
RECOFI/IX/2017/2 A 

1 

March 2017 

 
 

 الهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك
 

 

 

 
 
 
 

 مقدمة

 منوذ اتخوذ  التو  والماليوة اإلدارموة اإلجورااا  عون تقرمور تقودم  هوو الوثيقة هذه من الهدف - 1
 علو  تغطيتهوا  تمو  التو  القضواما وتشوم . 2015 أموار/ مامو ف  عمان ف  للهيئة األخيرة الدورة نعقادا

 بوين موا فترة خالل نفذ  الت  األسماك لمصامد اإلقليمية الهيئة أنشطة: مل  ما الحصر  ال المثال سبي 
 واسووتعرا  لمسووتقلة ا الميزانيووة فوو  األعضوواا لمسوواهما  الراهنووة والحالووة والمنشووورا   الوودورتين 
 .الدورتين بين ما فترة أثناا النفقا 

 
 والتحليليووة الفنيووة األنشووطة خووالل موون بهووا المنوطووة المهووا  تحقيوو  إلوو  الهيئووة أمانووة وتسووع  - 2

 المهوا  تشم  الغامة  لهذه وتحقيقا. واإلدارمة التنفيذمة واألنشطة واالتصاال  المعلوما  إدارة وأنشطة
 إعوداد( 2) و الهيئة؛ عمليا  وكفااة فعالية( 1: )مل  ما منها أمور جملة لألمانة يةالرئيس والمسؤوليا 

 الهيئوا  أمانوا  شوبكة إلو  التقوارمر تقدم  (3) و تقدمرمة؛ بتكاليف وتقدممه للهيئة األول  العم  برنامج
 خدما  اعةوالزر األغذمة منظمة تقد  تعاون  مؤسس  جهاز وه  األسماك  بمصامد المعنية اإلقليمية
 .له األمانة

 
 اإلدارية المسائل

 الفرعية وأجهزتها الهيئة رئيس

 :الدورتين بين ما فترة خالل الفرعية وأجهزتها الهيئة رؤساا أسماا مل  ما ف  - 3
 

 والنائو  ؛(ُعموان) المزروع  احمد الدكتور: الرئيس: األسماك لمصامد اإلقليمية الهيئة - 

 مصود  السيد: للرئيس الثان  والنائ  ؛(الكوم ) لحساويا فيص  السيد: للرئيس األول
 (العرا ) عل . د

 ؛(عموان) اليحيوائ  سوليمان داود: الورئيس: المائيوة األحياا بتربية المعنية العم  جماعة - 

 (.البحرمن) األنصاري الرحمن عبد عدل : للرئيس األول والنائ 

 (.السعودمة العربية المملكة) فيتا ي نب: األسماك مصامد بإدارة المعنية العم  جماعة - 

 

 الدورة التاسعة

 2017 /أيارمايو 9-11

 الكويت، دولة الكويت

 تقرر أمين الهيئة عن الشؤون اإلدارية والمالية للهيئة
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 األسماك لمصايد اإلقليمية الهيئة أمانة أداء

 اإلقليموو  المنظمووة مكتوو  فوو  مقرهووا موون األسووماك  لمصووامد اإلقليميووة الهيئووة أمانووة واصوول  - 4
 والتشوغيلية اإلدارموة بالوظائف االضطالع بمصر  القاهرة  ف   (RNE) أفرمقيا وشمال األدن  للشر 

 .بالتقرمر المشمولة الفترة خالل يئةلله
 
 األسماك مصامد مجال ف  االتصال موظف  كبير   Piero Mannini مانين  بييرو السيد وعم  - 5
 السويد شوغ  ذلك  وبعد. 2016 األول تشرمن/ وأكتوبر 2015 أمار/ مامو بين للهيئة مؤق  كأمين روما ف 

Haydar Fersoy وشومال األدنو  للشور  اإلقليم  المكت  ف  تعيينه بعد ةالهيئ أمين وظيفة فيرسوي حيدر 
 فهموو   هللا هبووة السوويدة وواصوول . المائيووة األحيوواا وتربيووة األسووماك لمصووامد موووظفين ككبيوور أفرمقيووا
 األمانة بخدما  اللغة ثنائية مساعدة تقدم  األدن   للشر  اإلقليم  المكت  ف  للبرنامج الفنية المساعدة

 بوين موا فترة خالل األسماك لمصامد اإلقليمية الهيئة ميزانية من تموم  دون( نجليزمةاإل/العربية اللغة)
 .محددة مسائ  تناول ف  االستشارمة الخدما  عل  كذلك األمانة واعتمد . الدورتين

 
 قدمتوه الذي التال  الفن  الدع  من االستفادة الهيئة واصل  بالتقرمر  المشمولة الفترة وخالل - 6

 :المنظمة
 

 Satchikoمون( WGFM) األسوماك بمصوامد المعنيوة العمو  جماعوة إلو  المقد  الفن  الدع  - 

Tsuji (والمعلومووا  اإلحصووااا  فوورع FIAS ) بالحوود المتعلقووة بالتوصووية متعلوو  مووا فوو 
 .(RECOFI/6/2011/1) الهيئة منطقة ف  التقارمر ف  المطلوبة للبيانا  األدن 

 Alessandro موون المائيووة األحيوواا بتربيووة المعنيووة العموو  اعووةجم إلوو  المقوود  الفنوو  الددم   - 

Lovatelli (المائية األحياا تربية فرع FIAA)  

 مون التقوارمر فو  المطلوبوة للبيانوا  األدنو  بالحود المتعلو  العم  إل  المقد  الفن  الدم   - 

 قيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  خووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالل
Valerio Crespi (المائية األحياا تربية فرع (FIAA  النظوا  إدارة مجال ف   فن دع  بتقدم 

 المائية  األحياا تربية عن للمعلوما  اإلقليم 

 والمؤسسوا  واالقتصوادا  السياسوا  فورع) Lori Curtis من المقدمة الفنية االستشارا  - 
FIAP )وموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون 

Yann Laurent (والمعلوما  اإلحصااا  فرع FIAS.) 

 
 الدورتين بين فيما الهيئة اجتماعات

 لمصوامد اإلقليميوة للهيئوة التاليوة االجتماعوا  وعقود إعوداد ف  بنشاط وساهم  األمانة نسق  - 7
 :األسماك

 
 تحليو  حوول الهيئوة ألعضواا والزراعوة األغذموة منظموة نظمتهوا تمهيدموة تدرمبيوة دورة - 

 المائووودة واجتمووواع الحيوووة  المائيوووة الحيوانوووا  تحركوووا  لهوووا تتعووور  التووو  المخووواطر
 تشورمن/نوفمبر 5-1) الموائ  األحيوائ  لألمون للهيئوة قليمو اإل البرنوامج بشوأن المستدمرة

 (.عمان سلطنة مسقط  ؛2015 الثان 

 اإلقليميوة للهيئوة التابعوة األسوماك مصوامد بوإدارة المعنية العم  لجماعة التاسع االجتماع - 
 (.2015 الثان  تشرمن/نوفمبر 26-24 الكوم   دولة الكوم  ) األسماك لمصامد

  2016 نيسان/أبرم  28-26) المائية األحياا بتربية المعنية العم  لجماعة ابعالس االجتماع - 
 (.قطر دولة الدوحة 

 الدوحوة  ؛2016 األول كانون/دمسومبر 8-6) األسوماك مصوامد بوإدارة المعنيوة العمو  لجماعة العاشر االجتماع - 
 (.قطر دولة
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 المقورر من كان الت  الكنعد  ألرصدة مشتركال اإلقليم  بالتقيي  المعنية العم  حلقة تُعقد ول  - 8

 .وتنظيمية فنية ألسباب وذلك  2016 نيسان/أبرم  ف  عقدها
 

 اللجنة فيها ُمثلت التي االجتماعات

 :التالية االجتماعا  ف  الهيئة مثل  الدورتين  بين ما فترة خالل - 9
 

 وهيئووا  اإلقليميووة رالبحووا منظمووا  مووع المسووتدامة المحيطووا  لمبووادرة العووالم  الحوووار - 
 بوالتنوع المتعلقة آمتش  أهداف تحقي  نحو التقد  تسرمع بشأن اإلقليمية األسماك مصامد

 الهيئووة رئوويسالتمثيوو   وتووول  ؛(2016 أملول/سووبتمبر 29-26 كورمووا  سووول ) البيولوووج 
 .المؤق  وأمينها

 اإلمكولوجيووة الوونظ  علوو  القائمووة لووادارة إقليميووة اسووتراتيجية وضووع أجوو  موون اجتموواع - 
( ROPME) البحرمووة البيئووة لحمامووة اإلقليميووة للمنظمووة التابعووة البحرمووة للمنطقووة اإلقليميووة

