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 مصايد األمساك جلنة

 ثالثونوال الثانيةالدورة 

 2016 يوليو/متوز 15-11روما، إيطاليا، 

 :برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة مصايد األمساك

 2017-2014لربنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  رلل املتقرير ال

 2019-2016ومشروع برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة 

 

 موجز
 

 املتعدد السننوات  ملالعبرنامج األمانة بالتشاور مع مكتب اللجنة بشأن  أعّدتهالذي  رحلياملتقرير الوثيقة هذه القدم ت

 املتعننننندد السننننننوات  منننننلالعبرننننننامج ومشنننننرو   2017-2014د األمسنننننارت لل نننننرتة  لجننننننة م ننننناي ل

 اخلاصة بها. 2019-2016لل رتة 

 اللجنة املقرتح اختاذها من جانباإلجراءات 

 إن اللجنة مدعوة إىل:
 

   وخطنة العمنل وألناليب العمنل املقرتحنة      النظر يف التقرير املرحلي، وفقا ألهدافها وواليتها العامة والنتنائج

  ؛2017-2014لل رتة  املتعدد السنوات ملالعبرنامج اخلاصة بها، الواردة يف 

 يف املرفق كما يرد، 2019-2016لل رتة املقرتح  املتعدد السنوات ملالعبرنامج إقرار و. 

 
 

http://www.fao.org/
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 معلومات أساسية
 

عن  املرحلي التقرير على ،2014خالل دورتها احلادية والثالثني املنعقدة يف يونيو/ حزيران وافقت اللجنة  -1

 .2017-2014ل رتة لوعلى مشرو  برنامج العمل املتعدد السنوات  2015-2012 لل رتة برنامج العمل املتعدد السنوات

اقرتحت اللجنة إجراء مزيد من التحسينات على برنامج العمل املتعدد السنوات، يف مجلة أمور، من خالل حتديد و

 ألحداثاغايات ومؤشرات قابلة للقياس واجلهات املسؤولة عن تطبيق القرارات. واقرتح أيضًا أن تذكر أهمية وفائدة 

 اجلانبية ب ورة واضحة. 
 

 2017-2014 العمل املتعدد السنوات للفرتةتقرير مرلل  عن برنامج 
 

 2017-2014 لفرتةا نتائج - ألف

 

 األمسارت وتربية األحياء املائية يف العامل م ايدحالة التعراض  -2
 

األمسنارت وتربينة األحيناء     م نايد حالنة  ة والنثالثني، تقرينر   يف دورتها الثاني م ايد األمسارت ت جلنةالتعرض 

 .توجيهاتها وقراراتهالوفر ألالا متينا يالذي  2016العامل  املائية يف
 

بالنسبة إىل مواضيع ذات أهمية حدد بنجاح بدعم من األمانة، و ،ما بني الدوراتاملكتب خالل فرتة عمل إن و 

 جدول األعمال.إعداد 

 

 ختطيط امليزانيةااللرتاتيجية وحتديد األولويات و وضع -3
 

 وضنع االلنرتاتيجية  ل متينًا ألالًاالثالثني و احلادية تهادوراللجنة يف القرارات والتوصيات ال ادرة عن  وفرت 

بعند املائنة    اخلمسنني كل من اجمللس يف دورته  هو ما التعرضه وقدم عنه تقريرًااألولويات وختطيط امليزانية، و حتديدو

 والثالثني.  دورته التالعة واملؤمتر يف
 

ن ينذ مدوننة السنلورت بشنأن ال نيد      اخلنا  بت نظمة املمعدل رد األعضاء واملراقبني يف اللجنة على التبيان وإن  

 . لنظام اإللكرتونيب ضل اعتماد ا املحوظ حتسنًا شهدالرشيد 
 

لجننة ال رعينة املخت نة برتبينة األحيناء      والبتجنارة األمسنارت   ال رعية املخت ة  نةلجالمع كما حتسن التنسيق  

