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 قرارات وتوصيات الدورة احلادية عشرة للجنة الفرعية املختصة
 التابعة للجنة مصايد األمساك برتبية األحياء املائية
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 املوجز
 برتب ذذذة ااء ذذذسي املذذذسئ ذذذة  ةصذذذذذذذذذذذذذذذذاملخلسديذذذة ع ذذذذذذذذذذذذذذد  لل نذذذة ال دع ذذذة ص هذذذال الوة اذذذة النلذذذسئة الدئ ةذذذذذذذذذذذذذذ ذذذة للذذذ     ا ذذذتلخ  
 .COFI/2022/INF/14اللاديد ملسح ضمن الوة اة    (.COFI/AQ/XIالوة اة )

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل اللجنة
 : الا سم مبس يلي إن الل نة م عو  إىل

  املصسدقة على تاديد ال     ا سدية ع د  لل نة ال دع ة املخلصة برتب ة ااء سي املسئ ة؛ 

    توج هسهتس لوضذذع  تا مي  ، اخلطوط اللوج ه ة للرتب ة املةذذل امة ليء سي املسئ ةاإلءسطة ابللا م احملدز يف صذذ س ة
 د االجلمسع املابل لل نة ال دع ة املخلصة برتب ة ااء سي املسئ ة.الص غة النهسئ ة للم د ع قبل انعاس

   توج هسهتس ب أن ملسبعة املةسئل املطد ءة. تا مي 

 مضمون هال الوة اة إىل: ب أنميكن توج ه أي اسل ةس ات 
 Matthias Halwartالة   

 برتب ة ااء سي املسئ ةأمني الل نة ال دع ة املخلصة 

 Matthias.Halwart@fao.orgالربي  اإللكرت ين: 
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 مقدمة -لا أو  
 
ُعا ت ال     ا سدية ع ذذد  لل نة ال دع ة املخلصذذة برتب ة ااء سي املسئ ة اللسبعة لل نة مصذذسي  اامسظ يف منظمة  -1

.  ق  ءضذذذذذذذذذذذد ال     2022مسيو/أاي   27إىل  24من يف ال رت  إيطسل س  ،اا اية  الز اعة ابلوسذذذذذذذذذذذسئل االمرتاضذذذذذذذذذذذ ة يف   مس
 مداقبون  ،عن  كسللني من الوكسالت امللخصذذذصذذذة ليمد املل     ممثالن اةنسن من ااعضذذذسي يف املنظمة  مداقا  اء  107

 ن مثسين منظمست ءكوم ة د ل ة  مثسين منظمست  ري ءكوم ة د ل ة. ع
 
 Belemaneالةذذذذذذ    )الل نة ال دع ة( ال دع ة املخلصذذذذذذة برتب ة ااء سي املسئ ة  تدأس ال     ا سدية ع ذذذذذذد  لل نة -2

Semoli  .من جنوب أمديا س 
 
 سذذذذذعسد  الةذذذذذ    (ملنظمة)انظمة اا اية  الز اعة ملامل يد العسم  ، ألاى كلمة الرتء ا كل من ال كلو  شذذذذذو د ن و -3

Miguel Garcia Winder،   .س ري املكة ك  ممثلهس ال ائد ل ى  كسالت اامد املل    اليت توج  ماس هس يف   مس 
 
بل  كس  ئ ًةس لل نة الص س ة.  ضمت جلنة الص س ة من  Patrick Sorgeloos انلخبت الل نة ال دع ة الة    -4

املل    لربيطسن س العظمى  آيدلن ا  بل  كس  جنوب أمديا س  شذذذ لي  الصذذذني  عمسن  كسبو مريدي  كمبوداي  اململكةكال من 
 .  ال مسل ة  الند ية  هنغس اي  ال سابن

 

 نتائج الدورة -اثنياا
 

 تنفيذ توصيات الدورات السابقة للجنة الفرعية املختصة
 برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك

 
الذذذ   ات  أعدبذذذت عن تاذذذ يدهذذذس لعمذذذل املنظمذذذة يف أةنذذذت الل نذذذة ال دع ذذذة على العمذذذل املن ذذذا أةنذذذسي مرت  مذذذس بني  -5

.  أبدزت الل نة ال دع ة أمه ة تدب ة ااء سي املسئ ة ابلنةذذذبة إىل اامن الغاائي  اللغاية  سذذذبل 19-االسذذذل سبة جلسئ ة كوم  
هو  ب وائ  الع ش  اللنم ة االقلصذذذذذذذذذذذذذذسدية  الصذذذذذذذذذذذذذذ ة العسمة.  أعدبت الل نة ال دع ة عن   بلهس يف زايد  إبال  عسمة اجلم

 اامسظ  منل ست مصسي  اامسظ.
 
