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 الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك
 
 

 

 
 

 مقدمة
تقدیم استعراض عام ع�ن الھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك في ھذه الوثیقة  یكمن الھدف من - 1

 .زیز عمل الھیئةفي سیاق تع
 
)، RFMOsوأوكلت مزید م�ن األدوار الرئیس�یة للمنظم�ات اإلقلیمی�ة إلدارة مص�اید األس�ماك ( - 2

مثل الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك، في إدارة وحف�ظ م�وارد مص�اید األس�ماك، وخاص�ة عق�ب اتف�اق 
ة العامة لألمم المتح�دة، م�ن ، حثت الجمعی2005). وفي عام 1995األمم المتحدة حول األرصدة السمكیة (

خ��الل ق��رار اتخذت��ھ، المنظم��ات اإلقلیمی��ة إلدارة مص��اید األس��ماك عل��ى تعزی��ز وتح��دیث والیاتھ��ا ك��ي 
تشمل نھجا لنظام إیكولوجي إلدارة مصاید األسماك واعتبارات التنوع البیولوجي، من أجل ضمان أن 

البحریة الحیة في األج�ل الطوی�ل. وواف�ق تسھم تلك المنظمات على نحو فعال في حفظ وإدارة الموارد 
عل��ى أن تج��ري المنظم��ات  2006م��ؤتمر األم��م المتح��دة الس��تعراض األرص��دة الس��مكیة ف��ي مایو/أی��ار 

اإلقلیمیة إلدارة مصاید األسماك استعراضات لألداء على أساس عاجل م�ن خ�الل تقی�یم مس�تقل ینبغ�ي 
 .أن تتاح نتائجھ لعامة الجمھور

 
ص��ید األس��ماك ف��ي الع��الم ف��ي معظمھ��ا الح��د األقص��ى إلمكاناتھ��ا من��ذ بض��ع وبلغ��ت أنش��طة  - 3

سنوات، حیث تتعرض أغلبیة األرصدة السمكیة الخاضعة للرصد في العالم لالس�تغالل الكام�ل. وأث�ار 
ذلك مخاوف متزایدة بشأن حالة مصاید األسماك في العالم. ولذلك كان ھناك جھد دولي كبیر، من ب�ین 

فح��ة الص��ید غی��ر الق��انوني دون إب��الغ ودون تنظ��یم والح��د م��ن الق��درة عل��ى الص��ید أم��ور أخ��رى، لمكا
المفرط. ولذلك، فإن المنظمات اإلقلیمیة إلدارة مص�اید األس�ماك تعرض�ت لض�غوط إض�افیة ومتزای�دة 

 لتحسین حفظ وإدارة موارد الصید ضمن مناطق اختصاصھا.
 
األس��ماك لتغی��رات كبی��رة خ��الل العق��د وخض��ع ع��دد م��ن المنظم��ات اإلقلیمی��ة إلدارة مص��اید  - 4

الماضي. وتشمل ھذه التغی�رات تنفی�ذ وإنف�اذ ت�دابیر أكث�ر فعالی�ة للحف�ظ واإلدارة؛ وتح�دیث المعاھ�دات 
المنشئة للمنظمات اإلقلیمیة إلدارة مص�اید األس�ماك؛ ووض�ع وتنفی�ذ ب�رامج المراقب�ة اإلقلیمی�ة؛ وتنفی�ذ 

لمراقب��ة والرقاب��ة اإلقلیمی��ة؛ وخط��ط االمتث��ال والمراقب��ة؛ الخط��ط المتص��لة بالتج��ارة؛ ونظ��م الرص��د وا
 ونظم جمع البیانات اإلقلیمیة.

 
ولم تقم الھیئة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك ب�إجراء اس�تعراض ش�امل ل�ألداء. غی�ر أن الھیئ�ة   - 5

انت الھیئة أجرت عددا من المناقشات في دوراتھا العادیة السابقة بشأن السبل الفعالة لتعزیز الھیئة. وك
قد حددت من قبل قصور المیزانیة ونقص االھتم�ام الك�افي م�ن جان�ب ال�دول األعض�اء بأنش�طة الھیئ�ة 
الذي تجلى في انخفاض مستوى الحضور، وخاصة في اجتماعات الجھازین الفرعیین للھیئة اإلقلیمی�ة 

لب علیھا. وتج�در اإلش�ارة لمصاید األسماك، باعتبارھما من المشاكل الداخلیة الرئیسیة التي یتعین التغ
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، أج�����ري اس�����تعراض ل�����ألداء الفن�����ي مت�����اح عل�����ى ال�����رابط الت�����الي: 2011إل�����ى أن�����ھ ف�����ي ع�����ام 
e.pdf411/am022http://www.fao.org/docrep/meeting/.( 

 
)، فإن قدرا كبیرا مریكيدوالر أ 40 000لھیئة (البالغة ة المستقلة لیوبالمقارنة بالمیزانیة السنو - 6

ال��ى الھیئ��ة ا الع�ادي، ھ��ة والزراع��ة، م�ن خ��الل برنامجی��م�ن التموی��ل الخ�ارجي یُق��دم م��ن منظم�ة األغذ
لألمان�ة وال�دعم الفن�ي لعم�ل الھیئ�ة. وم�ع التش�غیلیة عام لتغطی�ة المص�روفات  كلالستخدام بشاإلقلیمیة 

)، ف�إن ھ��ذا ال�دعم الم��الي م�ن خ��ارج 2015ی��د علی�ھ ف��ي ال�دورة األخی�رة للھیئ��ة (ذل�ك، فوفق�ا لم��ا ت�م التأك
المیزانیة ال یمكن أن یستمر كما كان في الماضي. وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن المنظمة ال تُحِم�ل الھیئ�ة 

تمث�ل [أي تكالیف للخدمة. وھذا دعم مالي ثانوي تقدمھ المنظمة إلى الھیئة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك. 
تكلف�ة الخدم��ة الت��ي تق��دمھا المنظم��ة إل��ى الھیئ��ة العام�ة لمص��اید أس��ماك البح��ر األب��یض المتوس��ط وإل��ى 

ف�ي  5.9 و 4.5الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة في بلدان آسیا الوسطى والقوق�از 
 المائة على التوالي].

 
لھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص�اید األس��ماك یتع��ین أن تم��ر أن ا ىوس�اد اتف��اق ع��ام م�ن حی��ث المب��دأ عل� - 7

) توجیھ�ات اس�تراتیجیة ونم�اذج محتمل�ة 2015بتغییر لتعزیز أدائھا. وتلق�ت الھیئ�ة ف�ي دورتھ�ا الثامن�ة (
للمیزانی��ة فیم��ا یتص��ل ب��التغییرات المقترح��ة. وطلب��ت الھیئ��ة م��ن األمان��ة أن تع��د وثیق��ة عم��ل ل��دورة 

یناریوھات لمیزانیة إرشادیة ألداء الھیئة في المس�تقبل، م�زودة مخصصة تتألف من جملة أمور منھا س
بأمانة مكرسة وتعمل من مقر كائن في المنطقة. وترد وثیقة العمل، التي تحمل عنوان اس�تعراض ع�ام 

 للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك، التي أعدت بناء على طلب الھیئة، في المرفق األول. 
 
أص�ال  ة المخصصة المشار إلیھا في الفقرة أعاله، والتي كان مقرراویمكن تأجیل عقد الدور - 8

، إل��ى وق��ت آخ��ر. وأدرج��ت ل��ذلك األمان��ة، بموافق��ة ال��دكتور المزروع��ي رئ��یس 2016 انعقادھ��ا ف��ي ع��ام
 الھیئة، وثیقة العمل ھذه في جدول أعمال ھذه الدورة. 

 
 اإلجراءات المقترح على الھیئة اتخاذھا

 
ى أن تعل�ق، قب�ل انعق�اد دورة مخصص�ة رفیع�ة المس�توى، عل�ى التحلی�ل إن الھیئة م�دعوة إل� 

ال��ذي أج��ري، وأن تس��تعرض االقتراح��ات المقدم��ة، وت��درس الوض��ع ال��راھن والنظ��ام ال��داخلي، وتق��دم 
 التوجیھ إلى األعضاء ومنظمة األغذیة والزراعة بشأن كیفیة زیادة تحسین كفاءة الھیئة وفعالیتھا.

 

http://www.fao.org/docrep/meeting/022/am411e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/am411e.pdf
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 ألولا المرفق

 
 2015-2005راض عام للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك في الفترة استع

 

 المحتويات
 الصفحة   

 I  ....................................................... موجز تنفيذي

.  2015-2005استعراض عام للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

 1  .................................................. مقدمة  

 2  ........................................... معلومات أساسیة  

 4  .................... أداء وتنظیم أمانة الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك  

 5  ............................ الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك أنشطة  

 7  ...................... جماعة العمل المعنیة بإدارة مصاید األسماك   

 11  ....................... جماعة العمل المعنیة بتربیة األحیاء المائیة   

 12  ........................ توصیات الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك   

 14  ............. النظام اإلقلیمي للمعلومات الخاصة بتربیة األحیاء المائیة   

 15  ...................... أمانة الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماكأنشطة    

 18  ..................................... المدخالت المالیة والتنفیذ  

 23  .............. سبل المضي قُُدما بالنسبة للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك  

مواصلة أنشطة الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك ضمن المیزانیة الحالیة    
 24  ................ وانخفاض الدعم المقدم من منظمة األغذیة والزراعة

تعزیز الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك كي تعمل بمیزانیة وأمانة    
 24  معززتین

 26  ......................................................... ةالصالخ 

 27  ................................................. المنشورات: 1المرفق 

  قائمة األشكال

 1  ......... 2016إلى عام  1920إنشاء األجھزة اإلقلیمیة لمصاید األسماك من عام  - 1الشكل  
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اید األسماك فیما بین الدورات المقررة مقابل أنشطة الھیئة اإلقلیمیة لمص - 2الشكل  
 5  المنفذة

 6  ........أنشطة الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك فیما بین الدورات حسب النوع - 3الشكل  

البلدان المضیفة ألنشطة الھیئة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك فیم�ا ب�ین ال�دورات  - 4الشكل  
 ف�����������������������������������������������������������������������������������ي الفت�����������������������������������������������������������������������������������رة

2005-2016 .................................................  7 

طة جماعة العم�ل المعنی�ة ب�إدارة مص�اید األس�ماك التابع�ة للھیئ�ة اإلقلیمی�ة أنش - 5الشكل  
 8  ........................... لمصاید األسماك المنفذة فیما بین الدورات

أنش��طة جماع��ة العم��ل المعنی��ة بتربی��ة األحی��اء المائی��ة التابع��ة للھیئ��ة اإلقلیمی��ة  - 6الشكل  
 11  ........................... لمصاید األسماك المنفذة فیما بین الدورات

 19  . 2015-2007رصدة غیر المسددة إلى الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك للفترة األ - 7الشكل  

المتأخرات المستحقة على أعضاء الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك في  - 8الشكل  
 19  2015-2007الفترة 

التقری��ر الم��الي الس��نوي لحس��اب األمان��ة الخ��اص بالھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید  - 9الشكل  
 21  .................................... 2016-2011اك للفترة األسم

 22  .......................... 2014-2013التنفیذ المالي حسب النشاط للفترة  - 10الشكل  

  قائمة الجداول

موجز البیانات الصادرة عن دورات واجتماعات الھیئة اإلقلیمیة لمصاید  - 1الجدول  
 4  ................................ األسماك حول سبل المضي قدما

 25  ........................ اإلقلیمیةموجز السیناریوھات المحتملة للھیئة  - 2الجدول  
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 موجز تنفیذي
 
یتض��من ھ��ذا التقری��ر استعراض��ا م��وجزا للھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید  

، ویض��م م��وجزا لم��ا حققت��ھ الھیئ��ة 2015إل��ى  2005األس��ماك ف��ي الفت��رة م��ن 
فعالی�ة أداء الھیئ�ة. ویوج�ھ االنتب�اه  وبعض التحدیات الرئیسیة التي تواجھ
ئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك ف�ي إلى الدور الھام الذي اضطلعت ب�ھ الھی

النھوض بإدارة مصاید األسماك وتنمیة تربی�ة األحی�اء المائی�ة ف�ي منطق�ة 
الھیئ��ة، م��ن حی��ث جم��ع البیان��ات وت��وفیر محف��ل لمناقش��ة قض��ایا مص��اید 
األس��ماك الناش��ئة، وتنظ��یم حلق��ات عم��ل لتق��دیم ت��دریب ولبن��اء الق��درات، 

ال���رغم م���ن ھ���ذا ال���دور،  والمش���اركة عل���ى المس���توى اإلقلیم���ي. وعل���ى
واجھ��ت الھیئ��ة ع��ددا م��ن التح��دیات، منھ��ا نق��ص ال��دعم (الم��الي وغی��ر 
المالي على السواء) في أوقات مختلفة، مما أعاق عمل الھیئة. وف�ي ح�ین 
تم��ت مناقش��ة ذل��ك ف��ي العدی��د م��ن دورات واجتماع��ات الھیئ��ة، حی��ث ت��م 

راء ملم��وس االعت��راف بھ��ذا التح��دي بقل��ق، فل��م ی��تم االتف��اق عل��ى أي إج��
لتصحیح المش�كلة، وال ت�زال الھیئ�ة تع�اني م�ن ھ�ذه التح�دیات. والغ�رض 
م��ن ھ��ذا االس��تعراض ھ��و تلخ��یص اإلنج��ازات والتح��دیات الت��ي تواجھھ��ا 
الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك عل��ى نح��و م��وجز، م��ن أج��ل ع��رض 
الس��یاق الح��الي بوض��وح عل��ى البل��دان األعض��اء ف��ي الھیئ��ة. وبن��اء عل��ى 

ن���اء عل���ى الس���یاق الح���الي، تقت���رح س���یناریوھات ألداء الھیئ���ة ذل���ك، وب
اإلقلیمی���ة لمص���اید األس���ماك ف���ي المس���تقبل، م���ع اإلش���ارة بإیج���از إل���ى 

 االلتزامات واآلثار المترتبة على كل منھا.
 
ویستند ھ�ذا االس�تعراض إل�ى مجموع�ة م�ن األنش�طة والمناقش�ات  

للھیئ���ة اإلقلیمی���ة  الس���ابقة ذات الص���لة، ك���ان آخرھ���ا ف���ي ال���دورة الثامن���ة
)، حی�ث 2015مایو/أی�ار  14إل�ى  12لمصاید األس�ماك (مس�قط، ُعم�ان، م�ن 

نوقشت الحال�ة الراھن�ة للھیئ�ة والتوقع�ات المس�تقبلیة. وأص�درت األمان�ة، 
بموافق��ة رئ��یس الھیئ��ة ، تكلیف��ا ب��إجراء ھ��ذا االس��تعراض الم��وجز للھیئ��ة، 

عض��اء ف��ي الھیئ��ة. ال��ذي س��یكون متاح��ا لص��انعي الق��رار ف��ي البل��دان األ
ویقدم االستعراض لمحة عامة عن أنشطة الھیئ�ة نفس�ھا، وخاص�ة أنش�طة 
الجھازین االستشاریین الت�ابعین لھ�ا وھم�ا، جماع�ة العم�ل المعنی�ة ب�إدارة 

 مصائد األسماك وجماعة العمل المعنیة بتربیة األحیاء المائیة.
 
