

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

  ؛ي قدمته حكومة كندا هبذا الصددابلعرض الذ ورّحبتتوجيهية فنية 
ابلطاقة الكامنة يف مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية من أجل التخفيف من وطأة تغري املناخ  وأقّرت (د)

 ؛بوجود حاجة إىل الدعم لالنتقال حنو ممارسات أجدى لناحية الكربون واعرتفت
املنظمة إىل مواصــــلة تقدمي الدعم لألعضــــاء، عند طلبهم ذلك، من أجل تنفيذ وحتديث املســــامهات  ودعت (ه)

األعضاء كافة على ضمان  وشّجعتاحملددة وطنًيا طبًقا ملا نص عليه اتفاق ابريس وخطط التكيف الوطنية 
 ؛إدراج قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف هذه الصكوك، حسب االقتضاء

جمدًدا قلقها إزاء التأثريات الســــــلبية احملتملة للنفاايت البالســــــتيكية البحرية، والضــــــوضــــــاء حتت املياه  وأبدت (و)
املنظمة على مواصـــلة  وشـــّجعتالناشـــئة عن أنشـــطة اإلنســـان، والتفشـــي الضـــار للطحالب واألنواع الغازية، 

  ؛خالل هُنج قائمة على األدلّة والعلم تقدمي الدعم لألعضاء من
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الرتويج املنظمة على مواصـــــلة اللجنة  شـــــّجعتلنســـــبة إىل معدات الصـــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة، واب (ز)
تنمية القدرات على املســـــتويني توفريها ألنشـــــطة لخطوط التوجيهية الطوعية بشـــــأن وســـــم معدات الصـــــيد و ل

 ؛اإلقليمي والوطين
ســــــــــــــتيكيــة البحريــة واحلــد منهــا من خالل مشــــــــــــــروع ابجلهود الراميــة إىل الوقــايــة من النفــاايت البال ورّحبــت (ح)

املنظمة  وشــــّجعتواملبادرة العاملية بشــــأن معدات الصــــيد املهجورة  Partnerships GloLitterالشــــراكات 
األعضــــــــاء ومع املنظمة البحرية الدولية وســــــــائر وكاالت األمم املتحدة واملنظمات  على مواصــــــــلة تعاوهنا مع

 ؛ك والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واملنظمات الدولية املختصةاإلقليمية إلدارة مصايد األمسا
ابكتسـاب قدر متزايد من املعارف القائمة على العلم حول الضـوضـاء حتت املياه الناشـئة عن أنشـطة  وأقّرت (ط)

على  ،االجتماعية واالقتصــادية اتداعياهت، مبا يف ذلك، املنظمة على تقييم آاثرها احملتملة وشــّجعتاإلنســان 
 وارد البحرية ابلتعاون مع املنظمات الدولية املختصة على غرار املنظمة البحرية الدولية. امل

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

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

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

القطاعات خمتلف بشــــأن تعمــــيم التنــــوع البيولــــوجي عــــرب  ذ اســــرتاتيجية املنظمــــةطــــة العمــــل لتنفيــــخب تورّحب (ب)
عاملية الغاايت الهداف و األمشــــــــــــــرية إىل ضــــــــــــــرورة إجراء بعض التنقيحات ملراعاة  ،(2023-2020)الزراعية 
ت اجلغرافية لتنوع البيولوجي ومعاجلة املخاوف بشــــــــأن اإلجراءات املدرجة ضــــــــمن البيااناخلاصــــــــة ابديدة اجل

 ؛واألمن البيولوجي املوجه حنو األسواق
 ابملشــــــــــــــــاركـــة الفـــاعلـــة للمنظمـــة يف عمليـــة إرســــــــــــــــاء إطـــار عـــاملي جـــديـــد لتعميم التنوع البيولوجي  ونّوهـــت (ج)

املقرر اعتمـــاده خالل املؤمتر اخلـــامس عشــــــــــــــر لألطراف يف اتفـــاقيـــة التنوع البيولوجي  ( من2021-2030)
م االعرتاف بنهج النظام اإليكولوجي إزاء مصـــــايد األمساك وتربية األحياء القلق الســـــائد بســـــبب عد وأبرزت

  ؛املائية ضمن غاايت اإلطار ومؤشراته
إىل أمهية النظر يف خمتلف أدوات اإلدارة الفعالة القائمة على الزمان واملنطقة على غرار املناطق  وأشــــــــــــــارت (د)

على املناطق من أجل صــــــــــــــون التنوع البيولوجي  من تدابري احلفظ الفعالة األخرى القائمة وســــــــــــــواهااحملمية 
 ؛واستخدامه على حنو مستدام

عنــد أمهيــة تــدابري احلفظ الفعــالــة األخرى القــائمــة على املنــاطق من أجــل حتقيق عــدد من أهــداف  فــتوتوقّ  (ه)
 من املنظمة إصدار خطوط توجيهية وطلبتالتنمية املستدامة والغاايت العاملية على صعيد التنوع البيولوجي 

  ؛عملية ونشرها على نطاق واسع لدعم األعضاء يف سعيهم إىل حتديد تلك التدابري وتطبيقها
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أن تواصـــــــــــــــل املنظمــة عملهــا مع اتفــاقيــة التجــارة الــدوليــة أبنواع احليواانت والنبــااتت الربيــة املهــددة  وطلبــت (و)
عن تلك املنتدايت  ابالنقراض واملنتدايت ذات الصـــلة للمســـاعدة على ضـــمان أن تســـتند القرارات الصـــادرة

  ؛وتنفيذها إىل أفضل املعلومات العلمية املتاحة وإىل املعلومات الفنية ذات الصلة
على إصــــــدار املنظمة اخلطوط التوجيهية للوقاية من الصــــــيد العرضــــــي للثدييات البحرية وخفضــــــه يف  وأثنت (ز)

 ؛املصايد الطبيعية
ت والعمليات الدولية املعنية وإبراز أمهية املنظمة على مواصــــــــلة العمل بشــــــــكل فاعل مع املنظما وشــــــــجعت (ح)

  ؛االستخدام املستدام للتنوع املستدام وصونه ومساهاته اإلجيابية
إىل الدور اهلام الذي تضـــــــطلع به املنظمات اإلقليمية االســـــــتشـــــــارية ملصـــــــايد األمساك واملنظمات  أشـــــــارتو  (ط)

جل تعميم التنوع البيولوجي يف عملية اإلقليمية إلدارة مصــــــــــايد األمساك وســــــــــواها من مبادرات إقليمية من أ
 من املنظمة تكثيف دعمها هلا يف هذا اجملال. وطلبت ،واستخدامها على حنو مستدام املائيةصون املوارد 

جديدة  يةتعزيز مناقشات جلنة مصايد األمساك بشأن إدارة مصايد األمساك: اقرتاح إنشاء جلنة فرع
 ة مصايد األمساكمعنية إبدارة مصايد األمساك اتبعة للجن

 إّن اللجنة: -18
والرابعة والثالثني  لت الفرتة الفاصلة بني الدورتني الثالثة والثالثنيالعملية التشاورية اليت ختلّ نتائج إىل  أشارت (أ)

 ؛للجنة مصايد األمساك
أبمهية والية جلنة مصــــــــايد األمساك كمنتدى حكومي دويل عاملي تناق  فيه القضــــــــااي والتوصــــــــيات  وذّكرت (ب)

ا أبمهية عقد مناقشــات فنية حول  وأقّرتية الرئيســية املتعلقة مبصــايد األمساك وتربية األحياء املائية. الدول أيضــً
 ؛إدارة مصايد األمساك قبل عرض هذا املوضوع على جلنة مصايد األمساك

دارة على املواظبة على عقد مشاورات شفافة وشاملة حول اقرتاح إنشاء جلنة فرعية جديدة معنية إب ووافقت (ج)
الدورة هبذا الشــــــــــأن خالل  اقرتاحإىل تقدمي  وتطّلعتمصــــــــــايد األمساك بقيادة رئيس جلنة مصــــــــــايد األمساك 

 اخلامسة والثالثني للجنة.