 .اتليما بني املكاتب يف فرتة ما بني الدور الاملائية 

 

 العاملية  التنظيميةو يةالسيال املسائلملشورة بشأن ا إلداء -4

 بل اللجنة يف دورتها احلادية والثالثني.من ِق ية الطوعية بشأن أداء دولة العلماخلطوط التوجيه مت إقرار 
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خلطنوط التوجيهينة الطوعينة لضنمان النتدامة م نايد األمسنارت        ا اللجنة يف دورتها احلادينة والنثالثني  وأقرت  

 .رالغذائي والقضاء على ال ق ال غرية احلجم يف لياق األمن
 

الن  تتخنذها دولنة     االت اق بشنأن التندابري  على لت ديق وشجعت اللجنة كذلك يف دورتها احلادية والثالثني ا 

علنى  أو  2009عنام  ال نادر عنن املنظمنة يف    امليناء ملنع ال يد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه 

  عما قريب.يه، ومن املتوقع أن ي بح االت اق نافذًا ملوافقة علا أو هقبول
 

 لجنةالختطيط عمل فعالية  - باء
 

حمنددة  توصنيات  يتضمن صياغة تقرير موجز، الثالثني من و احلادية تهادورللجنة يف ركزة املداوالت مكنت امل -5

  .لى جملس املنظمة ومؤمترهاموجهة حنو اإلجراءات وليعرض ع

 

 .2017-2014 لل رتة على برنامج العمل املتعدد السنواتالثالثني و احلادية وقد وافقت اللجنة يف دورتها -6

 

 لل ننرتة برنننامج العمننل املتعنندد السنننواتبشننأن التقريننر املرحلنني  احلاديننة والننثالثنيوأينندت اللجنننة يف دورتهننا  -7

إىل الندورة الثالثنة    2017-2014  نرتة ل، وقد رفع التقرير املرحلي بشنأن برننامج العمنل املتعندد السننوات ل     2012-2015

 التعراضه وتقديم املزيد من التوصيات بشأنه.واخلمسني بعد املائة جمللس ال او والدورة الثانية والثالثني للجنة من أجل 

 

والنثالثني   تهنا الثانينة  دورعلنى اللجننة يف    2019-2016 لل نرتة  ح برنامج العمل املتعدد السنواتااقرتكما مت  -8

 .اللتعراضه واملوافقة عليه

 

  األمانةو أعضاء اللجنة بالتشاور الوثيق معالثانية والثالثني للجنة جدول أعمال الدورة توىل املكتب إعداد  -9

 

 .جلنة الغابات وجلننة الزراعنة منن خنالل األماننة      ، وال ليمامت تعزيز التواصل مع اللجان ال نية األخرى كذلك -10

عقند   اإلطنار االلنرتاتيجي املراجنع،    زيز التنسيق والتعاون بني اللجان ال نية العاملية لل او ضنمن من أجل مناقشة كي ية تعو

وقند صندرت    .2015يونيو/حزيران  12اجتما  مشرترت بني مكاتب جلنة الغابات وجلنة الزراعة وجلنة م ايد األمسارت يف 

 .  تناول كل منها جمال اخت اصهحبيث ياللجان شرترت على جدول األعمال لتناقشه توصيات عدة مبا يف ذلك حتديد بند م
 

 لأساليب العم - جيم
 

، قنام النرئيس واملكتنب بتيسنري مشناورات      2017-2014مع برنامج العمنل املتعندد السننوات لل نرتة      ومتاشيًا -11

ثني للجنة فضناًل  مثانية اجتماعات ملكتب الدورة الثانية والثال وقد نظم الرئيس. ألمنيمنتظمة ما بني الدورات بدعم من ا

ة وتن ينذ التوصنيات املنبثقنة عنن الندورة األخنرية       من أجنل املتابعن   ية مع أعضاء اللجنة،ات غري رمسعن ثالثة اجتماع

