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السادة  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثائق من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من
على اإلنرتنت املندوبني واملراقبني التّكرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة 

 http://www.fao.org/cofi/en على العنوان التالي:

MK346/A 

A 

 

 جلنة مصايد األمساك

 الدورة احلادية والثالثون

 4132يونيو/حزيران  31 -9روما، 

 األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك

 املنشأة يف إطار منظمة األغذية والزراعة

 

 مقدمة ومعلومات أساسية

 

األغذياة والرراعاة لالوااوق وقاد     مساك مبوجب اإلطار القاانوني ملنظماة   د عشر جهازًا إقليميًا ملصايد األُأنشأ أح - 1

 من دستور منظمة األغذية والرراعة.  11أو  6نشأت هذه األجهرة مبا يتماشى واألحكام الواردة يف املادة ُأ

 

من دساتور   6األجهرة الدستورية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية املنشأة مبوجب املادة ب يف ما يلي قائمةو - 2

 ق:6صايد األمساك املنشأة مبوجب املادة مل وريةالدستلاألجهرة  املنظمة
 

 هيئة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، 

 جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا، 

  املائيةاهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء، 

 ي،جلنة مصايد أمساك شرق وسط األطلس 

 هيئة مصايد أمساك جنوب غرب احمليط اهلندي، 

 هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسي، 
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مان   11األجهرة الدستورية ملصايد األمساك وتربياة األحيااء املائياة املنشاأة مبوجاب املاادة       ب يف ما يلي قائمةو - 3

 ق:11صايد األمساك املنشأة مبوجب املادة دستورية مللاألجهرة ال املنظمةدستور 

 ئهيئة مصايد آسيا واحمليط اهلاد، 

 هيئة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى والقوقاز، 

 املتوسط األبيض اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر، 

  اهلندياحمليط  يفهيئة مصايد أمساك التونة، 

 اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك، 

 

صالحيات استشارية بداًل مان الاالحيات   ب 6وتتمتع األجهرة الدستورية ملصايد األمساك املنشأة مبوجب املادة  - 1

 الادو  عن طريق االتواقات الدولياة باني    11األجهرة الدستورية ملصايد األمساك املنشأة مبوجب املادة  وُتأسستنظيمية. 

وهي تتمتع بصالحيات تنظيمية إىل جانب الالحيات استشارية واساعة  بلدان من غري األعضاء يف الواو.   تشملاليت قد 

أو اإلدارة تكون ملرمة للبلدان األعضااء املعنايني. ويشاار إىل     بالصونالنطاق وقد تعتمد على سبيل املثا  إجراءات متعّلقة 

 هاذه  وعلى الارغم مان أن  مساك". قليمية إلدارة مصايد األة ملصايد األمساك با"املنظمات اإلهذا النوع من األجهرة اإلقليمي

تتمتاع مبساتوم معاّين مان     فهاي  مرتبطاة إدارياًا باملنظماة،    ُتعتا   من دستور الوااو   11املنظمات املنشأة مبوجب املادة 

 اإلستقال  الذاتي الوظيوي.  

 

أن  املنظماة جناة مان   ق، طلبت الل22الدورة الثالثني للجنة مصايد األمساك، الوقرة  الثالثني لتقريرويف دورتها  - 5

داؤهاا بعاد.   أقعاة تات رعايتهاا والايت ي يقاّيم      أداء األجهرة اإلقليمية ملصايد األمساك الواستعرا  عمليات التباشر ب

 إعداد هذه الوثيقة.مت  ،هذا الطلب الصادر عن اللجنة وانطالقًا من
 

 األمساكحملة عامة عن أداء األجهزة اإلقليمية ملصايد 

 منظمة األغذية والزراعة املنشأة يف إطار
 

األداء اليت تقاوم   لعمليات استعرا ، مت النظر يف الوضع احلالي الستجابة للطلب الصادر عن اللجنةسعيًا إىل ا - 6