اإلطار  برانمج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ضمن
 االترتاتيجي للمنظمة

 اللجنة: إنّ  -19
انمج عمل املنظمة يف جمايل مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية ضــــــمن اإلطار االســــــرتاتيجي يف بر  نظرت (أ)

 ؛عن تقديرها ملا حتقق من نتائج وأعربتللمنظمة، 
املنظمة إىل إدراج مصــــــــايد  ودعت( 2031-2022بوضــــــــع اإلطار االســــــــرتاتيجي اجلديد للمنظمة ) ورّحبت (ب)

ل ضــمن التطلعات األربعة اجلديدة من أجل إنتاج أفضــل وتغذية أفضــل األمساك وتربية األحياء املائية ابلكام
 ؛وبيئة أفضل وحياة أفضل
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من أهداف التنمية املستدامة يف اإلطار االسرتاتيجي  14املنظمة على النظر أيًضا يف أمهية اهلدف  وشّجعت (ج)
زء من خطة التنمية اجلديد والدور امللحوظ الذي تؤديه املنظمة ســــــــــــــعًيا إىل حتقيق هذا اهلدف وذلك كج

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

 ؛على مزيد من املعلومات
 فرتة  جمــاالت العمــل ذات األولويــة ابلنســــــــــــــبــة إىل مصـــــــــــــــايــد األمســاك وتربيــة األحيــاء املــائيــة خالل وأقّرت (ه)

إىل دراســــتها يف إطار دورة التخطيط اجلديدة يف املنظمة، مع اإلشــــارة إىل  وتطّلعت 2021-2020الســــنتني 
أمهية قطاع مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية من أجل النهوض بســـبل العي  والتخفيف من حدة الفقر 

ا بصــــون التنوع البيولوجي واســــتخدامه وحتقيق األمن الغذائي والتغذية وصــــحة اإلنســــان، فضــــالً عن ارتباطه
 ؛على حنو مستدام، من بني مجلة أمور، وأمهية اتباع هنج متكامل يوّفق بني خمتلف املقايضات

األجهزة الرائســـــية املختصـــــة يف املنظمة ابلبحث على النحو الواجب يف إمكانية إدراج اإلجراءات  وأوصـــــت (و)
الصــــادر عن جلنة مصــــايد  2021تربية األحياء املائية لعام اإلعالن بشــــأن مصــــايد األمساك و  املشــــار إليها يف

والتعايف منها، ابعتبارها  19-األمساك، إضــافة إىل إجراءات إضــافية تتعلق ابالســتجابة ما بعد جائحة كوفيد
ا إىل شـــروع اإلطار االســـرتاتيجي واخلطة املتوســـطة األجل، جماالت ذات أولوية، مبوازاة دراســـة م وســـعًيا أيضـــً

 ؛ذا القطاع على حنو أكرب داخل املنظمةإبراز ه
على أمهية الدور الذي تؤديه املنظمة من أجل مجع اإلحصــــاءات عن مصــــايد األمساك وتربية  وأكدت جمدًدا (ز)

األحياء املائية وحتليلها ونشـــــــــــرها، مبا يف ذلك البياانت املصـــــــــــنفة حســـــــــــب نوع اجلنس حيثما أمكن ذلك، 
أي احتياجات إضــــــــافية لتحســــــــني نظم مجع البياانت، خاصــــــــة من املنظمة إطالع األعضــــــــاء على  وطلبت

 ؛ابلنسبة إىل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية الصغرية النطاق واحلرفية
مع املنظمات الدولية املعنية واألجهزة اإلقليمية ملصــــــــــــايد  توطيد تعاوهنااملنظمة على مواصــــــــــــلة  وشــــــــــــّجعت (ح)

د األمساك من أجل الرتويج للمسامهة اإلجيابية اليت تقدمها مصايد األمساك واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصاي
 ؛األمساك وتربية األحياء املائية ابلنسبة إىل التنمية املستدامة وجتنًبا لتكرار اجلهود

املنظمة، ابلتعاون مع شـــــــركائها، على إبراز أمهية مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف الفعاليات  وحّثت (ط)
مؤمتر األمم املتحدة حول احمليطات، وقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية، ات ذات الصــــــلة على غرار: واملبادر 

وعقد األمم املتحدة حول علوم احمليطات من أجل التنمية املســــتدامة، وعقد األمم املتحدة للزراعة األســــرية، 
لعمل من أجل التغذية، ومؤمتر وعقد األمم املتحدة إلصــــــــــــــالح النظم اإليكولوجية، وعقد األمم املتحدة ل

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

 ؛2022 دولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية يف عامواالحتفاالت اليت ستقام إلحياء السنة ال
املنظمة على الرتويج للتجارب واملمارسات اجليدة، مبا يف ذلك من خالل التعاون بني بلدان اجلنوب  وحّثت (ي)

 التغذية. والتعاون الثالثي يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، وذلك بغرض تعزيز األمن الغذائي و 
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 اختصاصات املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية
 إّن اللجنة:  -20

من املنظمة احلرص ابلنســــــــــبة إىل أنشــــــــــطة  وطلبتأتييدها للمنصــــــــــة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية  أبدت (أ)
ك وتربية املنصة الدولية على أن تشمل قضااي متعلقة بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف جمايل مصايد األمسا

ختلق أوجه رزر بني املنظمات الدولية وأصحاب املصلحة مبوازاة جتّنب االزدواجية يف اجلهود و  األحياء املائية
  ؛واألنشطة

على املسامهات الطوعية  املنصة الدولية يكون قائًماكذلك من املنظمة أن تعّد مفهوًما متيًنا لتمويل   وطلبت (ب)
على أن ختضــع ملزيد من االســتعراض من  ،املنصــة الدولية وتنقيحها مواصــلة العمل على بلورة اختصــاصــاتو 

 جانب جلنة الربانمج وجملس املنظمة.

 برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة
 إّن اللجنة: -21

 ؛2021-2018على التقرير املرحلي عن برانمج العمل املتعدد السنوات للفرتة  وافقت (أ)
اإلبقاء على املؤشـــــــر بشـــــــأن "إاتحة مجيع واثئق  وطلبتاثئق على أمهية توخي الدقة يف إعداد الو  وشـــــــددت (ب)

جلنة مصـــــــايد األمساك مبا يف ذلك حالة املوارد الســـــــمكية وتربية األحياء املائية يف العامل جبميع لغات املنظمة 
)ب( من مشــروع برانمج العمل املتعدد الســنوات 18بدء الدورة" يف الفقرة  قبل أربعة أســابيع على األقل من

ذلك جدول األعمال التفصـــــــيلي، مع إيضـــــــاح البنود املعروضـــــــة للنقاش وتلك  يف ، مبا2023-2020ة للفرت 
 ؛املعروضة على سبيل اإلحاطة

ابســتخدام برانمج العمل لتبســيط جداول أعمال جلنة مصــايد األمساك وجلاهنا الفرعية ابلتشــاور مع  وأوصــت (ج)
  ؛املكتب

زة الرائســــية األخرى وتوطيد التعاون بقدر أكرب مع أماانت بتجّنب االزدواجية يف العمل مع األجه وأوصــــت (د)
  ؛تلك األجهزة

يف ما بني  2023-2020، ألغراض املتابعة، برصــــــــد تنفيذ برانمج العمل املتعدد الســــــــنوات للفرتة وأوصــــــــت (ه)
 ؛الدورات ورفع تقرير عن التقدم احملرز إىل املكتب من خالل مصفوفة لرفع التقارير

بلورة أســـــاليب عمل جديدة يف ما بني الدورات و/أو تشـــــكيل اللجنة الفرعية ...و عبارة "إبضـــــافة  أوصـــــتو  (و)
)ج( من مشــــــــــروع برانمج العمل املتعدد 20يف هناية الفقرة املختصــــــــــة مبصــــــــــايد األمساك املقرتح إنشــــــــــاؤها" 

 النســــــــــــــخـــــــة املنقحـــــــة من برانمج العمـــــــل املتعـــــــدد الســــــــــــــنوات  وترد. 2023-2020 للفرتة تالســــــــــــــنوا
 هبذه الوثيقة. هاء املرفقيف  2023-2020 للفرتة
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 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس للدورة اخلامسة والثالثني للجنة مصايد األمساك
ا Shingo Otaاللجنة الســــــــيد  انتخبت -22 كذلك ســــــــتة نواب للرئيس كاآلي: إســــــــبانيا   وانتخبت. )الياابن( رئيســــــــً

ة اســـتثنائية أعضـــاء املكتب أن  تاروا من بينهم أحد اللجنة بصـــور  وفّوضـــت. والســـنغال وشـــيلي وكندا والكويت ونيوزيلندا
 األعضاء لتويل منصب النائب األول للرئيس. 