 للجنة، فضاًل عن اإلعداد للدورة الراهنة. 
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 رفقامل

 

 للجنة مصايد األمساك السنوات املتعددعمل البرنامج شروع م

 2019-2016للفرتة 
 

 األهداف العامة للجنة -أواًل
 

وتشرف  ،تربية األحياء املائيةد األمسارت وم اي يامج عمل املنظمة يف جمالنبر د األمسارتجلنة م اي تستعرض -1

ال   األحياء املائية تربيةو د األمسارتاملتعلقة مب ايددة احمل املسائلعلى تن يذ مثل هذه الربامج ويسند إليها التعراض 

 ( بشكل دوري.بلدان أعضاءبلد عضو )طلب من على  بناًءأو املدير العام، أو  املنظمة حييلها إليها جملس

 

 2019-2016لفرتة املنشودة لنتائج ال -ثانيًا
 

 ولويات وختطيط امليزانيةد األوضع االسرتاتيجية وحتدي -ألف 
 

 :يجةالنت -2

 املنظمنة  لنرتاتيجية  بشنأن ا توجيهنات اجمللنس وقراراتنه    ىل إمتينة بالنسبة  توصيات اللجنة قاعدة ريتوف

 .تهاوميزاني هاوبراجم هاوأولويات

 

 :الغاياتو املؤشرات -3

 مدونننة السننلورت بشننأن ال ننيد الرشننيد بتن يننذ املتعلننق املنظمننة لننتبيان ال بشننكل أكننرب اللجنننة تننرويج 

 ن القيود ال  حتول دون احل ول عليها.تقليل موال ردودللح ول على ال السلورت( ة)مدون

 رصند تن ينذ   بشنأن  لنتبيان  الا ، مبنا يف ذلنك  املتعلنق مبدوننة السنلورت    املنظمنة  النتبيان األعضاء علنى   رد

تنمينة تربينة   ، 9املنادة   تن ينذ  رصند املتعلنق ب لنتبيان  اال، وممارلات ما بعد امل يد والتجنارة ، 11 املادة

د األمسنارت وتربينة األحيناء    يعلومات حول م اغريها من املاإلح ائيات وبملنظمة زويد ا، وتاألحياء املائية

 اإلقليمية. األمسارتد جنة وجلانها ال رعية وأجهزة م اياللمن خالل املائية 

  يف والربامج وامليزانية  لرتاتيجيات واألولوياتاالبشأن جمللس إىل اتوصيات واضحة وحمددة لرفع اللجنة

 د األمسارت وتربية األحياء املائية. م ايجمالي 

  خلطنة املتولنطة األجنل    او لنرتاتيجي اإلطنار اال ذات ال نلة ب اجلواننب  بتوصيات اللجننة املتعلقنة   إبراز

 يف تقرير اجمللس. وبرنامج العمل وامليزانية
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 :املخرجات -4

  االلنرتاتيجيات جمللنس حنول   إىل اُيرفنع  وتوافقينة و يقنّدم توصنيات واضنحة ودقيقنة      لجنةلتقرير إعداد 

 وامليزانيات. القطاعية  والربامج واألولويات

 

 األنشطة: -5

    تجنارة األمسنارت واللجننة ال رعينة     املخت نة ب النظر يف القرارات والتوصيات ال ادرة عن اللجننة ال رعينة

 األخرى ذات ال لة. ؤلساتامل وأ جهزةاأل وأ واألجهزة الدلتورية رتبية األحياء املائيةاملخت ة ب

  تربية األحياء املائية.م ايد األمسارت و ياملشورة ال  تقدمها املؤمترات اإلقليمية يف جمالالتعراض 

  م ايد األمسارت وتربية األحياء املائية ييف جمالالتعراض تن يذ برنامج العمل وامليزانية . 

 مب ننايد األمسننارتاملتعلقننة واألولويننات والننربامج وامليزانيننة   االلننرتاتيجياتبشننأن التوصننيات ياغة صنن 

 وتربية األحياء املائية.

