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 2022السنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية 
 

 املوجز
ا وكمتهي اتدا ري  2022تلخص هذه الوثيقة أهداف السنننننننننننننننة الدالية ملبننننننننننننننيةد ارفية ات  ية ار يي  امليئية ا   ية 

 شنننننن م اعد مبننننننيةد ارفية  COFI/2022/INF.9ا COFI/2022/4ل الوثيقتني اال تفيل هبي اإجنيزاهتي. اهي تكم  
 صغرية النطيق اا   ية.

 قبل اللجنةمن  ااملقرتح اختاذه اتاإلجراء

 اللجنة مدعوة إىل: إم  
   ا وكمتهي اتدا ري اال تفيل  2022ي أبهداف السننة الدالية ملبنيةد ارفية ات  ية ار يي  امليئية اإل يطة علم

 هبي اإجنيزاهتي اليت حتققت  ىت اآلم؛ 

  تفيالت الأا اعد ا 2022ااختيذ إج ا ات لال تفيل ابلسنننننننننننة الدالية ملبننننننننننيةد ارفية ات  ية ار يي  امليئية 
؛ اال سننننيمي اال تفيالت اليت ختبننننع مييدنننن ة لقيياة منظميت صننننغي  البننننيياةن السنننننة  ىت ختيماخليصننننة هبي 

 ارفية.  امستز عيارفية  بيةداالعيملني يف م

  ارفية ات  ية ار يي  امليئية  الدالية ملبيةدقرتا يت  ش م كيفية حتسني اال تفيالت ا يلية ابلسنة ابتقدم الا
 عقب اختتيممن أجل مواصلة اعد املبيةد ات  ية ار يي  امليئية صغرية النطيق )السنة الدالية(  2022ا   ية 

زةد من املتسنننننلي   أ() شننننن م مي ةلي:  اقرتاح إج ا اتالسننننننة الدالية اال سنننننيمي عب تو ري ةي و ملموسنننننة أا 
ج القطيعيت  ا اتعزةز إا و()ة صغرية النطيق على املستوةني القط ي ااإلقليمي؛ البو  على القطيعيت الف عي

 الف عية صغرية النطيق يف توصييت السييسيت الوطنية االبامج اإلمنيئية. 

http://www.fao.org/
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 Nicole Franzالسيدة 

  مسؤالة ختطي  املبيةد

 Nicole.Franz@fao.orgالبةد اإللكرتاين: 
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 مقدمة عن السنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية -أّوًل 

 وأهدافها 2022لعام 
، اا قت جلنة مبننننيةد ارفية على اخلطوت التوجيهية الطوعية لبننننميم اسننننتدامة مبننننيةد ارفية 2014يف عيم  -1

اليت تكم ل مدانة السننلوة  شنن م )اخلطوت التوجيهية الطوعية( صننغرية النطيق يف سننييق ارمن الغذائي االقبنني  على الفق  
 البيد ال ديد.

زاياة الوعي العننيم االرتاةج لتعزةز املعنني ف  ول ثقنني ننة اتسننننننننننننننعى اخلطوت التوجيهيننة الطوعيننة يف  لننة أمو  إىل   -2
مبننيةد ارفية صننغرية النطيق ااا هي امسننيطتهي اطيقيهتي الكيمنة ابلنظ  إىل املعي ف املتوا ثة االتقليدةة امي ةتبننل هبي من 

 قيوا ا  ص. 
إبعالم سننننة االية ملبنننيةد ارفية ايف هذا البننندا، أق ت الدا ة اليينية االيالثوم للجنة مبنننيةد ارفية اقرتا  ي  -3

ات  ية ار يي  امليئية ا   ية لتوعية ال أي العيم اا كوميت أبطية اعتميا سنننييسنننيت ا  امج عيمة نداة من أجل تعزةز هذا 
 بال  ا وكمة البعيفة   يت تعيين من قيوامع إةال  اهتميم خيص للمنيطق ال ةفية اركي  ضعف ي ال، النشيت  ط ةقة مستدامة

 ي.ي مستدام  عن اخنفيض القد ة على استخدام املوا ا الطييعية ات  ية ار يي  امليئية امبيةد ارفية استخدام  
االية ملبنننيةد ارفية ات  ية  سننننة   2022 عيماأعلنت الدا ة السنننياسنننة االسنننيعوم للجمعية العيمة لةمد املت دة  -4

دا  الوكيلة ال ائدة ابلتعيام مع منظميت اأجهزة معنية أخ ى   ةة االز اعةارغذ منظمةمع اضننننننطالع ار يي  امليئية ا   ية 
 يف منظومة ارمد املت دة. 