 اخلامسة والثالثني للجنة مصايد األمساكموعد وم ان انعقاد الدورة 
اللجنة على أن تعقد الدورة اخلامســــــــــــــة والثالثني للجنة مصــــــــــــــايد األمساك يف روما خالل الفرتة املمتدة  اتفقت -23
 .2022سبتمرب/أيلول  9 إىل 5 من

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

 مساك تقرير مرحلي من مجهورية كورت عن برانمج الشراكة الرائد إلنشاء اجلامعة العاملية ملصايد األ
على املعلومات احملدثة اليت أاتحتها مجهورية كوراي بشــــــــأن برانمج الشــــــــراكة الرائد إلنشــــــــاء اجلامعة  وأثنت رّحبت -25

 .اخلامسة والثالثنيإىل تلقي مزيد من املعلومات خالل دورهتا  وتطّلعتالعاملية ملصايد األمساك 

 اعتماد التقرير
 .2021فرباير/ شباط  5للجنة مصايد األمساك يف الدورة الرابعة والثالثني  تقرير مّت اعتماد -26
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 املرفق ألف
 جدول األعمال

 
 افتتاح الدورة  -1
 اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة ابلدورة  -2
 تعيني جلنة الصياغة  -3
 لضـــــمان مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية احلالة واالجتاهات والقضـــــااي املســـــتجدة واالســـــتجاابت املبتكرة  -4

 الرشيدة واملستدامة: إعادة البناء على حنو أفضل
القرارات والتوصــــــيات الصــــــادرة عن الدورة العاشــــــرة للجنة الفرعية املختصــــــة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة   -5

  2019أغسطس/آب  27-23مصايد األمساك، تروندهامي، النرويج، 
األغذية والزراعة بشـأن مقاومة مضـادات امليكروابت  "تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة عمل منظمةسـتتم مناقشـة 

واقرتاح وضــــــــــــع خطة عمل جديدة ملنظمة األغذية والزراعة بشــــــــــــأن مقاومة مضــــــــــــادات  2020-2016للفرتة 
 .حتت إطار هذا البند "2025-2021امليكروابت للفرتة 

بتجارة األمساك التابعة للجنة  القرارات والتوصـــيات الصـــادرة عن الدورة الســـابعة عشـــرة للجنة الفرعية املختصـــة  -6
 2019نوفمرب/تشرين الثاين  29-25مصايد األمساك، فيغو، إسبانيا، 

 2030مسامهة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام   -7

 .لبند" حتت إطار هذا االرؤية واالسرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذيةستتم مناقشة "
 دعم مصايد األمساك الصغرية النطاق واحلرفية  -8
 مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم  -9

 التطورات يف العمليات العاملية واإلقليمية ذات الصلة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية  -10
 ايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةمعاجلة مسألة تغري املناخ واملسائل البيئية األخرى ذات الصلة يف جم  -11
ـيم التنــوع البيولــوجي عــرب قطاعي مصايد األمساك منظمة األغذية والزراعة تنفيذ اســرتاتيجية  11-1  ـأن تعمـ بشـ

الســــــرتاتيجية منظمة  2023-2021"مسودة خطــــــة العمــــــل للفــــــرتة وتربية األحياء املائية )ستتم مناقشة 
 حتت إطار هذا البند( والزراعة بشــأن تعمــيم التنــوع البيولــوجي عــرب القطاعات الزراعية"األغذية 

تعزيز مناقشات جلنة مصايد األمساك بشأن إدارة مصايد األمساك: اقرتاح إنشاء جلنة فرعية جديدة معنية إبدارة   -12
 مصايد األمساك اتبعة للجنة مصايد األمساك

غــذيــة والزراعــة يف جمــايل مصـــــــــــــــايــد األمســاك وتربيــة األحيــاء املــائيــة ضــــــــــــــمن اإلطــار برانمج عمــل منظمــة األ  -13
 االسرتاتيجي للمنظمة
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 اختصاصات املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية 13-1 
 برانمج عمل جلنة مصايد األمساك املتعدد السنوات  -14
 األمساك انتخاب رئيس ونواب رئيس الدورة اخلامسة والثالثني للجنة مصايد  -15
 موعد ومكان انعقاد الدورة اخلامسة والثالثني للجنة مصايد األمساك  -16
 أية مسائل أخرى  -17
 لإلحاطةالتطورات يف املنتدايت اليت هتّم والية جلنة مصايد األمساك:  17-1 
 األمساكتقرير مرحلي من مجهورية كوراي عن برانمج الشراكة الرائد إلنشاء اجلامعة العاملية ملصايد  17-2 
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 املرفق ابء
 القائمة ابلواثئق

 
COFI/2020/1 جدول األعمال املؤقت 
COFI/2020/2  حالة املوارد الســـــــمكية وتربية األحياء املائية يف العامل: اإلجراءات املؤثرة من أجل ضـــــــمان

 استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
COFI/2020/2.1 احملرز يف تنفيذ مدونة الســـلوك بشـــأن الصـــيد الرشـــيد والصـــكوك لتقدم املالمح البارزة ل

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

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

COFI/2020/3 

 
القرارات والتوصـــــيات الصـــــادرة عن الدورة العاشـــــرة للجنة الفرعية املختصـــــة برتبية األحياء 

 2019أغسطس/آب  27-23ألمساك، تروندهامي، النرويج، املائية التابعة للجنة مصايد ا
COFI/2020/4  القرارات والتوصــــــيات الصــــــادرة عن الدورة الســــــابعة عشــــــرة للجنة الفرعية املختصــــــة بتجارة

 2019نوفمرب/تشرين الثاين  29-25األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك، فيغو، إسبانيا، 
COFI/2020/5 2030وتربية األحياء املائية يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  مسامهة مصايد األمساك 
COFI/2020/6 دعم مصايد األمساك الصغرية النطاق واحلرفية  
COFI/2020/7 مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم  
COFI/2020/8 التطورات يف العمليات العاملية واإلقليمية  
COFI/2020/9 مسألة تغري املناخ واملسائل البيئية األخرى ذات الصلة معاجلة  

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

COFI/2020/10 Add.1 اتبعة للجنة مصــــــــــايد  اقرتاح بشــــــــــأن إنشــــــــــاء جلنة فرعية جديدة إلدارة مصــــــــــايد األمساك
  ضميمة -األمساك

COFI/2020/11  برانمج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ضمن
  اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة
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COFI/2020/12 العمل برانمج عن مرحلي تقرير :األمساك مصـــــــايد للجنة الســـــــنوات املتعدد العمل برانمج 
 الســــــــــــــنوات املتعــدد العمــل برانمج ومشــــــــــــــروع 2021-2018للفرتة  الســــــــــــــنوات املتعــدد
 2023-2020 للفرتة

COFI/2020/Inf.1 ابلواثئق املؤقتة القائمة  
COFI/2020/Inf.2 ابملشاركني املؤقتة القائمة 
COFI/2020/Inf.3 ير العامبيان املد  