م��ایو/ أی��ار  11-9ومن��ذ انعق��اد ال��دورة الثالث��ة للھیئ��ة (الدوح��ة، قط��ر،  

اجتماع��ا س��نویا لجماع��ة العم��ل المعنی��ة  15 حلق��ة عم��ل و 14)، ُعق��دت 2005
بتربی��ة األحی��اء المائی��ة وجماع��ة العم��ل المعنی��ة ب��إدارة مص��اید األس��ماك، 
ش��ملت األنش��طة الرئیس��یة للھیئ��ة باإلض��افة إل��ى تط��ویر النظ��ام اإلقلیم��ي 

والنھ��وض ب��ھ. وف��ي  للمعلوم��ات الخاص��ة بتربی��ة األحی��اء المائی��ة وإدارت��ھ
المتوسط، شاركت خمس�ة م�ن البل�دان الثمانی�ة األعض�اء ف�ي ھیئ�ة مص�اید 
األس���ماك اإلقلیمی���ة ف���ي ك���ل اجتم���اع/ حلق���ة عم���ل، وبل���غ الح���د األقص���ى 
للمشاركة ثمانیة بلدان أعضاء، والحد األدنى ثالثة بلدان أعض�اء. وحقق�ت 

 430ج��اوز حض��ورا  لجماع��ات العم��ل حلق��ات العم��ل واالجتماع��ات الفنی��ة
مشاركا من أعضاء الھیئة فضال عن المراقبین وأتاحت الفرصة للمشاركة 

ذه األنش�طة ھ�في مجموع�ة واس�عة م�ن المج�االت الفنی�ة والعلمی�ة. وتعتب�ر 
فھا عض��و م��ن یستض��ی، ویتع��ین أن الھیئ��ةم��ة للنھ��وض ببرن��امج عم��ل ھم
 2005ن وفر لھا مكانا وقدرا م�ن ال�دعم اللوجس�تي؛ وف�ي الفت�رة م�یئة، وھیال
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 66 ، استضاف ثالثة من أعضاء الھیئة (عمان، وقط�ر، والكوی�ت)2016 إلى
 في المائة من ھذه األنشطة، تلتھم المنظمة.

 
وتفاوت���ت أنش���طة وب���رامج عم���ل جماع���ة العم���ل المعنی���ة ب���إدارة  

مصاید األسماك وجماعة العمل المعنیة بتربیة األحیاء المائیة م�ن فت�رات 
ا منخفض��ة ج��دا إل��ى فت��رات كان��ت مس��تویات فیھ�� كان��ت مس��تویات النش��اط
، كانت جماعة العمل المعنی�ة ب�إدارة مص�اید 2007النشاط أعلى. ومنذ عام 

األس��ماك ثابت��ة ف��ي ض��مان عق��د اجتماعاتھ��ا الس��نویة؛ وبالنس��بة لحلق��ات 
العمل الفنیة وحلقات العمل المعقودة لبناء القدرات، فق�د ش�ھدت ذروة م�ن 

. وم�ع ذل�ك، فف�ي فترت�ي الس�نتین 2012-2011ین ثالثة أنشطة في فترة السنت
، عل��ى الت��والي) ل��م تنف��ذ جماع��ة 2014-2013و  2016-2015الحالی��ة والس��ابقة (

العم��ل المعنی��ة ب��إدارة مص��اید األس��ماك أی��ة أنش��طة خ��ارج االجتماع��ات 
السنویة للجماعة. وشاركت جماعة العم�ل المعنی�ة بتربی�ة األحی�اء المائی�ة 

م��ن النش��اط بع��د فت��رة م��ن انخف��اض مس��تویات  م��ؤخرا ف��ي مس��توى أعل��ى
نشاطھا. وأسفرت ھذه االجتماعات وحلقات العمل عن ع�دد م�ن الن�واتج، 

 -منھ���ا خط���ط العم���ل اإلقلیمی���ة، وتش���كیل مجموع���ة المھ���ام االجتماعی���ة 
االقتص��ادیة، وص��یاغة س��تة مقترح��ات لمش��اریع كامل��ة (نف��ذ اثن��ان منھ��ا 

ب��رامج اإلنمائی��ة، والمس��اھمة ف��ي تنفی��ذا تام��ا)، وع��دد م��ن اإلعالن��ات وال
 المبادئ التوجیھیة واالستعراضات.

 
وتج��در اإلش��ارة بص��فة خاص��ة إل��ى التوص��یتین المل��زمتین اللت��ین  

الحد األدن�ى بشأن  RECOFI/8/2015/1صاغتھما واعتمدتھما الھیئة (التوصیة 
ي المتعلقة بتربیة األحیاء المائیة المطلوب إدراجھ�ا ف� للبیانات والمعلومات
بشأن الحد األدنى للبیانات في منطقة  RECOFI/6/2011/1التقاریر، والتوصیة 

الھیئ���ة المطل���وب إدراجھ���ا ف���ي التق���اریر، وك���ذلك ع���ن النظ���ام اإلقلیم���ي 
للمعلوم��ات الخاص��ة بتربی��ة األحی��اء المائی��ة، ال��ذي یج��ري توس��یعھ حالی��ا 

لیم�ي لیشمل معلومات مصاید األسماك الطبیعیة، وس�یكون بمثاب�ة مرك�ز إق
للبیان��ات والمعلوم��ات للھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك. وبینم��ا ل��م تعتم��د 

 RECOFI/6/2011/1إال مؤخرا، فقد أف�ادت التوص�یة  RECOFI/8/2015/1التوصیة
في جمع بیان�ات ع�ن ع�دد م�ن الس�نوات، ونتیج�ة ل�ذلك، أص�بح ھن�اك اآلن 

ت اإلداری�ة واتخاذ القرارا الصید أساس كاف لرصد حالة عملیات وموارد
 باستخدام البیانات المبلغ عنھا بموجب ھذه التوصیة. 

 
وتق���وم أمان���ة الھیئ���ة، الت���ي تت���ألف م���ن م���وظفي منظم���ة األغذی���ة  

والزراعة الذین یكرسون وقتھم للھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك، ب�دعم 
الھیئ���ة م���ن خ���الل التنظ���یم وال���دعم اللوجس���تي لل���دورات واالجتماع���ات 

اجتماع��ا  28لم��ذكورة أع��اله، ع��الوة عل��ى حض��ور نح��و وحلق��ات العم��ل ا
   وحلقة عمل ذات صلة باسم الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك.

منش���ورا ف���ي مجموع���ة التعمیم���ات الدوری���ة  30وأنتج���ت األمان���ة  
لمنظم��ة األغذی��ة والزراع��ة الخاص��ة بمص��اید األس��ماك وتربی��ة األحی��اء 

إلث��راء المناقش��ات الت��ي  وثیق��ة عم��ل 115المائی��ة، فض��ال ع��ن أكث��ر م��ن 
تج��ري ف��ي دورات واجتماع��ات جم��اعتي العم��ل. وباإلض��افة إل��ى ذل��ك، 
قام���ت األمان���ة أیض���ا بإع���داد ونش���ر ع���دد م���ن الوث���ائق والمنش���ورات 

   اإلعالمیة القائمة بذاتھا.
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ومن بین التح�دیات الرئیس�یة الت�ي تواج�ھ الھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید  
 5 000د م�ن البل�دان األعض�اء فیھ�ا بمبل�غ میزانیتھا؛ ویسھم كل بل األسماك

دوالر أمریكي س�نویا، وھ�و م�ا ال یكف�ي لبرن�امج عم�ل ومیزانی�ة كبی�رین 
للوف��اء بوالیتھ��ا بفعالی��ة. ویتف��اقم ھ��ذا الوض��ع بمس��توى المت��أخرات الت��ي 

ف��ي أمریك�ي دوالر  95 000 و 35 000لھیئ�ة، الت��ي تراوح�ت ب�ین تثی�ر قل�ق ا
ض. وعل�ی ال�رغم م�ن ذل�ك، اس�تطاعت الھیئ�ة الفترة المشمولة باالستعرا

اإلقلیمی��ة المحافظ��ة عل��ی برن��امج عم��ل أدن��ى، وذل��ك أساس��ا م��ن خ��الل 
بع��ض األم��وال الم��وفرة م��ن خ��ارج المیزانی��ة، واألم��وال المرحل��ة م��ن 
فت��رات ش��ھدت نش��اطا منخفض��ا، ومس��اھمة م��ن أم��وال البرن��امج الع��ادي 

   للمنظمة.
ذی��ة والزراع��ة عل��ى أھب��ة وف��ي ھ��ذه المرحل��ة، تق��ف منظم��ة األغ 

االس���تعداد لمواص���لة مس���اعدة الھیئ���ة اإلقلیمی���ة لمص���اید األس���ماك، ولك���ن 
المسؤولیة النھائیة عن مص�اید األس�ماك اإلقلیمی�ة واألرص�دة الس�مكیة تق�ع 
على عاتق البلدان األعضاء، التي یجب أن تشارك بنشاط أكبر ف�ي أعم�ال 

ھا. وم��ن ث��م، ج��رى اقت��راح ھیئتھ��ا م��ن أج��ل االس��تفادة الكامل��ة م��ن خ��دمات
س��یناریوھین للمحافظ��ة عل��ى أنش��طة الھیئ��ة بالمیزانی��ة الحالی��ة وانخف��اض 
ال���دعم المق���دم م���ن منظم���ة األغذی���ة والزراع���ة، أو تعزی���ز الھیئ���ة للعم���ل 

   بمیزانیة متزایدة وأمانة كاملة.
وللھیئ����ة دور رئیس����ي محتم����ل ف����ي ض����مان اإلدارة واالس����تغالل  

یج لص���الح البل���دان الس���احلیة الثمانی���ة، ولكنھ���ا المس���تدامین لم���وارد الخل���
تحتاج إلى تمویل كاف. ولكن لیس لكل البل�دان الثمانی�ة أولوی�ات أو ث�روة 
وطنی��ة أو ق��درة مماثل��ة عل��ى المس��اھمة ف��ي تموی��ل أنش��طتھا، وھ��ذا یمث��ل 
تح���دیا لتحقی���ق التع���اون الفع���ال. وتعتب���ر الھیئ���ة الوس���یلة المثالی���ة لھ���ذا 

الت�ي انقض�ت من�ذ ب�دء عملھ�ا، ل�م تتل�ق  15سنوات الـ التعاون، ولكن في ال
المنظمة الدعم الفني والم�الي المطل�وب م�ن البل�دان األعض�اء فیھ�ا بحی�ث 
تص��بح فعال��ة تمام��ا. وف��ي الوق��ت الح��الي، تم��ر الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید 
األسماك بمرحل�ة تح�ول، ویج�ب عل�ى ص�انعي الق�رار اتخ�اذ ق�رار بش�أن 

ض��طلع ب��ھ ھ��ذه المنظم��ة اإلقلیمی��ة إلدارة مص��اید ال��دور ال��ذي ینبغ��ي أن ت
األس���ماك ف���ي المس���تقبل فیم���ا یتعل���ق بالوف���اء بوالیتھ���ا ف���ي مج���ال إدارة 
الم���وارد البحری���ة الحی���ة وتعزی���ز تنمیتھ���ا وحفظھ���ا وإدارتھ���ا الرش���یدة 
واستخدامھا أفضل استخدام ، فضال عن التنمیة المستدامة لتربی�ة األحی�اء 

 ھا.المائیة في منطقة اختصاص
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   2015-2005استعراض عام للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك: 

   مقدمة
تش��كل األجھ��زة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك أداة رئیس��یة وحاس��مة  

ف��ي إدارة الم��وارد الحی��ة، م��ع إی��الء اھتم��ام خ��اص لألرص��دة الس��مكیة 
ى من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البح�ار عل� 118المشتركة. وتنص المادة 

أن تتع��اون ال��دول فیم��ا بینھ��ا ف��ي حف��ظ وإدارة الم��وارد الحی��ة ف��ي من��اطق 
أعالي البحار. وتدخل الدول التي یستغل رعایاھا م�وارد حی�ة متماثل�ة، أو 
موارد حیة مختلفة في نف�س المنطق�ة، ف�ي مفاوض�ات بغی�ة اتخ�اذ الت�دابیر 
الالزم���ة لحف���ظ الم���وارد الحی���ة المعنی���ة. وتتع���اون، حس���ب االقتض���اء، 
لتؤسس لھذا الغرض منظم�ات دون إقلیمی�ة أو إقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك. 
وعلى الص�عید الع�المي، ظل�ت المنظم�ات اإلقلیمی�ة ف�ي ازدی�اد؛ فف�ي ع�ام 

 48، كان��ت ھن��اك س��تة أجھ��زة إقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك، ف��ي مقاب��ل 1950
). وتتطل��ع البل��دان 1(الش��كل  )1(2016جھ��ازا إقلیمی��ا قائم��ا ف��ي نھای��ة ع��ام 

ال إدارة ص��ورة متزای��دة إل��ى إقام��ة ن��وع م��ن التع��اون اإلقلیم��ي ف��ي مج��ب
یوج��د تع��اون م��ن ھ��ذا القبی��ل. وباإلض��افة إل��ى  مص��اید األس��ماك حیثم��ا ال

ذلك، یسود اتجاه متزاید نحو تعزی�ز وتح�دیث األجھ�زة اإلقلیمی�ة لمص�اید 
األسماك التي أنشئت م�ن قب�ل، لض�مان تحلیھ�ا بالوالی�ة المناس�بة والق�درة 

ل���ى التص���دي لقض���ایا مص���اید األس���ماك الحدیث���ة. وھ���ذا دلی���ل عل���ى أن ع
البلدان الساحلیة تعترف على نحو متزاید بأھمیة التع�اون اإلقلیم�ي إلدارة 
الم��وارد الس��مكیة، وتب��ادل المعلوم��ات، وتعزی��ز الق��درة اإلنتاجی��ة لتربی��ة 

ل األحی��اء المائی��ة. وأنش��ئت الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك ألن ال��دو
الساحلیة حول الخل�یج وبح�ر ُعم�ان أق�رت بالحاج�ة إل�ى إقام�ة تع�اون ف�ي 

   إدارة األرصدة السمكیة في ھذه المنطقة.
إل��ى  1920إنش��اء األجھ��زة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك م��ن ع��ام  -1الش��كل 

 2016عام 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
وتمت صیاغة اتفاق إنشاء الھیئة اإلقلیمیة لمص�اید األس�ماك لیح�ل  

ن��ة تنمی��ة وإدارة الم��وارد الس��مكیة ف��ي الخل��یج، الت��ي كان��ت تابع��ة مح��ل لج
__________ 

وفق����ا لألجھ����زة اإلقلیمی����ة لمص����اید األس����ماك الم����ذكورة عل����ى الموق����ع اإللكترون����ي  )1( 
http://www.fao.org/fishery/rfb/search/en. 