 يف مي ةلي:  2022اتتميل أهداف السنة الدالية ملبيةد ارفية ات  ية ار يي  امليئية ا   ية لعيم  -5
النهوض مبسننننتوى الوعي العيملي مبسننننيطة مبننننيةد ارفية ات  ية ار يي  امليئية ا   ية صننننغرية النطيق يف التنمية  (1)

املسننننننتدامة ا همهي ااإلج ا ات املتخذة لدعمهي، ا شننننننكل ندا أكي  يف مي ةتعلق ابرمن الغذائي االتغذةة االقبنننننني  
 على الفق  ااستخدام املوا ا الطييعية؛

ا   يني  مبننيةد ارفيةارفية االعيملني يف  سننتز عياموا  االتعيام  ني صننغي  صننيياي ارفية اتشننجيع ا  (2)
 ينهد، اكذلك مواصننلة تعزةز قد اهتد على  اا كوميت االشنن كي  ال ئيسننيني اآلخ ةن على طول سننلسننلة القيمة ايف مي

 . حتسني االستدامة يف مبيةد ارفية ات  ية ار يي  امليئية احتسني تنميتهد االجتميعية ا  يههد
اتعرتف السنننة الدالية أبم املبننيةد ات  ية ار يي  امليئية ا   ية صننغرية النطيق تنطوي على إمكيدت   ةدة لتعزةز  -6

ات يف النظ  كيفية  بنننند ارغذةة ااملنتجيت امليئية اةهيزهي اتوزةعهي اابلقيئمني على د الز اعية االغذائية يف مي ةتعلق التغري 
 هذه العملييت ااملستفيدةن منهي.

 2022طرائق تنفيذ السنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية  -اثنًيا

، املؤلفة من 2022لدالية ملبنننننيةد ارفية ات  ية ار يي  امليئية ا   ية لعيم تقوم اللجنة التوجيهية الدالية للسننننننة ا -7
ال تفيالت اب صنننننننننننننندا  التوجيهيت املتعلقةأعبنننننننننننننني  من ارقيليد السننننننننننننننيعة للمنظمة امن جهيت  يعلة من غري الدال إب

 الدالية.  ابلسنة
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اتقوم خطة العمل العيملية للسنننننة الدالية مجفز  يع أصنننن يو املبننننل ة على العمل للمسننننيطة يف النواتج ار  عة  -8
 املتوقعة: 

 زاياة الوعي  (1)
 اتعزةز التفيعل  ني العلوم االسييسيت  (2)
 امتكني أص يو املبل ة  (3)
 االش اكيت. (4)

ااالسننننننننتدامة  ،ااالسننننننننتدامة االقتبننننننننياةة ،سننننننننيع  كيئز هي: االسننننننننتدامة اليي ية  ني  علىخطة العمل العيملية  اقد صننننننننيغت
االقد ة على البنموا؛ اهي تدعو إىل  ،اارمن الغذائي االتغذةة ،ااملسنيااة  ني اجلنسنني ااإلنبنيف ،اا وكمة ،االجتميعية

 هنج مستند إىل  قوق اإلنسيم ملعيجلة أاجه الالمسيااة. 
كيخلطوت   ،ة انطالق لتنفيذ مدانة السنننلوة  شننن م البنننيد ال دنننيد االواثئق املتبنننلة هبياتشنننكل السننننة الدالية نقط -9

 رت يةالاخلطوت التوجيهية اجلدةدة  شننننن م  غةبنننننييلالتوجيهية الطوعية لبنننننميم اسنننننتدامة مبنننننيةد ارفية صنننننغرية النطيق، ا 
تند ج ضنننننمن عقد ارمد  أهني املسنننننتدامة. كميااإلج ا ات امللموسنننننة  شننننن م حتقيق أهداف التنمية ، ة يي  امليئيةل ال دنننننيدة

 مبيةديف  االعيملنيارفية  ستز عيي  مزةد من البو  على صغي  البيياةن ام  صة لتسل   امتي لاملت دة للز اعة ارس ةة 
 ا   يني. ارفية