 أةنت الل نة ال دع ة على جهود املنظمة ب ذذذذذذذذذذذأن الةذذذذذذذذذذذنة ال  ل ة ملصذذذذذذذذذذذسي  اامسظ  تدب ة ااء سي املسئ ة ا دم ة  -6

على أمه ة صذذغس  مد   ااء سي املسئ ة ءوا العس .  شذذ عت الل نة ال دع ة ا ع ااعضذذسي على االءل سا ابلةذذنة  ت  أك  
  صذذذذذذذذذذذغس ال  ل ة ملصذذذذذذذذذذذسي  اامسظ  تدب ة ااء سي املسئ ة ا دم ة،  على ا سز إجدايات لزايد  إشذذذذذذذذذذذداظ الصذذذذذذذذذذذ سدين ا دم ني 

  .مةلز عي ااء سي املسئ ة
 
ل دع ة عن تا يدهس للعمل امللواصذذذذذل للمنظمة ب ذذذذذأن اامن الب ولوجي  صذذذذذ ة ا  وا ت املسئ ة،  أعدبت الل نة ا -7

ن ة ب أن املواض ع زات  لوج هست الالالل نة ال دع ة   ق   ت ش عت املنظمة على مواصلة دعد أن طة تنم ة الا  ات. 
 بت خبطة عمل املنظمة ب أن ماس مة مضسدات امل كد ابت. الصلة،   ء  
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بذذت الل نذذة ال دع ذذة ابعلمذذسد لطذذة العمذذل العذذسمل ذذة ب ذذذذذذذذذذذذذذذأن صذذذذذذذذذذذذذذون املوا د الو اة ذذة املذذسئ ذذة لي ذذايذذة  الز اعذذة   ء   -8
،  سلطت الضوي على ضد    اللوسع للموا د الو اة ة املسئ ة العسملي املعلومست نظسم  إبن سي تطويدهس   اسلخ امهس املةل ام

 اانواع الو اة ة يف تدب ة ااء سي املسئ ة.يف اعلمسد الرتب ة االنلاسئ ة لل ةني 
 
ت أبمه ذذة لذذسا اا لويذذة الربال ذذة املعنون  أقد   ،بذذت الل نذذة ال دع ذذة ابعلمذذسد اإلطذذس  االسذذذذذذذذذذذذذذرتات  ي للمنظمذذة  ء   -9

 .حبةا االقلضسي ،"الل وا ااز ق" لل ا ق الل وا املطلوب للنظد الغاائ ة املسئ ة
 

دت ضذذد     ضذذع اسذذرتات   ة  اضذذ ة للطويد تدب ة ااء سي املسئ ة املةذذل امة،  شذذ   ب علًمسالل نة ال دع ة  أءسطت  -10
 النظد يف  ،على ا سجة إىل الرب مة العسملي امللكسمل لرتب ة ااء سي املسئ ة املةذذذذذذذذذذل امة الاي سذذذذذذذذذذبق أن دعس ااعضذذذذذذذذذذسي إل ه

 الربالي.م د ع اخلطوط اللوج ه ة لرتب ة ااء سي املسئ ة املةل امة كأسسس للعمل 
 

ت إبن ذذذذذسي مديق   ءب   ، أءسطت الل نة ال دع ة علمس إبعسد  ه كلة شذذذذذعبة مصذذذذذسي  اامسظ  تدب ة ااء سي املسئ ة -11
 بني اجلنةني من أجل معسجلة ملطلبست س سسة املنظمة ب أن املةس ا  بني اجلنةني على حنو أمضل.  معين ابملةس ا 

 
الل نة ال دع ة عمل املكلا لالا مرت  مس بني ال   ات،  شذذذذذذذذذذ عت اامسنة على اللواصذذذذذذذذذذل مع مكلا   ق   ت -12

ا ع ااعضسي لضمسن حتةني االتصسا  علىتعم د تاس يد اجلمسعست مكلا الل نة ال دع ة  جلنة مصسي  اامسظ،  كالك
  ال  سم ة. 