COFI/2020/Inf.3.1 تقرير مرحلي عن مبادرة العمل يًدا بيد 
COFI/2020/Inf.3.2 على مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 19-آاثر كوفيد 
COFI/2020/Inf.3.3 اختصاصات املنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية 

COFI/2020/Inf.4 جدول األعمال التفصيلي املؤقت 
COFI/2020/Inf.5  ،متابعة القرارات والتوصـــــيات الصـــــادرة عن الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصـــــايد األمساك

 2018يوليو/متوز  13-9روما، 
COFI/2020/Inf.6  ،2018يوليو/ متوز  13-9تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك، روما  
COFI/2020/Inf.7 تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة التقدم احملرز يف 
COFI/2020/Inf.9 ،تقرير الدورة العاشرة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك 

  2019أغسطس/آب  27-23تروندهامي، النرويج، 
COFI/2020/Inf.9.1 عشــــــــــــــرة هليئــة املوارد الوراثيــة لألغــذيــة والزراعــة، رومــا، تقرير الــدورة العــاديــة الســـــــــــــــابعــة 

 2019فرباير/شباط  18-22
COFI/2020/Inf.9.2 

 

 

تنفيذ خطة عمل منظمة األغذية والزراعة بشــــــــــــــأن مقاومة مضــــــــــــــادات امليكروابت للفرتة 
يف جمال تربية األحياء املائية وخطة العمل اجلديدة ملنظمة األغذية والزراعة  2016-2020
 (2025-2021أن مقاومة مضادات امليكروابت )للفرتة بش

COFI/2020/Inf.10 ،تقرير الدورة السابعة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك 
 2019نوفمرب/تشرين الثاين  29-25فيغو، إسبانيا، 

COFI/2020/Inf.11.1 ملنظمة يف جمال التغذيةمشروع الرؤية واالسرتاتيجية لعمل ا 
COFI/2020/Inf.11.2 استعراض منتصف املدة لعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية 

COFI/2020/Inf.12 

 

 

مصــــــــــــــايد األمساك الصــــــــــــــغرية النطاق واحلرفية: التقّدم احملرز يف تنفيذ اخلطوط التوجيهية 
ذ انعقاد الدورة الثالثة الطوعية لضـــــــــمان اســـــــــتدامة مصـــــــــايد األمساك الصـــــــــغرية النطاق من

  2018للجنة مصايد األمساك يف عام  والثالثني
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COFI/2020/Inf.12.1  معلومات حمّدثة عن الدراســــة العاملية بعنوان تســــليط الضــــوء على الصــــيد اخلفي: مســــامهة
 مصايد األمساك الصغرية النطاق يف حتقيق التنمية املستدامة

COFI/2020/Inf.12.2 طريق للتخطيط للســــــــــنة الدولية ملصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية مســــــــــّودة خارطة ال
 2022احلرفية يف عام 

COFI/2020/Inf.13 املسافنة: موجز نتائج الدراسة املعّمقة 
COFI/2020/Inf.14 األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك املنشأة يف إطار منظمة األغذية والزراعة 

COFI/2020/Inf.14.1 مة يف البحر والعمل الالئق يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية السال 
COFI/2020/Inf.14.2 األطر القانونية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة 
COFI/2020/Inf.15.2  ،وثيقة موقف بشـــــــأن "إصـــــــالح النظم اإليكولوجية" للنظم اإليكولوجية اخلاصـــــــة ابإلنتاج 

 2030-2021عقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية  يف سياق
COFI/2020/Inf.15.3 تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق 
COFI/2020/Inf.15.4 خطة عمل عمليات الصيد الرشيد 

COFI/2020/Inf.16 األمساك مصايد جلنة والية هتمّ  اليت املنتدايت يف التطورات 
COFI/2020/Inf.18 األعضاء ودوله األورويب االحتاد من املقدم التصويت وحقوق االختصاصات بيان  
COFI/2020/Inf.19 جدول األعمال املؤقت 
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 املرفق جيم
 2أعضاء اللجنة

 

 االحتاد األورويب )منظمة عضو(
 االحتاد الروسي

 إثيوبيا
 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
 إريرتاي
 إسبانيا
 أسرتاليا
 نياإستو 

 إسواتيين
 أفغانستان
 إكوادور
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة

 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي

 أوغندا
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا
 ابراغواي
 ابكستان
 ابالو
 الربازيل
 الربتغال
 بلجيكا
 بنغالدي 

 جلمهورية الدومينيكيةا
 مجهورية إيران اإلسالمية
 مجهوريّة تنزانيا املتحدة

 مجهورية فنزويال البوليفارية

 مجهورية كوراي
 مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية

 مجهورية مصر العربية
 جنوب أفريقيا

 جيبوي
 الدامنرك
 بوليفيا املتعددة القومياتدولة 
 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي

 ساموا
 سان مارينو
 سري النكا
 سلطنة عمان
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سنغافورة
 السنغال
 السودان
 السويد
 سويسرا
 سيشيل
 شيلي

 الصومال
 الصني

 رواتياك
 كمبوداي
 كندا
 كواب

 كوت ديفوار 
 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 كينيا
 التفيا
 ليبيا
 ليبرياي
 ليتوانيا
 مالطة
 مايل
 ماليزاي

 مدغشقر
 املغرب
 املكسيك
 ملديف

 اململكة العربية السعودية
 ا العظمى وايرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطاني

 موريتانيا
 موريشيوس
 موزامبيق
 موانكو
 ميامنار
 انميبيا

                                                      
 انعقاد الدورةيف وقت  2
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 بنما
 بوركينا فاسو
 بوروندي
 بولندا
 بريو
 اتيلند
 تركيا
 تشاد

 تشيكيا 
 تونغا

 اجلزائر
 جزر البهاما
 جزر فارويه
 جزر كوك

 مجهورية أفريقيا الوسطى

 غابون
 غاان

 غواتيماال
 غياان
 غينيا

 غينيا االستوائية
 فرنسا
 الفلبني
 فنلندا
 يفيج

 فييت انم

 قربص 
 قطر

 كابو فريدي
 الكامريون

 النرويج
 النمسا
 نيجرياي
 نيكاراغوا
 نيوزيلندا
 هاييت
 اهلند
 هنغاراي
 هولندا

 الوالايت املتحدة األمريكية

 والايت ميكرونيزاي املوحدة
 الياابن
 اليمن

 اليوانن
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دالاملرفق   
 بشأن اتتدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 2021نة مصايد األمساك لعام إعالن جل

الوزراء واملندوبون املفوضــون، ممثلني أعضــاء منظمة األغذية والزراعة واملنظمات األعضــاء، واألعضــاء املنتســبني إليها،  حنن،
 ،2021ة األغذية والزراعة يف روما، يف فرباير/شــــــــــــــباط خالل الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصــــــــــــــايد األمساك التابعة ملنظم

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

أن وإذ نالحظ لرامي إىل القضــــــــاء على الفقر واجلوع يف كل مكان، ا 2030ية املســــــــتدامة لعام هبدف خطة التنم إذ نذّكر
مليون نســــمة ملســــتوايت  750مع تعّرض حنو  1العامل ليس على املســــار املطلوب لتحقيق هدف "القضــــاء التام على اجلوع"

كل أربعة أطفال دون ســن اخلامســة من ســوء فيما ال يزال يعاين طفل من  ، 2019خطرية من انعدام األمن الغذائي يف عام 
 التغذية املزمن،

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

لالســـــــــتهالك البشـــــــــري املباشـــــــــر، وهو ما ميثل زايدة مبقدار  2مليون طن من األمساك 156من النبااتت املائية، فضـــــــــاًل عن 
ــــــــــــــــ  3.3والذي ميّد ، 1950ضـــعاف عن عام أ 7 يف املائة تقريًبا من متوســـط نصـــيب الفرد من متناول  20مليارات نســـمة بـ

 ،3الربوتينات احليوانية
ا اهلدف وإذ نالحظ  من أهداف خطة التنمية املســــــــــتدامة واملتمثل يف صــــــــــون احمليطات والبحار واملوارد البحرية  14أيضــــــــــً

