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 مقدمة -أوالً 

االستشارية  واألجهزةتوفّر وثيقة املعلومات هذه حملة عامة عن األنشطة والعمل الذي نفذته منظمة األغذية والزراعة  -1
  1أحناء العامل. خمتلفاإلقليمية ملصايد األمساك غري التابعة للمنظمة يف 

 احمليط األطلسي -ا اثنيً 

 تيار بنغويال اتفاقية
تعزيز التعاون من أجل كومات أنغوال وانميبيا وجنوب أفريقيا حلمبادرة متعددة القطاعات  بنغويال هيتيار اتفاقية  -2

اإلقليمي لإلدارة املتكاملة والتنمية املستدامة ومحاية البيئة ابستخدام هنج النظام اإليكولوجي حلوكمة احمليطات يف النظام 
 ي، وه2013 آذار/مارس 18يف  تيار بنغويالاتفاقية على عت األطراف وقد وق اإليكولوجي البحري الكبري لتيار بنغويال.

هنج جديد  و، وهأول اتفاقية حكومية دولية يف العامل تستند إىل هنج متعدد القطاعات للنظام اإليكولوجي البحري الكبري
حنو إدارة املوارد العابرة للحدود على مستوى النظام اإليكولوجي األكرب )بدالً من املستوى الوطين( موجه  -احمليطات  حلوكمة

  .الصونوحتقيق التوازن بني االحتياجات البشرية وضرورات 
مؤمتر تيار  ، الناتج عن التعاون بنيNansen: )أ( مشروع تيار بنغويالاتفاقية  قليمإاملشاريع التالية يف جيري تنفيذ و  -3

وحوكمتها  بنغويالمشروع إدارة املناطق البحرية لتيار و صايد األمساك؛ )ب( ملومشروع هنج النظام اإليكولوجي بنغويال 
(MARISMA )من خالل  النظام اإليكولوجي البحري الكبري لتيار بنغويالالتنمية الشاملة واملستدامة يف منطقة و (؛ )ج

تعزيز القدرة على التكيف مع تغري و املتكاملة الستخدام احمليطات واملوارد البحرية؛ )د(  احمليطات واإلدارة حوكمةحتسني 
 بنغويال.املناخ يف نظام مصايد أمساك تيار 

 األطلسي وسطجلنة مصايد أمساك شرق 

من دستور منظمة األغذية  6استشاري، يف إطار املادة  كجهازجلنة مصايد أمساك شرق وسط األطلسي  أُنشئت  -4
. والغرض منها هو تعزيز االستخدام 1967الثامنة واألربعني يف عام ته دور يف  جملس منظمة األغذية والزراعة والزراعة، من قبل

أمساك  تضم جلنة مصايدو شمل أعايل البحار واملياه الوطنية. يي ذاملستدام للموارد البحرية احلية يف جمال اختصاصها، وال
لتحديد اخليارات لدعم حتسني  للجنة لعائد التكلفة، مت إجراء تقييم مستقل 2019يف عام و ا. عضوً  34شرق وسط األطلسي 

تقييم عائد ر ملناقشة نتائج وتوصيات تقري اللجنةاجتماع ما بني الدورات ألعضاء  عقد إىل اللجنة ستدعو أمانةو األداء. 
آذار /اعتماده يف الدورة العادية التالية للجنة املقرر عقدها يف مارسو نظر فيه للوتقدمي اقرتاح  ،وجه التحديد على التكلفة
2023. 

 لهوجد يتمتع مبيزانية مستقلة وال يال  استشاريً  اجهازً ابعتبارها  أمساك شرق وسط األطلسي،تعتمد جلنة مصايد و  -5
لتنفيذ األنشطة فقط خمصصات حمددة يف إطار الربانمج العادي ملنظمة األغذية والزراعة، على األموال من خارج امليزانية 

، الذي يدعم متويله املشاريع اجلارية بشأن واجلهة املاحنة الرئيسية هي االحتاد األورويبتتماشى مع وظائفها ومسؤولياهتا.  اليت

                                                      
 األمساكنة مصايد تود أمانة منظمة األغذية والزراعة أن تعرب عن تقديرها للتعاون بني أماانت املكاتب اإلقليمية ملصايد األمساك ملسامهتها يف وثيقيت جل 1
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ة حتسني اإلدارة اإلقليمية للموارد البحرية يف منطقو  (2) ؛اللجنةوالتقييمات جملموعات عمل ( حتسني جودة البياانت 1)
 اللجنة الفرعية العلمية.دعم و تقييم عائد التكلفة ما بني الدورات بشأن متابعة  اجتماعدعم تنظيم و ( 3ة؛ )اللجن

 الدول األفريقية املطلة على احمليط األطلسياملؤمتر الوزاري املعين ابلتعاون يف جمال مصايد األمساك يف ما بني 
املؤمتر الوزاري املعين ابلتعاون يف جمال مصايد األمساك يف ما بني الدول األفريقية املطلة على احمليط األطلسي  -6