 مواا االتبيل متي ة للجمهو  على صف ة السنة الدالية على اإلنرتنت.  اإم   -10
منشنننننو  متبنننننل مببنننننيةد ارفية ات  ية  1 200، متت مشننننني كة أكي  من 2022أاي  من عيم امجلول دنننننه  ميةو  -11

ار يي  امليئية صنننغرية النطيق عب  سنننيابت املنظمة على اسنننيئل التواصنننل االجتميعي ااسنننتقطيت صنننف يت موقع السننننة 
 مشيهدة.  100 000الدالية أكي  من 

 2022الحتفالت ابلسنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية  -اثلثًا
 وإجنازاهتا حىت اآلن

أنشنننننننن ت ثال  د قلتتفيات مبننننننننيةد ارفية ات  ية ار يي  امليئية صننننننننغرية النطيق تفيام  كيري ا  ني إقليد ا خ . ا  -12
اإقليد أم ةكي  ،ي ة مبنننننننننيةد أفية غ و اسننننننننن  ارطلسنننننننننيهل عالتي  قليداإلجليم إقليمية يف إطي  السننننننننننة الدالية من أجل 

 اإقليد أم ةكي اجلنو ية تييع ي.  ،الوسطى
مبي يف ذلك من خالل  فل  2021نو مب تشنننن ةن الييين  19اقد أطلقت السنننننة الدالية ابلوسننننيئل اال رتاضننننية يف  -13

السننننننننة  اللجيم اإلقليمية اآلنفة الذك . اقد أطلقتقليمي يف أم ةكي الالتينية االكي ةيب من تنظيد اإل على املسنننننننتوى إطالق
 . 2022مي س  ذا   31ابلوسيئل اال رتاضية إلقليد احملي  اهليائ يف  الدالية

، اغيد اتنزانيي 2021اعقدت  عيلييت إلطالقهي على املسننتوى الوطيف يف كل من أاغندا يف نو مب تشنن ةن الييين  -14
 .2022، ادميييي يف ةونيو  زة ام 2022، ازامييي يف ميةو أاي  2022ات كيي اأاز كستيم يف مي س  ذا  
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ط   ي  44ك ط اف مؤةدة للسننننة الدالية  لم عموعهي   جهيت أخ ى لدام امنظميت غري  كومية ا  دننني كتاقد  -15
 اقت كتي ة هذا التق ة .

 ي غري ديمل ر  ز مييا ات السنة الدالية.اتقدم هذه الوثيقة ع ض   -16

 زايدة الوعي

زاياة الوعي مسننن لة ابلغة ارطية لبنننميم اسنننتدامة مبنننيةد ارفية ات  ية ار يي  امليئية صنننغرية النطيق على تعد   -17
املدى اليعيد من خالل تييال املعلوميت ااخلبات مع عموعة ااسعة من اجلميهري على  يع املستوايت. ا ىت اقت كتي ة 

 ةتي عهي ، كمي أم هنية نش ة إخيي ةة ده ةة  ش م السنة الدالية 1الية  عيلية للسنة الد 60هذه السطو  مت تنظيد أكي  من 
 مشرتة.  1 000 واىل 

 السنة الدالية مي ةلي:   ش متشمل الفعيلييت املختي ة اليت ج ى تنظيمهي ا  -18
  مبنيسننننننية نداات عب اإلنرتنت: ميل نداة  امل أة اتغري التيي : كيفية كسنننننن  الت يز  اليت نظمتهي  كومة الن اةج

 اليوم الدايل للم أة مع كينيي امالاي اتنزانيي؛ ا ش م اعد إنشي  ديكة لرت ية ار يي  امليئية يف منطقة املغ و الع يب.
 خمتلطة: ميل املؤمت  الوزا ي املعيف ابلتعيام يف مبننننننننننننننيةد ارفية ة ق ط ة اجيهية أا ت معقواة  ط ةقة عيليي

يف املغ و؛ ا لقة العمل اجلميعية الدالية  2022ي  ارطلسي يف  باة  دييت  ني الدال ار  ةقية املطلة على احمل
لدعد العيملني يف مبنننننيةد ارفية  شننننن م اخلطوت التوجيهية الطوعية لبنننننميم اسنننننتدامة مبنننننيةد ارفية صنننننغرية 

