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 األسماك مصايد لجنة
 الثالثة والثالثونالدورة 

 2018 تموز/يوليو 13-9، روما

 برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة مصايد األسماك: التقرير المرحلي 
 ومشروع برنامج العمل  2019-2016العمل المتعدد السنوات للفترة عن برنامج 

 2021-2018المتعدد السنوات للفترة 
 

 موجز
 

 تعرض هذه الوثيقة التقرير املرحلي عن برنامج العمل املتعدد السنننننننننننننننوات للجنة مصننننننننننننننايد األ ا   اللجنة   
 اللذين أعدهتما األمانة بالتشننننننننناور  2021-2018ومشنننننننننروع برنامج العمل املتعدد السننننننننننوات للفرتة  2019-2016للفرتة 

 مع مكتب اللجنة.
 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة

 
 :اللجنة مدعوة إلىإن  

 
  النظر يف هذا التقرير املرحلي وفقاً ألهدافها العامة وواليتها والنتائج وخطة العمل وأسنننننننننننننناليب العمل املقرتحة

 ؛2019-2016للفرتة  املوافق عليه اخلاصة هبا، الواردة يف برنامج العمل املتعدد السنوات
  على حنو ما هو وارد يف املرفق.2021-2018وإقرار برنامج العمل املتعدد السنوات املقرتح للفرتة ، 
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 معلومات أساسية
 
، على التقرير املرحلي عن برننننامج 2016والثالثني املعقودة يف يوليو/متوز وافقنننل اللجننننة، خالا دورهتنننا الثنننانينننة  -1

 .2019-2016ومشروع برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  2017-2014العمل املتعدد السنوات للفرتة 
 

 2019-2016التقرير المرحلي عن برنامج العمل المتعدد السنوات للفترة 
 

 2018-2016ة النتائج المنشودة للفتر  -ألف
 
 وضع االسرتاتيجية وحتديد األولويات وختطيط امليزانية -2
 

أتاحل القرارات والتوصنننننيات الصنننننادرة عن اللجنة يف دورهتا الثانية والثالثني أسننننناسننننناً متيناً لوضنننننع االسنننننرتاتيجية  
 .خلمسني بعد املائةوحتديد األولويات وختطيط امليزانية، وهو ما رُفع إىل اجمللس واستعرضه يف دورته اخلامسة وا

 
 وشننننهد اسننننتبيا  املنظمة اخلا  بتنفيذ مدونة السننننلو  بشننننحت  الصننننيد الرشننننيد حتسننننناً أك  من خالا  لة أمور،  

 .منها إضافة أسئلة تكميلية لرفع التقارير عن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة وأهداف أيتشي للتنوع البيولوجي
 

 .لفرعية املختصة بتجارة األ ا  واللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائيةكما ازداد حتّسن التنسيق مع اللجنة ا 
 
 استعراض حالة مصايد األ ا  وتربية األحياء املائية يف العامل -3
 

 يعرض على جلنة مصننننننننننننننايد األ ا  يف دورهتا الثالثة والثالثني تقرير حالة مصننننننننننننننايد األ ا  وتربية األحياء املائية  
 .الذي يتيح أساساً متيناً بالنسبة إىل توجيهاهتا وقراراهتا 2018عام  العامل ليف
 

وجنح العمنل الذي أجراه املكتنب خالا فرتة ما بني الدورات، بدعم من األمانة، يف حتديد املواضننننننننننننننيع اجملدية  
 .بالنسبة إىل وضع جدوا األعماا

 
 يةإسداء املشورة حوا مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العامل -4
 

أتاحل القرارات والتوصنننننيات الصنننننادرة عن اللجنة يف دورهتا الثانية والثالثني أسننننناسننننناً متيناً بالنسنننننبة إىل مسنننننائل  
 .السياسات واملسائل التنظيمية العاملية، وهو ما رُفع إىل املؤمتر واستعرضه يف دورته األربعني

 
تدامة مصننننايد األ ا  صننننافة النطا  يف سننننيا  األمن مت تيسننننف تنفيذ اخلطوت التوجيهية الطوعية ل ننننما  اسننننو  