 
تن  ا اللوصذ ست الدئ ةذ ة لل نة  العسملني علىس  اخلرباي  اقرتءت الل نة ال دع ة أن تةذلعد  املنظمة عمل ة الل  -13

 ال دع ة.
 

 التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطوط التوجيهية للرتبية املستدامة لألحياء املائية
 

أةنت الل نة ال دع ة على املنظمة للعمل الاي أجنزته يف  ضذذع اخلطوط اللوج ه ة للرتب ة املةذذل امة ليء سي املسئ ة  -14
  تومري  ؤية  اضذذذذ ة ،ةالعمل على ه كل اخلطوط اللوج ه  .  أ صذذذذت الل نة ال دع ة املنظمة مبواصذذذذلة(للوج ه ةاخلطوط ا)

 بوضوح  اللصس .  ،للطويد تدب ة ااء سي املسئ ة على الصع   العسملي،   صف املةس ات اهلسدمة إىل حتا ق تلك الدؤية
 

 بلوقعهس  ضع لس طة طديق  اض ة لل  ي  العمل ة  ،اللوج ه ذةلخطوط ل زك دت الل نة ال دع ة ابامه ة ا سمة  -15
إىل اعلمسد اخلطوط اللوج ه ة من قبل ال     الثسن ة ع ذذذذذذد  لل نة ال دع ة.  يف هاا الصذذذذذذ د، أ صذذذذذذت بعمل ة  يت ت ضذذذذذذيال

د املنظمة  ؛  تعم  على توص ست هال ال     ح املنظمة م د ع اخلطوط اللوج ه ة بنسيً : تنا  كسللسيل  تلألف من ةالث لطوات
س ملةذذذسمهسهتد اخلط ة؛  تن ذذذرت املنظمة ابالشذذذرتاظ مع مكلا الل نة ال دع ة مديق امل ذذذد ع املنا   ح على ا ع ااعضذذذسي اللمسسذذذً
من كل إقل د لوضع اللمةست النهسئ ة على م د ع اخلطوط  مبس ي مل ممثلني ،يلألف من ااعضسي املهلمني سمهسم خمصصً 

 د ال     املابلة لل نة ال دع ة.  اللوج ه ة قبل انعاس
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 التقارير املرحلية عن تنفيذ أحكام مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد املتصلة
 برتبية األحياء املائية واملصايد القائمة على استزراع األمساك

 
با مة م  نة الةلوظ ب أن الص   الدش    ت عد ال  اسة االسلاصسئ ة ابعلبس هس أدا   مس زالت الل نة ال دع ة تاد   -16

 للا م احملدز على مد الوقت. لس مؤشدًا عسًمس  عن كوهنم     يف حت ي  اءل سجست ااعضسي مضاًل 
 

 اسذذذذذذذذذذذذذذة  الءظت الل نة ال دع ة بالق ت ين نةذذذذذذذذذذذذذذبة امل ذذذذذذذذذذذذذذس كة على الصذذذذذذذذذذذذذذع  ين العسملي  اإلقل مي يف هال ال  -17
ع اجلهود الدام ة إىل   ت ذذ   مهد أسذذبسب اا س  ع د اإلجسابت الوا د ل املةذذألة  االسذذلاصذذسئ ة،  طلبت إىل املنظمة حتل

  دعت ا ع ااعضسي إىل إكمسا ال  اسة االسلاصسئ ة.  ،تعزيز امل س كة امللةاة م هس
 

 للجنة مصايد األمساكتقرير أمانة اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك التابعة 
 

الءظت الل نة ال دع ة أن قطسع تدب ة ااء سي املسئ ة يزداد أمه ة ابلنةذذذذذذذذبة إىل إنلس  اا اية  اامن الغاائي على  -18
أمه ة تدب ة   شذذذذذذ  دت علىبت ابلعمل الاي تضذذذذذذطلع به املنظمة ب ذذذذذذأن الاضذذذذذذساي امللصذذذذذذلة ابلل س  ، الصذذذذذذع   العسملي.   ء  
 عن اامه ة امللزاي   للل س   ال  ل ة مبنل ست تدب ة ااء سي املسئ ة،  ال بة إىل االسذذذذلهالظ احمللي، مضذذذذاًل ااء سي املسئ ة ابلنةذذذذ

 من موائ  اجلمسع ة  اقلصسدية.  الكس مس يف تعزيز تنم ة هاا الاطسع  مس يدتبط ب
 

هب ف  ئ ةذذذي ااء سي املسئ ة، دت الل نة ال دع ة على أمه ة مواصذذذلة العمل يف لسا االتصذذذسا امللعلق برتب ة  شذذذ    -19
 . جتنا امل سه د اخلسطئة ل ى املةلهلكنيهو 