التمثيو  رئويس الهيئوة  وتول  ؛(2016 نيسان/أبرم  7-4 المتحدة  العربية اإلمارا  دب  )
 .وأمينها

 
 األمانووة موو وقا. الشوورمكة الكيانووا  أو المنظمووا  اجتماعووا  فوو  أمضووا األمانووة وشووارك  - 10

 رومووا ) األسووماك مصووامد للجنووة والثالثووين الثانيووة الوودورة فوو  وإنجازاتهووا الهيئووة أنشووطة عوون بوواإلبال 
 لمصووامد اإلقليميووة الهيئووا  أمانووا  لشووبكة السوواد  االجتموواع وفوو  ؛(2016 تموووز/موليو 15-11 إمطاليووا 
 إنشواا بشوأن اإلقليمو  لتشواوريا االجتماع ف  األمانة شارك  ذلك  إل  وباإلضافة(. RSN-6) األسماك
 مصور  القواهرة ) (RAAFO) األسوماك ومصامد المائية األحياا لتربية عدن وخليج األحمر البحر منظمة

 (.2016 األول كانون/دمسمبر 1 - الثان  تشرمن/نوفمبر 29
 
 المنظمووا  مووع للتعوواون المحتملووة الفوائوود علوو ( 2013) السووابعة دورتهووا فوو  الهيئووة وشوودد  - 11

 تفواه  موذكرة بصوياغة 2017 الثوان  كوانون/ منوامر ف  األمانة قام  التعليما   لهذه واستجابة. اإلقليمية
 السويد وشوارك. (ROPME) البحرموة البيئوة لحماموة اإلقليميوة المنظمة مع التعاون هذا إطال  ف  للشروع
 اإلقليميوة المنظموة مقر ف  قدع اجتماع ف  للهيئة الساب  األمين مانين   والسيد الهيئة  أمين فيرسوي 
 وأرسوول . التفوواه  مووذكرة مسووودة السووتعرا  2017 الثووان  كووانون/منامر 25 فوو  البحرمووة البيئووة لحمامووة
 فووو  والزراعوووة األغذموووة منظموووة إلووو  األول  المرفووو  فووو  الوووواردة عليهوووا  المتفووو  التفووواه  موووذكرة

 خوالل مون الشوراكة علو  الرسوم  بعالطوا إلضوفاا قانونيوة موافقوة عل  للحصول 2017 شباط/فبرامر 2
 والمنظموة األسوماك  لمصوامد اإلقليميوة الهيئوة عون بالنيابة والزراعة  األغذمة منظمة بين تفاه  مذكرة

 .مستمرة تزال ال الموافقة عملية كان  التقرمر هذا كتابة ووق . البحرمة البيئة لحمامة اإلقليمية
 

 الصلة ذات األنشطة

 مووظف  من بدع  األسماك  لمصامد اإلقليمية الهيئة أمانة ساهم  لدورتين ا بين ما فترة ف  - 12
 الهيئوة  فو  األعضواا الدول ف  والمؤسسا  والحكوما   والمستشارمن  واإلدارمين  الفنيين المنظمة

 27 وفو . االستئمان  الصندو  ومشروعا  (TCP) الفن  التعاون برنامج مشروعا  وتنفيذ صياغة ف 
 للمنظموة األطوراف متعوددة أو إقليميوة أو وطنية مشارمع ستة مجموعه ما هناك كان  2017 آذار/مار 
 وممكوون. الهيئووة فوو  األعضوواا البلوودان فوو  جارمووة المائيووة األحيوواا وتربيووة األسووماك مصووامد مجووال فوو 

 .الثان  المرف  ف  المشارمع هذه عن عامة لمحة عل  االطالع
 

 المنشورات

 اإلقليميووة للهيئووة التاليووة األربعووة التقووارمر للجمهووور أتيحوو  دورتين الوو بووين مووا فتوورة خووالل - 13
 األسماك مصامد عن والزراعة األغذمة منظمة تقارمر سلسلة ف  جميعها نشر  الت  األسماك لمصامد
 :المائية األحياا وتربية
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 ئوة للهي التابعوة األسوماك مصوامد بوإدارة المعنيوة العمو  لجماعوة العاشر االجتماع تقرمر - 

 المتحووودة األمووو  منظموووة تقرمووور. 2016 األول كانون/دمسووومبر 8-6 قطووور  دولوووة الدوحوووة 
 القوواهرة .1185 رقوو  المائيووة األحيوواا وتربيووة األسووماك مصووامد بشووأن والزراعووة لألغذمووة
 .2017 مصر

  http://www.fao.org/3/a-i6948e.pdf:التال  الموقع ف  عليه اإلطالع وممكن  

 للهيئوة  التابعوة األسوماك مصوامد بوإدارة المعنيوة العمو  لجماعوة لتاسوعا االجتمواع تقرمر - 
 األموو  منظمووة تقرموور  2015 الثووان  تشوورمن/نوفمبر 26-24 الكوموو   دولووة الكوموو   مدمنووة

. 1146 رقوو  المائيووة األحيوواا وتربيووة األسووماك مصووامد بشووأن والزراعووة لألغذمووة المتحوودة
 .2016. إمطاليا روما 

 .http://www.fao.org/3/a-i6363e.pdf :التال  الموقع ف  ليهع اإلطالع وممكن  

. للهيئووة التابعووة المائيووة األحيوواا بتربيووة المعنيووة العموو  لجماعووة السووابع االجتموواع تقرموور - 
 عوون زراعووةوال األغذمووة منظمووة تقرموور. 2016 نيسووان/أبرم  28-26 قطوور  دولووة الدوحووة 
 .2016.إمطاليا روما .1156 رق  المائية األحياا وتربية األسماك مصامد

 http://www.fao.org/3/a-i5708e.pdf: التال  الموقع ف  عليه اإلطالع وممكن  

 تحركوووا  مخووواطر تحليووو  حوووول الهيئوووة ألعضووواا التمهيدموووة التدرمبيوووة الووودورة تقرمووور - 
 للهيئووة اإلقليموو  البرنووامج بشووأن المسووتدمرة المائوودة واجتموواع الحيووة  المائيووة الحيوانووا 

 تقرمور. 2015 الثان  تشرمن/نوفمبر 5 -1 ُعمان  سلطنة مسقط  المائ   البيولوج  لألمن
 روموا . 1149 رق  المائية األحياا وتربية األسماك مصامد عن والزراعة األغذمة منظمة

 .2017 طاليا إم
  http://www.fao.org/3/a-i6658e.pdf :التال  الموقع ف  عليه اإلطالع وممكن  

 
. والجلسووا  االجتموواع عموو  وثووائ  جميووع وإصودار إعووداد األمانووة كفلوو  ذلووك  علوو  وعوالوة - 14

 الهيئوة عمو  لودع  الدورتين بين ما فترة ف  عم  وثيقة 24 من مقرب ما العامة األمانة أعد  وعموما 
 .لها التابعتين العم  وجماعت 

 
 عون العمو  وثيقوة ف  2015 إل  2005 من الفترة خالل الصادرة بالمنشورا  كاملة قائمة وترد - 15

 .(RECOFI/IX/2017/7) للهيئة العا  االستعرا 
 

 أخرى مسائل

 المها  تلك وتشم . مباشر بشك  تنسيقها األمانة تتول  أخرى ها م عدة تفاصي  هنا تدرج ل  - 16
 فو  الفنيوة اإلدارا  موع التعواون وتعزموز األعضاا  البلدان ف  التنسي  جها  مع والتواص  االتصال
 وتنسوي  مراقو   صفة لها الت  المنظما  ذلك ف  بما الشرمكة  والمنظما  والزراعة األغذمة منظمة
 :مل  ما إل  اإلشارة منبغ  أنه غير. وتوزمعها جمتهاوتر الوثائ  تحرمر

 
 لمصووامد اإلقليميووة الهيئووة فوو  المعلومووا  وتوودف  الشووبك  الووربط طرموو  عوون التواصوو  - 

 دورا( NFPs) الوطنيووة التنسووي  جهووا  شووبكة وخاصووة الهيئووة مكتوو  مووؤدي: األسووماك
 المسوائ  وتنواول مو الع خطوة لتنفيوذ إليهوا المشوورة وإسوداا األمانوة مسواعدة فو  أساسيا
 فو  الحاليوة التنسي  بجها  قائمة وترد. الدورا  بين ما فترة خالل تنشأ قد الت  الهامة
 .الثالث المرف 

 للهيئوووووة شوووووبكية صوووووفحة إعوووووداد جووووورى: التنسوووووي  وجهوووووا  الهيئوووووة أنشوووووطة إبوووووراز - 
www.fao.org/rfb/recofi   وهو . مثهاوتحود تعهودها مجري فإنه  يةوأساس يطةبس إنها ورغ 