 .الاذائي والق اء على الفقر
 

 .كما يتم تيسف تنفيذ اخلطوت التوجيهية الطوعية بشحت  أداء دولة العلم 
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ودخل االتفا  بشنننننننننحت  التدابف الد تتخذها دولة امليناء ملنع الصنننننننننيد غف القانوظ دو  إبال  ودو  تنظيم وردعه  
. ووفقا 2016يونيو/حزيرا   5حيز النفاذ يف  2009 اتفا  تدابف دولة امليناء  الصنننننننادر عن املنظمة يف عام  والق ننننننناء عليه

 للتوجيهننات املنبثقننة عن اللجنننة يف دورهتننا الثننانيننة والثالثني، انعقنند االجتمنناع األوا لاطراف يف اتفننا  تنندابف دولننة امليننناء 
 .2017أيار/مايو 31إىل  29يف النرويج خالا الفرتة من 

 
كمننا اعتمنند املؤمتر يف دورتننه األربعني، وفقننًا للرتخيج الننذي أجننازتننه اللجنننة يف دورهتننا الثننانيننة والثالثني، اخلطوت  

 .التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد
 

، عقب إقرار 2017ديسنننننم /كانو  األوا  5وقامل اجلمعية العامة لامم املتحدة يف دورهتا الثانية والسنننننبعني يف  
السنننة الدولية ملصننايد األ ا  اةرفية  2022اللجنة يف دورهتا الثانية والثالثني وموافقة املؤمتر يف دورته األربعني، بإعال  عام 

 يونيو/حزيرا  اليوم الدويل ملكافحة الصننننننننننننننيد غف القانوظ دو  إبال  ودو  تنظيم  الصننننننننننننننيد  5وتربية األحياء املائية ويوم 
الحتفاا األوا باليوم الدويل ملكافحة الصيد غف القانوظ كحدث جانيب على هامش الدورة التاسعة غف القانوظ . ونُظم ا

 .2018يونيو/حزيرا   5واخلمسني بعد املائة للمجلس يوم 
 

وعلى حنو ما صدر عن اللجنة من تحتييد يف دورهتا الثانية والثالثني، انعقدت املشاورة التقنية بشحت  وسم معدات  
واعتمدت اخلطوت التوجيهية الطوعية بشنننننحت  وسنننننم معدات  2018ف اير/شنننننبات  9إىل  5ما خالا الفرتة من الصنننننيد يف رو 

 .الصيد لكي تقّرها اللجنة يف دورهتا الثالثة والثالثني
 

 فعالية تخطيط عمل اللجنة -باء
 
متّكنل اللجنة بف نننننننننننل املداوالت الد جرت خالا دورهتا الثانية والثالثني من صنننننننننننياغة تقرير موجز، يت نننننننننننمن  -5

 .لس واملؤمتراجملتوصيات حمّددة موجهة حنو اإلجراءات وسيعرض على 
 
 نوات كمنننا وافقنننل اللجننننة، يف دورهتنننا الثنننانينننة والثالثني، على التقرير املرحلي عن برننننامج العمنننل املتعننندد السنننننننننننننن -6

 .2019-2016وبرنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  2017-2014للفرتة 
 
 ويُعرض، على اللجننننننة يف دورهتنننننا الثنننننالثنننننة والثالثني، التقرير املرحلي عن برننننننامج العمنننننل املتعننننندد السنننننننننننننننوات  -7

 .للموافقة عليهما 2021-2018ومشروع برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  2019-2016للفرتة 
 
 .ومت، بالتشاور الوثيق مع مكتب اللجنة، إعداد جدوا أعماا الدورة الثالثة والثالثني للجنة -8
 
كما يزداد، من خالا األمانة، تعزيز التنسنننننننننننيق مع اللجا  الفنية األخرى، ال سنننننننننننيما جلنة الاابات وجلنة الزراعة  -9

دورة الثامنة واخلمسني بعد املائة للمجلس، يف تنظيم وجلنة مشكالت السلع. فقد اشرتكل اللجا  الفنية األربع، خالا ال
 .2017ديسم /كانو  األوا  5يوم  2030اةدث اجلانيب بشحت  اللجا  الفنية للمنظمة وخطة التنمية املستدامة لعام 
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ثة األحداث اجلانبية الد شنننننننننننهدهتا الدورة الثال مع املكتب وبطريقة مركزة ومنسنننننننننننقة،ونظمل، بالتشننننننننننناور الوثيق  -10
 .والثالثو  للجنة