ب املنشأة يف إطار الواو وتبّين أنها متباينة إىل حد يصّعملصايد األمساك وتربية األحياء املائية بها كل األجهرة الدستورية 

مناذ وقات    إّما ، أجريت استعراضات األداءمجالي لألجهرة. وباإلضافة إىل ذلكاألداء اإلب م واملقارنة اخلاالةالتقييعملية 

جري من األالل. وبالتالي ُأ تتم مناقشتهاي  أو ،حاليًايتم القيام بها أو التخطيط هلا  أو ،طويل وأالبحت بالتالي قدمية

 البحث على ثالثة معايري: . وارتكرمتسقبشكل  1ضمان تليل أداء هذه األجهرةلاملوضوع  هذا حبث عام عن

 أهمية األنشطة اليت تضطلع بها األجهرة اإلقليمية ملصايد األمساك بالنسبة إىل احتياجات اإلقليم؛ 

  ؛جهرة اإلقليمية ملصايد األمساكلألمدم تبين األعضاء 

  األمساك.السالمة املالية لألجهرة اإلقليمية ملصايد 
 

                                        
 بصدد نشر نتائج البحث يف النشرة الدورية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية اخلاالة باملنظمة؛ املنظمة إن  1
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التجاارب الناجحاة يف حاني تصابج أوجاه القصاور حماّط الرتكيار          احلديث ال يطاو  عان  ومما ال شك فيه أن  - 2

وتضطلع معظم األجهرة اإلقليمية ملصايد األمساك باأدوار مهّماة يف لاا  إدارة مصاايد األمسااك إن       واحلوارات املطّولة.

كان ذلك من خال  املشورة اليت تسديها أو اإلجراءات التنظيمية اليت تتخذها. وهي جتماع بلادان اإلقلايم حاو  طاولاة      

جهاات وسايطة   ى أماناتهاا بااالحرتام بصاوتها    واحدة وتوّفر منتدم فريد للحوار، والتنسيق وتبااد  التجاارب؛ وتظا   

مسااك املساتدامة وتنمياة القادرات وتعريار التعااون ماع        عددة مرتبطاة مبصاايد األ  ت؛ وهي تطلق أو تنّوذ أنشطة محمايدة

قاط  ملعظم هذه األجهرة بداًل من الرتكير فاألنشطة الديناميكية  أهمية إىلاملنظمات الشريكة. وعليه، من احملّبذ جدًا إيالء 

 احلرجاة علاى القضاايا   تم الرتكيار  ساي  ،من وثيقاة املعلوماات هاذه    يليما ويف على مكامن ضعوها والقيود املاثلة أمامها. 

 ضعف هذه األجهرة ومعاجلتها.  مكامن بهدف تعرير الوعي حو

 

 يف نقصالا أن العاائق األكا  املاثال أماام األجهارة اإلقليمياة ملصاايد األمسااك هاو          ما من شك  ،أواًل :التمويل - 8

يف اللب معظم  يقعيف هذه الوثيقة و املذكورةالتمويل العديد من مكامن الضعف األخرم  النقص يف  زالتمويل، وبالوعل ُي

إىل أن ميرانياتها غري كافية للقياام با امج   ليمية ملصايد األمساك يف معظمها األجهرة اإلق تاملذكورة أدناه. وأشار القضايا

 . 2العمل املتوق عليها

 

تشّكل املوارد البشرية يف أمانات األجهرة اإلقليمياة ملصاايد األمسااك اهلااجس املشارتك واملتبااد         :لتوظيفا - 9

. وُأشري إىل التأخريات يف شغل املناالب الشاغرة يف أمانات البعض من األجهرة اإلقليمية ملصايد األمسااك التابعاة   الثاني

وباإلضافة إىل ذلاك،   عمل وتنويذها يف الوقت املناسب.ل اعتماد خطة ستحيواضج أنه بغياب أمانة، من املومن ال. 3للواو

إىل  ميدانياة  ةمساوول بصوتها جهات أخرم  وإدارية يةمبهام فن 4تضطلع أمانات بعض األجهرة اإلقليمية ملصايد األمساك