 .الجمهور وعامة للهيئة معلوما  خاللها من األمانة تتيح الت  الرئيسية األداة حاليا
 

http://www.fao.org/3/a-i6363e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5708e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6658e.pdf


RECOFI/IX/2017/2 A 

5 

 لمصبايد اإلقليميبة الهيئبة اتفبا  مبن الخامسبة المبادة بموجب  المعتمدة اإلدارةتوصيات بشأن تدابير 
 األسماك

 مون عشورة الرابعوة المادة بموج  بمعاهدة منشأة كهيئة األسماك  لمصامد اإلقليمية الهيئة إن - 17
 الثالثوة الموادة بأحكا  عمال" توصيا " شك  ف  قانونا ملزمة قرارا  بفر  مخولة المنظمة  دستور

 حاليوا الهيئوة ولودى. الهيئوة ةيواتفاق مون( اإلدارة ريتوداب بشوأن التوصويا ) الخامسوة والموادة( الوظائف)
 منطقة ف  التقارمر ف  المطلوبة للبيانا  األدن  الحد بشأن الهيئة توصية( 1: )النوع هذا من توصيتان
 بتربيوة المتعلقوة والمعلوموا  للبيانا  األدن  الحد بشأن الهيئة توصية( 2) و ؛(RECOFI/6/2011/1) الهيئة
 ف  التوصيتين هاتين تنفيذ لحالة تفصي  ومرد. (RECOFI/8/2015/1) التقارمر ف  المطلوبة المائية األحياا
 .(RECOFI/IX/2017/6)`` األسماك لمصامد اإلقليمية الهيئة وتوصيا  قرارا  تنفيذ حالة`` الوثيقة

 
 المالية المسائل

 الهيئة ميزانية رصد

 دوالر 5 000 بمبلو  األسوماك لمصوامد اإلقليميوة الهيئوة فو  األعضاا البلدان من بلد ك  مساه  - 18
 األطوراف متعودد اسوتئمان  دو صون مشوروع شك  للهيئة األساسية الميزانية وتتخذ. السنة ف  أمرمك 
 ذلووك منووذ منتظمووة تنقيحووا  لعوودة وخضووع  2003 نيسووان/أبرم  فوو  أطلوو  والزراعووة  األغذمووة لمنظمووة
 2015 و 2003 عام  بين الميزانية ف  سنومة زمادة أي األسماك لمصامد اإلقليمية الهيئة تشهد ول . الحين
 دوالر 5 000 قودره ثابو  مبلو  عند تغيير ندو عضو لك  السنوي األعضاا اشتراك الهيئة ترك  حيث

 .أمرمك 
 
 والزراعوة  األغذموة لمنظموة الرئيسو  المقور فو  المعنيوة الُشوع  مع بالتعاون األمانة  وتقو  - 19

 برمجيوة علو  قوائ  للميزانيوة إلكترون  نظا  خالل من األسماك لمصامد اإلقليمية الهيئة ميزانية برصد
 المسواهما  رصود أجو  مون دورموة بصوورة الهيئوة ميزانيوة مراجعوة يوتجور. المنظموة تدمره أوراك 
 .للنفقا  النقدمة والتدفقا  األعضاا للدول السنومة

 
-2015 السونتين فتورة فو  تنفيوذها متعين الت  األنشطة( 2015) الثامنة دورتها ف  الهيئة وأقر  - 20

 موون التقدمرمووة المسوواهمة ذلووك مشووم  وال. أنشووطة لثالثووة أمرمكوو  دوالر 65 000 تقرمبووا والبالغووة 2016
 بتقووودم  افتراضووا  إلوو  واسووتند األسوووماك  لمصووامد اإلقليميووة الهيئووة إلووو  للمنظمووة العووادي البرنووامج
 .المتأخرا  وتسومة حينها ف  األعضاا مساهما 

 
 والمتأخرات المدفوعات: االشتراكات حالة

 فوو  المتووأخرا   سووداد ذلووك فوو  موواب الفعليووة  االشووتراكا  بلغوو   2017 آذار/مووار  27 حتوو  - 21
 25 000 و ؛ 2015 عووا  فوو  أمرمكوو  دوالر 45 000) أمرمكوو  دوالر 80 000 قيمتووه مووا  2016-2015 الفتوورة
 المملكوة دفعتوه الوذي المبلو  وممثو ( 2017 عا  ف  أمرمك  دوالر 5 000 و ؛2016 عا  ف  أمرمك  دوالر
 (.2016 عا  عن المستحقة متأخراتها السعودمة العربية

 
 فووو  وتووورد. 2017 آذار/موووار  27 فووو  أمرمكيوووا دوالرا 75 036.04 المتوووأخرا  مجمووووع وبلووو  - 22

 .2016 األول كانون/دمسمبر 31 ف  األعضاا اشتراكا  حالة الرابع المرف 
 
 :التال  النحو عل  الهيئة ألعضاا المالية االشتراكا  حالة كان   2017 آذار/مار  27 وف  - 23
 

 وُعمان؛ الكوم  : بالكام  سددوا الذمن ااألعضا ’1‘
  قطر؛: جزئية متأخرا  عليه  الذمن األعضاا ’2‘
 .وإمران البحرمن: األج  طوملة متأخرا  عليه  الذمن األعضاا ’3‘

 



RECOFI/IX/2017/2 A 

6 

 لمصووامد اإلقليميووة الهيئووة إنشوواا اتفاقيووة موون( 7( )الماليووة الشووؤون) التاسووعة المووادة وبموجوو  - 24
 أو مسواوي بمبلو  مسوتحقا  مون عليهوا موا تسودمد ف  متأخرا  عليها الت  لعضوا الدولة فإن األسماك 
. الهيئوة دورا  فو  التصوم  ف  حقها تفقد أن ممكن سابقتين سنتين عن المستحقة االشتراكا  متجاوز
 العربيوة واإلموارا  وإموران البحورمن عل  سارمة المادة هذه أحكا  أصبح   2017 آذار/مار  27 وف 

 القبيو  هوذا مون لطورف تسومح أن للهيئوة تتويح قود االتفاقيوة أن إلو  هنوا اإلشوارة تجودر أنوه بيود. المتحودة
 عود  فو  تسوبب  قود إرادتهوا عون خارجوة ظروفوا أن تبوين أن مون العضوو الدولوة تمكن  إذا بالتصوم 

 عودب التصووم  فو  الحو  تمودد أن األحووال مون حوال أي ف  للهيئة مجوز ال أنه غير. الدفع عل  القدرة
 .أخرمين تقومميتين سنتين

 
 السولي  التنفيوذ أجو  مون قصوى أهمية المناس  الوق  ف  األعضاا اشتراكا  سداد ومكتس  - 25

. للهيئوة بالنسوبة وتشوغيلية فنيوة صوعوبا  عليهوا تترتو  المتوأخرا  ألن نظورا للهيئوة المقررة لألنشطة
  2014 شوباط/ فبرامور فو  الدبلوماسية  نوا الق خالل من بالسداد  تذكيرمة رسائ  الهيئة أمانة ووجه 

 .المالية اشتراكاتها تسدمد ف  متأخرا  عليها الت  األعضاا الدول إل 
 

 الميزانية خارج من المساهمات

 الهيئة اتفا  من( 5( )المصروفا ) العاشرة والمادة( 5( )المالية الشؤون) التاسعة للمادة وفقا - 26
 ولو . طوعية ومساهما  الميزانية خارج من تبرعا  تتلق  أن للجنة مكنم األسماك  لمصامد اإلقليمية

 أن إلو  اإلشوارة تجودر ذلوك  وموع. الودورتين بوين موا فتورة فو  القبي  هذا من مساهمة أو تبرع أي مرد
 موون النفقووا  بتغطيووة متفاوتووة  بوودرجا  قاموو   للهيئووة  مناسووبا  استضوواف  التوو  األعضوواا الوودول

 .الخاصة ميزانياتها
 
 اإلقليمو  النظوا  لودع  السنتين فترة خالل الميزانية خارج من إضافية مساهما  أي تقد  ول  - 27

 .المائية األحياا تربية عن للمعلوما 
 

 النفقات

 تكواليف الرئيسوية النفقوا  وشومل . أمرمكيوا دوالرا 61 691 الهيئوة نفقا  بلغ   2015 عا  ف  - 28
 االستشوووارمين والخبووراا اآلخووورمن والزراعووة األغذموووة ظمووةمن ومووووظف  الهيئووة أمانوووة موووظف  سووفر

 31.9) أمرمكيا دوالرا 19675 ومبل  ؛(المائة ف  48.4) أمرمكيا دوالرا 29 858 وبلغ  المدعومن والخبراا
 .االستشارمة الخدما  تكلفة( المائة ف 
 