 
 أساليب العمل -جيم

 
 ، 2019-2016قننام الرئيس واملكتننب، بنندعم من األمني، متنناشننننننننننننننيننًا مع برنننامج العمننل املتعنندد السنننننننننننننننوات للفرتة  -11

بتيسنننننف عقد مشننننناورات منتظمة خالا فرتة ما بني الدورات. ونظم الرئيس تسنننننعة اجتماعات للمكتب وثالثة اجتماعات 
 لجنة، وذلك هبدف متابعة التوصننننننننننننننيات املنبثقة عن الدورة األخفة للجنة وتنفيذها، وللتح نننننننننننننف غف ر ية ألع نننننننننننننناء ال
 .للدورة اةالية كذلك
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 المرفق

 
 2021-2018 للفترة األسماك مصايد للجنة السنوات المتعدد العمل برنامجمشروع 

 
 للجنة العامة األهداف -لا أو  

 
 املائية، األحياء وتربية األ ا  مصنننننننايد جمايل يف املنظمة عمل برنامج  اللجنة  األ ا  مصنننننننايد جلنة تسنننننننتعرض -1

 املائية األحياء وتربية األ ا  مبصنننايد املتعلقة احملددة املسنننائل اسنننتعراض إليها ويسنننند ال امج هذه مثل تنفيذ على وتشنننرف
 .دوري بشكل  أع اء بلدا   ع و بلد من طلب على بناءً  أو العام، املدير أو املنظمة جملس إليها حييلها الد
 

 2021-2018 للفترة المنشودة النتائج -ثانياا 
 

 استعراض حالة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم -ألف
 
 :النتيجة -2
 

تزويد اجمللس واملؤمتر واجملتمع الدويل ككل بآخر املعلومات وباملشننننورة احملّددة بشننننحت  حالة مصننننايد األ ا  وتربية  
 خالا الدورات املزمع عقدها.تعاجل الد املهمة األحياء املائية يف العامل والق ايا احملّددة 

 
 :املؤشرات والاايات -3
 

رفع توصيات واضحة ودقيقة وتوافقية تستند إىل آخر املعلومات بشحت  حالة مصايد األ ا  وتربية األحياء املائية  
 يف العامل إىل اجمللس واملؤمتر بوصفها قاعدة متينة لتوجيهاهتما وقراراهتما.

 
 املخرجات: -4
 

 التوافقية الد تشننننننننننننننكل قاعدة متينة نظر اجمللس واملؤمتر بشننننننننننننننكل إ ال يف التوصننننننننننننننيات الواضننننننننننننننحة والدقيقة و  

 لتوجيهاهتما وقراراهتما.
 
 األنشطة: -5
 

 ناقشات عامة حوا اةالة الراهنة ملصايد األ ا  وتربية األحياء املائية يف العامل.ملاللجنة إجراء  
 

 دة ذات األمهية املواضيعية خالا الدورات املزمع عقدها.الق ايا احملدّ معاجلة  
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 أساليب العمل: -6
 

 التشاور الوثيق مع الرئيس وأع اء املكتب اآلخرين. 
 

 إجراء املكتب لعمل ما بني الدورات بدعم من األمانة لتحديد املواضيع ذات األمهية بالنسبة إىل وضع جدوا األعماا. 
 

 وضع الستراتيجية وتحديد األولويات وتخطيط الميزانية -باء
 
 النتيجة: -7
 

  توفف توصننننننيات اللجنة لقاعدة متينة بالنسننننننبة إىل توجيهات اجمللس وقراراته بشننننننحت  اسننننننرتاتيجية املنظمة وأولوياهتا
 وبراجمها وميزانيتها.