واستخدامها بشكل مستدام من أجل التنمية املستدامة، والدور احلاسم الذي تؤديه مصايد األمساك ذات اإلدارة املستدامة 
 وجي، مع االقتصادات الشاملة واملستدامة للبلدان املطّلة على احمليطات،يف حتقيق النتائج على مستوى التنوع البيول

أبن للنســاء دور حاســم األمهية يف حتقيق مجيع أهداف التنمية املســتدامة، ال ســيما كعوامل فاعلة يف حتقيق  وإذ نقّر كذلك
طاع مصــــايد األمساك وتربية األحياء األمن الغذائي وحتســــني التغذية لدى األســــر املعيشــــية الفقرية والضــــعيفة، وإبمكاانت ق

 املائية يف تنمية الفرص املتاحة للنساء،
مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية وصــغرية النطاق ومبســامهاهتا يف القضــاء الذي تضــطلع به ابلدور اهلام  وإذ نعرتف

 حتياجات التغذوية للمجتمعات احمللية،على الفقر ويف توفري سبل كسب العي ، وكذلك يف ضمان األمن الغذائي واال
قادرة على مفاقمة الفقر واجلوع وســـــــــــــوء التغذية، مبا يف ذلك ممارســـــــــــــة أتثري غري  19-بقلق أن جائحة كوفيد وإذ نالحظ

  مسبوق على قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية،

                                                      
. 2020املية. منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرانمج األغذية العاملي ومنظمة الصحة الع  1

  .فة. روما، منظمة األغذية والزراعة. حتويل النظم الغذائية من أجل أمناط غذائية صحّية ميسورة الكل2020يف العامل لتغذية وائي الغذاألمن احالة 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9692ar. 

واانت املائية األخرى، ابســــتثناء يشــــمل مصــــطلح "األمساك" يف هذا اإلعالن جمموعات إنتاج األغذية املائية كافة، مبا فيها الرخوايت والقشــــرايت واحلي  2
 الثدييات املائية والزواحف واألعشاب البحرية وغريها من النبااتت املائية.

 . حالة املوارد السمكّية وتربية األحياء املائّية يف العامل.2020منظمة األغذية والزراعة،   3

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9692ar
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وايت مســــتدامة بيولوجًيا، وأنه حيثما ختضــــع ي املائة من األرصــــدة الســــمكية تصــــاد ضــــمن مســــتف 65.4أبن وإذ نساااّلم 
املصـــايد إىل إدارة فعالة تكون األرصـــدة فوق املســـتوايت املســـتهدفة أو قيد إعادة التكّون، وحيثما تكون إدارة املصـــايد أقل 

 فعالية، تسوء أوضاع األرصدة واجتاهاهتا،
 تكن كافية لعكس االجتاه العاملي املرتاجع أن التحســـــــــــــينات اليت طُبقت على إدارة مصـــــــــــــايد األمساك مل وإذ نالحظ بقلق

ي املائة من جممل األرصـــدة الســـمكية البحرية اليت ف 34.2لألرصـــدة الســـمكية اخلاضـــعة للصـــيد املفرط، حيث إن نســـبة 
ترصـــــــــدها منظمة األغذية والزراعة تتعرض حالًيا للصـــــــــيد مبعدالت تتجاوز احلدود البيولوجية املســـــــــتدامة، أي بزايدة ثالثة 

 ،19744اف عن مستوايهتا منذ بدء الرصد يف عام أضع
أبن التحدايت اليت تعرتض تنفيذ التدابري الفعالة إلدارة مصـــــــايد األمساك هي حتدايت معقدة وختص كل إقليم  وإذ نسااااااّلم

فضــــــــــــــاًل عن ومتعددة األبعاد، وأبهنا كثريًا ما تعزى إىل عدم كفاية البياانت الالزمة لدعم القرارات القائمة على العلوم، 
حمدودية القدرات املؤســســية والبشــرية، ما يربز ضــرورة بذل جهود متضــافرة يف املياه الواقعة ضــمن الوالية الوطنية وخارجها، 
ا على بناء القدرات والدعم، وال ســيما ابلنســبة إىل الدول اجلزرية الصــغرية  ال تشــمل فقط تدابري الصــون وإمنا تشــتمل أيضــً

  ًوا،النامية وأقل البلدان من
أبن اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك تتطلب إدماج مصايد األمساك يف أطر أوسع للتخطيط وحلوكمة  وإذ نسّلم كذلك

احمليطات، يف ســـــــياق النظام اإليكولوجي والنهج الوقائية، وبتعزيز اإلرادة الســـــــياســـــــية والقدرة على حتســـــــني تنفيذ األطر 
  احلالية للسياسات،

ة األحياء املائية كانت القطاع األســـــرع منًوا بني ســـــائر قطاعات إنتاج األغذية على امتداد العقود اخلمســـــة أبن تربي وإذ نقرّ 
وأهنا تقدم حالًيا ، 1960املاضــــــــية، وأهنا مســــــــؤولة عن مضــــــــاعفة نصــــــــيب الفرد من االســــــــتهالك العاملي لألمساك منذ عام 

بضــــــرورة ضــــــمان  ، وإذ نعرتف كذلكنام من الســــــكانمســــــامهات متزايدة يف توفري الغذاء وســــــبل كســــــب العي  لعدد مت
يعزز القطاع مصـــــادر األعالف املســـــتدامة، وأن يتطور بطريقة مســـــتدامة، مبا يف ذلك عن طريق حتســـــني الصـــــحة املائية  أن

  واألمن البيولوجي، وختفيف عبء املرض وتشجيع االستخدام الرشيد واملتعقل ملضادات امليكروابت،
ت امللحوظة لقطاعات مصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية جرّاء تغرّي ظروف املناخ واحمليطات، التحداي وإذ نشااااااااري إى

ســـــــــــيما حيثما يؤثر ارتفاع درجات حرارة املياه، ونزع األكســـــــــــجني منها، والتحمض يف البيئات املائية أصـــــــــــاًل يف توزيع  ال
اجة ملحة إىل معاجلة هذه املشــــــــــاكل من خالل تدابري األرصــــــــــدة الســــــــــمكية ووفرهتا يف العديد من األقاليم، ف ن هناك ح

مبتكرة وشـــــــاملة وفعالة ومتكيفة إلدارة مصـــــــايد األمساك، وعرب ضـــــــمان نظم إيكولوجية صـــــــحية ومنتجة، مبا يف ذلك من 
رة إلدا قائمة على املناطق وفّعالة من حيث الوقت خالل اســــــتخدام اســــــتناًدا إىل أفضــــــل املعلومات العلمية املتاحة، أدوات

 املوارد وصــــــــوهنا على حنو يتيح صــــــــون األرصــــــــدة الســــــــمكية واســــــــتخدامها على حنو مســــــــتدام مبا يشــــــــمل املناطق احملمّية
 عسب االقتضاء ووفًقا للقانون الدويل والتشريعات الوطنية،

ا عدًدا من ال وإذ نالحظ كذلك فرص، أن اســـــــــتجابتنا هلذه التحدايت، إذا ما خضـــــــــعت إىل إدارة جيدة، قد توّلد أيضـــــــــً
فيها قدرة قطاع مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية على اإلســــــهام يف خفض االنبعااثت، من خالل اتّباع ممارســــــات  مبا

 تتسم ابلكفاءة يف استخدام الطاقة،

                                                      
 حياء املائّية يف العامل.حالة املوارد السمكّية وتربية األ. 2020منظمة األغذية والزراعة،   4
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يف توفري ســـــبل  5بضـــــرورة اختاذ إجراءات هادفة على وجه الســـــرعة لضـــــمان اســـــتمرار األغذية واملنتجات املائية وإذ نعرتف
ملة وفعالة ومســــتدامة للحّد من الفقر وأتمني ســــبل كســــب العي  ودعم األمن الغذائي والتغذية، ابعتبارها أمورًا ابلغة شــــا

 ،2030األمهية لتحقيق األهداف احملددة يف خطة عام 

 إرســــــــاء مبادا ألنشــــــــطة الصــــــــيد  كان 1995أن الغرض من مدونة الســــــــلوك بشــــــــأن الصــــــــيد الرشــــــــيد لعام  وإذ نالحظ
األمساك الرشـــــيدة، مبا يف ذلك تنمية تربية األحياء املائية، بغية ضـــــمان صـــــون املوارد املائية احلية وإدارهتا وتنميتها ومصـــــايد 

 على حنو رشيد.