 مؤمت  ؛ ا د  جينيب للسنننننننننة الدالية يف2022النطيق، االنسنننننننني  يف مبننننننننيةد ارفية يف اهلند يف أ  ةل نيسننننننننيم 
 .2022 نيطني  الذي عقد يف ابالا يف أ  ةل نيسيم 

  الع اض أا الدا ات: ميل ا وا  اإلقليمي من أجل  ني  القد ة على البننننننننننموا االتكيا يف عيل مبننننننننننيةد
قية ارفية ات  ية ار يي  امليئية ا   ية يف اجلنوو ار  ةقي الذي نظمته اجلميعة اإلمنيئية للجنوو ار  ةقي؛ ااتفي

 يف مالاي. 2022تيي   نغوةال يف أ  ةل نيسيم 
ي للسنننننة الدالية  شنننن م مواضننننيع نداة ميل ارمن الغذائي االتغذةة مقيال   33اقد مت نشنننن   و  -19  امطيوع ي خمبننننبنننن 

لدعد  ايف علة سنننننننننيموا ا التي عة للتجمع الدايل INFOFISHمقيالت يف علة  -ااملسنننننننننيااة  ني اجلنسنننننننننني منهي مي ةلي: 
 مبيةد ارفية؛ العيملني يف
 تيو إلكرتاين مبو  عن السنة الدالية خيص إبقليد  سيي؛ ك 
 .اسلسلة معلوميت مبو ة عن مبيةد ارفية صغرية النطيق صيا ة عن املعهد الدايل لليي ة االتنمية 

 تعزيز التفاعل بني العلوم والسياسات

 ني العلوم  الوثيقتفيعل الة ار يي  امليئية صنننننننننننننغرية النطيق على تعتمد القطيعيت الف عية ملبنننننننننننننيةد ارفية ات  ي -20
اال تفيل   دند عملييت صننع السنييسنيت االق ا ات اليت تؤث  يف سنيل معيشنة اجلهيت املعنية هبي. اةعد  ة الذي االسنييسنيت

                                                      
  events/ar-aquaculture-fisheries-https://www.fao.org/artisanal/2022/انظ   1

https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/events/ar
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تشنني كية. اتشننمل ارنشننطة اليت مت الة املتعداة التخبننبننيت انشنن هي  يعي ي  ط ةقة ر ئيسننية جلمع ا ابلسنننة الدالية   صننة  
 تنظيمهي أا التخطي  هلي يف هذا النطيق مي ةلي:

  دننننننننننننيكة ارمجي املؤمت  العيملي ال ا ع  شنننننننننننن م مبننننننننننننيةد ارفية صننننننننننننغرية النطيق من سننننننننننننلسننننننننننننلة مؤمت ات 
Too Big To Ignore ؛ 2022عيم  طيلة 

  تنيالت هي ة مبنيةد أفية غ و اسن  ارطلسني املعنية ابلسننة الدالية ال اا   القطيعية  ني املبنيةد ات  ية
 ار يي  امليئية صغرية النطيق يف منطقة الكي ةيب من أجل إ ديا عملييت صييغة السييسيت االقوانني. 

 د ارفية ات  ية ار يي  امليئية صغرية مطيوعيت املنظمة مبي  يهي تلك املتعلقة  ننننننننننننننن النسي  اال جيل يف مبية
ا شننننن م  إصنننننالح النظد  النطيق يف  سنننننيي: ا واجز االقيوا االف ص يف سنننننييل املسنننننيااة اسنننننيل املعيشنننننة امل مونة 

اجليدة   سننننننننننيي: املمي سننننننننننيتاإلةكولوجية امليئية املنتجة من قيل اجملتمعيت احمللية امنظميت صننننننننننيياي ارفية يف 
 النجيح . ااال تكي ات اقبص

 للدعوة إىل  2022 نيسننننننيم   ااال تكي  نظمته جيمعة اا  السننننننالم  تنزانيي يف أ  ةلو للي  خمبننننننص أسننننننيوع
 زاياة الي و  ال امية إىل معيجلة الت دايت اليت تعرتض إمني  مبيةد ارفية ا   ية صغرية النطيق.