ل األداء ًا ماا ُيعرق ا  با الحتى بوجاود أماني، غ  وكأمانة لألجهرة اإلقليمية ملصايد األمساك.  املهام اليت تضطلع بهاجانب 

شارت بعض األماناات  األمانة. وأ يفالرئيسي لألجهرة اإلقليمية ملصايد األمساك بسبب النقص يف املوارد البشرية الداعمة 

تابعاة تنوياذ   مق إىل عجرهاا عان   6ة مبوجاب املاادة   الدستورية ملصايد األمساك لال سيما األجهرة املنشاأ ألجهرة لالتابعة 

يف عملاه خاال  اجللساات     ت. ما يعين أن اجلهاز حيارز تقادماً  درة عن اهليئة خال  فرتة ما بني الدوراالتواليات الصا

   العامة فقط.

                                        
مصايد أمساك جناوب غارب   ، اهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية، هيئة األطلسيهيئة مصايد أمساك غرب وسط   2

 هيئة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، اهليئة االقليمية ملصاايد األمسااك، هيئاة    احمليط اهلندي،

 .اهلنديط احملي يفمصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى والقوقاز، هيئة مصايد أمساك التونة 
 ، جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا.األطلسيجلنة مصايد أمساك شرق وسط   3
كاا الالتينياة   هيئة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى والقوقاز، هيئة مصايد األمساك الداخلياة وتربياة األحيااء املائياة يف أمري      4

اك جناوب  الكارييب، اهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية، اهليئة االقليمية ملصايد األمساك، هيئة مصايد أمسوالبحر 

 .األطلسيغرب احمليط اهلندي، هيئة مصايد أمساك غرب وسط 
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يف اجللسات العامة واالجتماعات اليت تعقاد يف   املشاركةويكمن اهلاجس الثالث يف اخنوا  مستوم  :احلضور - 11

عضاء من خارج اإلقليم املشامو  باجلهااز اإلقليماي الاذين     شار إىل أن بعض األُيبعض احلاالت، إطار هذه األجهرة. ويف 

نشاطة  باألت األخارية وال يبادون أي اهتماام    انضموا إىل اجلهااز مناذ مراحلاه األوىل، ي حيضاروا أي دورات يف السانوا     

صاايد  دورات األجهارة اإلقليمياة مل   املشااركة يف وأّدم اخنواا  مساتوم    .5إطار اجلهاز اإلقليمي ذات الصلةاجلارية يف 

ال سايما يف   الادورة،  اجلهااز خاال    عتمادها يتلقاه القرارات والتواليات الايت   األمساك إىل اخنوا  مستوم الدعم الذي

عوامل مبا يف ذلك غياب القادرة املالياة    عّدةالنقص يف مستوم حضور اجللسات إىل م وقد يعر .6حا  عدم بلوغ النصاب

ة من مصاايد  املصيد هعدم اعتبار هذ، و/أو وملكّيتهاجلهاز بونقص االهتمام ، هعملاالجتماع أو يف برامج  املشاركة يفعلى 

 ألعضاء.ذات أولوية قصوم بالنسبة إىل ا األمساك

 

لع بوالياات أو الاالحيات   : ويكمن اهلاجس الرابع يف عدد األجهارة اإلقليمياة الايت تضاط    الواليات املتداخلة - 11

وقاد  .  7قليمية أخرم ملصايد األمساك اليت أنشأت خارج إطار الواوتتداخل مع واليات أو الالحيات أجهرة إجغرافية  

 يّسر بالتالييقد ال ما نتديات اليت تنظمها األجهرة مشاركة انتقائية يف امل تنافس ال طائل منه أو حتى إىل يودي ذلك إىل

 إطار إداري/استشاري متسق أو مستقر.  عملية وضع

 

د األمسااك يف  س على مستوم أداء بعاض األجهارة اإلقليمياة ملصااي    يتمّثل الضعف اخلام: الصكوك التأسيسية - 12

