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 وجزملا

تقّدم هذه الوثيقة معلومات أســــــــاســــــــية عن جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامســــــــة والثالثني للجنة مصــــــــايد األمساك 
 (اللجنة).
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 افتتاح الدورة  -1

 
وســـيحيط املندوبني علًما ببيان حقوق التصـــويت املقدم من االحتاد األورويب  افتتاح الدورة.ســـيعلن الرئيس  •

 .)COFI/2022/INF/16 الوثيقةودوله األعضاء بشأن كل بند من بنود جدول األعمال (
ء وســـــــــــــــُيعلن املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة) أو من ميثله افتتاح أعمال الدورة، بعد اإلدال •

ابملالحظات االفتتاحّية وبعد أن يقدم الرئيس التقرير اإلداري عن املشـــــــــاورات اليت أجراها املكتب يف فرتة 
 )COFI/2022/INF/4 الوثيقةما بني الدورتني (

 ويدعى الوزراء ونواب الوزراء إىل اإلدالء ببيا�ت عامة شفهية يف إطار هذا البند من جدول األعمال. •
 

 األعمال والرتتيبات اخلاصة ابلدورةاعتماد جدول   -2
 
 COFI/2020/Inf.2و COFI/2022/INF/1و COFI/2022/1 الـــــــواثئـــــــقمســــــــــــــــــــــألــــــــة إجـــــــرائـــــــيــــــــة ( •

 ).COFI/2020/Inf.5و
 16ينبغي يف إطار هذا البند من جدول األعمال اقرتاح املســـائل اإلضـــافية اليت ســـتناقش حتت إطار البند  •

 من جدول األعمال، أية مسائل أخرى.
 

 تعيني جلنة الصياغة  -3
 

 مسألة إجرائية.
 

حالة مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل والتقدم احملرز يف تنفيذ مدونة الســـلوك بشـــأن الصـــيد   -4
  الرشيد والصكوك ذات الصلة (لإلحاطة واملناقشة)

 
يهدف هذا البند من جدول األعمال إىل اجلمع بني حالة مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل  •

الســــلوك بشــــأن الصــــيد الرشــــيد (املدونة) والصــــكوك ذات الصــــلة، من أجل  تنفيذ مدونةوالتقدم احملرز يف 
األحياء املائية، مبا يف ذلك االســـتجابة بشـــكل مبتكر للقضـــا� املســـتجدة يف جمايل مصـــايد األمساك وتربية 

االبتكار يف قطاع مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية على املســــــــتو�ت العاملية واإلقليمية واملســــــــتو�ت 
 الوطنية كافة مع اإلشارة بصورة خاصة إىل التكنولوجيا اجلديدة. 

ا� املســـــــتجدة يف جمايل ) موجزًا للحالة واالجتاهات والقضـــــــCOFI/2022/2وتقدم الوثيقة ذات الصـــــــلة ( •
مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل كما انبثقت عن حالة مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية 

ا التقدم احملرز يف التصـــــــــــــــدي جلائحة 2022يف العامل لعام  . ويتناول هذا البند من جدول األعمال أيضـــــــــــــــً
 . 19-كوفيد

) موجزًا للتحليالت املتعلقة COFI/2022/INF/7و COFI/2022/2.1(وتقدم الوثيقتان ذواات الصـــــــــــلة  •
ابلتقدم احملرز يف تنفيذ املدونة والصـــــــــكوك ذات الصـــــــــلة، اليت أجراها أعضـــــــــاء املنظمة واألجهزة اإلقليمية 
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ملصــــــــــــــايد األمساك واملنظمات غري احلكومية ابالســــــــــــــتناد إىل النتائج اليت خلص إليها االســــــــــــــتبيان اخلاص 
 .2021منذ التقرير األخري املرفوع إىل جلنة مصايد األمساك يف دورهتا الرابعة والثالثني يف عام ابملدونة، 

 
 (لإلحاطة واملناقشة) 2030خطة التنمية املستدامة لعام   -5

 
من  14، مبا يف ذلك اهلدف 2030ركز هذا البند من جدول األعمال على خطة التنمية املســـــتدامة لعام ي •

ثيقة ذات الصـــــــــــــلة هي و أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة واملؤشـــــــــــــرات اليت تعترب املنظمة الوكالة الراعية هلا. وال
COFI/2022/3 . 