  يف أاغندا اكذلك قيم منتدى سنن ي  2022م ، نُظد مؤمت  اايل  شنن م املبننيةد ا   ية لعي2022يف سننيتمب أةلول
 النكي ملبيةد ارفية صغرية النطيق  عقد مؤمت  عن  صيد ارفية لل يية  ليلدام جنوو اجنوو د ق  سيي. 

  وا    يع املسننتوى للوز ا  املعنيني مببننيةد ارفية يف منطقة الي   الكي ةيب  شنن م مسننتقيل املبننيةد ات  ية 
 .2022ة النطيق يف سييق االقتبيا ارز ق خالل الفبل ال ا ع من عيم ار يي  امليئية صغري 

 متكني أصحاب املصلحة

يل يف ا مي تفتق  مبننننننننيةد ارفية ات  ية ار يي  امليئية صننننننننغرية النطيق إىل التمييل الفع  يف العدةد من ارقيليد كيري   -21
ارفية من  مبيةدارفية االعيملني يف  امستز عيعملييت صنع الق ا  ذات البلة. ا غية متكني صغي  صيياي ارفية 

االخن ات كشننن كي  متسنننياةن يف ميل هذه العملييت، من البننن ا ي أم ةسنننتفيداا من تنمية القد ات دننن هند دننن م منظميهتد.  
ييسنننيت اةلزم  ذل جهوا موازةة للعمل مع الوكيالت ا كومية ااملشننن  عني اال سنننيمي يف صنننييغة أط  تشننني كية للقوانني االسننن

 للنهوض مبجيل العمل هذا. اتتبمن  عض ارميلة ارخ ى:  منيسب السنة الدالية مبيي ة سييق ااعتمياهي. اإم  
 إقليد أم ةكي الالتينية االكي ةيب. -22

  منتدى أم ةكي الوسننطى املعيف اب ميةة االجتميعية او اف العمل الالئق يف املبننيةد ات  ية ار يي  امليئية صننغرية
اضنننننننع هبدف لوزا ات املسنننننننؤالة عن ا ميةة االجتميعية االعمل الالئق رجل ا 2022يف ميةو أاي   ي عقدالذ النطيق

 ار يي  امليئية يف نظد ا ميةة االجتميعية الوطنية. امستز عيتوصييت للسييسيت العيمة  ش م إا اج صغي  البيياةن 
  أال مؤمت  رم ةكي الوسنننننطى  شننننن م مبنننننيةد ارفية ات  ية ار يي  امليئية صنننننغرية النطيق يف سنننننيتمب أةلول

ااقرتاح  ،احتدةد العوامل اليت تع قل التنمية املسننتدامة ،من أجل اسننتع اض  يلة كل من القطيعني الف عيني 2022
  خي طة ط ةق لتذليلهي. 

 يع ا رتاضي لتشجيع إنشي  ديكة أم ةكي الوسطى لرت ية ار يي  امليئية صغرية النطيق.ااجتم 
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  اا اسنننننيت اسنننننتقبنننننيئية على البنننننعيد الوطيف رعبننننني  جلنة أم ةكي اجلنو ية التي عة للسننننننة الدالية من أجل
ااملسننننننيااة  ني  اسننننننتع اض  يلة  ا طيت مبننننننيةد ارفية ات  ية ار يي  امليئية صننننننغرية النطيق اسننننننالسننننننل القيمة

اجلنسنننني ااسنننتهالة ارفية اقبنننص النجيح؛ ا شننن م سنننالمة ارغذةة الي  ةة اجواة منتجيت مبنننيةد ارفية 
بننننيت السننننييسننننيت مع النتيئج ال ئيسننننية اتوصننننييت خصننننغرية النطيق. اسننننوف تسننننرتدنننند هبي التقي ة  املوجزة امل

 يةد ارفية ات  ية ار يي  امليئية صغرية النطيق. السييسيت العيمة للسلطيت ااجملتمعيت احمللية من أجل اعد مب
  ااجتميعيم ا رتاضننننننننييم عن اسننننننننتهالة ارفية اعن إنشنننننننني   ا طيت ملبننننننننيةد ارفية ات  ية ار يي  امليئية

على التوايل؛ امؤمت  ا رتاضننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني يف  2022صغرية النطيق يف أم ةكي اجلنو ية يف ةونيو  زة ام اأغسطس  و 
لتقدمي النتيئج ال ئيسننية للد اسننيت االسننتقبننيئية االتوصننييت على املسننتوى الوطيف من  2022ييين نو مب تشنن ةن ال