 1923األجھزة اإلقلیمیة لمصاید األسماك التي أنشئت على مدى الوقت ( من عام 
 حتى اآلن)

http://www.fao.org/fishery/rfb/search/en
http://www.fao.org/fishery/rfb/search/en
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للجن���ة مص���اید األس���ماك ف���ي المح���یط الھن���دي الت���ي ألغی���ت اآلن. ودخ���ل 
البل���دان  . وأنش���أت الھیئ���ة2001فبرایر/ش���باط  26االتف���اق حی���ز النف���اذ ف���ي 

األعضاء فیھا (اإلمارات العربیة المتح�دة، وجمھوری�ة إی�ران اإلس�المیة، 
ن، والع���راق، وعم���ان، وقط���ر، والكوی���ت، والمملك���ة العربی���ة والبح���ری

لتشجیع وتعزیز الحوار والتعاون اإلقلیمیین م�ن أج�ل التنمی�ة “السعودیة) 
 .”المستدامة لمصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة اإلقلیمیة

 
تشجیع تنمیة الموارد البحری�ة الحی�ة وص�ونھا “وھدفھا المعلن ھو  

یم�ة واس�تخدامھا أفض�ل اس�تخدام، وذل�ك ال�ى جان�ب وإدارتھا بص�ورة حك
تنمی���ة قط���اع تربی���ة األحی���اء المائی���ة ف���ي منطق���ة عم���ل الھیئ���ة بص���ورة 

. وتح���دد منطق���ة الھیئ���ة عل���ى النح���و ”ف���ي منطق���ة اختصاص���ھا مس���تدامة
درج�ة  53 دقیق�ة ش�ماال، و 39 درج�ة و 16التالي: من رأس ذابة علي ف�ي (

 53 دقیق��ة ش��ماال، و 00درج��ة و 16( دقیق��ة ش��رقا) ث��م إل��ى موق��ع ف��ي 3,30 و
دقیق�ة ش�ماال،  00 درج�ة و 17دقیق�ة ش�رقا) ث�م إل�ى موق�ع ف�ي ( 25 درجة و

دقیق��ة  30 و درج��ة 20ث��م إل��ى موق��ع ف��ي ( دقیق��ة ش��رقا) 30 درج��ة و 56 و
درج�ة  25دقیقة شرقا) ثم إل�ى رأس الفاس�تة ف�ي ( 00 درجة و 60 شماال، و

دقیق����ة ش����رقاً) (الم����ادة الرابع����ة).  25 درج����ة و 61 دق����ائق ش����ماالً، و 4 و
وتغطي الھیئة جمیع الم�وارد البحری�ة الحی�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك تربی�ة األحی�اء 

 المائیة، في المنطقة البحریة باستثناء المیاه الداخلیة.
 
إل�ى أبریل/نیس�ان  2005وتمتد فترة ھذا االستعراض م�ن مایو/أی�ار  

تتب��ع فت��رة اس��تعراض ، و)2(، وتغط��ي ب��ذلك الس��نوات العش��ر األخی��رة2015
 األداء الفني للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك.

 
 معلومات أساسیة

 
ف���ي ال���دورة الثامن���ة للھیئ���ة اإلقلیمی���ة لمص���اید األس���ماك (مس���قط،  

)، نوقش��ت الحال��ة الراھن��ة للھیئ��ة 2015مایو/أی��ار  14إل��ى  12ُعم��ان، م��ن 
مناقش��تھ ف��ي وآف��اق المس��تقبل. وج��رى ت��ذكیر الھیئ��ة بأن��ھ وفق��ا لم��ا تم��ت 

الدورات السابقة للھیئة، فإن الدعم الحالي الذي تقدمھ المنظمة إل�ی الھیئ�ة 
علی�ھ الح�ال ف�ي ك�ان اإلقلیمیة لمص�اید األس�ماك ال یمک�ن أن یس�تمر کم�ا 

الماضي، وعرض علی الھیئة ع�دد م�ن الخی�ارات لتعزیزھ�ا. وم�ع ذل�ك، 
ح أعض��اء األم��ر، واقت��رھ��ذا معالج��ة كیفی��ة ات ح��ول یل��م تق��دم أي توص��

المس�ألة. وأص�درت ھ�ذه عق�د اجتم�اع مخص�ص لمواص�لة مناقش�ة ھیئة ال
األمان��ة، بموافق��ة رئ��یس الھیئ��ة، تكلیف��ا ب��إجراء ھ��ذا االس��تعراض الم��وجز 
للھیئ��ة ال��ذي س��یوفر لص��انعي الق��رارات ف��ي البل��دان األعض��اء ف��ي الھیئ��ة 

اك ملخصا موجزا ولكنھ ش�امل لم�ا حققت�ھ الھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�م
وبعض التحدیات الرئیس�یة الت�ي تواج�ھ فعالی�ة أداء الھیئ�ة. والغ�رض م�ن 
ھ��ذا االس��تعراض ھ��و االض��طالع بالم��ذكور أع��اله، وبن��اء عل��ی ذل��ك، 

أعض�اء  منھا م�ن كلاقتراح سیناریوھات للمستقبل والدعم الذي سیتطلبھ 
 الھیئة.

 
ویستند ھ�ذا االس�تعراض إل�ى مجموع�ة م�ن األنش�طة والمناقش�ات  

بقة ذات الصلة، وھي: االجتماع الخاص حول توطید وتط�ویر الھیئ�ة السا
__________ 

 .أبریل/نیسان 30مایو/أیار وتنتھي في  1نة المالیة للھیئة تبدأ في الس )2( 
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اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك، ال��ذي انعق��د كمتابع��ة لل��دورة الخامس��ة للھیئ��ة 
إل�ى  12اإلقلیمیة المعقودة في دب�ي بدول�ة اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة، م�ن 

ض ) ال��ذي ع��ر2011؛ واس��تعراض األداء الفن��ي للھیئ��ة (2009مایو/أی��ار  14
في الدورة السادسة للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك (روما، إیطالی�ا، م�ن 

الوض����ع ال����راھن “)، وبن����د ج����دول األعم����ال 2011مایو/أی����ار  12إل����ى  10
 ”واإلج����راءات الالزم����ة لمس����تقبل الھیئ����ة اإلقلیمی����ة لمص����اید األس����ماك

)، وبن���د 2013مایو/أی���ار  16-14(طھ���ران، جمھوری���ة إی���ران اإلس���المیة، 
الوض���ع ال���راھن للھیئ���ة اإلقلیمی���ة لمص���اید األس���ماك “األعم���ال ج���دول 

 في الدورة الثامنة للھیئة.  ”والتوقعات المستقبلیة
 
أدن�اه مقتطف�ات م�ن المناقش�ات والبیان�ات الت�ي  1وترد في الج�دول  

 أدلي بھا في الھیئة فیما یتعلق ببنود جدول األعمال.
 

ح�ول  واجتماعات الھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماكموجز البیانات الصادرة عن دورات  -1الجدول 
  سبل المضي قدما

 المناقشات ذات الصلة االجتماع/الدورة

االجتم�����اع الخ�����اص ح�����ول 
توطی������د وتط������ویر الھیئ������ة 

 اإلقلیمیة لمصاید األسماك

بض��رورة أن یكف��ل األعض��اء تزوی��د الھیئ��ة ب��الموارد الالزم��ة لتموی��ل أق��ر االجتم��اع  
واقت��رح أن تق��دم المنظم��ة مس��اعدة إل��ى الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید . أنش��طتھا المبرمج��ة

 األسماك في إعداد مقترحات مشاریع مدعمة جیدا بالوثائق لتمولھا الجھات المانحة.
عل��ى أن الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك یلزمھ��ا تعزی��ز واف��ق االجتم��اع باإلجم��اع  

التس��لیم ب��أن التح��رك نح��و ھیئ��ة . وم��ع ذل��ك، ت��م لجعلھ��ا منظم��ة أكث��ر فعالی��ة وش��رعیة
وت��م التش��دید عل��ى أق��وى وأكث��ر دینامی��ة ینبغ��ي أن یتحق��ق ف��ي نھ��ج مرحل��ي ت��دریجي. 

، ف��ي فت��رة إع��ادة تنظیمھ��ا أو ض��رورة أن یق��ود األعض��اء أعم��ال الھیئ��ة وأنش��طتھا
تعزیزھ��ا وبع��د ذل��ك عل��ى الس��واء، عن��دما تض��طلع الھیئ��ة اإلقلیمی��ة ب��دورھا كمنظم��ة 

 مصاید األسماك تؤدي دورھا كامال وبطاقة تشغیلیة كاملة.إقلیمیة إلدارة 

ال�����دورة السادس�����ة للھیئ�����ة 
اإلقلیمی��ة لمص��اید األس���ماك 

-10(روم�����������ا، إیطالی�����������ا، 

 )2011 أیارمایو/12

االستنتاجات والنتائج التي خل�ص إلیھ�ا االجتم�اع الخ�اص بش�أن توطی�د أقرت الھیئة  
 ).2010مایو/ أیار  12 -11ما، (رو وتطویر الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك

وافقت الھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك عل�ى أن الھیئ�ة تواج�ھ تح�دیات كثی�رة ف�ي  
. ولطالم�ا ناش�دت ال�دول األعض�اء الھیئ�ة القی�ام بأعم�ال إدارة وتنمیة مصاید األس�ماك

إض���افیة، ولھ���ذا الس���بب، فم���ن الض���روري إع���ادة النظ���ر ف���ي االش���تراكات الس���نویة 
 ة.المدفوع

االش�تراك الس�نوي لل�دول األعض�اء  زی�ادة، وافق�ت الھیئ�ة عل�ی 2013اعتبارا م�ن ع�ام  
. وتح��دد ھ��ذا المس��توى عل��ى أن تج��ري تس��ویة االش��تراكات يك��دوالر أمری 15 000إل��ى 

 .2011األول كانون  دیسمبر/ 31الحالیة وغیر المسددة في موعد أقصاه 
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 المناقشات ذات الصلة االجتماع/الدورة

ال�����دورة الس������ابعة للھیئ������ة 
ألس���ماك اإلقلیمی��ة لمص��اید ا

(طھ��ران، جمھوری��ة إی��ران 
 اإلس�������������������������������������������المیة،

 )2013 أیارمایو/ 14-16

الحظ��ت الھیئ��ة م��ع التق��دیر جھ��ود األمان��ة وعملھ��ا عل��ى ال��رغم م��ن التح��دیات المالی��ة  
 المتواصلة، وأقرت بأنھ یتعین على البلدان األعضاء أن تواصل دعم ھذه الجھود.

م�ن أج�ل تنفی�ذ برن�امج انی�ة الالزم�ة أقرت الھیئة بوجود حد أدنى من احتیاج�ات المیز 
 .عمل زاخر، وبأن االشتراكات الحالیة ال تفي بذلك

إدارة أھمی�ة ، وف�ي منطق�ة الھیئ�ةالس�مكیة م�ة األرص�دة یوقأھمی�ة  ىالھیئة عل أكدت 
؛ وف�ي ھ�ذا الص�دد، الس�مكیة لضمان اس�تدامة تل�ك األرص�دة اإلقلیمیة مصاید األسماك 

من الممكن اإلبقاء على الدعم الحالي الذي تقدمھ منظم�ة أقرت الھیئة بأنھ لن یكون 
األغذی���ة والزراع���ة إل���ى أمان���ة الھیئ���ة اإلقلیمی���ة لمص���اید األس���ماك عن���د المس���توى 

على أنھ یتعین على البلدان األعضاء أن تكفل التموی�ل الك�افي . وأكدت مجددا الحالي
ص��بح أكث��ر أھمی��ة ، حی��ث أن ھ��ذا األم��ر ألألمان��ة م��ن أج��ل الحف��اظ عل��ى عم��ل الھیئ��ة

 الستدامة الموارد السمكیة المشتركة وتنمیة تربیة األحیاء المائیة في المنطقة.

ال������دورة الثامن������ة للھیئ������ة 
اإلقلیمی��ة لمص��اید األس���ماك 
 (مس����������������قط، ُعم����������������ان،

 )2015 أیارمایو/12-14
 

أُبلِغت الھیئ�ة ب�أن ال�دعم الح�الي ال�ذي تقدم�ھ منظم�ة األغذی�ة والزراع�ة إل�ى الھیئ�ة  
. قلیمی��ة لمص��اید األس��ماك ال یمك��ن أن یس��تمر كم��ا ك��ان علی��ھ الح��ال ف��ي الماض��ياإل

وأخذت الھیئة في االعتبار الخیارات االستراتیجیة المختلفة، بم�ا ف�ي ذل�ك ث�الث آلی�ات 
 تمویل مختلفة.

، بم�ا ف�ي ذل�ك جع�ل مقرھ�ا ف�ي بل�د عض�و ف�ي الھیئ�ة، نظرت الھیئة في تعزیز األمان�ة  
عین مناقش��ة الق��رار الفعل��ي بش��أن المیزانی��ة والعناص��ر المعنی��ة ووافق��ت عل��ى أن��ھ س��یت

استض�افة الكوی�ت والموافقة علیھ ف�ي دورة مخصص�ة. وأحاط�ت الھیئ�ة علم�ا بع�رض 
 .نقلھاللھیئة وأمانتھا، في حالة الرئیسي المقر 

وطلبت الھیئة من األمانة إعداد سیناریوھات إرشادیة للمیزانیة تتعلق بعم�ل الھیئ�ة ف�ي  
مستقبل، بأمانة مكرسة تعمل من مقر ك�ائن ف�ي المنطق�ة. وط�ـُلب إل�ى األمان�ة أن تع�د ال

وثیقة عمل للدورة المخصصة، تشمل المیزانیة اإلرشادیة، وتعمم ف�ي وق�ت مبك�ر ج�دا 
 .للتمكین من إجراء المشاورات الداخلیة الالزمة

 
 أداء وتنظیم أمانة الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك

 
بیر موظفین مختص بمصاید األسماك في منظم�ة األغذی�ة یتولى ك 

والزراعة، معین في المكتب اإلقلیم�ي للش�رق األدن�ى وش�مال أفریقی�ا ف�ي 
، 2008الق��اھرة مھ��ام أم��ین الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك. وف��ي ع��ام 

عین���ت المنظم���ة األم���ین الفن���ي لجماع���ة العم���ل المعنی���ة ب���إدارة مص���اید 
، وت�ولى أم�ین الھیئ�ة 2012منص�ب ش�اغرا من�ذ ع�ام األسماك. وظل ھ�ذا ال

المعنی��ة ب��إدارة مص��اید  اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك دع��م جماع��ة العم��ل
األس��ماك ف��ي ھ��ذا الص��دد. واس��تفادت الھیئ��ة أیض��ا م��ن ال��دعم ال��ذي قدم��ھ 
األمین الفني لجماع�ة العم�ل المعنی�ة بتربی�ة األحی�اء المائی�ة وھ�و موظ�ف 

ائی��ة م��ن ف��رع تربی��ة األحی��اء المائی��ة الت��ابع مخ��تص بتربی��ة األحی��اء الم
إلدارة مص���اید األس���ماك وتربی���ة األحی���اء المائی���ة ف���ي منظم���ة األغذی���ة 
والزراع��ة. وج��رى اس��تكمال المجموع��ة األساس��یة لم��وظفي أمان��ة الھیئ��ة 

)، موج��ود ف��ي المكت��ب اإلنجلیزی��ةبمس��اعد إداري ثن��ائي اللغ��ة (العربیة/
فة إلى ذلك، تلقت الھیئة دعما كبی�را م�ن اإلقلیمي للشرق األدنى. وباإلضا

منظم��ة األغذی��ة والزراع��ة م��ن خ��الل ال��دعم ال��ذي قدم��ھ كبی��ر م��وظفین 
إحص��ائیین م��ن ف��رع اإلحص��اءات، وموظ��ف لش��ؤون اإلع��الم م��ن ف��رع 
تربی��ة األحی��اء المائی��ة، وموظ��ف لالتص��ال وال��دعم بخ��دمات األمان��ة م��ن 

منض�ویة ض�من إدارة فرع السیاسات واالقتصادیات والمؤسسات، وكلھ�ا 
مص��اید األس��ماك وتربی��ة األحی��اء المائی��ة ف��ي المنظم��ة. ویج��ري بانتظ��ام 
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تعھ���د وتح���دیث قاع���دة بیان���ات إحص���اءات مص���اید األس���ماك ف���ي الھیئ���ة 
اإلقلیمیة لمص�اید األس�ماك عل�ى ی�د دائ�رة المعلوم�ات واإلحص�اءات ع�ن 

زراع��ة. مص��اید األس��ماك وتربی��ة األحی��اء المائی��ة ف��ي منظم��ة األغذی��ة وال
وی��تم دع��م وق��ت الم��وظفین الم��ذكورین أع��اله م��ن خ��الل أم��وال البرن��امج 

   العادي للمنظمة.
   أنشطة الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك

یُنفذ برنامج العمل الرئیس�ي للھیئ�ة م�ن خ�الل حلق�ات عم�ل علمی�ة  
وفنیة تُعقد فیما بین الدورات، واجتماعات سنویة للجھ�ازین االستش�اریین 

ع��ة العم��ل المعنی��ة ب��إدارة مص��اید األس��ماك وجماع��ة العم��ل المعنی��ة (جما
بتربی��ة األحی��اء المائی��ة)، وم��ن خ��الل تعھ��د النظ��ام اإلقلیم��ي للمعلوم��ات 
الخاص���ة بتربی���ة األحی���اء المائی���ة، وتنفی���ذ التوص���یات الملزم���ة. وتقت���رح 
جماع��ة العم��ل المعنی��ة ب��إدارة مص��اید األس��ماك وجماع��ة العم��ل المعنی��ة 

األحیاء المائیة حلق�ات العم�ل الفنی�ة، وت�تم الموافق�ة عل�ى مجموع�ة بتربیة 
م��ن حلق��ات العم��ل ف��ي ك��ل دورة م��ن دورات الھیئ��ة، ویُتوق��ع بع��د ذل��ك 
تنفیذھا من خالل التنسیق بین األمانة والبل�دان المض�یفة وجھ�ات التنس�یق 
المعنی��ة. وت��رد األنش��طة الت��ي قررتھ��ا ونف��ذتھا الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید 

ال��ذي  2س��ماك عل��ى م��دى فت��رات الس��نتین الس��ت الماض��یة، ف��ي الش��كل األ
یب��ین األنش��طة المنف��ذة مقاب��ل م��ا ت��م إق��راره ف��ي ال��دورة الس��ابقة للھیئ��ة 

حس�ب الن�وع (اجتم�اع س�نوي  3اإلقلیمیة لمص�اید األس�ماك، وف�ي الش�كل 
لجماع��ة العم��ل أو حلق��ة عم��ل فنی��ة). ومن��ذ انعق��اد ال��دورة الثالث��ة للھیئ��ة 

اجتماع��ا س��نویا  15حلق��ة عم��ل و 14ی��ة لمص��اید األس��ماك، عق��دت اإلقلیم
لجماع��ة العم��ل المعنی��ة بتربی��ة األحی��اء المائی��ة وجماع��ة العم��ل المعنی��ة 
ب�إدارة مص��اید األس��ماك، فض��ال ع��ن تحس��ین النظ��ام اإلقلیم��ي للمعلوم��ات 
الخاص��ة بتربی��ة األحی��اء المائی��ة. وف��ي المتوس��ط، ش��اركت خمس��ة بل��دان 

ة اإلقلیمیة لمصاید األسماك ف�ي ك�ل اجتماع/حلق�ة عم�ل، أعضاء في الھیئ
   أعضاء. بلدان بمشاركة أقصاھا ثمانیة بلدان أعضاء، وأدناھا ثالثة

 أنشطة الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك فیما بین الدورات المقررة مقابل المنفذة - 2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ماك فیما بین الدورات حسب النوعأنشطة الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األس - 3الشكل 

 المقررة مقابل المنفذة ،فیما بین الدوراتلمصاید األسماك أنشطة الھیئة اإلقلیمیة 

 متوسط عدد البلدان المشاركة

 ال
دد

ع
كة

ار
مش

 ال
ان

بلد
 

ت 
لقا

/ح
ت

عا
تما

الج
د ا

عد
مل

الع
 

مقرر منفذة
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وأسفرت حلق�ات العم�ل واالجتماع�ات الفنی�ة الت�ي عق�دتھا جماعت�ا  

مش��اركا م��ن أعض��اء الھیئ��ة اإلقلیمی��ة  430العم��ل ع��ن حض��ور أكث��ر م��ن 
 لمصاید األسماك فضال عن المراقبین.

 
باستض�افتھ، الھیئ�ة اجتماع وحلق�ة عم�ل قی�ام بل�د عض�و ف�ي كل ویستلزم 

توفیر مكان لھ، وتقدیم قدر من الدعم اللوجستي. وتعتب�ر ھ�ذه الع�روض و
المقدم���ة لالستض���افة عنص���را أساس���یا ف���ي إنج���از األنش���طة فیم���ا ب���ین 
الدورات، س�واء كان�ت اجتماع�ات جم�اعتي العم�ل، أو حلق�ات عم�ل ذات 

، نُف�ذ 2016إل�ى ع�ام  2005طابع فني أو لبناء القدرات. وفي الفترة م�ن ع�ام 
؛ واستض��اف )3(تس��تلزم استض��افة اجتماع��ات أو حلق��ات عم��ل نش��اطا 29

ف�ي المائ�ة م�ن ھ�ذه  66ثالثة من أعضاء الھیئة (ُعمان، وقطر، والكویت) 
األنش��طة، تالھ��ا المكت��ب اإلقلیم��ي للش��رق األدن��ى وش��مال أفریقی��ا الت��ابع 

ف�ي المائ�ة)، عل�ى النح�و المب�ین أدن�اه ف�ي  14لمنظمة األغذی�ة والزراع�ة (
 .4الشكل 

 

__________ 

 ال تشمل دورات الھیئة التي ُحددت مسؤولیات استضافتھا مسبقا على أساس التناوب. )3( 

 حسب النوعفیما بین الدورات لمصاید األسماك أنشطة الھیئة اإلقلیمیة 

حلقات العمل/االجتماعات 
ة  الفن

ت 
لقا

/ح
ت

عا
تما

الج
د ا

عد
مل

الع
 

االجتماعات السنویة لجماعتي 
ل  ال
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البلدان المضیفة ألنشطة الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك فیما بین الدورات في الفترة  - 4الشكل 

2005-2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جماعة العمل المعنیة بإدارة مصاید األسماك

 9-7ف��ي ال��دورة الرابع��ة للھیئ��ة (ج��دة، المملك��ة العربی��ة الس��عودیة،  
تس����میة جماع����ة العم����ل المعنی����ة )، اتخ����ذ ق����رار بإع����ادة 2007 أی����ارمایو/

باإلحص��اءات الس��مكیة. وتق��رر تغیی��ر اس��مھا إل��ى جماع��ة العم��ل المعنی��ة 
بإدارة مصاید األس�ماك وتوس�یع نط�اق جماع�ة العم�ل ودورھ�ا ووظائفھ�ا 

. وم�ن المتوق�ع أن تض�طلع جماع�ة )4(وتعزیزھا، وتم تحدید اختصاصاتھا
دوار والوظ�ائف، بم�ا العمل المعنی�ة ب�إدارة مص�اید األس�ماك بع�دد م�ن األ

ف���ي ذل���ك النظ���ر ف���ي الجوان���ب البیولوجی���ة، واإلحص���ائیة، واالجتماعی���ة 
واالقتصادیة، والسیاس�اتیة، والقانونی�ة، والمؤسس�یة لحف�ظ وإدارة مص�اید 
األس���ماك بغی���ة ض���مان التنمی���ة المس���تدامة الطویل���ة األج���ل للم���وارد ف���ي 

الھیئ���ة اإلقلیمی���ة المنطق���ة، وك���ذلك تق���دیم المش���ورة الفنی���ة والعلمی���ة إل���ى 
 لمصاید األسماك.

 
ماع���ة العم���ل المعنی���ة وتج���ري مناقش���ة خط���ة العم���ل الخاص���ة بج 

األس���ماك ف���ي اجتماعاتھ���ا، ث���م تُقتَ���َرح عل���ى الھیئ���ة ف���ي  ب���إدارة مص���اید
، تم االض�طالع بع�دد م�ن األنش�طة 2012-2011دوراتھا. وفي فترة السنتین 

اید األس�ماك وأُق�ِرت ف�ي التي اقترحتھا جماعة العم�ل المعنی�ة ب�إدارة مص�
أدن��اه  5ال�دورة السادس��ة للھیئ��ة اإلقلیمی�ة لمص��اید األس��ماك. ویب�ین الش��كل 

__________ 

تقری�ر ال�دورة الرابع�ة للھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك، بم�ا ف�ي یمكن اإلطالع على  )4( 
نی�ة ب�إدارة مص�اید األس�ماك عل�ى الموق�ع الت�الي: ذلك اختصاصات جماعة العم�ل المع

www.fao.org/3/a-a1628b 

المقر 
الرئی
 سي

المملكة العربیة 
ة  ال

 جمھوریة
 إیران

ة ال  اإل

البحری
 ن

 العراق
اإلمارات 
العربیة 
دة ت  ال

 عمان

 الكویت قطر

المكتب اإلقلیمي 
للشرق األدنى 
 وشمال أفریقیا

النسبة المئویة لألنشطة المنفذة بین الدورات التي استضافتھا 
 البلدان األعضاء

المقر 
 الرئیسي
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، أي 2005أن��واع األنش��طة الت��ي اض��طلع بھ��ا فیم��ا ب��ین ال��دورات من��ذ ع��ام 
 2007أنش���طة جماع���ة العم���ل المعنی���ة باإلحص���اءات الس���مكیة قب���ل ع���ام 

. ومن�ذ ع�ام 2007ع�ام  وجماعة العمل المعنیة ب�إدارة مص�اید األس�ماك م�ن
، كان��ت جماع��ة العم��ل المعنی��ة ب��إدارة مص��اید األس��ماك متس��قة ف��ي 2007

فیم����ا یتعل����ق بحلق����ات العم����ل  ض����مان عق����د اجتماعاتھ����ا الس����نویة؛ أم����ا
وبن��اء الق��درات، فإنھ��ا بلغ��ت ذروة ق��درھا ث��الث حلق��ات عم��ل ف��ي  الفنی��ة

 .2012-2011فترة السنتین 
 

عنی�ة ب�إدارة مص�اید األس�ماك التابع�ة أنش�طة جماع�ة العم�ل الم - 5الشكل 
 للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك المنفذة فیما بین الدورات

 

 

 

 

 

 

 

 
ومع ذل�ك، ف�إن جماع�ة العم�ل المعنی�ة ب�إدارة مص�اید األس�ماك ل�م  

تنفذ أیة أنشطة خ�ارج االجتماع�ات الس�نویة للجماع�ة ف�ي فترت�ي الس�نتین 
، عل���ى الت���والي)، وذل���ك عل���ى 2014-2013 و 2016-2015الحالی���ة والس���ابقة (

الرغم من تخفیض عدد األنشطة ذات األولوی�ة الت�ي تض�طلع بھ�ا جماع�ة 
العم��ل المعنی���ة ب��إدارة مص���اید األس��ماك ف���ي برن��امج العم���ل والمیزانی���ة 
الح��الیین إل��ى نش��اط واح��د فق��ط (التقی��یم المش��ترك لس��مك الكنع��د وحلق��ة 

مس���تویات المش���اركة العم���ل ذات الص���لة). وباإلض���افة إل���ى ذل���ك، ف���إن 
المنخفض���ة ف���ي االجتماع���ات الثالث���ة األخی���رة المتعاقب���ة لجماع���ة العم���ل 
المعنیة بإدارة مصاید األسماك جعلت م�ن الص�عب مناقش�ة ھ�ذه المس�ألة، 

 ولم یعقد ھذا النشاط حتى اآلن، على الرغم من توافر األموال.
 
 وشملت األنشطة المضطلع بھا في فترة االستعراض ما یلي: 
 
برن���امج تط���ویر التخط���یط المك���اني لمص���اید األس���ماك الطبیعی���ة  - 

 27إل���ى  25البحری���ة وتربی���ة األحی���اء المائی���ة (الق���اھرة، مص���ر، 
 )2012نوفمبر/تشرین الثاني 

حلق��ة عم��ل نظمتھ��ا الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك بش��أن إدارة  - 
المص���ید العرض���ي والص���ید الم���نخفض األث���ر (مدین���ة الكوی���ت، 

 )2012دیسمبر/كانون األول  12-9 الكویت،
حلق���ة عم���ل نظمتھ���ا الھیئ���ة اإلقلیمی���ة لمص���اید األس���ماك بش���أن  - 

الجوان��ب االجتماعی��ة واالقتص��ادیة لمص��اید األس��ماك ف��ي منطق��ة 

ت 
لقا

/ح
ت

عا
تما

الج
د ا

عد
مل

الع
 

 ةاالجتماعات السنویة لجماع
ل  ال

حلقات العمل الفنیة/بناء القدرات التي عقدتھا جماعة 
ل  ال

ماعة العمل حلقات العمل الفنیة المشتركة بین ج
المعنیة بتربیة األحیاء المائیة/جماعة العمل المعنیة 
اك ا األ ا   إ

 للھیئة المنفذة فیما بین الدورات أنشطة جماعة العمل المعنیة بإدارة مصاید األسماك التابعة



RECOFI/IX/2017/7 A 

9 

ابریل/نیس���ان  24إل���ى  22الھیئ���ة (المنام���ة، مملك���ة البح���رین، م���ن 
2012( 

ونظ�ام رص�د مص�اید األس�ماك حلقة عمل نظمتھا الھیئة اإلقلیمی�ة ل - 
السمكیة بشأن عملیات حص�ر الم�وارد ومص�اید األس�ماك  الموارد

 )2011 یولیو/تموز 14-12(القاھرة، مصر، 
األس�ماك بش�أن الص�ید حلقة عمل نظمتھا الھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید  - 

 30دون إب����الغ ودون تنظ����یم (مس����قط، ُعم����ان،  غی����ر الق����انوني
 )2009نیسان + أبریل/ 2-مارس/آذار

عم���ل نظمتھ���ا منظم���ة األغذی���ة والزراعة/الھیئ���ة اإلقلیمی���ة حلق���ة  - 
المؤش��رات الخاص��ة ب��الموارد وتق��دیم “لمص��اید األس��ماك بش��أن 

(طھ���ران، جمھوری���ة إی���ران  ”تق���اریر ع���ن حال���ة تل���ك الم���وارد
 )2009یولیو/ تموز  29-26اإلسالمیة، 

 
وباإلض���افة إل���ى ھ���ذه القائم���ة، ش���ملت حلق���ات العم���ل ذات الص���لة  

أجل أعض�اء الھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك والت�ي دعی�ت  المعقودة من
إلیھا جمیع البلدان األعضاء في الھیئة: حلقة عمل نظمتھ�ا منظم�ة األغذی�ة 

بش��أن  2009والزراع��ة ع��ن تنفی��ذ اتف��اق منظم��ة األغذی��ة والزراع��ة لع��ام 
التدابیر التي تتخذھا دولة المیناء لمكافحة الصید غی�ر الق�انوني دون إب�الغ 

 5-1دون تنظیم في شمال غرب المحیط الھن�دي (كولومب�و، س�ري النك�ا، و
)، والمؤتمر اإلقلیمي لمنظمة األغذیة والزراعة بش�أن 2015یونیو/حزیران 

األمن الغذائي وإدرار الدخل من خالل الحد م�ن الفاق�د والھ�در ف�ي مص�اید 
). 2013 األولدیس�����مبر/كانون  17-15األس�����ماك (نواكش�����وط، موریتانی�����ا، 

االجتماع التشاوري اإلقلیم�ي للش�رق األدن�ى وش�مال أفریقی�ا بش�أن كفال�ة و
اس��تدامة مص��اید األس��ماك الص��غیرة الحج��م: الجم��ع ب��ین الص��ید الرش��ید 

 .2012/ آذار مارس 28-26والتنمیة االجتماعیة، مسقط، سلطنة عمان، 
 
ووفرت حلقات العمل ھذه محفال للمناقشة ح�ول موض�وعات ذات  

ات أھمیة للھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك، وأس�فر ذل�ك أولویة محددة ذ
 ع��ن ع��دد م��ن النت��ائج الب��ارزة إم��ا مباش��رة م��ن حلق��ات العم��ل ھ��ذه أو م��ن