 
دعم مصــايد األمساك الصــغرية النطاق واحلرفية، مبا يف ذلك الســنة الدولية ملصــايد األمساك وتربية األحياء   -6

 املائية احلرفية (لإلحاطة واملناقشة)
 
يركز هذا البند من جدول األعمال على مصــــــــايد األمساك الصــــــــغرية النطاق واحلرفية خاصــــــــة يف ما يتعلق  •

 .2022ابلسنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية لعام 

) موجزًا ملا COFI/2022/INF/9و COFI/2022/4.1و COFI/2022/4تقدم الواثئق ذات الصـــــــــلة ( •
 من إجنازات لدعم حوكمة مصــــــــــــــايد األمساك البحرية والداخلية الصــــــــــــــغرية النطاق واحلرفيةحققته املنظمة 

، وملا أحرز من تقدم يف إطار الرب�مج الشـــامل للمنظمة لتعزيز وتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية تهاوتنمي
 ر.لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفق

ل يف النظم الغذائية يف وتسّلط الضوء أيًضا على مسامهة األمساك الصغرية النطاق واحلرفية يف إحداث حتوّ  •
  .2030سياق خطة التنمية املستدامة لعام 

 .2022عرض أيًضا التقدم احملرز يف السنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية لعام تو  •

 تقرير بشأن مشروع "تسليط الضوء على الصيد اخلفي".أيًضا، حتت إطار هذا البند  ،قدموي •
 

 مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم (لإلحاطة واملناقشة واملصادقة)   -7
 
 يركز هذا البند من جدول األعمال على الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. •

) حملة عامة عن التقدم احملرز COFI/2022/INF/10و COFI/2022/5الصــــــــــــلة (وتقدم الوثيقتان ذواات  •
اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصــــــــــيد غري القانوين  ) تنفيذ االتفاق بشــــــــــأن التدابري1يف مجلة أمور، منها (

لتبادل ، والنظام العاملي 2009دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضـــــاء عليه الصـــــادر عن املنظمة يف عام 
) ووضع السجّل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربّدة وسفن التموين (السجّل العاملي) 2املعلومات؛ (

جمموعة العمل املشـــــرتكة أنشـــــطة و ) 4) وإعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــأن املســـــافنة؛ (3وتطبيقه؛ (
لعمل الدولية املعنية ابملســـــــــــــــائل املتصـــــــــــــــلة واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة ا منظمة األغذية والزراعةبني 

ابلصــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مبا يف ذلك وضــــع اختصــــاصــــات جمموعة العمل املشــــرتكة؛ 
 وسم/حتديد هوية سفن الصيد.و ) 5(
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أهداف من  14اهلدف من مقاصـــــــــد  6معلومات عن مســـــــــامهات املنظمة يف حتقيق املقصـــــــــد كما تقدم  •
دون إبالغ ودون  القانوينســـعى إىل القضـــاء على الصـــيد غري ي يذال، 2030عام طة خل التنمية املســـتدامة
 .2020تنظيم حبلول عام 

ا معلومات عن األنشـــــــــــــطة املتعلقة ابليوم الدويل ملكافحة الصـــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ  • وتقدم أيضـــــــــــــً
 تنظيم. ودون

 
جمموعة العمل املعنية ابقرتاح إنشــاء اللجنة حتســني مناقشــات جلنة مصــايد األمساك، مبا يف ذلك توصــيات   -8

 الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساك (الختاذ قرار)
  

 يركز هذا البند من جدول األعمال على اقرتاح إنشاء اللجنة الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساك. •

ابقرتاح إنشـــــــــــاء اللجنة ) توصـــــــــــيات جمموعة العمل املعنية COFI/2022/6وتقدم الوثيقة ذات الصـــــــــــلة ( •
الفرعية املختصـــــــة إبدارة مصـــــــايد األمساك، وكذلك اقرتاحات لتحســـــــني ســـــــري عمل اللجنة يف املســـــــتقبل. 