 انميبيا.ا من املغرب إىل بلدً  22ضم ي، و 1989استشاري إقليمي ملصايد األمساك أتسس يف عام  جهازالوزاري( هو  )املؤمتر
عمل حول "ما هي تربية األحياء املائية حلقة ( 1عمل ذات أمهية كبرية: ) حلقاتعدة وقد نظم املؤمتر الوزاري  -7

فرصة لعقد اجلمعية ، وهي (2021 تشرين األول/أكتوبر 27-25ملسامهة تتماشى مع مبادرة النمو األزرق؟" )املغرب، ابلنسبة 
حلقة و ( 2(؛ )RAFAQUA)" األفريقية املسؤولة عن تنمية وتعزيز تربية األحياء املائية"لـ"شبكة املؤسسات العامة التأسيسية 

، املكوانت الرئيسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة" احلرفيةوتربية األحياء املائية  مصايد األمساكعمل حول "
لسنة اب(، لدعم تطوير اسرتاتيجية إقليمية لإلدارة املستدامة هلذا اجملال يف إطار االحتفال 2022 شباط/فرباير 12-10 )املغرب
 ةاإلقليمي األسواقوصول أفضل إىل بشأن "عمل حلقة ( و 3؛ )2022احلرفية لعام  وتربية األحياء املائيةصايد األمساك الدولية مل

( نظمت ابالشرتاك 2022مارس/آذار  11-10)ساحل العاج، " ةملنتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائي ةوالدولي
مصايد األمساك يف أفريقيا منتجات واملنظمة احلكومية الدولية للمعلومات والتعاون لتسويق املؤمتر الوزاري  عم
(INFOPÊCHE). 

 ملصايد أمساك خليج غينيا اإلقليميةاللجنة 
اللجنة اإلقليمية ملصايد أمساك خليج غينيا هي منظمة متخصصة اتبعة للجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا،  -8

، ومقّرها 1984وهي منصة تعاون إقليمية فرعية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية تضم سبعة بلدان، أتسست يف عام 
 ليربفيل، الغابون. يف
ابتت ، ا التجدد. وكجزء من هذ2009اتفاقية جديدة يف عام ملصايد أمساك خليج غينيا اعتمدت اللجنة اإلقليمية و  -9

تعكس خطط العمل االسرتاتيجية الثالث و الصيد البحري والصيد الداخلي وتربية األحياء املائية. تشمل اآلن ة اللجنة والي
 اإلرادة السياسية للدول األعضاء يفبوضوح ( 2025-2021و 2020-2016و 2015-2009لجنة )للفرتات املتتالية ل

. ومن اجلدير ابلذكر دون إبالغ ودون تنظيممكافحة الصيد غري القانوين اللجنة اإلقليمية ملصايد أمساك خليج غينيا بشأن 
م ، ابإلضافة إىل مذكرة تفاهومراقبتها واإلشراف عليها أنشأ وحدة تنسيق إقليمية لرصد أنشطة الصيدقد أيًضا أن املشروع 

 الوسطى. أفريقياواملركز اإلقليمي لألمن البحري يف اللجنة اإلقليمية ملصايد أمساك خليج غينيا  للتعاون بني

 اآللية اإلقليمية ملصايد األمساك يف منطقة البحر الكارييب
التنفيذ مبوجب اتفاق حكومي دويل دخل حيز أُنشئت اآللية اإلقليمية ملصايد األمساك يف منطقة البحر الكارييب  -10
هتدف املنظمة إىل تعزيز االستخدام املستدام للموارد البحرية و دولة كاريبية.  17 اضم عضويتهت. و 2002شباط/فرباير  4 يف

 .هذه املوارد وصونوغريها من املوارد املائية احلية من خالل التنمية واإلدارة الفعالة 
سرتاتيجية الثالثة ( على اخلطة اال2021 تشرين األول/راالجتماع اخلاص احلادي عشر للمجلس الوزاري )أكتوبافق و و  -11

، اليت تركز، من بني أمور أخرى، 2030-2022 لآللية اإلقليمية ملصايد األمساك يف منطقة البحر الكارييب للفرتة
التخطيط املكاين البحري، واإلدارة القائمة على املناطق، ومكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم واجلرمية  على
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منوذج تشريعات مصايد األمساك اجلديد بشأن تدابري الصحة وضع وافق اجمللس على ورقة بيضاء لتوجيه  املنظمة. كما
، لتعزيز جهود تعبئة املوارد لدعم النمو االقتصادي 2030-2022للفرتة  ملواردوالصحة النباتية، وكذلك اسرتاتيجية تعبئة ا

اتبعة لآللية اإلقليمية على يف اجتماع خاص، وقعت اثنتا عشرة دولة و . 19-والتعايف ما بعد جائحة كوفيداألزرق املتسارع 
قدمت الدورة العادية السادسة و عالن كوبنهاغن(. )إ قطاع الصيد العاملياإلعالن الدويل بشأن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف 

مثل يع، ضاية للدول األعضاء حول مو ات( توجيهات سياس2021 أير/)مايو لآللية اإلقليميةعشرة للمجلس الوزاري 
صك دويل ملزم قانواًن مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بشأن املعين باملفاوضات حول املؤمتر احلكومي الدويل 

ملناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، وحظر يف ااالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي البحري صون البيئة البحرية و 
يمية للمساواة بني اجلنسني لتعزيز فعالية واملوافقة على اسرتاتيجية وخطة عمل إقل ،بعض اإلعاانت املقدمة ملصايد األمساك

 تنفيذ الربانمج واملشروع.