ق اليت ال تعكس بدّقاة  6النظم األساسية واللوائج الداخلية لألجهرة الدستورية املنشأة مبوجب املادة الصكوك التأسيسية ل

على غارار   الدولية ملصايد األمساكدارة لإل ُمهّمةبادئ مب ال ترتبطنطاق األنشطة اليت تنخرط فيها األجهرة اإلقليمية، أو 

 .8النهج االحرتازي أو نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 

 سااادب باالفتقااار إىل تنويااذ التوالاايات والقاارارات الاايت اعتماادتها     الاجس اهلاا ياارتبط: املتابعصصة نقصص  - 13

   األجهرة اإلقليمية.

                                        
 .ياحمليط اهلند يف، هيئة مصايد أمساك التونة يهيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلس  5
، اهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائياة، جلناة مصاايد األمسااك الداخلياة      يجلنة مصايد أمساك شرق وسط األطلس  6

 وتربية األحياء املائية يف أفريقيا.
ناة مصاايد األمسااك الداخلياة وتربياة األحيااء املائياة يف        ، جلي، هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسا يجلنة مصايد أمساك شرق وسط األطلس  7

 أفريقيا، هيئة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب.
مصايد الداخلية وتربية ، هيئة مصايد أمساك جنوب غرب احمليط اهلندي، اهليئة االستشارية األوروبية لليجلنة مصايد أمساك شرق وسط األطلس  8

ائياة يف أمريكاا   األحياء املائية، جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا، هيئاة مصاايد األمسااك الداخلياة وتربياة األحيااء امل      

 .ياحمليط اهلند يفالتونة الالتينية والبحر الكارييب، اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط، هيئة مصايد أمساك 
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 اآلفاق للمضي قدمًا

 

 :بلية املعروضة على األعضاءاألنشطة املستق

 

أوجه الضعف يف هذه األجهرة الايت ذكارت يف الوثيقاة.  وساعيًا إىل     تدرك الواو وجود حاجة ماسة إىل معاجلة  - 11

 شكل فوري:بلتالية الرئيسية ا تقيق ذلك، تدعو احلاجة إىل معاجلة املآزق
 

 ؛عدم كواية االستثمارات واملوارد البشرية  

 ؛املوسسات الضعيوة   

  .االفتقار إىل بيئة سياسية مواتية 

 

يشّكل مكمن الضعف األساسي الذي يطاا  األجهارة    النقطة األوىلالوارد يف  ومن الواضج أن عدم كواية التمويل - 15

 .للمنظمةاإلقليمية ملصايد األمساك التابعة 

 

مان الدساتور. غاري     11و  6فين لألجهرة اإلقليمية املنشأة مبوجب املادة يف توفري إطار ودعم  املنظمةوستستمر  - 16

ية جهارة الدساتور  إجراء تغايريات علاى األ   يف حا و من أجل األعضاء وبوضلهم. يف نهاية املطافأن هذه األجهرة قائمة 

 . بهاالقيام  ،وليس الواو ،األجهرة، يتعّين على أعضاء هذه 11و 6القائمة مبوجب املادتني 

 

 :بشكل خاص ميكن لألعضاء النظر يف اخليارات التاليةو - 12
 

     وضع القواعد املرتبطة بعمليات إختاذ القرار ضمن األجهرة اإلقليمية ملصايد األمساك يف ماا صاص األعضااء

 الذين ال يشاركون يف دورات األجهرة اإلقليمية؛ 

  استعرا  الصكوك التأسيسية لألجهرة اإلقليمية ملصايد األمساك؛ 

 شبكة افرتاضية من األعضاء؛   تويل األجهرة اإلقليمية ملصايد األمساك إىل 

   مااع األجهاارة املتداخلااة ذات الصاالة بهاادف  تعرياار التاادابري التعاونيااة، مبااا يف ذلااك مااذّكرات التواااهم 

 تنسيق األنشطة؛

 .االنسحاب من األجهرة اإلقليمية ملصايد األمساك إذا ما اعُت  اجلهاز من غري اللة أو أهمية 

 