 .1وميكن االطالع على حماضر اجتماعات جمموعة العمل على الصفحة الفرعية ذات الصلة
 

 تقــارير مرحليــة وعنــاصـــــــــــرمعــاجلــة مســــــــــــألــة تغري املنــاخ يف مصــــــــــــايــد األمســاك وتربيــة األحيــاء املــائيــة:   -9
إلبداء التعليقات على خطة العمل لتنفيذ اســـــــــــرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصـــــــــــة بتغري املناخ 

 (لإلحاطة واملناقشة)
 
يركز هذا البند من جدول األعمال على التقدم احملرز يف العمل املتعلق مبصـــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء  •

املناخ، وأوجه التآزر بينه وبني خطة العمل لتنفيذ اســرتاتيجية املنظمة اخلاصــة املائية من حيث صــلته بتغري 
 بتغري املناخ.

) حملة عامة عن العمل الذي COFI/2022/INF/11و COFI/2022/7وتقدم الوثيقتان ذواات الصـــــــــــلة ( •
تضــطلع به املنظمة يف جمال تغري املناخ من حيث صــلته مبصــايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك 

تغري املناخ والتخفيف معلومات حمدثة حول وضـــــع اخلطوط التوجيهية للمنظمة بشـــــأن تعميم التكّيف مع 
 وتربية األحياء املائية.إدارة مصايد األمساك  لدىمن وطأة أتثرياته 

 
 تعميم التنوع البيولوجي يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية (لإلحاطة واملناقشة)  -10

 
يركز هذا البند من جدول األعمال على التقدم احملرز يف تعميم التنوع البيولوجي يف مصايد األمساك وتربية  •

 األحياء املائية.
، حملــة عــامــة عن العمــل الــذي )COFI/2022/INF/12و COFI/2022/8(وتقــدم الوثيقتــان ذواات الصــــــــــــــلــة  •

تضــــــــــــــطلع به املنظمة بشــــــــــــــأن تعميم التنوع البيولوجي يف مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك 
؛ 2020معلومات حمدثة خبصــوص التقدم احملرز ومتثيل القطاع يف وضــع إطار التنوع البيولوجي ملا بعد عام  )1(

                                                      
1  wg/ar-management-fisheries-on-committee-https://www.fao.org/about/meetings/cofi/sub 

https://www.fao.org/about/meetings/cofi/sub-committee-on-fisheries-management-wg/ar
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ودور املنظمة يف دعم تدابري الصـــــــــون القائمة على أســـــــــاس املناطق، مبا يشـــــــــمل معلومات حمدثة عن  )2(
عمل املنظمة يف وضــع توجيهات قطاعية حمددة بشــأن تدابري الصــون الفعالة األخرى القائمة على أســاس 

�ت والنبااتت الربية املهدَّدة ) واألنواع املهدَّدة ابالنقراض (اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليوا3املناطق؛ (
النفا�ت البالستيكية و  ،(معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة) والنفا�ت البحرية 4ابالنقراض)؛ (

)، مبـــا يف ذلـــك معلومـــات حمـــدثـــة عن عمـــل املنظمـــة يف جمـــال احلـــد من النفـــا�ت البحريـــة على البحريـــة
يف ما خيص معدات الصـــــــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة؛ الصـــــــــــــعيدين الوطين واإلقليمي، وال ســـــــــــــيما 

 وخطة عمل املنظمة لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة بشأن تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية. )5(
 

 التطورات يف العمليــات العــامليــة واإلقليميــة ذات الصـــــــــــلــة مبصـــــــــــــايــد األمســاك وتربيــة األحيــاء املــائيــة  -11
 (لإلحاطة واملناقشة) 2املراسالت اخلطية)(إجراءات 

 
يركز هذا البند من جدول األعمال على العمليات العاملية واإلقليمية ذات الصـــــــلة مبصـــــــايد األمساك وتربية  •

 األحياء املائية.