 الوسطى الغربية خلليج غينيا املنطقةجلنة مصايد أمساك 
هي منظمة حكومية دولية مت إنشاؤها مبوجب اتفاقية كوتونو مصايد أمساك املنطقة الوسطى الغربية خلليج غينيا  جلنة -12
تعمل اللجنة على تطوير التعاون اإلقليمي لتحسني احلوكمة و وتضم ست دول أعضاء.  2007 تشرين الثاين/نوفمرب 7يف 
سرتاتيجية متفق عليها بشكل مشرتك تتماشى مع سياسة اجلماعة االقتصادية امصايد األمساك من خالل خطط عمل  يف

 من أهداف التنمية املستدامة. 14اهلدف مقاصد لدول غرب إفريقيا و 
( تنفيذ خطة إدارة موارد مصايد األمساك اإلقليمية؛ 1: )ما يليواإلجناز احلالية للجنة  التدخلوتشمل جماالت  -13

يف مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم والسالمة البحرية  الفرعي اإلقليميعلى املستوى التعاون و  (2)
وضع و  (4) ؛مصايد األمساك ونظام املعلومات اإلقليميتطوير حبوث ( و 3)؛ 2015غرب أفريقيا منذ عام لإنشاء فرقة عمل  مع

وتنفيذ سياسة منسقة لتنمية تربية األحياء املائية من خالل إنشاء فريق عمل إقليمي معين برتبية األحياء املائية لتنسيق تنمية 
 (.2024-2022مع خطة عمل مدهتا ثالث سنوات ) املنطقةتربية األحياء املائية يف 

 للثدييات البحرية األطلسيهيئة مشال احمليط 
 الصونللتعاون يف جمال هيئة مشال احمليط األطلسي للثدييات البحرية هي جهاز استشاري إقليمي ملصايد األمساك  -14

جمال  ثدييات البحرية يف مشال احمليط األطلسي. وقد مت أتسيسها مبوجب "اتفاقية التعاون يفلل الرشيدة دراسةالو واإلدارة 
رينالند غ( اليت وقعتها جزر فارو و 1992األطلسي" )احمليط مشال البحوث بشأن الثدييات البحرية وصوهنا وإدارهتا يف 

 نياتاتمن احلي ،من الثدييات البحرية 30إىل  20بشكل منتظم بتقييم وتقدمي املشورة بشأن وتقوم اهليئة يسلندا والنرويج. آو 
. ا إذا كان مستداًما ومسؤواًل عترب استخدام الثدييات البحرية أمرًا ميكن الدفاع عنه أخالقيً ت، و وزعنفيات األقدام على حد سواء

 عمل اهليئة. املستدام للثدييات البحرية من أجل الغذاء الصيد وحيدد
مشال  يفا على ما يلي: استطالعات املشاهدات ا األنشطة اليت تعزز قاعدة املعرفة، وتعمل حاليً كما تنسق اهليئة أيضً  -15

لعرض وتذوق الطعام  2022؛ ومؤمتر عام 2027-2022؛ ومشروع تطوير التوسيمات الصغرية للفرتة 2024األطلسي لعام 
 (.2022أكتوبر/تشرين األول  6-5مورد غذائي مستدام" )تورشفان،  -"الثدييات البحرية 
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 ملصايد األمساك الفرعيةاهليئة اإلقليمية 
منظمة حكومية دولية للتعاون يف جمال مصايد األمساك بني سبع دول اهليئة اإلقليمية الفرعية ملصايد األمساك هي  -16

( 2017 أير/ومايو 1993 متوز/)املعدلة يف يوليو 1985 آذار/مارس 29فريقيا أتسست مبوجب اتفاقية أأعضاء من غرب 
مواردها السمكية واحلفاظ عليها واستغالهلا  بصونما يتعلق  األعضاء يفملواءمة السياسات الوطنية طويلة األجل لدوهلا 

 .املستدام وتعزيز تعاوهنا لصاحل رفاه سكاهنا
( تنسيق السياسات والتشريعات 1: )وتتمثل اإلجراءات االسرتاتيجية ذات األولوية لتحقيق أهداف اهليئة يف ما يلي -17

 ت( وتطوير التعاون اإلقليمي الفرعي يف جماال2ستغالهلا يف اإلقليم الفرعي؛ )املتعلقة بصون موارد مصايد األمساك وحفظها وا
 ( وتطوير قدرة الدول األعضاء يف جمال حبوث مصايد األمساك.3الرصد واملراقبة واإلشراف؛ )

 هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسي
استشاري إقليمي ملصايد األمساك أنشأها جملس منظمة األغذية  جهازهيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسي هي  -18

 لتعزيز صون املوارد البحرية احلية يف غرب وسط احمليط األطلس وإدارهتا وتنميتها بشكل فعال. 1973والزراعة يف عام 
ًيا منذ منوذج شهد حتواًل  الذييف إعادة التوجيه االسرتاتيجي، وتشارك هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسي  -19

، ماانغوا، 2022 متوز/يوليو 29-26الدورة الثامنة عشرة ) خاللوأُبلغ . 2019دورهتا السابعة عشرة اليت عقدت يف عام 
وضع منوذج لكيان أو ترتيب إقليمي املعين بفريق العمل املخصص الذي أحرزه  التقدم فيما بني الدوراتعن  نيكاراغوا(

مصايد األمساك  لصون. ومن املتوقع أيًضا أن تتناول اجللسة الثامنة عشرة تدابري جديدة اهليئةة إلدارة مصايد األمساك يف منطق
 ومراجعة نظامها الداخلي.، (2027-2022سرتاتيجية جديدة )اوإدارهتا، وخطة 

 احمليط اهلندي -ا اثلثً 

 برانمج خليج البنغال - الدوليةاملنظمة احلكومية 
استشاري ومركز فكري  جهازمبثابة . وهي 2003برانمج خليج البنغال يف عام  -أُنشئت املنظمة احلكومية الدولية  -20

. وتعمل املنظمة 2020يف عام املنظمة احلكومية الدولية ُعقد آخر اجتماع جمللس و تضم أربع دول أعضاء. وهي للمنطقة. 
النظام اإليكولوجي،  وصونعلى إدارة موارد مصايد األمساك مع الرتكيز بشكل خاص على مصايد األمساك الصغرية، 

العيش الساحلية والسالمة املهنية، وتوفر دعًما قائًما على االحتياجات لرتبية األحياء املائية الساحلية. وتتمثل مهمتها  وسبل
قليمي من خالل الدعوة للسياسات وبناء القدرات ونشر التكنولوجيا لتحقيق مصايد األمساك البحرية يف حتسني التعاون اإل

 املستدامة.
السلوك توسيع نطاق الربامج العاملية الرئيسية يف املنطقة، مثل الرتويج ملدونة وقد سامهت املنظمة احلكومية الدولية يف  -21

. هنج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك ، وتنفيذ1995عام يف  والزراعة منظمة األغذيةبشأن الصيد الرشيد الصادرة عن 
مصايد األمساك ومراقبتها  رصدتساعد املنظمة األعضاء يف دمج السالمة البحرية يف إدارة مصايد األمساك ويف حتسني و 

والزراعة لبناء خطة إقليمية للحد ومنظمة األغذية املنظمة احلكومية الدولية  حالًيا، يتعاون مكتبو . واإلشراف عليها
، مع الرتكيز على إدارة للمنطقةتقوم املنظمة بتطوير منوذج النمو األزرق و الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.  من

 ، والتعاون العلمي اإلقليمي، والتكيف مع خماطر تغري املناخ.للرصيدأفضل 
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 هيئة مصايد أمساك جنوب غرب احمليط اهلندي
جملس منظمة ا أنشأهاستشاري إقليمية ملصايد األمساك  جهازهيئة مصايد أمساك جنوب غرب احمليط اهلندي هي  -22

. يتم استضافة أمانتها يف مكتب اإلدارة الوطنية للمصايد التابع لوزارة البحار واملياه الداخلية 2004األغذية والزراعة يف عام 
تعزيز  يف اهليئة اهلدف الرئيسي منويتمثل  ا.عضوً  12 ةاهليئ موتضيف مابوتو.  ،ومصايد األمساك يف مجهورية موزمبيق

االستخدام املستدام للموارد البحرية احلية يف منطقة جنوب غرب احمليط اهلندي من خالل اإلدارة السليمة وتنمية املوارد 
، دون املساس ابحلقوق اهليئة يت يواجهها أعضاءالبحرية احلية، ومعاجلة املشاكل املشرتكة إلدارة وتنمية مصايد األمساك ال

 .السيادية للدول الساحلية
انعقدت الدورة احلادية و . ملواصلتهالدعم املايل  يومن املتوقع تلق، 2021يف عام  SWIOFish1وانتهى مشروع  -23

الرئيسية اليت حققتها اهليئة إنشاء اإلجنازات . وتضمنت بعض 2021أغسطس/آب  6إىل  4يف الفرتة من  للهيئةعشرة 
 اخلطوطاألعضاء بلدان ، اعتمدت مجيع ال2019 شباط/يف فربايرو جمموعة عمل معنية ابالقتصاد االجتماعي ملصايد األمساك. 