 العمل. المناقشات التي بدأت في حلقات
 
وش�ملت النت��ائج الت��ي أس�فرت عنھ��ا أنش��طة جماع�ة العم��ل المعنی��ة  

 لي:ما ی 2005منذ عام  بإدارة مصاید األسماك ذات الصلة
 
األس�ماك ف�ي البیئی�ة لص�ید إلدارة اآلث�ار إقلیمی�ة وضع خطة عمل  - 

 إقلیم الھیئة؛
 - تش�����كیل مجموع�����ة مھ�����ام مختص�����ة بالجوان�����ب االجتماعی�����ة - 

 االقتصادیة، ذات اختصاصات وخطة عمل مستمرة؛
صیاغة برنامج تنمیة التخطیط المكاني لمص�اید األس�ماك البحری�ة  - 

 المائیة؛الطبیعیة وتربیة األحیاء 
 توصیات إقلیمیة بشأن تنفیذ اتفاق تدابیر دولة المیناء؛ - 
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صیاغة وثیق�ة المش�روع: مب�ادرة بش�أن التع�اون ف�ي إدارة مص�اید  - 
األس�����ماك ف�����ي المنطق�����ة الش�����مالیة للھیئ�����ة اإلقلیمی�����ة لمص�����اید 

 ؛)5(األسماك
أساس كاٍف لرصد حالة عملیات وموارد الصید واتخ�اذ الق�رارات  - 

باس��تخدام البیان��ات المبل��غ عنھ��ا بموج��ب توص��یة الھیئ��ة اإلداری��ة 
RECOFI/6/2011/1  بش����أن الح����د األدن����ى م����ن البیان����ات المطل����وب

 إدراجھا في التقاریر في منطقة الھیئة؛
إنش��اء قاع��دة بیان��ات إقلیمی��ة ومرك��ز للمعلوم��ات لتعزی��ز الھیئ��ة  - 

اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك ودع��م إدارة مص��اید األس��ماك وتنمی��ة 
 ؛تربیة األحیاء المائیة (مستمرة)

 استعراض قوانین مصاید األسماك لبعض أعضاء الھیئة؛ - 
إع��الن نواكش��وط بش��أن األم��ن الغ��ذائي وإدرار ال��دخل م��ن خ��الل  - 

 ؛)6(الحد من الفاقد والمھدر في مصاید األسماك
ل�دعم تنمی�ة الق�درات ف�ي  TCP/SNG/3402صیاغة وتنفیذ المش�روع:  - 

ألرصدة الس�مكیة ف�ي بل�دان مجل�س التع�اون الخلیج�ي مجال تقییم ا
 والیمن؛

ع����ن نظ����ام  UTF /OMA/010/OMA المش����روع:ص����یاغة وتنفی����ذ  - 
 معلومات المسح بشباك الجر في عمان؛

بش��أن مس��وحات مص��اید  UTF /QAT/001/QATص��یاغة المش��روع:  - 
األسماك ف�ي می�اه قَطَ�ر: التخط�یط والتنفی�ذ وتحلی�ل البیان�ات وبن�اء 

 رات؛القد
ص��یاغة المش��روع: اإلدارة المس��تدامة لمص��اید األس��ماك وتربی��ة  - 

 األحیاء المائیة لتحسین األمن الغذائي في شط العرب. 
 

 جماعة العمل المعنیة بتربیة األحیاء المائیة
 
في الدورة الثانیة للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األس�ماك، مس�قط، ُعم�ان،  

ة التوصیة الخاصة بإنش�اء جماع�ة عم�ل ، أقرت الھیئ2003 أیارمایو/ 18-21
دائمة معنی�ة بتربی�ة األحی�اء المائی�ة، تش�مل اختصاص�ات لك�ل م�ن جماع�ة 
العمل وجھات التنسیق. وفي الدورة الثامن�ة للھیئ�ة، اِعتُِم�دت اختصاص�ات 

. وتتمث���ل المھ���ام الرئیس���یة )7(منقح���ة لجھ���ات التنس���یق الخاص���ة بالجماع���ة
ألحیاء المائیة في إس�داء المش�ورة إل�ى ھیئ�ة لجماعة العمل المعنیة بتربیة ا

مصاید األسماك بشأن المسائل التقنیة والسیاساتیة المتعلق�ة بتربی�ة األحی�اء 
المائی��ة، وتحدی��د ومناقش��ة القض��ایا واالتجاھ��ات الرئیس��یة ف��ي تنمی��ة تربی��ة 
األحی��اء المائی��ة اإلقلیمی��ة وتحدی��د وإنش��اء جھ��ات تنس��یق قطری��ة، وتش��جیع 

__________ 

ھ��ذا المش��روع ص��اغتھ  بالكام��ل وأقرت��ھ البل��دان الثالث��ة المس��تفیدة (جمھوری��ة إی��ران  )5( 
اإلسالمیة، والعراق، والكویت)، غیر أنھ لم یتم بعد تقدیم طل�ب منس�ق إل�ى الم�انحین 

 .من جانب البلدان المستفیدة
 )6( http://www.fao.org/3/a-i5581e.pdf. 
لتقری�ر ال�دورة كمرف�ق االختصاصات الخاصة بجھات التنسیق وجماعة العم�ل متاح�ة  )7( 

 الثامنة للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك.
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نس����یق التقنی����ین ب����ین البل����دان األعض����اء، ورص����د التنمی����ة التع����اون والت
واالتجاھات في ممارسات تربیة األحیاء المائیة في المنطقة، وإنشاء نظ�ام 

 بانتظام.رھا لجمع معلومات تربیة األحیاء المائیة وتحدیثھا ونش
 
وكم��ا ھ��و الح��ال بالنس��بة لجماع��ة العم��ل المعنی��ة ب��إدارة مص��اید  

ل جماعة العمل المعنی�ة بتربی�ة األحی�اء المائی�ة األسماك، تُناقش خطة عم
أثناء اجتماعاتھا الس�نویة ث�م تط�رح كمقترح�ات ف�ي دورات الھیئ�ة. وت�رد 

أدن��اه أب��رز األنش��طة المنف��ذة فیم��ا ب��ین ال��دورات ف��ي الفت��رة  6ف��ي الش��كل 
المش���مولة باالس���تعراض. وتفاوت���ت االجتماع���ات الس���نویة الت���ي عق���دتھا 

ربی���ة األحی���اء المائی���ة وحلق���ات العم���ل الفنی���ة جماع���ة العم���ل المعنی���ة بت
والمتعلق��ة ببن��اء الق��درات خ��الل الس��نوات العش��ر األخی��رة م��ن حی��ث ع��دد 

 حلقات العمل واالجتماعات.
 

أنش��طة جماع��ة العم��ل المعنی��ة بتربی��ة األحی��اء المائی��ة التابع��ة  -6الش��كل 
 للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك المنفذة فیما بین الدورات

 

 

 

 

 

 

 

 
  
وتش��مل أنش��طة م��ا ب��ین ال��دورات المعق��ودة ف��ي الفت��رة المش��مولة  

 باالستعراض ما یلي:
 
ح�ول تحلی�ل مخ�اطر تحرك�ات الحیوان�ات  استھاللیةدورة تدریبیة  - 

نوفمبر/تش�رین  4-2المائیة الحیة في منطقة الھیئة، مسقط، ُعم�ان، 
 2015الثاني 

للھیئ�ة اإلقلیمی�ة اإلقلیم�ي  بشأن البرن�امجالمستدیرة اجتماع المائدة  - 
 5المائي، مس�قط، ُعم�ان، البیولوجي لمصاید األسماك حول األمن 

 2015الثاني تشرین نوفمبر/ 

حلقة العمل الفنیة اإلقلیمیة بشأن التنمی�ة المس�تدامة لتربی�ة األحی�اء  - 
ینایر/ك�انون  26إل�ى  25المائیة البحری�ة ف�ي أقف�اص، المعق�ودة م�ن 

 سقط، سلطنة ُعمانفي م 2009الثاني 
حلقة العمل الفنی�ة اإلقلیمی�ة بش�أن ص�حة الحیوان�ات المائی�ة، ج�دة،  - 

 2008أبریل/ نیسان  10-6المملكة العربیة السعودیة، 

 أنشطة جماعة العمل المعنیة بتربیة األحیاء المائیة التابعة للھیئة المنفذة فیما بین الدورات

ت 
لقا

/ح
ت

عا
تما

الج
د ا

عد
مل

الع
 

 ةاالجتماعات السنویة لجماع
 العمل

حلقات العمل الفنیة/بناء القدرات التي  عقدتھا جماعة 
 العمل

حلقات العمل الفنیة المشتركة بین جماعة العمل 
المعنیة بتربیة األحیاء المائیة/جماعة العمل المعنیة 

 اید األسماكبإدارة مص
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االجتماع الفني بش�أن النظ�ام اإلقلیم�ي للمعلوم�ات الخاص�ة بتربی�ة  - 
تش������رین  9-6األحی������اء المائی������ة، مدین������ة الكوی������ت، الكوی������ت، 

 2007الثاني/نوفمبر 

 
وتشمل نواتج األنشطة ذات الص�لة بجماع�ة العم�ل المعنی�ة بتربی�ة   

 :یلي األحیاء المائیة ما
 
ق��رص م��دمج ب��ذاكرة للق��راءة فق��ط م��ن منظم��ة األغذی��ة والزراع��ة  - 

األن���واع المجلوب���ة إل���ى مص���اید األس���ماك وتربی���ة األحی���اء “ع���ن 
 ”المائیة: معلومات عن االستخدام الرشید والمراقبة

عراض إقلیمي لتنمیة تربیة األحی�اء المائی�ة ف�ي الش�رق األدن�ى است - 
 2005وشمال أفریقیا، 

ص���یاغة مش���روع اإلط���ار الق���انوني والسیاس���اتي لتربی���ة األحی���اء  - 
 المائیة

 النظام اإلقلیمي للمعلومات الخاصة بتربیة األحیاء المائیة - 
 

 توصیات الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك
 

بش����أن الح����د األدن����ى للبیان����ات والمعلوم����ات  RECOFI/1/2015/8التوص����یة 
 المتعلقة بتربیة األحیاء المائیة المطلوب إدراجھا في التقاریر

 
بش����أن الح����د األدن����ى  RECOFI/8/2015/1 اعتُم����دت توص����یة الھیئ����ة 

للبیان��ات والمعلوم��ات المتعلق��ة بتربی��ة األحی��اء المائی��ة المطل��وب إدراجھ��ا 
)، 2015م�ایو/ أی�ار  14-12ثامنة (مس�قط، ُعم�ان، في التقاریر، في الدورة ال

باعتبارھا التوصیة الثانیة الملزمة الت�ي تعتم�دھا الھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید 
. وفي االجتماع الس�ابع لجماع�ة العم�ل المعنی�ة بتربی�ة األحی�اء )8(األسماك

المائیة، تم اعتماد خارطة طری�ق لتنفی�ذ التوص�یة. ویمك�ن إیج�از خارط�ة 
) تقوم دائ�رة المعلوم�ات واإلحص�اءات 1ه على النحو التالي: (الطریق ھذ

الخاص��ة بتربی��ة األحی��اء المائی��ة ف��ي منظم��ة األغذی��ة والزراع��ة بوض��ع 
اس��تبیان إحص��ائي لجم��ع بیان��ات تربی��ة األحی��اء المائی��ة، وتعمیم��ھ عل��ى 
جھ��ات التنس��یق التابع��ة لجماع��ة العم��ل المعنی��ة بتربی��ة األحی��اء المائی��ة؛ 

جھات التنس�یق التابع�ة لجماع�ة العم�ل المعنی�ة بتربی�ة األحی�اء ) تقوم 2( و
المائی��ة بتقاس��م االس��تبیان م��ع إدارات اإلحص��اءات الوطنی��ة ف��ي بل��دانھا 

تعل��ق جھ���ات التنس���یق التابع��ة لجماع���ة العم���ل  )3( لمرحل��ة االختب���ار؛ و
 المعنیة بتربیة األحیاء المائیة على االستبیان.

 
أن الح���د األدن���ى م���ن البیان���ات المطل���وب بش��� /1/2011/6RECOFI التوص���یة

 إدراجھا في التقاریر في منطقة الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك
 
اإلب��الغ  تق��ررت توص��یة الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك بش��أن 

عن الحد األدنى من البیانات كج�زء أول�ي م�ن عملی�ة وض�ع خط�ة عملی�ة 
دارة مص���اید األس���ماك، ل���إلدارة تس���تند إل���ى نھ���ج النظ���ام اإلیكول���وجي إل

__________ 

 مرفق تقریر الدورة الثامنة للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك. )8( 
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ب��إجراءات تكیفی��ة ل��إلدارة، واتُِخ��ذ الق��رار ف��ي االجتم��اع الث��اني لجماع��ة 
 /أكت��وبر 30-27الق��اھرة، مص��ر، (العم��ل المعنی��ة ب��إدارة مص��اید األس��ماك 

لمص��اید للھیئ��ة اإلقلیمی��ة )، وأقرت��ھ ال��دورة الخامس��ة 2008األول تش��رین 
). 2009ایو/ أی���ار م��� 14-12المتح���دة، العربی���ة األس���ماك (دب���ي، اإلم���ارات 

واستعرض���ت حلق���ة العم���ل اإلقلیمی���ة المش���تركة ب���ین منظم���ة األغذی���ة 
والزراع�ة والھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك بش�أن المؤش�رات الخاص�ة 
باألرص����دة الس����مكیة وكتاب����ة التق����اریر ع����ن تل����ك األرص����دة (طھ����ران، 

فر ) م����دى ت����وا2009/ تم����وز ھیولی���� 29-26جمھوری����ة إی����ران اإلس����المیة، 
، األرص��دةالبیان��ات واإلحص��اءات ف��ي المنطق��ة وتق��دیم تق��اریر ع��ن حال��ة 

واعترف��ت ب��نقص المعلوم��ات الت��ي یمك��ن الوص��ول إلیھ��ا بش��كل مش��ترك 
عبر المنطقة. وأق�رت ال�دورة السادس�ة للھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك 

 RECOFI/6/2011/1) التوص����یة 2011م����ایو/ أی����ار  12-10(روم����ا، إیطالی����ا، 
توصیة بشأن الحد األدن�ى م�ن البیان�ات المطل�وب إدراجھ�ا ف�ي “ونة المعن

 .”لمصاید األسماك التقاریر في منطقة الھیئة اإلقلیمیة
 
وف���ي ال���دورة الثامن���ة للھیئ���ة اإلقلیمی���ة لمص���اید األس���ماك، أف���ادت  

ب��أن البیان��ات الت���ي ت��م اإلب��الغ عنھ��ا ف���ي إط��ار توص��یة الھیئ���ة األمان��ة 
RECOFI/6/2011/1  كافیة لتوفیر أساس واٍف لمراقبة حال�ة عملی�ات أصبحت

صید األسماك ومواردھا ودعم اتخاذ قرارات إداریة، وحثت الھیئ�ة عل�ى 
إنشاء قاعدة بیانات مش�تركة ووض�ع سیاس�ة متف�ق علیھ�ا بش�أن الوص�ول 

التاس��ع للھیئ���ة (مدین��ة الكوی���ت، دول���ة  . ون��اقش االجتم���اعإل��ى البیان���ات
) مدى مالءم�ة وج�دوى اتخ�اذ 2015الثاني  نوفمبر/ تشرین 26-24الكویت، 

مزی��د م��ن الخط��وات م��ن أج��ل االس��تفادة الفعال��ة م��ن ھ��ذه البیان��ات، ربم��ا 
ب��دءا ب��التقییم المش��ترك ألس��ماك الكنع��د ووض��ع أھ��داف اإلدارة التش��غیلیة 
والمؤشرات المقابلة لھا. ولوحظ بوجھ خاص أن الھیئة لم تتمكن بع�د م�ن 