 
 املؤشرات والاايات: -8
 

  ترويج اللجنة بشكل أك  الستبيا  املنظمة املتعلق بتنفيذ مدونة السلو  بشحت  الصيد الرشيد  املدونة  للحصوا
 الردود والتقليل من القيود الد حتوا دو  اةصوا عليها.على 

  رد األع ننننناء على اسنننننتبيا  املنظمة املتعلق بتنفيذ املدونة وتزويد املنظمة باملعلومات ذات الصنننننلة بشنننننحت  مصنننننايد
 األ ا  وتربية األحياء املائية من خالا اللجنة واللجا  الفرعية التابعة هلا.

  حمّددة إىل اجمللس بشنننننحت  االسنننننرتاتيجيات واألولويات وال امج وامليزانية يف جمايل رفع اللجنة لتوصنننننيات واضنننننحة و
 مصايد األ ا  وتربية األحياء املائية.

  إبراز توصيات اللجنة املتعلقة باجلوانب ذات الصلة باإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل
 وامليزانية يف تقرير اجمللس.

 
 املخرجات: -9
 

 االسننننننرتاتيجيات واألولويات وال امج بشننننننحت  توصننننننيات واضننننننحة ودقيقة وتوافقية زّود اجمللس بإعداد تقرير للجنة ي
 القطاعية وامليزانيات.

 
 األنشطة: -10
 

  اسننننتعراض القرارات والتوصننننيات الصننننادرة عن اللجنة الفرعية املختصننننة بتجارة األ ا  واللجنة الفرعية املختصننننة
 حياء املائية واألجهزة الدستورية أو األجهزة أو املؤسسات األخرى املعنية.برتبية األ

 .استعراض املشورة الد تقدمها املؤمترات اإلقليمية يف جمايل مصايد األ ا  وتربية األحياء املائية 
 .استعراض تنفيذ برنامج العمل وامليزانية يف جمايل مصايد األ ا  وتربية األحياء املائية 
 التوصننننننننننننيات بشننننننننننننحت  االسننننننننننننرتاتيجيات واألولويات وال امج وامليزانية املتعلقة مبصننننننننننننايد األ ا  وتربية  صننننننننننننياغة 

 األحياء املائية.
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 أساليب العمل: -11
 

 .التشاور الوثيق مع الرئيس وأع اء املكتب اآلخرين 
 .التعاو  الوثيق مع إدارات املنظمة املعنية 
  ة األ ا  واللجنة الفرعية املختصننننننننننة برتبية األحياء املائية واألجهزة التنسننننننننننيق مع اللجنة الفرعية املختصننننننننننة بتجار

 الدستورية األخرى.
 .التنسيق مع جلنة املالية بشحت  املسائل املالية وتلك املتصلة بامليزانية 
  املسائل املتعلقة باالسرتاتيجية واألولويات. خبصو التنسيق مع جلنة ال نامج 
 املناسب.  بالشكلحت  مسائل ال نامج وامليزانية إىل اجمللس رفع تقرير عن نتائج اللجنة بش 

 

 إسداء المشورة حول مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالمية -جيم
 

 النتائج -12
 

  ّمسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية. بشحت ر توصيات اللجنة قاعدة متينة لتوجيهات املؤمتر وقراراته توف 
 

 املؤشرات والاايات: -13
 

  اسننننننتخدام املشننننننورة والتوصننننننيات لتوجيه اإلجراءات بحصننننننوا البلدا  األع نننننناء على قيمة من مداوالت اللجنة
 والسياسات احمللية على حنو ما تبلغ عنه املنظمة.

  مسننائل السننياسننات واملسننائل التنظيمية  بشننحت رفع اللجنة على وجه السننرعة لتوصننيات واضننحة وحمّددة إىل املؤمتر
 العاملية يف جماالت واليتها.

  سائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية يف تقرير املؤمتر.املتعلقة مبإبراز توصيات اللجنة 
 

 املخرجات: -14
 

  اخلاصنننننننننننة و التنظيمية األطر أو الصنننننننننننكو   بشنننننننننننحت ملؤمتر إىل التوصنننننننننننيات واضنننننننننننحة وحمّددة وتوافقية رفع اللجنة
 السياسات.ب

 على سبيل الذكر ال اةصر اختاذ أع اء اللجنة  يع اإلجراءات الالزمة هبدف تيسف تنفيذ الصكو ، منها : 
o  اخلطوت التوجيهية الطوعية ل ننننننما  اسننننننتدامة مصننننننايد األ ا  صننننننافة النطا  يف سننننننيا  األمن الاذائي