 18 908 مجموعوه موا هامن. أمرمكيا دوالرا 24 949 مقداره ما 2016 عا  ف  الهيئة نفقا  وبلغ  - 29

 الرئيسو  اإلنفوا  بنود وكوان. االستشوارمة الخودما  فو  اسوتخدم ( المائوة فو  75.7) أمرمكية دوالرا 
 (.المائة ف  22.1) أمرمكيا دوالرا 5 536 إل  ارتفع  الت  السفر نفقا  هو اآلخر

 
 للهيئووة ئمان االسووت الصووندو  فوو  المتووا  الرصوويد مجموووع بلوو   2017 آذار/  مووار  27 وفوو  - 30
(MTF/REM/001/MUL )808 53  أي) البوارزة الماليوة المعال  الخامس المرف  ف  وترد. أمرمكية دوالرا 

 .2017-2014 للفترة( واألرصدة النفقا   وتفاصي  اإلمرادا  
 
 موون كبيوورا قوودرا للهيئووة والزراعووة األغذمووة منظمووة قوودم  الوودورتين  بووين مووا فتوورة وخووالل - 31

 بلغو  التو  الماليوة  المسواعدة هوذه تفاصي  وترد. للمنظمة العادي البرنامج خالل من اليةالم المساعدة
 علو  للمنظموة العادي البرنامج ميزانية معظ  وأنفق . أدناه األول الجدول ف  أمرمكيا  دوالرا 101 690

 (.المائة ف  31.3) االستشارمة والخدما ( المائة ف  65.4) السفر
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 (األمريكي بالدوالر) الدورتين بين ما فترة خالل للمنظمة العادي البرنامج من المقدم المالي دعمال: األول الجدول

 

 الكل  المجموع 2017 2016 2015 النشاط

  31,905  1,950  22,923  7,032 االستشارمون الخبراا

  1,003  305  698  0 محليا عليها المتعاقد العم  خدما 

  66,522  4,466  31,153  30,903 السفر نفقا 

  1,803  -  1,803  - المستهلكة المشترما 

  387  -  387  - العامة التشغي  مصروفا 

 الخارجية الخدما  -العامة التشغي  مصروفا 
 المشتركة

-  64  5  69  

  101,690  6,727  57,029  37,934 الكلي المجموع

 

 الهيئة تتخذها أن المقتر  اإلجرااا 
 

 بهوذا علموا اإلحاطوة( 1: )ملو  بموا القيوا  إلو  مودعوة الهيئوة فوإن أعاله  تقد  ما ك  ضوا ف  - 32
 برنوامج أنشوطة مناقشة عند الميزانية حالة ف  النظر( 2) و العامة؛ التوجيها  من مزمد وتقدم  التقرمر
 تسوومة علو  ماليوةال اشتراكاتها سداد عن المتأخرة األعضاا الدول حث( 3) و القادمة  للسنوا  العم 

 .متأخراتها
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 األول المرفق
 

 الهيئة عن نيابة والزراعة، األغذية منظمة بين تفاهم مذكرة مشروع
 البحرية البيئة لحماية اإلقليمية والمنظمة األسماك، لمصايد اإلقليمية

 
 
 
 
 

 تفاهم مذكرة
 بين

 البحرية البيئة لحماية اإلقليمية المنظمة
 و

 (الفاو) والزراعة لألغذية المتحدة األمم منظمة
 األسماك لمصايد اإلقليمية الهيئة عن نيابة

 
 
 
 البحرمة  البيئة لحمامة اإلقليمية المنظمة إن
 
 و
 

 األسماك  لمصامد اإلقليمية الهيئة عن نيابة والزراعة  لألغذمة المتحدة األم  منظمة
 

  بالطرفين  هنا إليهما المشار
 

 بموجوو  1979 عووا  فوو  أنشووئ  إقليميووة منظمووة هوو  البحرمووة البيئووة ةلحماموو اإلقليميووة المنظمووة أن حيبب 
 والتوودهور  التلووو  موون السوواحلية والمنوواط  البحرمووة البيئووة بحمامووة ومكلفووة اإلقليميووة  الكوموو  اتفاقيووة
 وحيوموة صوحة علو  للحفواظ البحرموة والخودما  المووارد اسوتخدا  عل  المتكاملة اإلدارة نهج وتطبي 
  واستدامتها البيئة
 

 عوا  فو  أنشوئ  األسوماك مصامد إلدارة إقليمية منظمة ه  األسماك لمصامد اإلقليمية الهيئة أن وحي 
 أموور جملوة تحقيو   بهدف المنظمة دستور من عشرة الرابعة المادة إطار ف  أبر  اتفا  بموج  2001
 وجوه أفضو  علو  اواسوتخدامه الرشويدة وإدارتهوا وصوونها الحيوة البحرموة المووارد تنميوة تعزمز منها 
 اختصاصها  منطقة ف  المائية األحياا لتربية المستدامة التنمية عن فضال

 
 إلو  السوع  فو  والتعواون التوززر تعزمز من استخالصها ممكن الت  بالمنفعة مقران الطرفين أن وحي 
 وأهدافهما  والماتهما تحقي 

 
 إلوو  مرموو  نطاقووا أوسووع تعوواون امووةإق بهوودف هووذه التفوواه  مووذكرة إبوورا  معتزمووان الطببرفين أن وحيبب 
 موذكرة" بو  بعود فيموا إليهوا مشوار) هوذه التفواه  موذكرة خوالل مون االزدواجية وتجن  أنشطتهما مواامة
  "(التفاه 

 
 :مل  ما عل  اتفقتا
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 1 البند
 الغرض

 
 الطورفين بوين والتوززر التعواون وتعزموز وتيسير لتحدمد إطار توفير هو هذه التفاه  مذكرة من الغر 
 البحرمووة البيئووة واسووتغالل وحفوو  بووإدارة متعلوو  فيمووا وعملهمووا بعضووهما مبووادرا  موون االسووتفادة بغيووة

 منوواط  فوو  الحيووة البحرمووة للموووارد المسووتدا  واالسووتخدا  مسووتدا   نحووو علوو  اإلمكولوجيووة ونظمهووا
 إلدارةا لتعزموز تعواون  نحوو علو  بالعمو  منهموا  كو  والموة إطار ف  الطرفان  وملتز . اختصاصهما

 .البيولوج  وتنوعها اإلمكولوجية ونظمها البحرمة البيئة وحف  وتنميتها البحرمة للموارد الفعالة
 

 2 البند
 النطا 

 
 كوو  والمووة نطووا  فوو  ممكوون  حوود أقصوو  إلوو  هووذه  التفوواه  مووذكرة إطووار فوو  التعوواون متحقوو  أن ممكوون
 :التالية الميادمن ف  منهما 

 
 البيولوج  والتنوع اإلمكولوجية والنظ  والبيئة البحرمة الموارد (أ) 

 ونظمهووا البحرمووة البيئوة لصووون اإلمكولوجيوة الوونظ  علوو  القائموة الوونُهج تعزموز -  
 الحية؛ البحرمة للموارد المستدا  واالستخدا  اإلمكولوجية

 مستدا ؛ نحو عل  واستخدامها وإدارتها وحمامتها الحية البحرمة الموارد حف  -  
 األنوواع مون والحماموة المحليوة  اإلمكولوجية والنظ  لألنواع مستدامةال اإلدارة -  

 الغازمة؛ الغرمبة
 ؛اإلمكولوجية والنظ  والبحرمة الساحلية الموارد إدارة -  
 المنوواط  مثو  البيئيووة  الخصوائ  ذا  المواقوع خوورائط وإدارة وحماموة إعوداد -  

 لمصووامد األهميووة ذا  والمنوواط  بيولوجيووا؛ الحساسووة والحيوانووا  والنباتووا 
 الرطبووووة واألراضوووو  بوووواالنقرا  المهووووددة األنووووواع لحفوووو  أو/ و األسووووماك
 الساحلية؛

 وإدارته؛ البحري البيولوج  التنوع صون -  
 فوو  الدقيقووة واللوودائن البحرمووة والقمامووة الضووارة الطحالوو  تكوواثر وتقيووي  رصوود -  

 البحرمة؛ البيئة
 إدارة وإدارتهووووا لالنقوووورا  معرضووووةوال المهووووددة األنووووواع علوووو  المحافظووووة -  

 مسؤولة؛
 عنصورا تض  الت  الطبيعية المحميا / البحرمة المحمية المناط  وإدارة حف  -  

 النهر؛ مص  ف  أو بحرما
 عليها؛ والحفاظ البحرمة بالبيئة الوع  زمادة -  
 للتنووووع المتكامووو  والحفووو  المتكاملوووة والسووواحلية البحرموووة والسياسوووا  اإلدارة -  