) حملة عامة عن العمليـات COFI/2022/INF/13و COFI/2022/9وتقـدم الوثيقتـان ذواات الصـــــــــــــــلـة ( •
العاملية واإلقليمية الرئيســية املتصــلة حبوكمة مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية اليت تُنفذ مبشــاركة املنظمة 

) العمليات العاملية (اتفاق األمم املتحدة بشـــــــــأن األرصـــــــــدة الســـــــــمكية)، ومؤمتر 1ودعمها، مبا يف ذلك (
لعـــامـــة لألمم املتحـــدة، وغريهـــا من األطر العـــامليـــة املعنيـــة ابحمليطـــات؛ األمم املتحـــدة للمحيط، واجلمعيـــة ا

العمليات اإلقليمية (شــــبكة أما�ت أجهزة مصــــايد األمساك اإلقليمية، واملنظمات/الرتتيبات اإلقليمية  )2(
إلصـــالح ) وعقد األمم املتحدة 4) ومؤمتر قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية؛ (3إلدارة مصـــايد األمساك؛ (

) وصــــــــــــــــك دويل ملزم قــانوً� يف إطــار 6) وعقــد األمم املتحــدة لعلوم احمليطــات؛ (5النظم اإليكولوجيــة؛ (
يف املناطق  واستخدامه املستدام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري

 الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية.

بند تناول الســــــالمة يف البحر والعمل الالئق يف مصــــــايد األمساك وتربية األحياء كما يتم حتت إطار هذا ال •
 ).COFI/2022/INF/8 الوثيقةاملائية (

 
قرارات وتوصيات الدورة احلادية عشرة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد   -12

 املراسالت اخلطية) (لإلحاطة واملصادقة)(إجراءات  2022مايو/أ�ر  27-24األمساك، 
 
يركز هذا البند من جدول األعمال على القرارات والتوصـــيات الصـــادرة عن اللجنة الفرعية املختصـــة برتبية  •

 األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك يف دورهتا احلادية عشرة.

 �قشــــــتها اللجنة الفرعية املختصــــــة برتبية ) حملة عامة عن املواضــــــيع اليتCOFI/2022/10وتقدم الوثيقة ( •
 األحيـــاء املـــائيـــة والتوصـــــــــــــــيـــات الرئيســـــــــــــــيـــة الصـــــــــــــــــادرة عنهـــا يف دورهتـــا احلـــاديـــة عشـــــــــــــــرة، مبـــا يف ذلـــك

                                                      
 .بند يقرتح إخضاعه إلجراءات املراسالت اخلطية  2
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اخلطوط التوجيهية الطوعية لرتبية األحياء املائية املســـــــــــــــتدامة؛ و ) 2) مقاومة مضـــــــــــــــادات امليكروابت؛ (1(
 ) وخطة العمل العاملية بشأن املوارد الوراثية املائية.4ياء املائية؛ (واملؤمتر العاملي املعين برتبية األح )3(

وميكن االطالع على تقرير الدورة احلادية عشرة للجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية ضمن الوثيقة  •
COFI/2022/INF/14. 

 
قرارات وتوصــــــيات الدورة الثامنة عشــــــرة للجنة الفرعية املختصــــــة بتجارة األمساك التابعة للجنة مصــــــايد   -13

(إجراءات املراسالت اخلطية)  2022يونيو/حزيران  20و 9-7مايو/أ�ر، و 8 -أبريل/نيسان  8األمساك، 
 (لإلحاطة واملصادقة)

 
ات الصـــــــــــــادرة عن اللجنة املختصـــــــــــــة بتجارة يركز هذا البند من جدول األعمال على القرارات والتوصـــــــــــــي •

 األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك يف دورهتا الثامنة عشرة.

) حملة عامة عن املواضـــــــــــيع اليت �قشـــــــــــتها اللجنة الفرعية COFI/2022/11وتقدم الوثيقة ذات الصـــــــــــلة ( •
ة عشــــــــــرة، مبا يف ذلك املختصــــــــــة بتجارة األمساك والتوصــــــــــيات الرئيســــــــــية الصــــــــــادرة عنها يف دورهتا الثامن

 مفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن اإلعا�ت يف قطاع مصايد األمساك.