هيئة مصايد أمساك جنوب غرب وصول مصايد األمساك األجنبية إىل منطقة ألحكام وشروط احلد األدىن بشأن التوجيهية 
على املستويني الوطين  هاوالتقدم احملرز يف تنفيذالتوجيهية  هذه اخلطوطتنفيذ ، مت تقييم حالة 2021يف عام و . هلندياحمليط ا

آلية مؤقتة للتنسيق األفقي لرتاخيص الصيد األجنبية خالل  وضعمت و يتم إجراؤها ابنتظام. سواإلقليمي بعد عملية جديدة 
 .2021عام 

 احمليط اهلادئ -ا رابعً 

 مصايد أمساك آسيا واحمليط اهلادئ هيئة
 14مبوجب املادة  كاألمساجهاز استشاري إقليمي ملصايد كهيئة مصايد أمساك آسيا واحمليط اهلادئ  أنشئت  -24
الغرض من اهليئة  يتمثل، جيب أن ا التفاقية هيئة مصايد أمساك آسيا واحمليط اهلادئدستور منظمة األغذية والزراعة. ووفقً  من
وتطوير  وتربية األحياء املائيةتعزيز االستخدام الكامل والسليم للموارد املائية احلية من خالل تطوير وإدارة عمليات الصيد  يف

 اهليئة. أنشطة املعاجلة والتسويق ذات الصلة مبا يتوافق مع أهداف أعضاء
أن عمليات اإلنزال املسجلة من منطقتني رئيسيتني  ،(2021 أير/)مايو نيالسادسة والثالثهتا دور اهليئة، يف وأقّرت  -25

غرب وسط  71وشرق احمليط اهلندي  57، ملنظمة األغذية والزراعة تنيالصيد التابع منطقيت)اتبعتني للهيئة لصيد األمساك 
وطين، تتعرض احمليط اهلادئ( تشري إىل اجتاهات منو مطرد يف مصايد األمساك البحرية الطبيعية. ومع ذلك، على املستوى ال

بعًضا  اهليئة متثل منطقةو ا ما تظهر عليها عالمات االستغالل املفرط. موارد مصايد األمساك الساحلية للصيد بكثافة وغالبً 
على اإلدارة وصنع القرار وتتبع االستخدام املستدام ملوارد مصايد  ويؤثر ذلكيف العامل.  اتقييمً من أقل مصايد األمساك 

. ولوحظ أن هناك إمكانية إلنشاء برانمج 14حيد من قدرة األعضاء على اإلبالغ عن هدف التنمية املستدامة  األمساك، مما
هيئة مصايد أمساك آسيا  داخل منطقةاإلقليمية الفرعية تنمية القدرات بدعم من منظمة األغذية والزراعة من خالل النهج ل

ابلتعاون مع منظمات مصايد األمساك اإلقليمية  واملشاريعة القدرات تنمياملخصص ل تمويلاللالستفادة من  واحمليط اهلادئ
 .ووكاالت املصايد الوطنية
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 وكالة مصايد أمساك منتدى احمليط اهلادئ
وكالة مصايد األمساك ملنتدى جنوب مبوجب اتفاقية  1979يف عام  أُنشئت وكالة مصايد أمساك منتدى احمليط اهلادئ -26

مع زيدة الرتكيز  2019 حزيران/يف يونيو 2025-2020 للفرتةسرتاتيجية جديدة اخطة  الوكالة اعتمد وزراءو احمليط اهلادئ. 
 الكثريةعلى متكني األعضاء وزيدة الفوائد االجتماعية والتصدي للتهديدات اليت يشكلها تغري املناخ على أرصدة التونة 

الشروط  يف قرار اترخيي، اعتمد الوزراء احلد األدىن منو الرتحال يف املنطقة واآلاثر احملتملة على اقتصادات جزر احمليط اهلادئ. 
الصيد، لتطبيقها على مجيع سفن الصيد األجنبية واحمللية العاملة يف املنطقة االقتصادية طواقم  واألحكام لظروف عمل

 وكالة مصايد أمساك منتدى احمليط اهلادئ. يفاخلالصة للبلدان األعضاء 
إىل البحر  اخلروجصايد األمساك اإلقليمية يف جزر احمليط اهلادئ من راقيب مم 19-وقد منع ظهور جائحة كوفيد -27

مع األعضاء واملنظمات  وكالة مصايد أمساك منتدى احمليط اهلادئ عملت. و 19-وفيدفريوس كببسبب خماطر اإلصابة 
خالل هذه الفرتة، أجرى مركز مراقبة مصايد و لدعم عودة املراقبني إىل العمل.  19-كوفيد  بروتوكوالتالشريكة لتطوير 

" لسفن الصيد العاملة يف املنطقة ابستخدام 19-كوفيد  فريوسب املصابنيخماطي "تتبع  للوكالة عمليةاألمساك اإلقليمي التابع 
قلم وأت. 19-وبكوفيدتقييمات املخاطر املتعلقة ابلصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم  لإلبالغ عننظام مراقبة السفن 

، مما ضمن اختاذ قرارات رئيسية لتمكني أكرب 2021-2020بسرعة مع االجتماعات االفرتاضية خالل الفرتة  الوكالة أعضاء
ت مرحب هبا تشري إىل إمكانية عقد بعض االجتماعات هناك إشاراو مصايد أمساك التونة يف العامل من االستمرار يف العمل. 