 .بيولوج ال
 

 المائية األحياا وتربية األسماك مصامد (ب) 

 الووونظ  علووو  القائموووة المائيوووة األحيووواا وتربيوووة األسوووماك مصوووامد إدارة تعزموووز -  
 وتربيوة األسماك مصامد إزاا اإلمكولوج  النظا  نهج ذلك ف  بما اإلمكولوجية

 المائية؛ األحياا
 الموائوو  علوو  المائيووة يوواااألح وتربيووة األسووماك مصووامد أنشووطة أثوور تخفيووف -  

 البحرمة؛ واألنواع
 وتربيووة األسووماك مصووامد أنشووطة علوو  البيئيووة والعواموو  التغيوورا  أثوور رصوود -  

 المائية؛ األحياا
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 مون التعواون بقووانين المتصولة والسياسواتية والمؤسسية القانونية الجوان  إنفاذ -  
 غيور الودول  االتجوار كذلو فو  بموا الطبيعيوة  الموارد وإدارة البيئة حمامة أج 

 البرمة؛ والحيوانا  بالنباتا  القانون 
 

 المجواال  ف  التقن  والتدرم  العم  وحلقا  الدراسية  للحلقا  المشترك التنظي  (ج) 
 .المشترك االهتما  ذا 

 
 .المشتركة التقنية المنشورا  (د) 

 
 المشتركة الفنية المشارمع )ه ( 

 
 واسوووتغالل وحفووو  إدارة مجووال فووو  والفنيوووة العلميووة نوووا والبيا المعلوموووا  تبووادل )و( 

 البيولووووج  والتنووووع اإلمكولوجيوووة  ونظمهوووا البحرموووة والبيئوووة البحرموووة المووووارد
 .وحفظها الحية البحرمة للموارد المستدا  واالستخدا 

 
 3 البند

 بالتعاون يتصل فيما التنظيمية الترتيبات
 
 أعموال لجودول وفقوا المشوترك  االهتموا  ذا  المسوائ  بشوأن ثنائيوة مشواورا  الطرفان معقد (1)

 ومجوووز. المشووتركة أنشووطتهما اسووتعرا /إعداد أمضووا تسووتهدف مسووبقا  بينهمووا عليووه متفوو 
 الصولة ذا  المشوارمع/ والمبوادرا  الصولة ذا  والدوليوة اإلقليمية المنظما  دعوة للطرفين

 خوالل مون السونة  فو  األقو  علو  واحودة مرة ستعقد الت  المشاورا  هذه إل  االنضما  إل 
 مورة التواليين البنودمن فو  النظور ومنبغو . المقور خوارج تعقود مؤتمرا  أو مباشرة اجتماعا 

 :المشاورا  بمناسبة األق  عل  السنة ف  واحدة
 

 التفاه ؛ مذكرة أهداف بتعزمز المتصلة والتشغيلية الفنية المسائ  )أ( 

 .التفاه  مذكرة لتنفيذ الطرفان به مقو  الذي العم  ف  المحرز التقد  استعرا  )ب( 

 
 علوو  الخبووراا  مسووتوى وعلوو  المكاتوو  بووين أخوورى ثنائيووة اجتماعووا  عقوود تشووجيع سوويجري (2)

 متعلو  فيموا األولوموة ذا  المسوائ  لمعالجة ضرورما الطرفان مراه حسبما مخص   أسا 
 .محددة وأقالي  وبلدان مجاال  ف  األنشطة بتنفيذ

 
 مقوو  هوذه  التفواه  بموذكرة متعلقوة سياساتية مسائ  فيه ستناقش اجتماعا الطرفان معقد حيثما (3)

 ومنظر. مراق  بصفة للحضور اآلخر الطرف إل  دعوة بتوجيه االقتضاا  حس  الطرفان 
 غيور ودورا  مشوتركة تدرمبيوة أنشوطة واستضافة مشتركة بعثا  إمفاد إمكانية ف  الطرفان
 .رسمية

 
 بووإبال  األسووماك لمصووامد اإلقليميووة والهيئووة البحرمووة البيئووة لحمامووة اإلقليميووة ظمووةالمن تقووو  (4)

 دورة/ عوادي اجتمواع كو  فو  هذه التفاه  مذكرة تنفيذ ف  المحرز بالتقد  الرئاسية أجهزتهما
 ودورة البحرموة البيئوة لحماموة اإلقليميوة المنظموة مجلوس اجتمواع) اإلدارمة ألجهزتهما عادمة
 (.األسماك لمصامد يميةاإلقل الهيئة

 
 المشوتركة واألنشوطة المعلوموا  وتبوادل االتصاال  أمكن  حيثما ومعززان الطرفان  مشجع (5)

 تكوون التو  البلودان فو  وخاصوة بهموا  الخاصوة التنسوي  جهوا  بوين القطري المستوى عل 
 هوذه تنميوة ذلوك بعود للطورفين ومجووز. متماثلوة غيور بوالطرفين الخاصوة التنسوي  جها  فيها
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 سوورمة علوو  الحفواظ علوو  الحوور  موع المشووتركة واألنشووطة المعلوموا  وتبووادل االتصواال 
 .الطابع هذا لها الت  والوثائ  المعلوما 

 
 لحمامة اإلقليمية المنظمة بين التعاون سيجري  2 البند ف  المحددة التعاون مجاال  إطار ف  (6)

 اإلعووداد خووالل موون االقتضوواا  حسوو  ك األسووما لمصووامد اإلقليميووة والهيئووة البحرمووة البيئووة
 تنفيوذ أجو  من األموال وجمع مشتركة أهمية ذا  محددة بقضاما المتعلقة للمشارمع المشترك

 .المشارمع هذه
 
 سويت  أنشوطة أجو  مون الثالثوة األطراف مع األموال جمع ف  مشارك أن طرف ألي مجوز ال (7)

 .اآلخر عن بةنيا أو باس  هذه التفاه  مذكرة إطار ف  تنفيذها
 
 اتفو  وإذا. الطورفين مون أي علو  ماليوة التزاموا  الموذكرة هوذه بموجو  مفر  ما ثمة ليس (8)

 بمووذكرة عمووال منفووذ نشوواط لتسووهي  محووددة أموووال تخصووي  علوو  متبادلووة بصووورة الطرفووان
 مون الخصو   وجه عل  وسيجري. الطرفان وموقعه خطيا االتفا  هذا فيدون هذه  التفاه 
 أمووال  دفوع علو  تنطووي قود التو  هذه التفاه  مذكرة إطار ف  المشتركة األنشطة تنفيذ أج 
 اإلدارموة واإلجرااا  القواعد مراعاة مع االقتضاا  حس  محدد  مستق  قانون  صك إبرا 

  الطرفين عل  المنطبقة الصلة ذا  والمالية
 
 بتسووهي  ممكوون  درقوو أقصوو  وإلوو  العالميووة المعرفيووة شووبكتهما ضوومن الطرفووان  سيضووطلع (9)

 فيمووا نشوورها عوون فضووال الصوولة ذا  األعمووال ومجموعووة المعلومووا  إلوو  المتبووادل الوصووول
 تدرمبيووة أنشووطة واستضووافة مشووتركة بعثووا  إمفوواد إمكانيووة فوو  الطرفووان وسووينظر. بينهمووا
 .إعالمية ودورا  مشتركة

 
 ورصود وتنفيوذ اون التعو لتنسوي  الداخل  التنظيم  هيكله ضمن تنسي  جهة طرف ك  محدد (10)

 .هذه التفاه  مذكرة بموج  األنشطة
 

 4 البند
 الموظفين وضع

 
 أو البوواطن موون المتعاقوودمن أو الوووكالا موون أي معتبوور ال هووذه  التفوواه  مووذكرة تنفيووذ ألغوورا  (1)

 وال. األشوكال مون شك  بأي اآلخر الطرف لدى موظفا أو وكيال الطرفين  أحد لدى العاملين
 الووذمن األشووخا / الموووظفين أفعووال أو اآلخوور الطوورف أفعووال عوون المسووؤو طوورف أي مكووون
 .أعمال أي أداا عن امتناعه  أو امتناعه عن أو عنه  نيابة خدما  مؤدون

 
 أخووورى اسوووتحقاقا  أو توووأمين أو أجوووور أو رواتووو  أي عووون المسوووؤولية الطرفوووان متحمووو  ال (2)

 اآلخور الطورف متحمو  ذلوك  علو  وعوالوة. اآلخر الطرف لموظف  الدفع واجبة أو مستحقة
 ذلوك فو  بموا واالسوتحقاقا   والتأمينوا  واألجوور المرتبوا  هذه جميع عن المسؤولية وحده
 وال. المووظفين لهوؤالا الخدموة نهاموة أو إلنهواا مودفوعا  أي الحصور  ال المثوال سبي  عل 
 .بها متعل  فيما مسؤولية أمة متحمال وال مطالبة أي الطرفان مقب 