 

 بناء القدرة على الصمود يف قطاع تربية األحياء املائية لضمان األمن الغذائي والتغذية وسبل العيش
 

سبل لضمسن أن تزي  تدب ة ااء سي املسئ ة من  هت ئةبت الل نة ال دع ة بنهة النظد الغاائ ة  ابهل ف امللمثل يف  ء   -20
لنظد يف اابعسد الثالةة لالسذذذذذذل امة من أجل بنسي الا    على الصذذذذذذمود  اللوصذذذذذذ ست ا ق   تمد نة النظسم الغاائي العسملي،   

 ةوط اللوج ه اخلط يف م د ع أيًضس الدئ ة ة  اللوص ست الغاائ ة النظد هنة إبد ا الدئ ة ة.  أ صت الل نة ال دع ة ب    
 . لرتب ة ااء سي املسئ ة املةل امة

 
 سذذذذذذل طت الل نة ال دع ة الضذذذذذذوي على قسبل ة ألة د تدب ة ااء سي املسئ ة ابلصذذذذذذ مست  ءسالت الطوا  ،  شذذذذذذ  دت  -21

 ش  دت الل نة ال دع ة أيًضس على أنه ميكن  . بص ة لسصة على تداجع ق    الاطسع على الصمود يف  جه آاث  تغري املنسخ
لاطسع تدب ة ااء سي املسئ ة أن يلةذذذذد يف معظد ا سالت مب ز  نةذذذذب ة ماس نة بةذذذذسئد نظد اإلنلس  ا  واين اا ضذذذذي من لالا 

 . إنلس  كم ست أكرب من الرب ت نست ا  وان ة  اللةبا بلأةريات أقل على الب ئة  تغري املنسخ
 

دت دت أمثلة ملع د .  ش   الا    على الصمود   م  دت الل نة ال دع ة على أمه ة اللعس ن من أجل حتةني  ش    -22
ا على ال    اهلسم الاي تؤديه شذذذذذذذذبكست تدب ة ااء سي املسئ ة،  دعت إىل إن ذذذذذذذذسي تلك ال ذذذذذذذذبكست أ  الل نة ال دع ة حت ي ً 

  ة ع ن.  عن الب د اامحد  للزايد  تعزيزهس،  ال س مس ابلنةبة إىل أمديكس الالت ن ة  منطاة الب د الكس ييب، مضاًل 
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 - 20حدث خاص حول املؤمتر العاملي عن تربية األحياء املائية خالل األلفية +
 تربية األحياء املائية من أجل األغذية والتنمية املستدامة

 
 اجلهة   من املنظمة  شذذذذذذذذذذذذبكة مداكز تدب ة ااء سي املسئ ة يف إقل د آسذذذذذذذذذذذذ س  احمل ط اهلسد هنأت الل نة ال دع ة كاًل  -23

 )املؤاد(. 20الصذذذذذذذذذذذذذني ال ذذذذذذذذذذذذذعب  ة على جنسح املؤاد العسملي عن تدب ة ااء سي املسئ ة لالا اال  ة   اهو ي ة ,املضذذذذذذذذذذذذذ  ة أي
س إلشذذداظ طسئ ة  اسذذعة من أصذذ سب املصذذل ة س  هسمً س منلظمً ا عسمل ً  الءظت الل نة ال دع ة كالك أمه ة املؤاد بوصذذ ه منربً 

دت على  شذذذذذذذذ    ،دجست املؤاد،  الءظت جنسح ااسذذذذذذذذلوب املخللط يف عا  املؤادت با مة خميف تدب ة ااء سي املسئ ة،  أقد  
ال    اهلسم الاي جيا أن يؤديه منو تدب ة ااء سي املسئ ة املةذذذذذذل امة يف تلب ة االءل سجست اللغا ية للةذذذذذذكسن ا لا ع دهد 

 تعزيز ق    النظد الغاائ ة العسمل ة على الصمود. يف يف اللزاي    
 

 دعت الل نة ال دع ة املنظمة إىل مواصذذذذذذذذذلة الل ذذذذذذذذذ  ع على هال املؤادات،  عا هس  الءظت أن عا  مؤاد يف  -24
 .2030لطة عسم  ابلنةبة إىل س أيت يف الوقت املنسسا السلعدا  تنم ة تدب ة ااء سي املسئ ة املةل امة 2030عسم 