 .2022يف عام حبضور املشاركني 

 مركز تنمية مصايد األمساك يف جنوب شرق آسيا
، وهو هيئة حكومية دولية مستقلة تعىن 1967أتسس مركز تنمية مصايد األمساك يف جنوب شرق آسيا يف عام  -28

الدول األعضاء لضمان استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف جنوب شرق "بتعزيز وتسهيل اإلجراءات بني 
آسيا". كما يدعم مركز تنمية مصايد األمساك يف جنوب شرق آسيا البلدان األعضاء يف تنفيذ "القرار وخطة العمل بشأن 

يف عام  ين" املعتمد2030سيا حىت عام مصايد األمساك املستدامة من أجل األمن الغذائي ملنطقة رابطة أمم جنوب شرق آ
2020. 

د األمساك وتربية األحياء يد األمساك يف جنوب شرق آسيا االستخدام املستدام ملوارد مصايمركز تنمية مصاويشجع  -29
املائية يف جنوب شرق آسيا من خالل املبادرات اإلقليمية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مبا يف ذلك 

قاعدة بياانت السجل اإلقليمي لسفن الصيد، والتعاون اإلقليمي بشأن تدابري دولة امليناء، ونظام توثيق املصيد إنشاء 
واملخاطر ألنواع  األرصدةمع شركاء دوليني على تقييم  املركز التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. كما يعمل اإللكرتوين

 وتنسيقعلى مر السنني، عمل مركز تنمية مصايد األمساك يف جنوب شرق آسيا يف تعاون و مصايد األمساك العابرة للحدود. 
ابنية للتعاون الدويل، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، والوكالة األمريكية للتنمية وثيقني مع منظمة األغذية والزراعة، والوكالة اليا

 .صايد األمساك يف منطقة جنوب شرق آسياملالضطالع أبنشطة من أجل حتقيق التنمية املستدامة لالدولية، 

 أمانة مجاعة احمليط اهلادئ
رئيسية اليت تدعم التنمية املستدامة يف منطقة احمليط اهلادئ. هي املنظمة العلمية والتقنية الأمانة مجاعة احمليط اهلادئ  -30

املساعدة التقنية والعلمية لبلدان توفر األمانة ، االتابع هل من خالل قسم تربية األحياء املائية والنظم اإليكولوجية البحريةو 
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بين عالقات موثوقة من خالل طرق تواملؤسسية، و عزز القدرات الفردية تولد العلم واملعرفة، و توأقاليم جزر احمليط اهلادئ، و 
عد برانمج يُ و تربية األحياء املائية. لألمساك و اإلقليمية والوطنية  للمواردتستجيب ثقافًيا وسياقًيا لدعم اإلدارة املستدامة 

Oceanic Fisheries  دارة البياانت واخلدمات د إلاملزوّ أيًضا لقسم تربية األحياء املائية والنظم اإليكولوجية البحرية التابع
 وسط احمليط اهلادئ.و العلمية هليئة مصايد أمساك غرب 

ويدعم قسم تربية األحياء املائية والنظم اإليكولوجية أمانة مجاعة احمليط اهلادئ وهيئة مصايد أمساك غرب ووسط  -31
غرب ووسط احمليط اهلادئ، وال سيما التونة  أمساكد يمصا هبيئةواإلدارة اخلاصة  الصونيف وضع تدابري احمليط اهلادئ 

وتقدمي الدعم  ،التونة لرصيدذج على أساس التقييمات اإلقليمية الرئيسية االنموضع االستوائية، من خالل حتليل البياانت و 
ء املائية قسم تربية األحيا عملوي. يف املنطقة سمك التونةالصيد طويلة األجل لسرتاتيجيات ا وضعالتقين املستمر من أجل 

وقد وضع إطار عمل احمليط  ،أتثري تغري املناخ بشأنذج االنمعملية وضع أيًضا على حتسني والنظم اإليكولوجية البحرية 
القدرات اإلقليمية والوطنية يف تربية األحياء املائية من  القسم اهلادئ لتوسيع نطاق إدارة مصايد األمساك اجملتمعية. كما يعزز

 أمانة مجاعة احمليط اهلادئ أيًضا مشاركة ويقود القسم. اتالفنية والدعم يف السياسات والتخطيط والتشريع خالل توفري اخلربة
والشمول االجتماعي يف مصايد  ةاجلنسانيبشأن املسائل دمج العمل األغذية الزرقاء، وييف حتالف العمل لألغذية املائية/

 .ووضعه موضع التطبيق نسني واإلدماج االجتماعي يف مصايد األمساكبشأن املساواة بني اجلدليل  إعداداألمساك من خالل 

 القارات -ا خامسً 

 وتربية األحياء املائية يف أفريقيا الداخليةجلنة مصايد األمساك 
 .1971يف عام  جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيامنظمة األغذية والزراعة جملس أنشأ  -32