 فإننا

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

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

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

س العلمي دعًما لقرارات إدارة مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك من األســـــــا أّن علينا متتني ندركو (3)
خالل اســـــتخدام التكنولوجيا اجلديدة، من قبيل الوســـــائل اإللكرتونية للرصـــــد ولرفع التقارير، وتعزيز التعاون العلمي 

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

 ،2030-2021احمليطات من أجل التنمية املستدامة للفرتة 
مـل بني أهـداف الصــــــــــــــون أمهيـة هنج النظـام اإليكولوجي بوصــــــــــــــفـه إطـارًا فعـااًل لتحقيق التكـا على ونعيد التأكيد (4)

واالســـــتخدام املســـــتدام، وتعزيز تطبيق تدابري اإلدارة عرب مجيع النظم املائية، مبا يتســـــق مع تعقيدات كل مورد وموئل 
وفرادته، واحلد من أتثري النفاايت البحرية ومعدات الصيد املهجورة أو املفقودة أو املستغء عنها بشكل آخر، واحلد 

  ئل املصيد العرضي، والقضاء على ممارسات الصيد الضارة،من املصيد املرجتع ومسا
بقدرة تربية األحياء املائية على حتقيق مزيد من النمو، ال ســـــــيما من خالل املمارســـــــات املبتكرة اليت تدعم  نعرتفو (5)

تدامة، وضــرورة اإلشــراف البيئي، فضــاًل عن فوائد الربامج احلالية واجلديدة للتطوير الشــامل لرتبية األحياء املائية املســ
قيام االســــتثمارات بدعم بناء القدرات، وخدمات البحث واإلرشــــاد، مع إيالء اهتمام خاص لألقاليم اليت ســــيكون 

 عبء النمو السكاين فيها على النظم الغذائية يف أشّده،
وتربية األحياء من أجل املساعدة يف حتسني مصايد األمساك  آليات احلوكمة التعاونية الدولية أمهية ونؤكد من جديد (6)

املائية املستدامة ومحاية بيئة احمليطات، مبا يف ذلك دعم اجلهود يف تنفيذ الصكوك الدولية، حيثما ينطبق ذلك، مثل 
تنفيذ ما تتضــــــــــــــمنه اتفاقية األمم املتحدة ل 1995واتفاق األمم املتحدة لعام  اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

                                                      
 تشمل األغذية املائية الزعنفيات والقشرايت والرخوايت والنبااتت املائية مثل األعشاب البحرية.  5
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ي ما يتصــــل عفظ وإدارة األرصــــدة الســــمكية املتداخلة ف 1982كانون األول ســــمرب/دي 10لقانون البحار املؤرخة 
املناطق واألرصـــدة الســـمكية الكثرية االرحتال )االتفاقية بشـــأن األرصـــدة الســـمكية(، واتفاق منظمة األغذية والزراعة 

تنظيم وردعه والقضــــــــــاء عليه، اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون  بشــــــــــأن التدابري
والصــكوك املكّملة هلذا االتفاق، مبا يف ذلك عن طريق دعم الصــناديق املرتبطة هبا، من أجل احلد من الصــيد املفرط 

 لألمساك والصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،
ملصايد األمساك واملنظمات اإلقليمية إلدارة االستشارية ية نظم الصون واإلدارة لألجهزة اإلقليم وتنبقى ملتزمني بتعزيز (7)

مصـــــــايد األمساك، حيثما ينطبق ذلك، وبتحســـــــني أدائها لتعزيز حوكمة مصـــــــايد األمساك، وصـــــــون النظم اإليكولوجية 
ن الغذائي؛ البحرية والتنوع البيولوجي وإعادهتا إىل حالتها األصلية بصورة أفضل، مع اإلسهام مبزيد من الفعالية يف األم

 والنظم الغذائية املستدامة؛ ومكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ وكذلك النمو املستدام والوظائف،
على اســــــــتهالك األمساك والنبااتت املائية ومنتجاهتا الصــــــــادرة عن مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية  نشاااااااّج و (8)

دابري الصــــون واإلدارة املرعّية، مع االعرتاف أبهنا من أكثر األغذية صــــحة على املســــتدامة، واليت يتم صــــيدها وفًقا لت
وجه األرض، وخاصـــــة اســـــتهالك املوارد غري املســـــتغلة اســـــتغالاًل كاماًل، مع اإلقرار أبن ارتفاع درجات حرارة املياه، 

بتغيري ســــــــــريع يف إنتاجية وإزالة األكســــــــــجني منها والتحمض يف البيئات املائية هي عوامل من املتوقع أن تتســــــــــبب 
 األنواع السمكية املستهدفة وغري املستهدفة ويف توزيعها احلايل يف احمليطات والبحار واملياه الداخلية،

الســـــياســـــات اليت تدعم مســـــامهة مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية صـــــغرية النطاق يف األمن الغذائي  نشااااّج و (9)
نو والعمالة وتوليد الدخل وتعرتف هبا،  نظم مجع البياانت ال ســــــــــيما من مصــــــــــايد األمساك صــــــــــغرية النطاق  حتسااااااااّ

نفاذ صغار الصيادين ومريّب األمساك إىل األسواق احمللية والوطنية والدولية مبا يكفل التجارة  وندعم كذلكواحلرفية، 
اخلطوط ك من خالل تنفيذ العادلة وغري التمييزية مبنتجات املصــــــايد وتربية األحياء املائية صــــــغرية النطاق، مبا يف ذل

 التوجيهية الطوعية لضـــمان اســـتدامة مصـــايد األمساك الصـــغرية احلجم يف ســـياق األمن الغذائي والقضـــاء على الفقر
 الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة، 

والتغذية، إيالء املراعاة الواجبة لألمساك يف االســــــــــــــرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية والعاملية لألمن الغذائي  نضااااااااااامنو (10)
واملســــامهة يف اســــتدامة النظم الغذائية على املدى البعيد من أجل القضــــاء على اجلوع ومعاجلة العبء الثالثي لســــوء 

 واحلد من األمراض املرتبطة ابلنمط الغذائي، التغذية
يد املرجتع، على احلد من الفاقد واملهدر يف القطاع لدى مرحلة ما قبل الصـــيد وما بعده، مبا يف ذلك املصـــ نشااّج و (11)

وذلك عن طريق تنفيذ معايري متفق عليها دولًيا من خالل اختاذ اإلجراءات املناســــــــــبة مبا يشــــــــــمل التوعية والتثقيف 
والتدريب وفًقا للســــياق والقدرات واألولوايت الوطنية، وال ســــيما معايري الســــالمة واجلودة، لتحســــني جتهيز األمساك 

كذلك من قيمة املنتجات الســــــمكية دعًما القتصــــــادات شــــــاملة ومســــــتدامة   وتوزيعها واســــــتهالكها، ما يزيد ابلتايل
 املطّلة على احمليطات، للبلدان

أبمهية التجارة املســـــــــــتندة إىل القواعد واملفتوحة وغري التمييزية واملنصـــــــــــفة مبنتجات مصـــــــــــايد األمساك وتربية  ونعرتف (12)
تعددة األطراف ذات الصــــــــــــــلة، وحظر بعض أشــــــــــــــكال األحياء املائية، من خالل التعاون يف احملافل اإلقليمية وامل