 
 5 البند
 الرسمية والشعارات لرموزا
 
 أجهزتووه أو اآلخوور الطوورف شووعارا  أو رمووز أو اسوو  اسووتخدا  الطوورفين موون ألي مجوووز ال (1)

 المطبوعوا  ف  مختصرا   أي أو المعتمدمن الوكالا أو/ و له المنتسبة الجها  أو الفرعية
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 رفالطوو موون مسووبقة كتابيووة موافقووة علوو  الحصووول دون الطرفووان  مصوودرها التوو  والوثووائ 
 .حالة ك  ف  اآلخر

 
 أو البحرمووة البيئووة لحمامووة اإلقليميووة للهيئووة مختصوور أي أو شووعار أو اسوو  باسووتخدا  مووؤذن ال (2)

 .ةمتجار ألغرا  األسماك لمصامد اإلقليمية الهيئة
 

 6 البند
 الفكرية الملكية حقو 
 بووأي المتصوولة ضوواا االقت حسوو  الفكرمووة  الملكيووة بحقووو  متعلوو  فيمووا بينهمووا فيمووا الطرفووان متشوواور
 بموذكرة عموال مسوتق  قوانون  صوك إطوار فو  منفوذة بأنشوطة متصو  فيما منه مستمدة فوائد أو مشروع
 .هذه التفاه 

 
 7 البند

 والتعديالت اإلخطارات
 
 مقترحوة تغييورا  أي مون أشهر 3 غضون ف  كتابةً  اآلخر الطرف بإخطار طرف ك  مقو  (1)

 .هذه التفاه  لمذكرة ضرورمة معتبرها فعلية أو
 
 أي بشوأن اتفوا  إلو  التوصو  بغيوة بعضوهما موع الطرفوان متشاور اإلخطار  هذا استال  عند (2)

 (.1) 7 للبند وفقا مقترحة أو فعلية( تغييرا ) تغيير
 
 .خطيا مدون الطرفين بين متبادل باتفا  إال هذه التفاه  مذكرة تعدم  مجوز ال (3)
 

 8 البند
 المنازعات تسوية

 
 بين التفاو  أو التشاور خالل من ودما هذه التفاه  مذكرة تفسير أو تنفيذ عن منشأ نزاع أي سومةت تت 

 مون( 60) موموا ستين غضون ف  حلها بجر ل  القبي   هذا من مطالبة أو خالف أو نزاع وأي. الطرفين
 التو  بالتودابير المطالبوة أو الخوالف أو النوزاع بطبيعوة اآلخور الطرف بإخطار الطرفين أحد قيا  تارمخ
 .للطرفين التنفيذمين الرئيسين بين التشاور خالل من تسومتها فيجري لتصحيحها  اتخاذها منبغ 

 
 9 البند

 اإلنهاء إجراءات
 
 إلو  موجوه مسوب  مكتووب إخطار عل  بناا هذه التفاه  مذكرة إنهاا الطرفين من يمجوز أل (1)

 إخطوار إرسوال بعود أشوهر( 3) ثالثة نغضو ف  المذكرة هذه مفعول ومنته . اآلخر الطرف
 لانهوواا الالزمووة التوودابير علوو  الطرفووان متفوو  الحالووة  هووذه وفوو . هووذه التفوواه  مووذكرة إنهوواا
 .جارمة أنشطة ألي المنظ 

 
 حقووو  فووإن هووذه  التفوواه  مووذكرة إنهوواا بمجوورد فإنووه ذلووك  خووالف علوو  االتفووا  مووت  لوو  مووا (2)

 هووذه  التفوواه  بمووذكرة عمووال آخوور قووانون  صووك أي بموجوو  المحووددة األطووراف والتزامووا 
 .ذلك خالف عل  من  ل  ما سارمة غير ستصبح
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 10 البند
 الزمنية المدة
 
 واعتبوارا. األصوول حسو  المفوضوين الطورفين ممثل  توقيع بعد هذه التفاه  مذكرة نفاذ مبدأ (1)

. أعواله 9 للبنود وفقوا اإنهاؤهو موت  أن إلو  المفعوول سارمة التفاه  مذكرة تظ  اللحظة  تلك من
 .االقتضاا حس   (2) سنتين ك  محتواها مراجعة ومج 

 
 .الحجية ف  متساومتين اإلنجليزمة باللغة أصليتين( 2) نسختين ف  هذه التفاه  مذكرة ُوقع  (2)
 

 .أدناه بالتوقيع األصول حس  المفوضان الطرفين ممثال قا  تقد   لما وإثباتا
 

 :عن ونيابة عن التوقيع
 

 :البحرية البيئة لحماية اإلقليمية المنظمة :األسماك لمصايد اإلقليمية الهيئة
  

 :االس  :االس 
  

 :الوظيفة :الوظيفة
  

 التوقيع: التوقيع:
  

 التارمخ: التارمخ:
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 الثاني المرفق

 مصايد في المساهمة اإلعداد وقيد الجارية والزراعة األغذية منظمة مشاريع استعراض
 الهيئة منطقة في المائية األحياء وتربية األسماك

 
 

 أو البلد المشروع رمز المشروع اسم
 اإلقليم

 الفترة الرئيسية األنشطة
 الزمنية

 الميزانية الحالة

 مصامد مشروع صياغة
 للبحرمن األسماك

TCP/BAH/3501 BABY 01 القووووووووووانون  اإلطووووووووووار البحرمن 
 والقوودرا  والسياسووات  
  والتشوووووووووغي الفنيوووووووووة 

 وتقيووووووووووي  التجرمبوووووووووو 
 االحتياجا 

 36,270 اإلعداد قيد 2014-2016

 بشوأن التقن  الدع  تقدم 
 الميوووووووووووواه إموووووووووووودادا 
 للمركوووووووز ومعالجتهوووووووا
 لالسووووووتزراع الوووووووطن 
 البحرمن البحري 

TCP/BAH/3501 BABY 03 الميوووواه إموووودادا  نظووووا  البحرمن 
 توصوووويا  ومعالجتهووووا 

 المناقصة ووثائ 

 25,267 اإلعداد قيد 2014-2016

 البرنوووووووووامج صوووووووووياغة
 القطووواع  االسوووتراتيج 
 لمصووووووووووامد الفرعوووووووووو 
 األحياا وتربية األسماك
 إمران ف  المائية

TCP/IRA/3501 BABY01 جمهورموووووووووة 
 إمووووووووووووووووووران
 اإلسالمية

 لقطاع المستدامة التنمية
 وتربية األسماك مصامد
 المائية األحياا

 جوووووووووووواري 2014-2017
 فيه العم 

38,794 

 الووووووووووراث  التحسوووووووووين
 لتوووووووووورو ا ألسووووووووووماك
 جمهورمووة فوو  القزحيووة
 اإلسالمية إمران

TCP/IRA/3602 جمهورموووووووووة 
 إمووووووووووووووووووران
 اإلسالمية

 وسوووب  الغوووذائ  األمووون
 تووووافر وزموووادة العووويش 
 من المستزرعة األنواع
 القزحية الترو  أسماك

 جوووووووووووواري  2016-2018
 فيه العم 

330,000 

 إدارة حوووووووول مبوووووووادرة
 فوو  والتعوواون المصووامد
 مووون الشووومالية المنطقوووة

 لمصوامد اإلقليميوة ةالهيئ
 األسماك

GCP/RNE/001/IsDB جمهورموووووووووة 
 إمووووووووووووووووووران
 اإلسالمية

 والعرا 

 والكوم 

 1,036,000 اإلعداد قيد 2019-2017 المصامد إدارة

 المسووووووووووووووووتدامة اإلدارة
 األسوووووووووماك لمصوووووووووامد
 المائيووة األحيوواا وتربيووة
 الغووذائ  األموون لتحسووين

 العرب شط ف 

 األسوووماك مصوووامد إدارة العرا  
 المائيووة ألحيووااا وتربيووة

 وبنوووووووووواا والبحووووووووووو 
 القدرا 

 6,800,000 بعد منفذ ل  2015-2020

 3 بشووووووووأن مقترحووووووووا 
 لمصووووووووووامد مشووووووووووارمع
 إطوووووار فووووو  األسوووووماك
 بووووين الشووووراكة برنووووامج

 ومنظمووووووووووة الكوموووووووووو 
 والزراعة األغذمة

 بنوواا األسووماك  مصووامد الكوم  
 المؤسسوووووية؛ القووووودرا 
 الوراثيووووووووة الصووووووووفا 
  لألسماك