يف  هوتشجيعوهي متثل مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية على مستوى القارة، وتعمل على تعزيز التعاون الدويل 
تنمية موارد مصايد األمساك الداخلية وإدارهتا واستخدامها وحفظها، وتنمية تربية األحياء املائية بطريقة مستدامة،  تجماال

 .وتعقد اللجنة دوراهتا عادًة كل سنتني بلًدا. 37فيها البالغ عددها  يف الدول األفريقية األعضاء
وُعقدت الدورة التاسعة عشرة للجنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا يف ليلونغي، مالوي،  -33

بصورة . وحضر املشاركون الدوليون الدورة 2021ديسمرب/كانون األول  2نوفمرب/تشرين الثاين إىل  30خالل الفرتة من 
وتربية األحياء املائية  الدورة الضوء على األمهية التغذوية واالقتصادية والثقافية ملصايد األمساك الداخلية. وسلطت ةافرتاضي

ها تربية األحياء وانقشت الدورة املسامهة اليت ميكن أن تقدم ابعتبارها مكوانت رئيسية ألداء النظام اإليكولوجي املستدام.
 ي.العديد من البلدان األفريقية للتخفيف من وطأة الفقر وحتقيق األمن الغذائ املائية يف

 هيئة مصايد األمساك الصغرية النطاق واحلرفية وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
جهاز هي هيئة مصايد األمساك الصغرية النطاق واحلرفية وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  -34

. وهي املنتدى الرئيسي للنقاش بشأن 1976يف عام أنشئت  ،استشاري إقليمي ملصايد األمساك اتبع ملنظمة األغذية والزراعة
غرية النطاق وقضاي تربية األحياء املائية ذات األمهية اإلقليمية، وتشكل آلية ملساعدة مصايد األمساك الداخلية والبحرية الص

 اجلهود الوطنية واإلقليمية لتمكني تنمية مصايد األمساك الساحلية الداخلية والبحرية يف املنطقة واستخدامها الرشيد.
يمي لتعزيز القدرات املؤسسية بشأن تقييم ورصد من خالل منظمة األغذية والزراعة، بتنفيذ برانمج إقلوتقوم اهليئة،  -35

خالل و املوارد السمكية، وقد اشتمل على سلسلة من حتليل الثغرات ودورات تدريبية وإجراءات تعاون بني بلدان اجلنوب. 
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لك (، مت التصديق على سلسلة من جماالت العمل كأولوية، مبا يف ذ2021 تشرين األول/)أكتوبر للهيئةاالجتماع األخري 
مت تنفيذ مشروع و ومصايد األمساك احلرفية الصغرية احلجم.  احلجمصغرية الاحلماية االجتماعية ملصايد األمساك املستدامة 

مصايد  لضمانالتوجيهية الطوعية  اخلطوطجترييب على نطاق واسع يف السلفادور، يهدف إىل إجياد أدلة على فوائد تنفيذ 
كيز على احلماية االجتماعية، وجيري اآلن توسيع نتائجه اجليدة على الصعيدين الوطين األمساك الصغرية املستدامة مع الرت 

قطاع أمريكا الوسطى املعنية ب، مع منظمة 2022 أير/ُعقد منتدى إقليمي يف مايوو أمريكا الوسطى.  بلدان واإلقليمي يف
حيث حدد الربملانيون وصيادو األمساك وسلطات مصايد األمساك الوطنية خارطة طريق  ،مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 احلماية االجتماعية الوطنية. صغرية احلجم يف نظمالصغرية احلجم ومصايد األمساك احلرفية الاملستدامة إلدراج مصايد األمساك 

 ائيةاهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء امل
دستور  من 6مبوجب املادة  1957أُنشئت اهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية يف عام  -36

وتشجع يف دبلن، آيرلندا.  1960منظمة األغذية والزراعة كجهاز دستوري اتبع للمنظمة، وعقدت دورهتا األوىل يف عام 
الطويل ملصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف املياه العذبة يف أورواب واستخدامها اهليئة التنمية املستدامة يف األجل 
 ة.وصوهنا وجتديدها وإدارهتا الرشيد

يف عصر تغري املناخ"  اجلميعوعلم  األرصدة"التقدم يف التكنولوجيا وتقييم وُعقدت الندوة الدولية األوىل للهيئة حول  -37
واستعرضت  ،الندوةللهيئة الدورة احلادية والثالثون  وتلت. 2022 حزيران/يونيو 21إىل  20يف الفرتة من يرلندا آيف كيالرين، 

صانعي خالل فرتة ما بني الدورات، وانقشت املشورة الفنية والعلمية املقدمة إىل االحتاد األورويب و اهليئة  النتائج اليت حققتها
. واتفقت الدورة ووافقت عليها ،بشأن مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أورواب اتالقرار و السياسات الوطنية 
 املشاريع اجلديدة. شىّت ووافقت على  ،للهيئة ةالداخليالئحة أيًضا على تعديل ال

 هيئة حوض حبرية تشاد
، وهي جهاز استشاري من قبل البلدان األربعة املشاطئة لبحرية تشاد 1964يف عام أُنشئت هيئة حوض حبرية تشاد  -38