 

 :العمل لاليبأ -6

  عرب الرئيس واملكتب. ملعنيةنظمة ااملالتعاون الوثيق مع إدارات 

  رتبينة األحيناء املائينة    ة املخت نة ب ال رعين ة اللجنن بتجارة األمسنارت و ة املخت ة ال رعيللجنة امع التنسيق

 واألجهزة الدلتورية األخرى.

  املسائل املالية وتلك املت لة بامليزانية.بشأن مع جلنة املالية التنسيق 

 لرتاتيجية واألولويات.االاملتعلقة بسائل املمع جلنة الربنامج حول  التنسيق 

 إىل اجمللس على الوجه املنالب. الربنامج وامليزانية مسائلتقرير عن نتائج اللجنة بشأن فع ر 
 

 د األمساك وزراعة األلياء املائية ياستعراض الوضع العامل  ملصا - باء
 

 النتيجة: -7

 عنن الوضنع العناملي     واملؤمتر واأللرة الدولية عامة معلومنات حمدثنة ومشنورة ة  نة     اجمللس تقّدم إىل

األحياء املائية وفيما يتعلق باملسائل احملنددة املهمنة الن   نري تناوالنا خنالل        وتربيةد األمسارت يمل ا

 الدورات املقررة؛ 

 

 املؤشرات والغايات:   -8

 د األمسنارت  يية قائمة على معلومات حمدثة عنن الوضنع العناملي مل نا    قتوصيات واضحة ودقيقة وتواف تقدم

 األحياء املائية إىل اجمللس وإىل املؤمتر كألاس متني لتوجيهاته وقراراته.  وتربية
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 : ملخرجاتا -9

  تشنكل ألالنًا متيننًا    التوصيات الواضحة والدقيقة والتوافقية ال  ابية يفينظر اجمللس واملؤمتر بعني إ 

 لتوجيهاته وقراراته. 

 

 األنشطة:  -10

 األحياء املائية.  وتربيةد األمسارت يهن مل اابشأن الوضع العاملي الر عامة نقاشاتاللجنة  ريجت 

  عيةيمواض هميةات أذحمددة  ضاياق عاجلةم خالل الدورات املقررةيتم . 

 

 : العمل لاليبأ -11

  .يقوم الرئيس بالتواصل مع األمانة 

 من أجل حتديد املواضيع ذات األهمينة  بدعم من األمانة،  ،ما بني الدورات خالل فرتة بعمٍلاملكتب  يامق

 وضع جدول األعمال.النسبة إىل ب
 

 العامليةالتنظيمية السياسية وإسداء املشورة لول املسائل  - جيم
 

 :النتائج -12

 حول املسائل السيالية والتنظيمية العامليةلقرارات مؤمتر املنظمة  متينة توصيات اللجنة قاعدة ريتوف. 

 

 :والغايات املؤشرات -13

  منن خنالل النتخدام املشنورة والتوصنيات لتوجينه        اللجنةمداوالت من  قيمةل البلدان األعضاء على وح

 املنظمة.حنو ما تبلغ عنه  لىعلية والسيالات احملجراءات اإل

  املسنائل السيالنية والتنظيمينة    املنؤمتر حنول    إىلتوصيات واضحة وحمددة لسرعة العلى وجه رفع اللجنة

 .واليتهايف جماالت  العاملية

  يف تقرير املؤمتر. لمسائل السيالية والتنظيمية العامليةل توصيات اللجنةإبراز 

 

 :خرجاتامل -14

  التنظيمية.ية والسيال ال كورتأو  األطر للمؤمتر حولوتوافقية توصيات واضحة وحمددة لرفع اللجنة 

 بهدف:مجيع اإلجراءات الالزمة أعضاء اللجنة  اختاذ 

o  اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان التدامة م ايد األمسارت ال غرية احلجنم   تيسري تن يذالزيادة يف