  داإلعدا قيد 2017-2020

 رصووووود نظوووووا  تحسوووووين
 ُعمان ف  السفن

UTF/OMA/019/OMA التوجيوووووووووووه مجلوووووووووووس عمان 
 غيووور الصووويد -البحوووري
 إبووووووال  دون القووووووانون 

 تنظي  ودون

 جوووووووووووواري 2015-2017
 فيه العم 

49,667 

 اإلطوووار فووو  تحسوووينا 
 والتنظيموووووو  القووووووانون 
 المسووووووووواحي  لقطووووووووواع
 السمك وزم  السمكية

UTF/OMA/020/OMA القووووووووووانون اإلطووووووووووار ُعمان  
 والتنظيم 

 جوووووووووووواري 2015-2017
 فيه العم 

36,720 

 فووووو  اإلنتووووواج تكووووواليف
 األسووووووووووماك مصووووووووووامد
 المسووح موون المستخلصووة
  االقتصادي االجتماع 

UTF/OMA/021/OMA االقتصوووووووووووووووادي األداا ُعمان 
 الحرفوو  الصوويد إلنتوواج

 والساحل 

 95,070 بعد منفذ ل  2015-2017
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 أو البلد المشروع رمز المشروع اسم
 اإلقليم

 الفترة الرئيسية األنشطة
 الزمنية

 الميزانية الحالة

 غيوووور الميوووواه اسووووتخدا 
 الزراعوووة فووو  التقليووودي

 تربيووووووة تنميووووووة ع لوووووود
 المائيووووووووووووة األحيوووووووووووواا

 فووووووووووووو  الزراعوووووووووووووةو
 واألراضووو  الصووحارى
 التركيووووز مووووع القاحلووووة 
 علووووو  خوووووا  بشوووووك 
 وعمان ومصر الجزائر

 بنوووودرة المعنيووووة المبوووادرة
 األدنوو  الشوور  فوو  الميوواه
 أفرمقيا وشمال

 عمان

 والجزائر

 ومصر

 بشووأن الوطنيووة الطاقوا 
 الفعالوووووووة الممارسوووووووا 

 التقليدموة غير المستدامة
 فوووو  الميوووواه سووووتخدا ال

 لانتواج المتكاملوة النظ 
 وتربيوووووووووة الزراعووووووووو 

 المائية األحياا

 جوووووووووووواري 2016-2017
 فيه العم 

40,000 

 األسماك لمصامد مسو 
 قطَر دولة مياه ف 

 والتنفيوووووووووذ التخطووووووووويط قطر 
 وتنميوة البيانوا  وتحلي 
 القدرا 

 1,474,504 اإلعداد قيد 2015-2017

 مواصووولة ودعووو  تعزمووز
 ف  المائية حياااأل تنمية

 العربيوووووووووووة المملكوووووووووووة
 السعودمة

UTF/SAU/048/SAU المملكووووووووووووووة 
 العربيووووووووووووووة

 السعودمة

 المسوووووووووتدامة التنميوووووووووة
 للموووووووووارد والرشوووووووويدة

 البحرمة

 3,600,001 إنجازه ت  2012-2016

 إحصوووائ  نظوووا  إنشووواا
 لمصووامد ومسووتدا  فعووال

 األحياا وتربية األسماك
 دولوووووووة فووووووو  المائيوووووووة

 العربيووووووووة اإلمووووووووارا 
 ةالمتحد

UTF/UAE/011/UAE دولووووووووووووووووووووة 
 اإلموووووووووارا 
 العربيووووووووووووووة

 المتحدة

 عوون بيانووا  جمووع نظووا 
 مصووووامد فوووو  المصوووويد
 وتربية والجهد األسماك
 المائية األحياا

 679,852 بعد منفذ ل  2016-2018

 أسووووماك مصووووامد هيئووووة
 المحوووووويط فوووووو  التونووووووة
 الهندي

MTF/INT/661/MUL جمهورموووووووووة 
 إمووووووووووووووووووران
 اإلسووووووالمية 

 عمان

 دلمصوووام إقليمووو  جهووواز
 مصووامد إلدارة األسوماك
 التونة أسماك

 جاري -1997
 فيه العم 
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 الثال  المرفق

 الوطنية التنسيق جهات قائمة
  

 جهات التنسيق الوطنية البلد
 مصوامد بإدارة المعنية العم  جماعة

 اإلقليميووووة للهيئوووة التابعوووة األسوووماك
  األسماك لمصامد

 بتربيوووووة المعنيوووووة العمووووو  جماعوووووة
 للهيئوووووة التابعوووووة ةالمائيووووو األحيووووواا
 األسماك لمصامد اإلقليمية

  Adalla ABDEUL LATIF مملكة البحرمن -1

Assistant Undersecretary of 

Marine Affairs 

Directorate of Fisheries 

Ministry of Municipalities 

Affairs and Urban Planning 

PO Box 20071, Manama 

Tel.: +973-1785881 

Mob: +973- 

Fax: +973- 

E-mail: aalatif@mun.gov.bh 

 

Abdul Karim H. AL-RADHI  

Head of Fisheries Assessment 

Section 

Directorate of Fisheries 

Ministry of Municipalities 

Affairs and Urban Planning 

PO Box 20071, Manama 

Tel.: +973 17815870                                                                                                                 

Fax: +973 17728459 

Mob: +973 39621226 

E-mail: radhi58@hotmail.com 

           aradhi@pmew.gov.bh 

Adly ALANSARI 

Acting Director of Marine 

Resources,  

Fish Seed Production Section 

Directorate of Fisheries 

Ministry of Municipalities 

Affairs and Urban Planning 

PO Box 20071, Manama 

Tel.: +973-17843020 

Mob: +973-39448458 

Fax: +973-17840294 

E-mail:adly10@hotmail.com 

 جمهورموووووووووووووة -2
 إمران اإلسالمية 

Abbas AMINI 

Senior Aquaculture Expert 

Aquaculture Department 

Iran Fisheries Organization 

250, West Dr. Fatemi Avenue 

PO Box 14155-6353 

PC 1418636331, Tehran 

Tel.: +9821-66941363 

Fax: +9821-66941673 

E-mail: abb_amin@yahoo.com 

Ali Asghar MOJAHEDI 

Director General for Fisheries 

and Fisheries Affairs 

Iran Fisheries Organization 

Ministry of Jahad -e-Agriculture 

No 236, West Fatemi Avenue. 

PO Box 14155-6353 

PC 1418636331 

Tehran, Iran 

Tel: +9821-66941373 

Mob:+989121591261 

E-mail: 

a_mojahedi@hotmail.com  

 

 

Mokhtar AKHONDI  

Deputy Director General for 

Fisheries and  Fisheries Affairs 

Iran Fisheries Organization 

Ministry of Jahad -e-Agriculture 

No 236, West Fatemi Avenue. 

PO Box 14155-6353 

PC 1418636331 

Tehran, Iran 

Tel: +9821-66941373 

Mob:+989125472637 

E-mail: 

Akhondi2200@yahoo.com 

Hossein Ali ABDOLHAY 

Deputy for Aquaculture 

Iran Fisheries Organization 

Ministry of Jahad -e-

Agriculture 

No.236, West Fatemi Avenue,  

PO Box 14155-6353 

PC 1418636331,  

Tehran, Iran 

Tel.: +9821-66943860 

Fax:+9821- 66943870 

Mob:+989126386047 

E-mail: 

hossein_abdolhay@yahoo.com 

 

Abbas AMINI 

Senior Aquaculture Expert 

Aquaculture Department 

Iran Fisheries Organization 

250, West Dr. Fatemi Avenue 

PO Box 14155-6353 

PC 1418636331, Tehran 

Tel.: +9821-66941363 

Fax: +9821-66941673 

E-mail: abb_amin@yahoo.com 

 Musadaq D. ALI العرا  -3

Director General  

Ministry of Agriculture/ 

Directorate of Animal Resource  

Baghdad 

Mob.: 0964 7901616053  

E-mail: mmdmda@yahoo.com 

fisheries_iraq2005@yahoo.com 

 

 

Talal  A. RASHED 

Assistant Director-General\ 

Ministry of Agriculture/  

Directorate of Animal Resource 

Baghdad 

Mob.: +964-7901759607 

E-mail: 

talal_ahmed252000@yahoo.com  

fisheries_iraq2005@yahoo.com    

 

 

 

Wartan Azzad SERKESS 

Musadaq D. ALI 

Director General  

Ministry of Agriculture/ 

Directorate of Animal Resource  

Baghdad 

Mob.: 0964 7901616053  

E-mail: mmdmda@yahoo.com 

fisheries_iraq2005@yahoo.com 

 

 

 

 