إلشراف يف املقام األول على استخدام املياه واملوارد الطبيعية األخرى يف حوض حبرية تشاد إقليمي ملصايد األمساك معين اب
يقدر إمجايل إنتاج مصايد األمساك و . وتعزيزها وتنسيقها وبدء مشاريع تنمية املوارد الطبيعية والبحوث داخل منطقة احلوض

 نوًعا. 140و 120طن سنوًي، وتقدر احليواانت السمكية يف احلوض مبا يرتاوح بني  000 100اإلقليمية يف حبرية تشاد بنحو 
 ويعترب ميثاق مياه حوض حبرية تشاد، الذي اعتمده مؤمتر قمة رؤساء البلدان األعضاء يف هيئة حوض حبرية تشاد -39

، اإلطار القانوين إلدارة املوارد الطبيعية يف املنطقة. وتعمل اهليئة على تنسيق تشريعات مصايد األمساك واألطر 2012يف عام 
مسؤوليات عرض ياألعضاء يف اهليئة لضمان تنفيذ امليثاق. ومت اعتماد ملحق للميثاق بشأن محاية البيئة  الدول املؤسسية عرب

  ية املوارد املائية يف احلوض واحلفاظ عليها.مجيع أصحاب املصلحة املعنيني حبما

 سلطة حبرية تنجانيقا
من اتفاقية اإلدارة  23مبوجب املادة  2003سلطة حبرية تنجانيقا هي مؤسسة إقليمية حكومية دولية أتسست يف عام  -40

الطبيعية لموارد املستدام لالستخدام ل قوانني ومعايري منسقةوإنفاذ املستدامة لبحرية تنجانيقا لصون التنوع البيولوجي، ووضع 
 ، اليت وقعت عليها البلدان املشاطئة األربعة.لبحرية تنجانيقا وحوضها
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ملدة عشر سنوات، وخطة إطارية إلدارة  2012يف عام عليها  املصادقة تعمل اسرتاتيجية متولدى السلطة خطة  -41
، وكذلك ميثاق يتضمن تدابري حمددة إلدارة 2020عام  وافق عليها مؤمتر الوزراء يف 2024-2020مصايد األمساك للفرتة 

بتنسيق  سلطة حبرية تنجانيقاتقوم و . 2021 كانون األول/عليه يف ديسمرب ةمصايد األمساك يف حبرية تنجانيقا متت املوافق
ومها: )أ( مشروع إدارة مصايد األمساك  ،املمول من االحتاد األورويب ECOFISHتنفيذ مشروعني إقليميني يف إطار برانمج 

التنوع البيولوجي واإلدارة املستدامة لألراضي وتعزيز األمن املائي يف حوض حبرية  صونمشروع و يف حبرية تنجانيقا؛ )ب( 
 .تنجانيقا

 هيئة هنر امليكونغ

من خالل اتفاقية التعاون من أجل التنمية املستدامة حلوض هنر امليكونغ.  1995يف عام أُنشئت هيئة هنر امليكونغ  -42
. وإدارهتا وصوهنا تغطي أهدافها جمموعة واسعة من القضاي، مبا يف ذلك التنمية املستدامة، واستخدام مصايد األمساكو 
ص، وتعد مصايد األمساك الداخلية مليون شخ 70هنر ميكونغ األمن املائي والغذائي والطاقة لسكان يزيد عددهم عن  يوفرو 

بقيمة إمجالية تصل مليون طن  2.3يف حوض هنر ميكونغ السفلي األكرب يف العامل، حيث يقدر إمجايل صيد األمساك بنحو 
 .مليار دوالر أمريكي سنويً  11 إىل
( تنفيذ اسرتاتيجيات 1من خالل األنشطة الرئيسية األربعة التالية: ) االبلدان األعضاء فيهوتدعم هيئة هنر امليكونغ  -43

مثل اسرتاتيجية إدارة وتنمية مصايد األمساك على مستوى حوض هنر امليكونغ وخطة  ،مصايد األمساك على مستوى احلوض
مستوى احلوض؛ وضع خطوط إرشادية فنية ملصايد األمساك على و ( 2(؛ )2025-2021العمل القائمة على املشاريع )

دراسات وتقييمات و ( 4سنة؛ ) 25تنفيذ برامج مراقبة مصايد األمساك على مستوى احلوض على مدى أكثر من و  (3)
مدار  علىو يكونغ. املمصايد األمساك على مستوى احلوض تزيد من املعرفة واألدلة لتحسني إدارة موارد مصايد األمساك يف هنر 

والشركات ابلشراكة مع املنظمات اإلقليمية والدولية األخرى ت هيئة هنر امليكونغ، قام، السنوات اخلمس وعشرين املاضية
، اليت استعرضها األقرانواثئق والشركاء األكادمييني يف املنطقة وحول العامل، بنشر عدد من التقارير الفنية وال يف البحوث

 .امليكونغدارة املستدامة ملصايد األمساك يف حوض هنر لإل عملية صنع القرار والتخطيطالسرتشاد هبا يف ل