اإلعاانت ملصـــايد األمساك اليت تســـهم يف الســـعة املفرطة والصـــيد املفرط وإلغاء اإلعاانت اليت تســـهم يف الصـــيد غري 
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، ومن خالل ضــمان أن تكون التدابري التجارية والفنية شــفافة، ومســتندة إىل األدلة 
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وغري متييزية ومتماشــــــــــية مع اللوائح واملعايري املتفق عليها دولًيا، وأاّل تؤدي إىل حواجز غري مجركية أو تقّوض  العلمية
 تدابري الصون،

حتقيق ظروف عمل آمنة وصـــــــــحية ومنصـــــــــفة جلميع العاملني يف القطاع، وندعم اجلهود الرامية إىل  نشاااااااّج  علىو (13)
ري الوصــول إىل برامج احلماية االجتماعية للصــيادين وملنتجي تربية احلؤول دون العمل القســري ووضــع حّد له، وتيســ

األحياء املائية وجمتمعاهتم، ودعم التدابري الرامية إىل حتســـــــــــني الســـــــــــالمة يف البحار، والعمل على تعزيز مســـــــــــتوايت 
العمل الدولية املعيشــــــــــــــة للجميع يف هذا القطاع، ابلتعاون مع املنظمات الدولية األخرى املعنية، مبا فيها منظمة 

 واملنظمة البحرية الدولية،
متكني املرأة من خالل تعزيز وصــــــوهلا الكامل إىل قطاع املصــــــايد وتربية األحياء املائية وإىل فرص متكافئة  نضااااامنو (14)

خالل سياسات قائمة على نوع اجلنس، عرب اختاذ إجراءات فعالة بوجه التمييز وسوء املعاملة يف مكان العمل،  من
والتكنولوجيا واالئتمان وفرص تنظيم املشــــــــاريع واملوارد الطبيعية، وتوفري والتدريب ل املرأة إىل التعليم وتيســــــــري وصــــــــو 

فرص متكافئة هلا على مجيع املســـتوايت مبا فيها، فُرص القيادة واختاذ القرارات، وعرب مكافحة الفوارق املتأصـــلة بني 
  اجلنسني اليت تضر ابلنساء،

قة ومتعددة القطاعات قائمة على األدلة والنظم اإليكولوجية، فضـــــــــاًل عن تنفيذ هُنج إداري وندعم (15) ة متكاملة ومنســـــــــّ
التخطيط املكاين والزماين ونشــــــري إىل أّن جهودان ســــــُتنّفذ يف ســــــياق من الضــــــغوط اخلارجية املتزايدة يف النظم املائية 

للتنظيم، والكوارث الطبيعية، وتغرّي املناخ،  البحرية والداخلية، مثل التلّوث جبميع أشكاله، واملمارسات غري اخلاضعة
وفقدان التنوع البيولوجي، وزايدة املنافســـــــة على اســـــــتخدام املناطق البحرية والســـــــاحلية وغري ذلك من طلبات على 

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

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

ي أبن ُتوضع عملية مواصلة تطوير هذه الرؤية اجلديدة، حسب االقتضاء، حتت إشراف جلنة مصايد األمساك التابعة ونوص
ملنظمة األغذية والزراعة، بوصــــــفها احملفل العاملي الرئيســــــي للمناقشــــــات والقرارات املتعلقة بقضــــــااي مصــــــايد األمساك وتربية 

ل التشاركّية والقائمة على أسس علمية.األحياء املائية، من أجل مواصلة تعزيز احللو 



 38 C 2021/23 

 

 

 
 هاء املرفق

 برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة مصايد األمساك
 2023-2020للفرتة 

 األهداف العامة للجنة -أوالا 
 

 :1ينبغي للجنة مصايد األمساك أن تقوم مبا يلي -1
 استعراض برانمج عمل املنظمة يف جمال مصايد األمساك وتنفيذها؛ (أ)
مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل ومشكالت مصايد األمساك حلالة  إجراء استعراضات عامة دوريةو  (ب)

وتقييم هذه املشـــــاكل وحلوهلا املمكنة هبدف االضـــــطالع بعمل متضـــــافر من جانب الدول  ذات الطابع الدويل
 واملنظمة واألجهزة احلكومية الدولية األخرى؛

ســــــــائل حمددة خاصــــــــة مبصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية حييلها إليها اجمللس أو املدير العام، واســــــــتعراض م (ج)
ا ألحكــام الالئحــة الـداخليــة للجنــة،  أو تلــك املـدرجـة على جـدول أعمــاهلـا بنــاًء على طلــب دولـة عضــــــــــــــو طبقــً
 توصيات حسبما تراه مناسًبا؛ ورفع

من الدستور  14ولية وعرضها على الدول األعضاء مبقتضى املادة والنظر يف مدى استصواب إعداد معاهدات د (د)
 لضمان التعاون والتشاور الدوليني الفعالني يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية على الصعيد العاملي؛

 القتضاء.تقدمي تقارير إىل اجمللس، أو إسداء املشورة للمدير العام، بشأن املسائل اليت تبحثها عند او  (ه)
 

 2023-2020النتائج املنشودة للفرتة  -اثنياا 
 اتتعراض حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل -ألف

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

 العامل والقضااي احملّددة املهمة اليت تعاجل خالل الدورات املزمع عقدها. املائية يف
 املؤشرات والغاايت: -3

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

 

                                                      
 .من الالئحة العامة للمنظمة 6-30املادة   1
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 املخرجات: -4
 ينظر اجمللس واملؤمتر بشكل إجيايب يف التوصيات الواضحة والدقيقة والتوافقية إلصدار التوصيات والقرارات.

 األنشطة: -5
مكية تكون اللجنة على اطالع ابحلالة الراهنة ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك التقرير عن حالة املوارد الس

 وتربية األحياء املائية يف العامل، وجتري مناقشات عامة بشأهنا.
 معاجلة القضااي احملّددة ذات األمهية املواضيعية خالل الدورات املزمع عقدها.

 أساليب العمل: -6
يح ما يكفي جيري إعداد تقرير حالة املوارد الســــــــــــــمكية وتربية األحياء املائية يف العامل وســــــــــــــائر الواثئق ذات صــــــــــــــلة مبا يت

 الوقت قبل انعقاد دورة اللجنة، كأساس متني للمناقشات اليت جتريها اللجنة. من

 وض  االترتاتيجية وحتديد األولوتت وختطيط امليزانية -ابء

 النتيجة: -7
 راجمها وميزانيتها.توفّر قرارات اللجنة وتوصياهتا قاعدة متينة لتوصيات اجمللس وقراراته بشأن اسرتاتيجية املنظمة وأولوايهتا وب

 املؤشرات والغاايت: -8
ترويج اللجنة بشـــــــكل أكرب الســـــــتبيان املنظمة املتعلق بتنفيذ مدونة الســـــــلوك بشـــــــأن الصـــــــيد الرشـــــــيد )املدونة(  (أ)

 للحصول على الردود والتقليل من القيود اليت حتول دون احلصول عليها.
املدونة وتزويد املنظمة ابملعلومات ذات الصــــلة بشــــأن مصــــايد  رّد األعضــــاء على اســــتبيان املنظمة املتعلق بتنفيذ (ب)

 األمساك وتربية األحياء املائية من خالل اللجنة واللجان الفرعية التابعة هلا.
رفع اللجنة لتوصــــيات واضــــحة وحمّددة إىل اجمللس بشــــأن االســــرتاتيجيات واألولوايت والربامج وامليزانية يف جمايل  (ج)

 ية األحياء املائية.مصايد األمساك وترب
إبراز توصــــــــــــــيــات اللجنــة املتعلقــة ابإلطــار االســــــــــــــرتاتيجي واخلطــة املتوســــــــــــــطــة األجــل وبرانمج العمــل وامليزانيــة  (د)