سماك ذات األھمی�ة اإلقلیمی�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك تحدید أھداف إدارة مصاید األ
المؤش��رات المتع��ددة التخصص��ات المرتبط��ة بھ��ا والنق��اط المرجعی��ة ذات 
الصلة والحدود المرجعیة. واعتبر ذل�ك عائق�ا كبی�را یمك�ن أن ی�ؤثر عل�ى 
التقدم المح�رز ص�وب وض�ع خط�ط إقلیمی�ة إلدارة مص�اید األس�ماك مث�ل 

 .خطط مصاید الروبیان وأسماك الكنعد
 

 النظام اإلقلیمي للمعلومات الخاصة بتربیة األحیاء المائیة
 
النظ�ام اإلقلیم�ي للمعلوم�ات الخاص�ة بتربی�ة األحی�اء المائی�ة  أنشئ 

كنظ���ام لمس���تودع إقلیم���ي لتخ���زین المعلوم���ات وتبادلھ���ا، بم���ا ف���ي ذل���ك 
المعلوم��ات المس��تمدة م��ن الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك وغیرھ��ا م��ن 

/االجتماع�ات الفنی�ة. وخ�الل ال�دورة الثالث�ة للھیئ�ة (الدوح�ة، حلقات العمل
) عرض��ت دول��ة الكوی��ت استض��افة النظ��ام 2005م��ایو/ أی��ار  11-9قط��ر، 

اإلقلیمي للمعلومات الخاصة بتربیة األحیاء المائیة في مق�ر الھیئ�ة العام�ة 
لش���ؤون الزراع���ة والث���روة الس���مكیة، وخصص���ت أم���واال م���ن خ���ارج 

ظ���ام المعلوم���ات. وطلب���ت الھیئ���ة م���ن إدارة مص���اید المیزانی���ة إلقام���ة ن
األس��ماك وتربی��ة األحی��اء المائی��ة ف��ي منظم��ة األغذی��ة والزراع��ة أن تق��وم 

(ب���اللغتین العربی���ة  ”دلی���ل اس���تخدام النظ���ام“بوض���ع ھ���ذا النظ���ام م���ع 
واإلنجلیزی��ة) لتس��ھیل تق��دیم البیان��ات م��ن قب��ل المس��تخدمین المص��رح لھ��م 

ام المعلوم�ات داخ�ل المنظم�ة موظف�و ش�عبة باستخدامھ. وت�ولى إع�داد نظ�
تكنولوجی��ا المعلوم��ات. وقب��ل وبع��د اإلط��الق الرس��مي لنظ��ام المعلوم��ات 
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نظم���ت األمان���ة ث���الث دورات تدریبی���ة فنی���ة مخصص���ة لتعزی���ز نظ���ام 
المعلوم��ات وتوطی��د ق��درات أص��حاب البیان��ات وم��دیري البیان��ات عل��ى 

العم��ل المعنی��ة بتربی��ة إدخالھ��ا. وتت��ولى جھ��ات التنس��یق التابع��ة لجماع��ة 
األحیاء المائی�ة مس�ؤولیة اإلب�الغ ع�ن البیان�ات حالی�ا ف�ي ك�ل بل�د عض�و، 
بینما یتولى المرك�ز اإلقلیم�ي للمعلوم�ات الخاص�ة بتربی�ة األحی�اء المائی�ة 

 مسؤولیة إدارة النظام وصیانتھ الیومیة.
 
وق���ررت الھیئ���ة اإلقلیمی���ة ف���ي دورتھ���ا الثامن���ة أن یش���مل النظ���ام  

م���ي للمعلوم���ات الخاص���ة بتربی���ة األحی���اء المائی���ة جم���ع البیان���ات اإلقلی
بش��أن الح��د األدن��ى م��ن  RECOFI/6/2011/1وإدارتھ��ا بموج��ب توص��یة الھیئ��ة

البیانات المطلوب إدراجھا في التق�اریر ف�ي منطق�ة الھیئ�ة، م�ع األخ�ذ ف�ي 
األحی��اء المائی��ة  إلقلیم��ي للمعلوم��ات الخاص��ة بتربی��ةاالعتب��ار أن النظ��ام ا

راسخ األسس ویمكن أن یؤدي أي وظ�ائف مطلوب�ة. وأق�ر االجتم�اع  بات
التاس��ع لجماع��ة العم��ل المعنی��ة ب��إدارة مص��اید األس��ماك ( مدین��ة الكوی��ت، 

) ب��أن إنش��اء قاع��دة البیان��ات 2015نوفمبر/تش��رین الث��اني  26-24الكوی��ت، 
والمرك���ز اإلقلیم���ي للمعلوم���ات یع���د مش���روعا أساس���یا للھیئ���ة اإلقلیمی���ة 

األسماك، وخطوة أساس�یة ف�ي تعزی�ز الھیئ�ة ودع�م إدارة مص�اید لمصاید 
ح��ِرز تق��دم ب��ین أُ األس��ماك وتنمی��ة تربی��ة األحی��اء المائی��ة ف��ي المنطق��ة. و

منظم��ة األغذی��ة والزراع��ة والكوی��ت، ووق��ت إج��راء ھ��ذا االس��تعراض 
(وفق��ا للمش��ار إلی��ھ ف��ي االجتم��اع العاش��ر لجماع��ة العم��ل المعنی��ة ب��إدارة 

دیس�مبر/ ك�انون األول  6-4الذي عقد في الدوح�ة، قط�ر،  مصاید األسماك
)، أع��دت أمان��ة الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك م��ذكرة مفاھیمی��ة 2016

وأرسلتھا إلى الكویت؛ وتلقت الكویت تأكی�دا بأن�ھ س�یجري إدم�اج النش�اط 
وعناصره، على النحو المبین، ضمن إطار التعاون بین الكوی�ت ومنظم�ة 

األغذی���ة والزراع��ة حالی���اً ومنظم��ة الكوی���ت ع���ة. وتق��وم األغذی��ة والزرا
مب��ادرة م��ن بل��د عض��و ف��ي یمث��ل إط��ار التع��اون، ال��ذي بتحدی��د تفاص��یل 

لمص��اید الھیئ��ة اإلقلیمی��ة م��ن برن��امج عم��ل ھام��اً الھیئ��ة، ی��دعم عنص��را 
ھ��ذا ف��ي یھ��ا تم��س الحاج��ة إلالمیزانی��ة األس��ماك ویق��دم أم��واال م��ن خ��ارج 

 الصدد. 
 

 ھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماكأنشطة أمانة ال
 
تعمل األمانة، حیث یسھم موظفو منظم�ة األغذی�ة والزراع�ة عل�ى  

النحو الموض�ح أع�اله ب�وقتھم باإلض�افة إل�ى واجب�اتھم األخ�رى، لض�مان 
تنفیذ األنشطة في الوقت المحدد، وتقدیم ال�دعم العلم�ي والفن�ي واإلداري، 

ھذا باإلضافة إلى نش�ر عم�ل وضمان نشر الوثائق ذات الصلة في حینھا. 
وأنش���طة الھیئ���ة اإلقلیمی���ة لمص���اید األس���ماك عل���ى المس���توى اإلقلیم���ي 

 والدولي األوسع نطاقا. 
 
وف���ي الفت���رة المش���مولة باالس���تعراض، نس���قت األمان���ة وس���اھمت  

بنش��اط ف��ي إع��داد وتنفی��ذ جمی��ع ال��دورات واالجتماع��ات وحلق��ات العم��ل 
م اللوجس��تي، فم��ن أج��ل دع��م ھ��ذه أع��اله. وباإلض��افة إل��ى ال��دعالم��ذكورة 

منش����ورا ف����ي مجموع����ة  30ال����دورات واالجتماع����ات، أنتج����ت األمان����ة 
منشورات منظم�ة األغذی�ة والزراع�ة الخاص�ة بمص�اید األس�ماك وتربی�ة 

وثیق��ة عم��ل إلث��راء المناقش��ات  115األحی��اء المائی��ة، فض��ال ع��ن أكث��ر م��ن 
إل��ى ذل��ك،  ف��ي دورات الھیئ��ة واجتماع��ات جم��اعتي العم��ل. وباإلض��افة
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قام���ت األمان���ة أیض���ا بإع���داد ونش���ر ع���دد م���ن الوث���ائق والمنش���ورات 
قائمة كاملة بالمنش�ورات من�ذ  1اإلعالمیة القائمة بذاتھا. وترد في المرفق 

 .2015عام 
 
وش���اركت األمان���ة أیض���ا ف���ي اجتماع���ات المنظم���ات أو الكیان���ات  

اإلقلیمی��ة  الش��ریكة (ف��ي الفت��رة الت��ي انقض��ت من��ذ ال��دورة الثالث��ة للھیئ��ة
 لمصاید األسماك) على النحو التالي:

 
الح��وار الع��المي ح��ول مب��ادرة المحیط��ات المس��تدامة م��ع منظم��ات  - 1

 التعجی�لبش�أن البحار اإلقلیمیة وھیئات مصاید األس�ماك اإلقلیمی�ة 
تق����دم نح����و تحقی����ق أھ����داف آیتش����ي المتعلق����ة ب����التنوع ب����إحراز 

أیلول/س��بتمبر  29 إل��ى 26 ، جمھوری�ة كوری��ا،البیول�وجي ف��ي س��ول
2016 

االجتم���اع الس���ادس لش���بكة أمان���ات األجھ���زة اإلقلیمی���ة لمص���اید  - 2
 2016یولیو/تموز  15 و 9األسماك (روما، إیطالیا، 

الدورة الثالثة والثالثون للم�ؤتمر اإلقلیم�ي للش�رق األدن�ى (روم�ا،  - 3
 )2016مایو/أیار  13-9إیطالیا 

دارة المرتك���زة عل���ى ال���نظم نح���و وض���ع اس���تراتیجیة إقلیمی���ة ل���إل - 4
اإلیكولوجی���ة للمنطق���ة البحری���ة للمنظم���ة اإلقلیمی���ة لحمای���ة البیئ���ة 

 2016أبریل/نیسان  7-4البحریة، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
حلق��ة عم��ل منظم��ة األغذی��ة والزراع��ة ع��ن تنفی��ذ اتف��اق منظم��ة  - 5

بش��أن الت��دابیر الت��ي تتخ��ذھا دول��ة  2009األغذی��ة والزراع��ة لع��ام 
إب��الغ ودون تنظ��یم ف��ي  د غی��ر الق��انوني دونالمین��اء لمن��ع الص��ی

 5-1ش����مال غ����رب المح����یط الھن����دي (كولومب����و، س����ري النك����ا، 
 )2015یونیو/حزیران 

االجتم���اع الخ���امس لش���بكة أمان���ات األجھ���زة اإلقلیمی���ة لمص���اید  - 6
 )2014یونیو/حزیران  13 و 7األسماك (روما، 

الدورة الثانیة والثالثون للم�ؤتمر اإلقلیم�ي للش�رق األدن�ى (روم�ا،  - 7
 إیطالی���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا،

 )2014فبرایر/شباط  24-28
التع���اون اإلقلیم���ي ف���ي مج���ال مص���اید األس���ماك وتربی���ة األحی���اء  - 8

المائیة المستدامة في البحر األحم�ر وخل�یج ع�دن (الق�اھرة، مص�ر 
 )2014یونیو/حزیران  22-24

ذ مبادرة منظمة األغذی�ة والزراعة/الھیئ�ة اإلقلیمی�ة اجتماعان لتنفی - 9
لمصاید األسماك لتعزیز التعاون في مجال إدارة مص�اید األس�ماك 

 للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماكفي المنطقة الشمالیة 
االجتماع الرابع لشبكة أمانات األجھزة اإلقلیمیة لمص�اید األس�ماك  - 10

 )2013یولیو/تموز  13(روما، إیطالیا، 
االجتم��اع اإلقلیم��ي بش��أن الح��د م��ن تع��رض مجتمع��ات الص��یادین   - 11

ومستزرعي األسماك للك�وارث الطبیعی�ة وآلث�ار تغی�ر المن�اخ ف�ي 
 25الش����رق األدن����ى وش����مال أفریقی����ا (مس����قط، س����لطنة ُعم����ان، 

 )2012مارس/آذار 
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االجتم���اع االستش���اري اإلقلیم���ي للش���رق األدن���ى وش���مال أفریقی���ا  - 12
دامة مص�اید األس�ماك الص�غیرة النط�اق: نح�و الص�ید ضمان است“

 28 - 26(مس���قط، س���لطنة عم���ان،  ”الرش���ید والتنمی���ة االجتماعی���ة
 )2012مارس / آذار 

الدورة الحادیة والثالثون للمؤتمر اإلقلیمي للشرق األدن�ى (روم�ا،  - 13
 إیطالی���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا،

 )2012 أیارمایو/ 14-18
ظم��ة األغذی��ة والزراع��ة حلق��ة عم��ل بش��أن الھیئ��ات الدس��توریة لمن - 14

المنش���أة بموج���ب الم���ادة الرابع���ة عش���رة م���ن الدس���تور (روم���ا، 
 )2012ینایر/كانون الثاني  30 إیطالیا،

االجتم��اع اإلقلیم��ي الحك��ومي ال��دولي لب��دء العم��ل بترتی��ب إدارة  - 15
مص��اید األس��ماك ف��ي البح��ر األحم��ر وخل��یج ع��دن (ج��دة، المملك��ة 

 )2011/تشرین الثاني نوفمبر 30-28العربیة السعودیة، 
االجتم����اع الثال����ث لش����بكة أمان����ات األجھ����زة اإلقلیمی����ة لمص����اید   - 16

 )2011فبرایر/شباط  9-7األسماك (روما، إیطالیا، 
ال���دورة الثالث���ون للم���ؤتمر اإلقلیم���ي للش���رق األدن���ى (الخرط���وم،  - 17

 )2010دیسمبر/كانون األول  8-4السودان، 
لمنظم����ة األغذی����ة والزراع����ة/مركز الحلق����ة الدراس����یة اإلقلیمی����ة  - 18

معلومات التس�ویق والخ�دمات االستش�اریة للمنتج�ات الس�مكیة ف�ي 
المنطق��ة العربی��ة (إنفوس��مك) ح��ول تج��ارة األس��ماك والص��ید غی��ر 
الق���انوني دون إب���الغ ودون تنظ���یم ف���ي الش���رق األدن���ى وش���مال 
أفریقی��ا: اآلث��ار المحتمل��ة لخط��ط إص��دار الش��ھادات والتتب��ع عل��ى 

 )2010یونیو/حزیران  24-22(أغادیر، المغرب،  اإلقلیم
حلق����ة العم����ل التمھیدی����ة واالجتم����اع التنس����یقي األول للمش����روع  - 19

اإلقلیم���ي للتع���اون العلم���ي والمؤسس���ي ل���دعم الص���ید الرش���ید ف���ي 
 )2010شرق البحر المتوسط (الیونان، نیسان/أبریل 

اإلقلیمی��ة االجتم��اع التنس��یقي لمش��اریع منظم��ة األغذی��ة والزراع��ة  - 20
لمص��اید األس��ماك ف��ي منطق��ة البح��ر األب��یض المتوس��ط (روم��ا، 

 )2010ینایر/ كانون الثاني 
حلق��ة العم��ل اإلقلیمی��ة المش��تركة ب��ین منظم��ة األغذی��ة والزراع��ة  - 21

والمركز الع�المي لص�ید األس�ماك بش�أن التكی�ف م�ع تغی�ر المن�اخ: 
ألحی���اء نھ���ج ال���نظم اإلیكولوجی���ة إزاء مص���اید األس���ماك وتربی���ة ا