 
 ال يةذذلوجا أييع    ة اة اصذذ سب املصذذل ة   الءظت الل نة ال دع ة أنه على الد د من أن إعالن شذذنغهسي -25
ميكن النظد يف بعض اسذذذذذذذذذذذلنلسجست املنسق ذذذذذذذذذذذست املواضذذذذذذذذذذذ ع ة  يف بعض  إال أنه  مي من قبل ااعضذذذذذذذذذذذسي يف املنظمة، ا قد إ

  ااعضسي زلك ميكن تنس هلس يف س سق أعمسا املنظمة،  عن مس ياد   ،اللوص ست ال ن ة الوا د  يف اإلعالن، ءةا االقلضسي
 س يف زلك  ضع الص غة النهسئ ة للخطوط اللوج ه ة. مب
 

دت الل نة ال دع ة على أمه ة هنة النظسم اإليكولوجي ابلنةذذذذذذذذبة إىل تدب ة ااء سي املسئ ة، على الن و املبني  شذذذذذذذذ    -26
 مسظ. الصسد  عن جلنة مصسي  اا 2021اإلعالن ب أن اسل امة مصسي  اامسظ  تدب ة ااء سي املسئ ة لعسم  س يفأيضً 
 

عت املنظمة على العمل يف شذذذذذذداكة  الءظت الل نة ال دع ة مع اللا يد أمثلة ج ي   على اللعس ن ال  يل  شذذذذذذ    -27
 مع املبسد ات الوطن ة  اإلقل م ة  ال  ل ة للعزيز اسل امة تدب ة ااء سي املسئ ة. 

 
الصغري  النطسق ق  حي ز اجمللمعست ال اري   االسلز اع أقدت الل نة ال دع ة أبن إدمس  تدب ة ااء سي املسئ ة يف نظد  -28

س امللمثلة يف حتةني اامن الغاائي  اللغا ي،  زايد  اللنوع الب ولوجي الز اعي،  بنسي على اللص ي للل  ايت اا سع نطسقً 
الا    على الصمود بوجه تغري املنسخ،  طلبت املةسع   ال ن ة يف مس يلعلق بلن  ا هنة النظسم اإليكولوجي يف تدب ة ااء سي 

 املسئ ة. 
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 عشرة الثانية ابلدورةالرتتيبات اخلاصة  -اثلثاا
 

 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس للدورة الثانية عشرة للجنة الفرعية املختصة 
 برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األمساك

 
س لل     الثسن ة ع ذذد  لل نة ال دع ة.  Edgar Edmundo Lanz Sánchezانُلخا الةذذ    -29 من املكةذذ ك  ئ ةذذً

 ئًبس أ ا للدئ س.  أع   انلخسب ممثلي كل من إن  ن ةذذذذذذذذذ س  جنوب  من تدك س Burcu Bilgin Topçu انلخا الةذذذذذذذذذ   
  أمديا س  م  ي  بل  كس على اللوايل يف منسصا النسئا الثسين  الثسلث  الدابع  اخلسمس للدئ س.

 
 يلألف املكلا من املكةذذذذذذ ك  تدك س  إن  ن ةذذذذذذ س  جنوب أمديا س  م  ي  بل  كس  كن ا،  سذذذذذذوف يدسذذذذذذل إقل د  -30

  ىن اسد مدشح له يف ات يخ الءق بع  انعاسد امل س    اإلقل م ة. ال دق ااد
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية عشرة
 

الثسن ة ع ذذذذذذذد .  سذذذذذذذُ علن املوع   هتس ء بت الل نة ال دع ة ابل عو  الكدمية من املكةذذذذذذذ ك السذذذذذذذلضذذذذذذذسمة أعمسا د    -31
   املكسن لالا ال     الاسدمة لل نة مصسي  اامسظ.

 
س ابل عو  الكدمية   ء   -32  ت م هس ل ًدا على عدضذذذذذذذذذهس اليت أك    تدك س للمنظمة  اليت  جهلهسبت الل نة ال دع ة أيضذذذذذذذذذً

سلضسمة ال     ال  ء بت الل نة ال دع ة كالك ابل عو  الكدمية من إن  ن ة س  ع د  لل نة ال دع ة. لثةاسلضسمة ال     الثس
 الدابعة ع د  لل نة ال دع ة.