 اجمللس. تقرير يف
 املخرجات: -9

اعية إعداد تقرير للجنة يزّود اجمللس بتوصــــــيات واضــــــحة ودقيقة وتوافقية بشــــــأن االســــــرتاتيجيات واألولوايت والربامج القط
 وامليزانيات.
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 األنشطة: -10
اســــتعراض القرارات والتوصــــيات الصــــادرة عن اللجنة الفرعية املختصــــة بتجارة األمساك واللجنة الفرعية املختصــــة  (أ)

 برتبية األحياء املائية واألجهزة الدستورية أو األجهزة أو املؤسسات األخرى املعنية.
 ت اإلقليمية يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.استعراض املشورة اليت تقدمها املؤمترا (ب)
 استعراض تنفيذ برانمج العمل وامليزانية يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. (ج)
صــــــــــــياغة التوصــــــــــــيات بشــــــــــــأن االســــــــــــرتاتيجيات واألولوايت والربامج وامليزانية املتعلقة مبصــــــــــــايد األمساك وتربية  (د)

 املائية. األحياء
 أساليب العمل: -11
 التشاور الوثيق مع الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين. (أ)
 التعاون الوثيق مع الشعب واملراكز واملكاتب املعنية يف املنظمة. (ب)
التنســــــــيق مع اللجنة الفرعية املختصــــــــة بتجارة األمساك واللجنة الفرعية املختصــــــــة برتبية األحياء املائية واألجهزة  (ج)

 دستورية األخرى.ال
 التنسيق مع جلنة املالية بشأن املسائل املالية وتلك املتصلة ابمليزانية. (د)
 التنسيق مع جلنة الربانمج خبصوص املسائل املتعلقة ابالسرتاتيجية واألولوايت. (ه)
 رفع تقرير عن نتائج اللجنة بشأن مسائل الربانمج وامليزانية إىل اجمللس ابلشكل املناسب. (و)

 إتداء املشورة بشأن املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة ابلسياتات -جيم 

 : النتائج -12
 توفّر قرارات اللجنة وتوصياهتا قاعدة متينة لتوصيات املؤمتر وقراراته بشأن املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة ابلسياسات.

 املؤشرات والغاايت: -13
مة من مداوالت اللجنة وذلك ابســــــــتخدام املشــــــــورة والتوصــــــــيات لتوجيه اإلجراءات حتقق البلدان األعضــــــــاء قي (أ)

 والسياسات احمللية على حنو ما تبلغ عنه املنظمة.
تقدمي اللجنة توصـــــــيات واضـــــــحة وحمّددة إىل املؤمتر بشـــــــأن املســـــــائل العاملية التنظيمية واملتصـــــــلة ابلســـــــياســـــــات  (ب)

 واليتها. جماالت يف
 لجنة املتعلقة ابملسائل العاملية التنظيمية واملتصلة ابلسياسات يف تقرير املؤمتر.إبراز توصيات ال (ج)
 املخرجات: -14

تقرير اللجنة الذي يوفّر توصــــــــــيات واضــــــــــحة وحمّددة وتوافقية إىل املؤمتر بشــــــــــأن األطر أو الصــــــــــكوك التنظيمية واخلاصـــــــــة 
 ابلسياسات.
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 األنشطة: -15
 ت الصلة يف جماالت اختصاص اللجنة.استعراض حالة الصكوك الدولية ذا (أ)
النظر يف احللول املمكنة لدعم العمل املّتســـــــــق لألعضـــــــــاء فرادى أو مجاعة من خالل املنظمة واألجهزة األخرى  (ب)

 املعنية يف جماالت اختصاص اللجنة.
 أساليب العمل: -16

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

 فعالية ختطيط عمل اللجنة -اثلثاا
 النتيجة: -17

 تعمل اللجنة بصورة فعالة وكفؤة وشاملة وموجهة حنو اإلجراءات.
 املؤشرات والغاايت: -18
وات وُيســـــــــتخدم برانمج العمل املتعدد الســـــــــن إعداد على حنو مالئم جداول أعمال ترّكز على مواضـــــــــيع حمددة. (أ)

 .ابلتشاور مع املكتب الفرعية اد األمساك وجلاهنيلتبسيط جداول أعمال جلنة مصا
إاتحة مجيع واثئق اللجنة، مبا يف ذلك تقرير حالة املوارد الســـــــــــمكية وتربية األحياء املائية يف العامل، جبميع لغات  (ب)

 املنظمة قبل انطالق الدورة أبربعة أسابيع على األقل.
 بصورة فعالة وعلى حنو يّتسم ابلكفاءة.  عقد الدورات (ج)
ورصـــد تنفيذ برانمج العمل املتعدد الســـنوات يف ما  تنفيذ برانمج العمل املتعدد الســـنوات للجنة على حنو مالئم. (د)

 بني الدورات، ورفع تقرير عن التقدم احملرز إىل املكتب من خالل مصفوفة لرفع التقارير.
از، واحتواؤها على توصــــــيات حمّددة موجهة حنو اإلجراءات، تُرفع إىل اجمللس واملؤمتر اتســــــام تقارير اللجنة ابإلجي (ه)

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

 تُرفع إىل اجمللس واملؤمتر على حٍد سواء.
 يصدر التقرير إلكرتونًيا ومل يعد يصدر بشكل رمسي كتقرير عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.  (ب)
إاتحة مجيع واثئق جلنة مصـــــــايد األمساك، مبا يشـــــــمل تقرير حالة املوارد الســـــــمكية وتربية األحياء املائية يف العامل  (ج)

 استناًدا إىل اجلدول الزمين املتفق عليه.
 تقارير مرحلية عن برانمج العمل املتعدد الســــــــــنوات ومشــــــــــروع برامج العمل املتعددة الســــــــــنوات وإاتحتها تقدمي (د)

 للسنوات األربع التالية.
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 األنشطة: -20
 وضع جداول أعمال ترّكز على مواضيع حمددة ابلتشاور الوثيق مع املكتب ويف الوقت املناسب. (أ)
وجهة حنو حتقيق النتائج، مبا يف ذلك تقرير حالة املوارد الســـــــــــمكية وتربية إعداد واثئق جلنة مصـــــــــــايد األمساك امل (ب)

 األحياء املائية يف العامل، وإاتحتها يف الوقت املناسب.
النظر يف طرق حتسني عقد الدورات، بصورة أكثر فعالية وعلى حنو يتسم بكفاءة أكرب، مبا يف ذلك االستخدام  (ج)

رة أســــــــــــــاليب عمل جديدة يف ما بني الدورات و/أو تشــــــــــــــكيل اللجنة الفرعية بلو و  ،األكثر كفاءة للوقت املتاح
 مصايد األمساك املقرتح إنشاؤهاإبدارة املختصة 

ا مع القضـــااي ا متاشـــيً االعرتاف أبمهية االجتماعات اجلانبية وفائدهتا، وتيســـري أحداث جانبية أكثر تركيزاً وتنســـيقً  (د)
 سية.الرئيسية اليت تتناوهلا الدورات الرئي

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

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

 أتاليب العمل -رابعاا
ون اللجنة مع األجهزة الدســـــــتورية وغريها من األجهزة اليت ترعاها املنظمة، وتنســـــــق مع جلنة الربانمج بشـــــــأن تتعا -21

املســـــــــــائل املتعلقة ابالســـــــــــرتاتيجية واألولوايت، ومع جلنة املالية يف ما  ص املســـــــــــائل املالية واملتعلقة ابمليزانية وكذلك مع 
 .األجهزة الرائسية املعنية األخرى يف املنظمة

 وتنسق مع منظمات دولية أخرى نشطة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. -22
ا وتضــــطلع ابألنشــــطة املنتظمة لفرتة ما بني الدورات اليت يُيســــرها الرئيس واملكتب بدعم من األمانة. ويتزايد أيضًـــ  -23

 التنسيق يف ما بني مكاتب اللجنة واللجان الفرعية.
 يّسر مشاركة مراقبني مبن فيهم منظمات اجملتمع املدين.وُتشجع وتُ  -24
 مصايد األمساك. شعبةوينّسق الرئيس مع املنظمة من خالل  -25
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