المائیة في إقلیم الش�رق األدن�ى وش�مال أفریقی�ا (العباس�یة، مص�ر، 
 )2009نوفمبر/تشرین الثاني  10-12

أربع��ة اجتماع��ات لتنفی��ذ مب��ادرة منظم��ة األغذی��ة والزراعة/الھیئ��ة  - 22
اإلقلیمیة لمصاید األسماك لتعزیز التعاون في مج�ال إدارة مص�اید 

 ة اإلقلیمیة لمصاید األسماكاألسماك في المنطقة الشمالیة للھیئ
ال���دورة التاس���عة والعش���رون للم���ؤتمر اإلقلیم���ي للش���رق األدن���ى  - 23

 )2008(مصر، مارس/آذار 
إدارة الصید بشباك الج�ر (اس�تعراض “حلقة العمل اإلقلیمیة بشأن  - 24

لتجارب عالمیة) عن طریق إتب�اع تكنولوجی�ات للح�د م�ن المص�ید 
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زی�رة ك�یش، جمھوری�ة إی�ران (ج ”العرضي وتغییر طرق اإلدارة
 )2008اإلسالمیة، 

ال��دورة الحادی��ة عش��رة للجن��ة العلمی��ة االستش��اریة للھیئ��ة العام��ة  - 25
لمص���اید أس���ماك البح���ر األب���یض المتوس���ط (م���راكش، المغ���رب، 

 )2008دیسمبر/كانون األول 
الدورة الثامنة والعشرون للجنة مصاید األسماك (روم�ا، إیطالی�ا،   - 26

 )2009مارس/آذار 
االجتماع الثاني للشبكة اإلقلیمیة ألمان�ات أجھ�زة مص�اید األس�ماك  - 27

 )2009مارس/آذار  11-9اإلقلیمیة (روما، إیطالیا، 
اس��تخدام نظ��م المعلوم��ات الجغرافی��ة ف��ي “حلق��ة عم��ل إقلیمی��ة ع��ن  - 28

 ).2008(تونس، یولیو/تموز  ”إدارة مصاید األسماك
 
وتنفی��ذ المش��روع اإلقلیم��ي  وش��اركت األمان��ة أیض��ا ف��ي ص��یاغة 

الفرعي لمنظمة األغذیة والزراعة ع�ن "تق�دیم ال�دعم لتنمی�ة الق�درات ف�ي 
مجال تقییم األرصدة السمكیة في بلدان مجلس التعاون الخلیج�ي وال�یمن" 
و "مبادرة التعاون في إدارة مصاید األسماك في المنطق�ة الش�مالیة للھیئ�ة 

ن���ب ص���یاغة ع���دد م���ن المش���اریع اإلقلیمی���ة لمص���اید األس���ماك"، إل���ى جا
 األخرى المذكورة أعاله.

 
 المدخالت المالیة والتنفیذ

 
یس��ھم ك��ل بل��د م��ن البل��دان األعض��اء ف��ي الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید  

دوالر أمریكي في السنة. وتتخ�ذ المیزانی�ة األساس�یة  5 000األسماك بمبلغ 
یق��ة للھیئ��ة ش��كل مش��روع حس��اب أمان��ة متع��دد األط��راف یحم��ل رم��ز وث

دع��م أمان��ة الھیئ��ة اإلقلیمی��ة “تح��ت عن��وان  MTF/REM/001/MULالمنظم��ة 
ویتج��دد  2003. وب��دأ ھ��ذا المش��روع ف��ي أبریل/نیس��ان ”لمص��اید األس��ماك

س���نویا من���ذ ذل���ك الح���ین. وتُراج���ع میزانیت���ھ بانتظ���ام بغ���رض متابع���ة 
االش���تراكات الس���نویة المقدم���ة م���ن البل���دان األعض���اء والت���دفق النق���دي 

ظ��ل نش��اط حف��ظ ال��دفاتر مكف��وال م��ن خ��الل النظ��ام المحاس��بي للنفق��ات. و
المرك��زي لمنظم��ة األغذی��ة والزراع��ة. ویش��كل أعض��اء الھیئ��ة اإلقلیمی��ة 

الس����نویة  ماش����تراكاتھلمص����اید األس����ماك ال����ذین عل����یھم مت����أخرات ف����ي 
المس��تحقة عقب��ة ھام��ة أم��ام تنفی��ذ برن��امج عم��ل الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید 

مجموع األرصدة المستحقة من�ذ ع�ام  7یبین الشكل األسماك ومیزانیتھا. و
 .أمریكيدوالر  95 000و أمریكي دوالر  35 000، التي تراوحت بین 2007

 
األرص��دة غی��ر المس��ددة إل��ى الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك  -7الش��كل 

 2015-2007 للفترة

 

 

 

 

 2015-2007األرصدة غیر المسددة إلى الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك للفترة 
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المت�أخرات عل�ى ك�ل عض�و م�ن  8وعالوة على ذلك، یبین الش�كل  

عل��ى م��دى الوق��ت. وف��ي ح��ین أن أعض��اء مث��ل المملك��ة  أعض��اء الھیئ��ة
) 2010العربی��ة الس��عودیة، والكوی��ت، وعم��ان، والع��راق (وقط��ر من��ذ ع��ام 

داوم��وا بش��كل ع��ام عل��ى دف��ع اش��تراكاتھم الس��نویة، ف��إن جمھوری��ة إی��ران 
اإلسالمیة، واإلمارات العربیة المتحدة، والبحرین علیھا رص�ید مس�تحق، 

من بع�ض المح�اوالت م�ن اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة لتس�دید على الرغم 
 تلك المتأخرات.

 
المت��أخرات المس��تحقة عل��ى أعض��اء الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید  -8الش��كل 

 2015-2007األسماك في الفترة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
وباإلض���افة إل���ى اش���تراكات األعض���اء، تس���ھم البل���دان األعض���اء  

ید األس��ماك م��ن خ��الل أم��وال م��ن أیض��ا ف��ي عم��ل الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��ا
 خارج المیزانیة.

 
المعق�ودة  وفي الدورة السادس�ة للھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك، 

، ف�ي روم�ا، إیطالی�ا، وافق�ت الھیئ�ة عل�ى أن 2011مایو/أی�ار  12إلى  10من 
 15 000إل��ى  2013ت��زداد االش��تراكات الس��نویة لألعض��اء اعتب��ارا م��ن ع��ام 

د ھ��ذا المس��توى عل��ى أن ت��تم تس��ویة االش��تراكات دوالر أمریك��ي. وتح��د
. ول��م 2011دیس��مبر/كانون األول  31الحالی��ة والمس��تحقة ف��ي موع��د أقص��اه 

ی���تم تس���دید االش���تراكات المس���تحقة حت���ى اآلن، وال ت���زال االش���تراكات 
 دوالر أمریكي لكل عضو سنویا. 5 000السنویة عند مستوى 

 

 2015-2007سماك في الفترة المتأخرات المستحقة على أعضاء الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األ
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المملكة العربیة  قطر عمان الكویت إیران  العراق  البحرین
 السعودیة

اإلمارات العربیة 
 لمتحدةا
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ة للھیئ���ة بلغ���ت قیم���ة وف���ي ال���دورات السادس���ة والس���ابعة والثامن��� 
 200 000برن���امج العم���ل والمیزانی���ة المعتم���دین لفت���رات الس���نتین التالی���ة 

أمریك��ي عل��ى دوالر  65 000، وأمریك��يدوالر  160 000دوالر أمریک��ي، و
الت��والي، وال یش���مل ذل��ك االجتماع���ات الس���نویة لجماع��ة العم���ل المعنی���ة 

األحی��اء المائی��ة.  ب��إدارة مص��اید األس��ماك وجماع��ة العم��ل المعنی��ة بتربی��ة
ویكلف كل اجتم�اع م�ن اجتماع�ات جماع�ة العم�ل المعنی�ة ب�إدارة مص�اید 
األسماك أو جماعة العمل المعنیة بتربیة األحیاء أو حلقات العم�ل المعنی�ة 

دوالر أمریك��ي، رھن��ا بع��دد الخب��راء أو خ��دمات  10 000  و 6 500م��ا ب��ین 
دورات الھیئ�ة تك�الیف وح األمانة الالزمة لتنفیذھا على نح�و فع�ال. وتت�را

الترجم�ة الش�فویة، التك�الیف ، وتش�مل أمریكيدوالر  20 000و  18 000بین 
وترجمة مشروع تقریر الدورة، والسفر، والطباع�ة، والتك�الیف المتنوع�ة 
أثناء انعق�اد ال�دورات. وتتحم�ل البل�دان األعض�اء تك�الیف الس�فر واإلقام�ة 

انھا في كل حلقة عم�ل أو اجتم�اع والتكالیف المرتبطة بالمشاركین من بلد
الم��الي الس��نوي لحس��اب األمان��ة التقری��ر أدن��اه  9یُظھ��ر الش��كل أو دورة. و

 عام.كل الخاص بالھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك 



RECOFI/IX/2017/7 A 

20 

  
التقری���ر الم���الي الس���نوي لحس���اب األمان���ة الخ���اص بالھیئ���ة  -9الش���كل 

   2016-2011اإلقلیمیة لمصاید األسماك للفترة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ویوض�ح الرس��م البی��اني أع��اله إل��ى أي م��دى اعتم��د تموی��ل أنش��طة  

الھیئة اإلقلیمیة لمص�اید األس�ماك إم�ا عل�ى األم�وال المرحل�ة م�ن س�نوات 
، أو )9(س��ابقة، أو م��ن خ��الل أنش��طة ت��دعمھا أم��وال م��ن خ��ارج المیزانی��ة

، أو انخف�اض مس�تویات األنش�طة )10(أموال من البرن�امج الع�ادي للمنظم�ة
ال یب�ین  9فذة في تلك السنة بالذات. وفیما یتعلق بالنفق�ات، ف�إن الش�كل المن

إال النفق��ات م��ن حس��اب األمان��ة الخ��اص بالھیئ��ة، ولكن��ھ یوض��ح إل��ى أي 
مدى غالبا ما تزید النفقات عن االشتراكات السنویة المتفق علیھ�ا الب�ـالغة 

 12 ل�ـادوالر أمریكي؛ وكان ھذا ھو الح�ال ف�ي س�بع م�ن الس�نوات  40 000
 الماضیة.

 
وباإلض���افة إل���ى ذل���ك، حظی���ت أنش���طة الھیئ���ة اإلقلیمی���ة لمص���اید  

األس��ماك ب��دعم م��ن أم��وال البرن��امج الع��ادي لمنظم��ة األغذی��ة والزراع��ة، 
وھي أق�ل وض�وحا وم�ن الص�عب حس�ابھا وتوض�یحھا عملی�ا. وم�ع ذل�ك، 
تم حساب بعض التقدیرات إلبالغھا لل�دورة الثامن�ة للھیئ�ة، وخاص�ة فیم�ا 

__________ 

ي مس��اھمات طوعی��ة خ��ارج حس��اب األمان��ة األم��وال الم��وفرة م��ن خ��ارج المیزانی��ة ھ�� )9( 
الخاص بالھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك، من أحد أعضاء الھیئة، أو بل�د خ�ارجي، أو 
وكالة مانحة، تُستَخدم لدعم أنشطة محددة، غالبا ف�ي  إط�ار اتف�اق إط�اري مح�دد، مث�ل 

 مشروع.
لت���ي ت���دفعھا البل���دان تمث���ل أم���وال البرن���امج الع���ادي للمنظم���ة االش���تراكات المق���ررة ا )10( 

ج��زءا م��ن المیزانی��ة العادی��ة المس��تخدمة ل��دعم برن��امج عم��ل  األعض��اء والت��ي تش��كل
 المنظمة.

 التقریر المالي السنوي
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المبالغ  االشتراكات
لة ّ  ال

االشتراك السنوي المتفق  النفقات
 ل



RECOFI/IX/2017/7 A 

21 

تعل��ق ببن��د ج��دول األعم��ال المتعل��ق بتق��دیم التق��اریر المالی��ة واإلداری��ة. ی
ھذه التقدیرات من خالل التنفیذ من الناحیة المالی�ة حس�ب  10ویبین الشكل 

، ال��ذي اس��تخدم مزیج��ا م��ن أم��وال حس��اب 2014-2013النش��اط ف��ي الفت��رة 
ت أع��اله أن النفق��ا 9األمان��ة والبرن��امج الع��ادي. وف��ي ح��ین یب��ین الش��كل 

المقدرة التي یدعمھا حساب األمانة للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األس�ماك یبل�غ 
دوالرا أمریكی��ا، ف��إن مجم��وع تك��الیف األنش��طة، عل��ى  55 145مجموعھ��ا 

دوالر أمریك��ي. وت��م س��د  77 700، بل��غ بالفع��ل 10النح��و المب��ین ف��ي الش��كل 
 ھذه الفجوة من أموال البرنامج العادي للمنظمة.

 
 2014-2013 تنفیذ المالي حسب النشاط للفترةال -10الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
وفي ھذه الفت�رة بال�ذات، حظ�ي االجتم�اع الس�ادس لجماع�ة العم�ل  

المعنی��ة بتربی��ة األحی��اء المائی��ة ب��دعم كام��ل م��ن أم��وال البرن��امج الع��ادي 
للمنظمة أو أموال المشروعات، بینم�ا حظ�ي االجتماع�ان الس�ابع والث�امن 

نی�ة ب�إدارة مص�اید األس�ماك ب�دعم م�ن حس�اب األمان�ة لجماعة العم�ل المع
ف�ي المائ�ة م�ن البرن�امج  65 ف�ي المائ�ة تقریب�ا، و 35الخاص بالھیئة بنس�بة 

الع��ادي للمنظم��ة. وت��م دع��م األمان��ة، ومنھ��ا ال��دورتان الس��ابعة والثامن��ة 
ف����ي المائ����ة)  70للھیئ����ة، باس����تخدام حس����اب األمان����ة الخ����اص بالھیئ����ة (

في المائة)، تقریب�ا. وف�ي ھ�ذه الفت�رة، ق�در  30لمنظمة (والبرنامج العادي ل
ف�ي المائ�ة م�ن  30، أو أمریك�يدوالر  23 000أن ھذه المساھمة بلغت نح�و 

ف��ي  50مجم��وع ال��دعم، وال تش��مل وق��ت الم��وظفین. ویمث��ل ھ��ذا أكث��ر م��ن 
المائة م�ن االش�تراكات الس�نویة لألعض�اء، وإذا م�ا تك�ررت ھ�ذه النفق�ات 

ون تق��دیم أم��وال م��ن البرن��امج الع��ادي للمنظم��ة، ف��إن الكلی��ة ك��ل س��نة ب��د
 األموال الجاري ترحیلھا ستنضب في غضون ثالث أو أربع سنوات.