 .2022كل  لد لدعد السنة الدالية مي  عد عيم 
 إقليد أ  ةقيي -23

  املييا ات اليت ةقواهي االحتيا ار  ةقي ملنظميت البنننننيد ا  يف مبي يف ذلك التبننننني ة  ااملشننننني كة يف عملييت
 فعيلييت ذات البلة على املستوى اإلقليمي.السييسيت اال

   رجل أعبيئه.  2022قيم احتيا البيياةن ا   يني يف احملي  اهلندي إبطالق السنة الدالية يف مي س  ذا 
  مشيل أ  قييإقليد الش ق اراىن ا  -24

   للمسننيطة االجتميعية ااالقتبننياةة للم أة يف مسنن  ملنظميت مبننيةد ارفية صننغرية النطيق مع تقييد إج ا
 ؛يف اإلقليد الف عي للمغ و الع يب قطيع مبيةد ارفية صغرية النطيق

 يف  لدام  املهنية يتاا ات تد ةيية على  وكمة مبنننننننننننيةد ارفية صنننننننننننغرية النطيق ااملهي ات امليلية للمنظم
 ؛ املغ و الع يب

  يف مشيل أ  ةقيي؛ االتقنييت املتوا ثةاضع  ه س مبعدات البيد صغري النطيق 
 يف 2022ملبنننيةد ارفية ات  ية ار يي  امليئية ا   ية لعيم ال تفيل ابإلطالق ال في للسننننة الدالية ل  يدةو 

 ؛املت دة الع  ية اإلمي ات
 لإلمي ات الع  ية املت دة ، مع املشنننننننني كة الفيعلة 2020خالل مع ض إكسننننننننيو ايب من النداات  سننننننننلسننننننننلة

تشنن ةن )يف الفرتة املمتدة  ني نو مري  االي  ةن اسننلطنة ُعميم االكوةت ااململكة الع  ية السننعواةة االن اةج االيمن
 (2022 ذا  امي س  2021الييين 

  الدايل للي اة السننننننننمكية السننننننننعواياملع ض ا املؤمت  جلسننننننننيت عيمة ا لقيت نقي  خالل (SIMEC)  يف
، ال اعي ال في (2022دننننننننننننننينننننيت  باة   1كنننننينوم الينننننيين إىل ةننننننية   30من )اململكنننننة الع  ينننننة السننننننننننننننعواةنننننة، 

 .2022_لعيم_ا   ية_امليئية_ار يي _ات  ية_ارفية_الدالية ملبيةد_لسنةن#ال
  يف  مؤمت  اجلمعية العيملية لرت ية ار يي  امليئيةخالل اإلقليمي  املميلكلمة  ئيسية ألقيهي املدة  العيم املسيعد

 .2022 ذا  ، يف  هو ةة مب  الع  ية يف مي  2021لعيم  أ  ةقيي
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 أا ااب ا سيي الوسطى. -25
 عمل إقليمية  ول ممي سيت مي  عد ا بيا اليت تتيعهي اجلهيت الفيعلة يف سلسلة قيمة ت  ية ار يي    لقة

 ؛2022امليئية يف مي س  ذا  
   ؛ 2022 لقة عمل  ش م ارخالقييت يف مبيةد ارفية ات  ية ار يي  امليئية صغرية النطيق يف ميةو أاي 
  لقيت عمل ةمع  ني صننغي  البننيياةن من   نسنني ااملغ و االسنننغيل اإسننيينيي يف مه جيم التقيليد الي  ةة 

 ؛2022يف سيت  ف نسي يف أ  ةل نيسيم 
  اا ات ملنتدى مبيةد ارفية البغرية النطيق التي ع للهي ة العيمة ملبيةد أفية الي   ار يض املتوس  من

اكنننذلنننك من أجنننل الننندال )من  ني أمو  أخ ى  2022أجنننل تنمينننة القننند ات اتينننيال اخلبات على امتنننداا عنننيم 
 ؛(ةارعبي  غري ارا ا ي

  التنوع الييولوجي ارا ايتيكي  الييين: محيةةاا ة السننننننة الدالية لدى املؤمت  الدايل- AdriBioPro2022 ،
 .2022اجليل ارسوا، ةونيو  زة ام 