 والق اء على الفقر؛
o   أداء دولة العلم؛واخلطوت التوجيهية الطوعية بشحت 
o الد تتخذها دولة امليناء؛ واالتفا  بشحت  التدابف 
o واخلطوت التوجيهية خلطط توثيق املصيد؛ 
o .واخلطوت التوجيهية بشحت  وسم معدات الصيد 
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 األنشطة: -15
 

 .استعراض حالة الصكو  الدولية ذات الصلة يف جماالت اختصا  اللجنة 
 ملّتسننننننننننق لاع نننننننننناء فرادى أو  اعة من خالا املنظمة واألجهزة األخرى النظر يف اةلوا املمكنة لدعم العمل ا

 املعنية يف جماالت اختصا  اللجنة.
  املناسب. بالشكلرفع تقرير عن نتائج اللجنة بشحت  مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية إىل املؤمتر 

 

 فعالية تخطيط عمل اللجنة -ثالثا
 

 النتيجة: -16
 

  هة حنو اإلجراءات.بصورة فعالة وكفؤة وشاملة وموجّ تعمل اللجنة 
 

 املؤشرات والاايات: -17
 

 دة موجهة حنو اإلجراءات ها على توصنننيات حمدّ ؤ واحتوا ،اللجنة بالرتكيز وتقاريرها باإل از أعماام جداوا اتسنننا
 تُرفع إىل اجمللس واملؤمتر على حٍد سواء.

  املتعدد السنوات.تقييم النتائج وتنفيذ برنامج عمل اللجنة 
 

 املخرجات: -18
 

  واحتواؤها على توصنننيات حمّددة موجهة حنو اإلجراءات  ،قاريرها باإل ازجنة بالرتكيز وتالل أعماااتسنننام جداوا
 تُرفع إىل اجمللس واملؤمتر على حٍد سواء.

  2018يف عام  2019-2016املصادقة على التقرير املرحلي عن برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات للفرتة. 
  2018يف عام  2021-2018اعتماد برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة. 

 
 األنشطة: -19
 

 .استعراض ممارسات اللجنة والئحتها الداخلية، إذا دعل اةاجة إىل ذلك 
 .النظر يف طر  حتسني عقد الدورات، مبا يف ذلك االستخدام األكثر كفاءة للوقل املتاح 
  ا مع الق ننننايا االجتماعات اجلانبية وفائدهتا، وتيسننننف أحداث جانبية أكثر تركيزاً وتنسننننيقاً متاشننننيً االعرتاف بحتمهية

 الرئيسية الد تتناوهلا الدورات الرئيسية.
 .تيسف املزيد من التنسيق والتعاو  مع اللجا  الفرعية واللجا  الفنية األخرى 
  ا األعماا وصياغة التقرير النهائي.إيالء االهتمام املستمر للرتتيبات الفعالة لوضع جداو 
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 أساليب العمل -رابعاا
 

املنظمة، وتنسننننننق مع جلنة ال نامج بشننننننحت  رعاها تالد تتعاو  اللجنة مع األجهزة الدسننننننتورية وغفها من األجهزة  -20
جهزة بامليزانية وكذلك مع األاملتعلقة املسائل املالية و ج املسائل املتعلقة باالسرتاتيجية واألولويات، ومع جلنة املالية يف ما خي

 الرئاسية املعنية األخرى يف املنظمة.
 

 تنسق مع منظمات دولية أخرى نشطة يف جمايل مصايد األ ا  وتربية األحياء املائية.و  -21
 

زايد أي نننا يتو ت نننطلع باألنشنننطة املنتظمة لفرتة ما بني الدورات الد يُيسنننرها الرئيس واملكتب بدعم من األمانة. و  -22
 ما بني مكاتب اللجنة واللجا  الفرعية. التنسيق يف

 
 ُتشجع وتُيّسر مشاركة مراقبني مبن فيهم منظمات اجملتمع املدظ.و  -23
 

 ق الرئيس مع املنظمة من خالا إدارة مصايد األ ا  وتربية األحياء املائية.ينسّ و  -24
 