Wartan Azzad SERKESS 
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mailto:hossein_abdolhay@yahoo.com
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mailto:mmdmda@yahoo.com
mailto:fisheries_iraq2005@yahoo.com
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Senior Fish Biologist 

Director of the Fisheries 

Department  

Ministry of Agriculture/  

Directorate of Animal Resource 

Baghdad 

Mob.:  +9647901497521 

E-mail: vart_fish@yahoo.com 

Senior Fish Biologist 

Director of the Fisheries 

Department  

Ministry of Agriculture/General 

Directorate  of Animal 

Resource 

Baghdad 

Mob.:  +9647901497521 

E-mail: vart_fish@yahoo.com 

 H.E. Faisal AL-HASSAWI الكوم  -4

Chairman and Director-General  

Public Authority for Agriculture 

Affairs and Fish Resources 

PO Box 21422, Safat 13075 

Kuwait 

Tel: +965 22254100/22254111 

Fax:+965 22254103 

Mob : +965-99222212 

E-mail: faysal_4q8@yahoo.com 

Usama Khalifa Sayed AHMED 

Fisheries Consultant 

Public Authority of Agricultural 

Affairs and Fish Resources 

P. O. Box 21422, Safat – 13075 

Kuwait 

Tel: +965 22254147 

Mob: +965 97887592 

Fax: +965 22254103 –  

+965 22254113 

E-mail: khalifausa@yahoo.com 

Husain ALSAYEGH 

Lab. Director 

Public Authority of 

Agriculture and Fish 

Resources 

PO Box 21422, Safat 13075 

Kuwait 

Tel: +96522254132/ 

66005575 

Mob: +965 50737775 

Fax:+965 4725789 

E-mail: 

kinghusain@gmail.com 

 

 Ahmed AL-MAZROUAI سلطنة عمان -5

Acting DG of Fisheries 

Development 

Ministry of Agriculture and 

Fisheries Wealth  

PO Box 427, Muscat 100  

Tel: +968 24688282 (Off)    

Mob:+968-99333483 

+968 99202255 

E-mail: 

ahmed.almazrui20@gmail.com 

 

 

Fahad Saleh IBRAHIM 

Acting Director 

Aquaculture Centre 

Directorate General of 

Fisheries Research 

Ministry of Fisheries Wealth 

PO Box 427, Muscat 100 

Tel.: +968-24736618 

Mob.: +968-99876617 

Fax: +968-24737782 

E-mail: fahadajmi@gmail.com 

Hussain Mohamed 

ALMUSCATI 

Director of Development and 

Management of Fisheries 

Resources 

Ministry of Agriculture and 

Fisheries  

PO Box 427, Muscat 100 

Tel: +968-24953282 

Fax:+968 24693246 

Mob:+968-92626644 

E-mail: hmuscati@yahoo.com 

 

Yaqoob Salem AL-JABRI 

Director, Fisheries Statistics 

Department 

Ministry of Agriculture and 

Fisheries  

PO Box 427, Muscat 100 

Oman 

Tel.: +968-24-952270 

Fax:+968 24601142 

Mobile: +96899448078. 

E-mail: 

yaqoob96@hotmail.com 

Dawood Suleiman AL-

YAHYAI 

Director of Aquaculture 

Development 

Directorate General of 

Fisheries Resources 

Development 

Ministry of Agriculture & 

Fisheries 

P.O. Box: 467  PC:100 Muscat 

Fax: +968-24693246 

Mob:+968-99350730 

E-mail: 

dawoodalyahyai@gmail.com 

 Mohamed AL-MOHANNADI دولة قطر -6

Director of Fisheries Wealth 

Department  

Ministry of Environment 

PO Box 8703 Doha, Qatar 

Tel.:+974 44368125-44463336 

Fax:+974 -4420 7650 

Mob:+974 -55525580 

E-mail: alshoqeri@mme.gov.qa 

            alshoqeri@hotmail.com 

 

 

 

Jassim AL-KHALAF 

Jassim AL-MOHAMADY  

Assistant Director 

Department of Fisheries 

Ministry of Environment 

PO Box 8703 Doha, Qatar 

Tel.: +974 44207481 

Fax:  +974- 4420 7650 

Mob: +974-55551196 

E-mail: 

jalmohamady@mme.gov.qa 

 

 

Mohammad M.`AL-

ABDULLAH 

Head of Fisheries  

Development Section 

Ministry of Environment 

PO Box 9100 Doha, Qatar 

Tel.:+974 - 44207351 

Fax:+974-4420 7650 

Mob:+974-55842324 

E-mail: 

mflamarzi@mme.gov.qa 

aquaculturest2@hotmail.com 
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Fisheries Development Section 

Department of Fisheries 

Ministry of Environment 

PO Box 5513, Doha 

Tel.: +974 -44366234 

Mob: +974 -558571229 

Fax: +974 -4420 7650 

E-mail:

 khd004@hotmail.co

m 

المملكووووووووووووووووووة  -7
 ودمةالعربية السع

Nabil I. A FITA 

General Manager Fisheries  

Ministry of Agriculture 

PO Box 134 Saihat 31972 

Damam SAUDI ARABIA 

Tel.: +9663 8361307 

Fax:+966 138361890 

Mobile:+966 0505856208 

E-mail: 

nabil_fita@hotmail.com 

 

Hussain Hijje ALNAZRY 

General Manager Marin  

Ministry of Agriculture 

Riyadh 

Mobile: +966 50 6211910 

Fax: +966 11 4172405 

E-mail: alnazry@hotmail.com 

 

Abubakar Mohammed SAHLI 

Researcher  

Director of Fish Department 

Jeddah Fisheries Research 

Center 

Ministry of Agriculture 

PO Box 9612  

North Obhur, Jeddah 21423 

Tel.: +966-122342082   

Mob: +966-564482168 /  

+966-554342731 

Fax: +966-122342083 

E-mail: jfre2020@gmail.com  

اإلمووووووووووووووارا   -8
 العربية المتحدة

Salah AL RAYSSI 

Director 

Fisheries Wealth Authority 

Ministry of Environment and 

Water 

Abu Dhabi 

Tel: +9715-04849009 

Mob: +97155 4849009 

Fax: +9714-2655822 

E-mail: 

saalrayssi@moew.gov.ae 

 

Salah AL RAYSSI 

Director 

Fisheries Wealth Authority 

Ministry of Environment and 

Water 

Abu Dhabi 

Tel: +9715-04849009 

Mob: +97155 4849009 

Fax: +9714-2655822 

E-mail: 

saalrayssi@moew.gov.ae 

 

Auhood Hassan AL 

HAMMADI 

Biologist 

Fisheries Wealth Authority 

Ministry of Environment and 

Water 

Abu Dhabi 

Tel: +971 4 2148 444 

Direct: +971 4 2148 394 

Mob: +971509383893 

Fax: +971 4 265 5822 

E-mail: 

ahalhammadi@moccae.gov.ae 
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 رابعال المرفق

 2016سمبر/ كانون األول دي 31حالة اشتراكات األعضاء في 
 

 الحكوما  األعضاا
 غير المسددة ف 

31/12/2015 

االشتراكا  
المستحقة لعا  

2016 

الوارد حت  
31/12/2016 

غير المسددة ف  
31/21/2016 

 15,000.00 - 5,000.00 10,000.00 البحرين

 45,000.00 - 5,000.00 40,000.00  جمهورية إيران اإلسالمية

 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 الكويت

 0.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 سلطة ُعمان

 5,000.00 - 5,000.00 0.00 قطر

 *0.00 - 5,000.00 0.00 المملكة العربية السعودية

 10,036.04 5,000.00 5,000.00 10,036.04 اإلمارات العربية المتحدة

     مصادر أخرى

 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 العرا 

 75,036.04  25,000.00  40,000.00  65,036.04  المجاميع

 السنة المالية تبدأ ف  مامو/ أمار

 .2017  دفع  ف  عا  2016اشتراكا  غير مسددة مستحقة لعا   *

 

 خامسال المرفق

 (2017مارس/آذار  27)في  2016-2015أبرز المعالم المالية للفترة 
 

 2014 2015 2016 2017 

  40,000 40,000  انية السنويةالميز

  25,000 35.000  اشتراكات األعضاء المحصلة

 *5,000  10,000  المدفوعات المتأخرة المحصلة

 - - - - مساهمات خارجية

     النفقات

  18,908 19,675  الخدمات االستشارية

  5,530 29,858  السفر

   1,061  المشتريات المستهلكة

  511 11,097  العامةتكاليف التشغي  

  24,949 61,691  مجموع النفقا 

 53.808 25,154 0 0 الرصيد

 .2016مبل  مسدد من المملكة العربية السعودمة مقاب  المبل  غير المسدد المستح  عن عا   *

 