 .احملي  اهليائ -إقليد  سيي -26
 مبننننننيةد ارفية  لقيت عمل ا عيلييت لةعبنننننني  االشنننننن كي  مبي يف  نظد التجمع الدايل لدعد العيملني يف

اال تفيل  - 2022فية ات  ية ار يي  امليئية ا   ية لعيم ذلك  لقة عمل آلسنننننننننيي: السننننننننننة الدالية ملبنننننننننيةد ار
 .2022مببيةد ارفية صغرية النطيق املستدامة ااملنبفة يف ابنكوة يف ميةو أاي  

 الشراكات

 أص يو املبل ة على تعزةز الش اكيت اإنشيئهي. اتشمل ارميلة على ذلك:  يةتسيعد السنة الدال -27
  ارفية صنننننننغرية النطيق التي ع لبننننننننداق الد يع عن اليي ة ابعتيي ه منب ا ةتي  للشننننننن كي  امل كز املعيف مببنننننننيةد

 املبيةد صغرية النطيق اتقيسد اخلبات اتنظيد الفعيلييت.يل االخن ات يف املواضيع ذات البلة يف ع
 مد املت دة السنننننننيمية مييا ة السننننننننة الدالية للز اعة ارسننننننن ةة اليت ةقواهي م كز احملي  الوا د مع مفو ضنننننننية ار

 ااجلهيت الفيعلة يف ، قوق اإلنسننيم امنظمة ارغذةة االز اعة إلدنن اة املق  ةن اخليصننني املعنيني مجقوق اإلنسننيم
مبنننيةد ارفية البنننغرية النطيق ااملييا ات ذات البنننلة من قيل املعهد الدامن كي  قوق اإلنسنننيم ا  عيل الي و 

 يم يف مبيةد ارفية ات  ية ار يي  امليئية صغرية النطيق. ق  قوق اإلنسيمن أجل النهوض  تطي

 النظر إىل ما بعد السنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية -رابًعا
 2022لعام 

اللجنة مدعوة إىل اختيذ  . اإم  2023سنننننوف تسنننننتم  اال تفيالت ابلسننننننة الدالية  ىت هنيةة السننننننة يف مطلع عيم  -28
م و إج ا ات أا اعد اال تفيالت ابلسنننة الدالية اال سننيمي اال تفيالت اليت ةقواهي مييدنن ة صننغي  صننيياي ارفية االعيمل

 ارفية. مستز عيارفية امنظميت  مبيةديف 
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ةة امليئية مي  عد يف كيفية تقدمي أ بننننننننل اعد لبننننننننغي  منتجي ارغذ نظ  ملي يسنننننننننة لل الدالية هيكمي أم السنننننننننة  -29
 .2022 عيم
الذي تقواه املنظمة  2028-2018ايف هذا البدا ميكن االستفياة من عقد ارمد املت دة للز اعة ارس ةة للفرتة  -30

 من أجل مواصلة ضميم إا اج الدعد ملبيةد ارفية ات  ية ار يي  امليئية صغرية النطيق يف عمل املنظمة.
تقدمي مقرت يت  ول كيفية االسننننننننتفياة من اال تفيالت ا يلية ابلسنننننننننة الدالية من طلب إىل أعبنننننننني  اللجنة اةُ  -31

اال سننننيمي عب تقدمي  ،أجل مواصننننلة اعد مبننننيةد ارفية ات  ية ار يي  امليئية صننننغرية النطيق  عد انقبنننني  السنننننة الدالية
طيعيت الف عية صننننغرية النطيق على ي  البننننو  على القحتسننننني تسننننل   أ()ةي و ملموسننننة أا إج ا ات مقرت ة  ول كيفية: 

تعزةز إا اج القطيعيت الف عية صغرية النطيق يف توصييت السييسيت االبامج اإلمنيئية ا  و()البعيدةن الوطيف ااالقليمي؛ 
 COFI/2022/4مننع منن اعنننننننية املننعننلننومنننننننيت الننوا اة يف هنننننننذه الننوثننيننقنننننننة اكنننننننذلنننننننك املننعننلننومنننننننيت الننوا اة يف الننوثننيننقننتننني 

 .COFI/2022/INF/9ا