وميكن االطالع على تقرير الدورة الثامنة عشـــــــــرة للجنة الفرعية املختصـــــــــة بتجارة األمساك ضـــــــــمن الوثيقة  •
COFI/2022/INF/15. 

 
األمساك وتربية األحياء املائية ضـــــــــــمن اإلطار بر�مج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمايل مصـــــــــــايد   -14

 االسرتاتيجي للمنظمة (إجراءات املراسالت اخلطية) (لإلحاطة واملناقشة)
 
يركز هذا البند من جدول األعمال على بر�مج عمل املنظمة يف جمايل مصـــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء  •

 املائية ضمن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة.

) حملة عامة عن إجنازات املنظمة يف جمايل مصــــايد األمساك COFI/2022/12ذات الصــــلة (وتقدم الوثيقة  •
ومنظورًا عن عمل املنظمة يف قطاع مصـــــايد األمساك  2021-2020وتربية األحياء املائية يف فرتة الســـــنتني 
 رتة، يف ســـــــــــــــيــاق اإلطــار االســـــــــــــــرتاتيجي للمنظمــة للف2023-2022وتربيــة األحيــاء املــائيــة خالل الفرتة 

 حتويل النظم الزراعية والغذائية: من، 2023-2022، مبا يف ذلك موضــــــــــوع فرتة الســــــــــنتني 2022-2031
 ، وعلى وجه اخلصوص التحول األزرق.االسرتاتيجية إىل العمل

 )2025-2022( واالبتكاراتيجية املنظمة للعلوم ســــرت الطار العمل العاملي إا حبث جدوى يضــــً أوســــيجري  •
 .حياء املائيةمساك وتربية األىل بر�مج عمل املنظمة يف جمايل مصايد األإابلنسبة 

 وتقدم أيًضا معلومات عن الشبكة الطوعية للموانئ الزرقاء. •
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وصيات الصادرة عن جلنة مصايد األمساك كما تقدم، لغرض اإلحاطة، معلومات عن متابعة القرارات والت •
 .)COFI/2022/INF/6الوثيقة (يف دورهتا الرابعة والثالثني وتقرير دورهتا الرابعة والثالثني 

 
 بر�مج عمل اللجنة املتعدد السنوات (إجراءات املراسالت اخلطية) (لإلحاطة واملناقشة)  -15

 
 اللجنة املتعدد السنوات.يركز هذا البند من جدول األعمال على بر�مج عمل  •

) تقريرًا مرحلًيا عن بر�مج العمل املتعدد الســــــنوات للفرتة COFI/2022/13وتقدم الوثيقة ذات الصــــــلة ( •
 .2025-2022ومشروع بر�مج عمل اللجنة املتعدد السنوات للفرتة  2023 -2020

 
 أية مسائل أخرى (لإلحاطة)  -16

 
 والية جلنة مصايد األمساكالتطورات يف املنتد�ت اليت هتّم  16-1

 
تقــدم معلومــات عن التطورات يف املنتــد�ت األخرى اليت هتّم واليــة جلنــة مصــــــــــــــــايــد األمســاك يف املنظمــة،  •

يشـــــــمل القرارات والتوصـــــــيات الصـــــــادرة عن األجهزة الرائســـــــية األخرى للمنظمة يف ما يتعلق مبصـــــــايد  مبا
 األمساك وتربية األحياء املائية.

 
 الرب�مج التجرييب للجامعة العاملية ملصايد األمساكنتائج  16-2

 
 مجهورية كور� مدعوة إىل تقدمي معلومات عن حالة الرب�مج التجرييب للجامعة العاملية ملصايد األمساك. إنَّ  •
 

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس للدورة السادسة والثالثني للجنة مصايد األمساك  -17
 
من  1من املادة  1يُطلب من اللجنة انتخاب أعضاء مكتب الدورة السادسة والثالثني للجنة وفًقا للفقرة  •

 الئحتها الداخلية.
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة والثالثني للجنة مصايد األمساك  -18
 
 والثالثني.إنَّ اللجنة مدعوة إىل اختاذ قرار بشأن موعد ومكان انعقاد دورهتا السادسة  •
 

 اعتماد التقرير  -19
 

 مسألة إجرائية.
 