 ؛يف لياق األمن الغذائي والقضاء على ال قر

o  ؛بشأن أداء دولة العلماخلطوط التوجيهية الطوعية  تيسري تن يذالزيادة يف 

o فور دخوله حيز الن اذ االت اق بشأن تدابري دولة امليناء تن يذسري يت. 
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 األنشطة: -15

 اخت ا  اللجنة. تحالة ال كورت الدولية ذات ال لة، يف جماال التعراض 

  األخنرى   جهزةواأل من خالل املنظمة ألعضاء فرادى أو مجاعةلالنظر يف احللول املمكنة لدعم العمل املّتسق

 .اللجنة اخت ا  تجماالذات ال لة يف 

 إىل املننؤمتر العامليننةالتنظيميننة  املسننائلوالسيالننات  مسننائل بشننأناللجنننة تقريننر عننن نتننائج   فننع ر 

 بالشكل املنالب. 
 

 لجنةال عمل ختطيط فعالية  - ثالثًا
 

 :يجةالنت -16

  موجهة حنو اإلجراءاتوشاملة وب ورة فعالة وك ؤة تعمل اللجنة. 

 

 :والغاياتاملؤشرات  -17

 حمنددة موجهنة حننو    توصنيات  علنى  احتواؤهنا  و اإل از؛بوتقاريرها  بالرتكيز جداول عمل اللجنة تسمت

 لواء. اإلجراءات ُترفع إىل اجمللس واملؤمتر على حٍد

  املتعدد السنواتاللجنة برنامج عمل تقييم النتائج وتن يذ. 

 

 املخرجات: -18

 2017-2014 لل ننرتة املتعنندد السنننوات اللجنننة برنننامج عمننل  عننن  املرحلنني التقريننر علننىمل ننادقة ا 

 .2016 يف عام

  2016 عام يف 2019-2016 لل رتة املتعدد السنواتاللجنة برنامج عمل اعتماد. 

 

 األنشطة: -19

 الداخلية، إذا دعت احلاجة إىل ذلك.تها ممارلات اللجنة والئح التعراض 

  ال للوقت املتاح.ذلك االلتخدام ال ّعالنظر يف طرق حتسني عقد الدورات، مبا يف 

          ألحنداث ااالعرتاف بأهمية وفائدة االجتماعنات اجلانبينة، وتيسنري املزيند منن الرتكينز والتنسنيق بشنأن 

 .اجلانبية بالتماشي مع القضايا الرئيسية ال  تتناوالا الدورات الرئيسية

 خرى.األ نية ال انال رعية واللج لجانالمع  والتعاون التنسيق املزيد من تيسري 

 .إيالء االهتمام املستمر بالرتتيبات ال عالة لوضع جداول األعمال وصياغة التقرير النهائي 
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 العمل ساليبأ -رابعًا

 

 جلننة الربننامج  تنسنق منع   نظمنة، و املرعاينة  زة الدلتورية وغريها من األجهزة حتت تتعاون اللجنة مع األجه -20

 بامليزانية. اخلاصةيف ما يتعلق باملسائل املالية وتلك  ةجلنة املاليمع لرتاتيجية واألولويات، واالاملتعلقة بسائل امل بشأن

 

 منظمات دولية أخرى نشطة يف جمالي م ايد األمسارت وتربية االحياء املائية. وتتعاون مع  -21

 

كمنا  نري    ن األماننة. من ُييسرها الرئيس واملكتب بندعم  ال  ما بني الدورات املنتظمة ل رتة نشطة ضطلع باألت -22

 ما بني مكاتب اللجنة واللجان ال رعية.  يف بشكل أكرب تعزيز التنسيق

 

 .مراقبني مبن فيهم منظمات اجملتمع املدني ُتشجع وُتيّسر مشاركة -23

 

 ة.إدارة م ايد األمسارت وتربية األحياء املائيمن خالل ملنظمة مع االرئيس ينسق  -24

 