 
وتج�در اإلش��ارة أیض��ا إل�ى أن��ھ ل��وحظ أن ھ�ذه الفت��رة نفس��ھا كان��ت  

فترة ذات مستوى منخفض م�ن النش�اط بص�فة خاص�ة، حی�ث ل�م تج�ر أي 
العمل المعنی�ة بتربی�ة األحی�اء أنشطة خارج االجتماعات السنویة لجماعة 

المائی��ة وجماع��ة العم��ل المعنی��ة ب��إدارة مص��اید األس��ماك ودورات الھیئ��ة. 
ونظرا لع�دم وج�ود نظ�ام أو مع�اییر قائم�ة بش�أن ق�رار اس�تخدام البرن�امج 
العادي للمنظمة مقابل حس�اب األمان�ة للھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك، 

ذ المالي حسب النشاط للفترة 2014-2013
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ھ�ذه الفت��رة تمث��ل فت�رة نمطی��ة، فت��رة فإن�ھ ل��یس م��ن الواض�ح م��ا إذا كان��ت 
اس��تخدام مرتف��ع أو م��نخفض بش��كل غی��ر ع��ادي ألم��وال البرن��امج الع��ادي 
للمنظم��ة. وم��ع ذل��ك، فف��ي االجتم��اع الخ��اص للھیئ��ة بش��أن توطی��د وتنمی��ة 

)، بلغ��ت 2010مایو/أی��ار  12-11ق��درات الھیئ��ة اإلقلیمی��ة (روم��ا، إیطالی��ا، 
لھیئ��ة وجھازیھ��ا الف��رعیین، بم��ا ف��ي النفق��ات الت��ي ق��درتھا المنظم��ة ل��دعم ا

 دوالرا 410 394.91 ذل���ك وق���ت الم���وظفین، لتنفی���ذ أنش���طة خط���ة العم���ل،
. وبُ��ین بق�در م�ن التفص�یل أن مس��اھمة 2009-2008خ�الل الفت�رة  )11(أمریكی�ا

ف�ي المائ�ة  73.61المنظمة خالل تلك الفترة مثلت بشكل غی�ر مباش�ر نس�بة 
 من االلتزامات المالیة.

 
 ما بالنسبة للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماكدُ قُ  سبل المضي

 
تق��ف منظم��ة األغذی��ة والزراع��ة عل��ى أھب��ة االس��تعداد لمواص��لة  

مساعدة الھیئ�ة، ولك�ن المس�ؤولیة النھائی�ة ع�ن مص�اید األس�ماك اإلقلیمی�ة 
واألرصدة السمكیة تقع على عاتق البل�دان األعض�اء. وینبغ�ي أن یش�ارك 

عم��ال ھیئ��تھم لالس��تفادة الكامل��ة م��ن خ��دماتھا األعض��اء بنش��اط أكب��ر ف��ي أ
إلث���راء واس���تدامة مص���اید األس���ماك وتربی���ة األحی���اء المائی���ة اإلقلیمی���ة 
ومجتمعات صید األسماك لدیھا. واكتسبت مكانة الھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید 
األسماك والتعاون ب�ین مص�اید األس�ماك اإلقلیمی�ة ق�درا م�ن الب�روز عل�ى 

زئی��ا إل��ى أنش��طة أمان��ة الھیئ��ة، عل��ى النح��و المس��توى ال��دولي، یرج��ع ج
المش��ار إلی��ھ أع��اله. وتش��مل المكان��ة الب��ارزة إدراج التع��اون ب��ین الھیئ��ة 
والمنظمة اإلقلیمیة لحمایة البیئة البحریة في ما یس�مى بنت�ائج س�ول بش�أن 
الح���وار الع���المي لمب���ادرة المحیط���ات المس���تدامة م���ع منظم���ات البح���ار 

تس��ریع التق��دم نح��و  ألس��ماك اإلقلیمی��ة ح��ولاإلقلیمی��ة وھیئ��ات مص��اید ا
، الذي عقد في س�ول م�ن تحقیق أھداف آیتشي المتعلقة بالتنوع البیولوجي

. ویوض�ح ذل�ك جزئی�ا اإلنج�ازات اإلیجابی�ة 2016س�بتمبر/أیلول  28إلى  26
التي حققتھا الھیئة اإلقلیمیة لمص�اید األس�ماك، عل�ى ال�رغم م�ن التح�دیات 

نقط��ة  2الفق��رات أدن��اه والج��دول وتش��كل أع��اله.  الت��ي تواجھھ��ا، كم��ا ذك��ر
انط��الق لمناقش��ة مس��تقبل الھیئ��ة اإلقلیمی��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك الس��یناریوھات 

 منھا.كل  المحتملة وآثار
 

مواص���لة أنش���طة الھیئ���ة اإلقلیمی���ة لمص���اید األس���ماك ض���من المیزانی���ة 
 الحالیة وانخفاض الدعم المقدم من منظمة األغذیة والزراعة

 
الحالی���ة _م���ع یئ���ة اإلقلیمی���ة اإلبق���اء عل���ى االش���تراكات للھیمك���ن  

بل�د ف�ي أمریك�ي لك�ل دوالر  15 000ال�ى ف�ي االش�تراكات الزیادة المتوقعة 
 000المتأخرات ولدى تسویتھا) وأن تعم�ل بمیزانی�ة كلی�ة تبل�غ تسویة حال 

. وف���ي ظ���ل ھ���ذا أمریك���ي س���نویاً دوالر  120 000ث���م أمریك���ي دوالر  40
ظ الھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك ب�دعم غی�ر متف�رغ السیناریو، س�تحتف

دوالر  40 000بخ��دمات األمان��ة م��ن المنظم��ة. وس��تتیح المیزانی��ة البالغ��ة 
أربع�ة اجتماع�ات ال�ى عقد دورة واحدة، ومن اجتماعین س�نویین أمریكي 

س��نویة لجماع��ة العم��ل المعنی��ة بتربی��ة األحی��اء المائی��ة وجماع��ة العم��ل 
تس�ویة المت�أخرات فترة س�نتین. وإذا تم�ت كل سماك في المعنیة بإدارة األ

، فس�یمكن، باإلض�افة أمریك�ي س�نویاً دوالر  120 000المیزانیة الى وزادت 
__________ 

 .www.fao.org/docrep/013/i2035e/i2035e00.pdfمتاحة على الموقع:  )11( 
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إدراج س��نویة ف��ي ك��ل فت��رة س��نتین، عق��د ال��دورة وأربع��ة اجتماع��ات ال��ى 
م�ن اتخ�اذ س�تمّكن الھیئ�ة ف�ي برن�امج العم�ل، إضافیة وعلمیة فنیة أنشطة 

 إلنجاز والیتھا. األولیةالخطوات 
 

تعزی��ز الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك ك��ي تعم��ل بمیزانی��ة وأمان��ة 
 معززتین

 
 تشمل اآللیات المحتملة لمواجھة تحدي التمویل ما یلي: 
الثمانی�ة من البلدان المتساویة  شتراكاتمبدأ االاإلبقاء على  -أ  

یت��یح تنفی���ذ ال��ذي  االش��تراكمس���توى ی��تم تحدی��د : جمیعھ��ا
دوالر  50 000عل����ى س����بیل المث����ال  - امج عم����ل مفی����دبرن����

 .بلد في السنةأمریكي لكل 
یستند االشتراك السنوي م�ن ك�ل بل�د إل�ى عوام�ل م�ن قبی�ل  -ب  

الن���اتج المحل���ي اإلجم���الي، وكمی���ات التفری���غ م���ن مص���اید 
یح األسماك، والمجموع أو نصیب الفرد: یتح�دد اش�تراك یت�

 000ى س�بیل المث�ال عل� - مجموعھ تنفیذ برن�امج عم�ل مفی�د
دوالر أمریك�ي ف�ي الس�نة،  500 000دوالر أمریكي إل�ى  400

  تقسم وفقا للمعاییر المختارة.
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 موجز السیناریوھات المحتملة للھیئة اإلقلیمیة -2الجدول 

 
 النتائج/اآلثار المحتملة المدخالت الالزمة السیناریو

اإلبقاء على أنشطة الھیئ�ة ف�ي 
لیة وال�دعم إطار المیزانیة الحا

المخف��ض المق��دم م��ن منظم��ة 
 األغذیة والزراعة

 میزانی��ة یبل��غ مجموعھ��ا -

 دوالر أمریك���ي ث���م 40 000
دوالر أمریك���������ي  120 000

 في السنة
 دعم غیر متفرغ للھیئة -

یمك����ن أن تش����مل أنش����طة فت����رة 
 یلي: السنتین ما

 دورة واحدة -
اجتماع������ات  4إل������ى  2م������ن  -

 للجھازین االستشاریین
تس��ویة المت��أخرات، إذا تم��ت  -

فیمكن إدراج بع�ض األنش�طة 
 الفنیة/العلمیة اإلضافیة 

تعزی�������ز الھیئ�������ة اإلقلیمی�������ة 
لمص��اید األس��ماك لك��ي تعم��ل 

 بمیزانیة وأمانة معززتین

 میزانیة یبلغ مجموعھا -
 دوالر أمریكي إلى 400 000 
دوالر أمریك���������������ي  500 000 

 سنویا
أمان������ة متفرغ������ة یوج������د  -

مقرھ���ا ف���ي أح���د البل���دان 
 األعضاء في الھیئة

 دورة واحدة -
اجتماع������������ات للھیئت������������ین  4 -

 االستشاریتین
توص�����������یات فنیة/إداری�����������ة  -

إض��افیة، وتنفی��ذ ت��دابیر إدارة 
مص������اید األس������ماك وتنمی������ة 

 تربیة األحیاء المائیة
زی��ادة أنش��طة الت��دریب وبن��اء  -

الم�����وفرة للبل�����دان  الق�����درات
 األعضاء

أمانة مكرس�ة للھیئ�ة اإلقلیمی�ة  -
 األسماكلمصاید 

زی��ادة الق��درة عل��ى المش��اركة  -
ف�������ي العملی�������ات اإلقلیمی�������ة 

 والدولیة
زی�����ادة دور الھیئ�����ة ككی�����ان  -

إلدارة مص��������اید األس��������ماك 
وتنمی��ة تربی��ة األحی��اء المائی��ة 

 على المستوى اإلقلیمي 
  
وف��ي كلت��ا الح��التین، یل��زم االتف��اق عل��ى آلی��ات للمض��ي ق��دما ف��ي  

ع البل��دان األعض��اء ق��د س��ددت برن��امج العم��ل، حت��ى وإن ل��م تك��ن جمی��
   اشتراكاتھا حتى ذلك الوقت.

واس���تنادا إل���ى توقعـ���ـات المیزانی���ة والتوقع���ات م���ن التوصــ���ـیات  
دوالر أمریك��ي ف��ي  500 000و  400 000األخ�رى، ف��إن میزانی�ة تت��راوح ب�ین 
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الس��نة س��تكون خط��وة ھام��ة نح��و اس��تقاللیة اللجن��ة وستش��یر إل��ى التزامھ��ا 
امج العمل اإلقلیمیة وأنش�طة تنمی�ة الق�درات ذات الص�لة الطویل األجل ببر

التي تدعم الحوكمة الرشیدة لمصاید األسماك وتنمیة تربیة األحی�اء المائی�ة 
عل��ى أس��اس المف��اھیم الحدیث��ة والمع��اییر والمتطلب��ات المعت��رف بھ��ا دولی��ا. 
ویمك��ن أن تش��كل ھ��ذه الموازن��ة رأس الم��ال المت��داول، وم��ن ث��م س��تكون 

حة تالحظھ��ا الجھ��ات المانح��ة الوطنی��ة والدولی��ة (أص��حاب ض��مانة واض��
المصلحة ف�ي المص�الح البحری�ة والداخلی�ة ف�ي المنطق�ة). وی�ولي الش�ركاء 
والجھ�ات المانح�ة اھتمام��ا متزای�دا بق�درة البل��دان األعض�اء ف�ي المنظم��ات 
اإلقلیمیة على التمویل الذاتي وقدرتھا الذاتیة بصرف النظ�ر ع�ن حص�ولھا 

م�ن خ�ارج المیزانی�ة. ویمك�ن للھیئ�ة، وھ�ي تبق�ي عل�ى طریق�ة على أموال 
العمل الحالیة في استرداد نفق�ات م�وظفي المنظم�ة والبل�دان األعض�اء، أن 
تعد تدریجیا مش�اریع تغط�ي بع�ض ب�رامج العم�ل المواض�یعیة الت�ي یمك�ن 
تق��دیمھا بع��د ذل��ك إل��ى الم��انحین الخ��ارجیین أو الش��ركاء. ویمك��ن اس��تخدام 

الحجم لتوظیف أمین متفرغ للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك،  میزانیة بھذا
فضال عن عدد من الخبراء (إما كاستش�اریین أو كح�د أدن�ى م�ن الم�وظفین 
الفنیین)، واالضطالع بأنشطة علمیة وفنیة وأنشطة لبناء القدرات في فترة 
ما بین الدورتین، مما سیض�ع الھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك ف�ي موق�ع 

   اعد للوفاء بوالیتھا.و
وباإلض��افة إل��ى ذل��ك، فف��ي ح��ال نق��ل األمان��ة إل��ى بل��د عض��و، ف��إن  

ذل��ك س��یعزز إدم��اج الھیئ��ة ف��ي المنطق��ة. وس��یتعین عل��ى البل��د المض��یف 
   تمویل موظفي األمانة اإلداریین األساسیین وتوفیر أماكن العمل.

 الخالصة
  
م��ا من��ذ إنش��ائھا، أدت الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك دورا ھا 

عل��ى الص��عیدین ال��وطني واإلقلیم��ي عل��ى الس��واء. وتتقاس��م ع��دة بل��دان 
وتستغل بشكل مشترك كثیر من المصادر الرئیسیة لمص�اید األس�ماك ف�ي 

كالروبی��ان وأس��ماك الھ��امور وأس��ماك الكنع��د المھ��اجرة، وھ��ي  -الخل��یج
ق أمثل��ة رائ��دة. وإذا ك��ان الغ��رض م��ن اس��تغالل ھ��ذه الم��وارد ھ��و تحقی��

أقصى قدر من المنافع لش�عوب المنطق�ة، وأن تظ�ل مس�تدامة أیض�ا، فم�ن 
   الضروري أن تتعاون بلدان الخلیج في رصدھا وإدارتھا.

وت��م إنش��اء الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك م��ن خ��الل مب��ادرة  
ورؤیة البلدان الساحلیة في المنطقة. ویمكن للھیئة أن ت�ؤدي دورا رئیس�یا 

واالستغالل المستدامین لم�وارد الخل�یج لص�الح البل�دان  في ضمان اإلدارة
الساحلیة الثمانیة، ولكنھا تحتاج إلى تموی�ل ك�اف. ولك�ن ل�یس ل�دى جمی�ع 
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البل�دان الثمانی�ة أولوی��ات أو ث�روة وطنی��ة أو ق�درة مماثل��ة عل�ى المس��اھمة 
في تمویل أنشطتھا، وھذا یمثل تحدیا أمام تحقیق التع�اون الفع�ال. وتعتب�ر 

ة اإلقلیمیة لمصاید األسماك الوسیلة المثالیة لھ�ذا التع�اون، ولك�ن ف�ي الھیئ
التي انقضت منذ بدء عملھا، لم تتلق المنظم�ة ال�دعم الفن�ي  15 الـالسنوات 

والمالي الالزمین من البلدان األعضاء فیھا لك�ي تك�ون فعال�ة تمام�ا. وف�ي 
رحل�ة تح�ول، الوقت الحالي، فإن الھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك ف�ي م

ویج��ب عل��ى ص��انعي الق��رار اتخ��اذ ق��رار بش��أن ال��دور ال��ذي ینبغ��ي أن 
تضطلع ب�ھ ھ�ذه المنظم�ة اإلقلیمی�ة إلدارة مص�اید األس�ماك ف�ي المس�تقبل 
فیم��ا یتعل��ق بالوف��اء بوالیتھ��ا ف��ي إدارة وتعزی��ز تنمی��ة الم��وارد البحری��ة 

و الحیة وص�ونھا وإدارتھ�ا عل�ى نح�و رش�ید واس�تخدامھا عل�ى أفض�ل نح�
ممك��ن، إل��ى جان��ب التنمی��ة المس��تدامة لتربی��ة األحی��اء المائی��ة ف��ي منطق��ة 

 اختصاصھا.
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ــإدارة مصــايد األســماك  ــة اإلقليميــة لمصــايد األســماك واجتماعــات جماعــة العمــل المعنيــة ب وثــائق عمــل دورات الهيئ
 وجماعة العمل المعنية بتربية األحياء المائية

 )2016ديسمرب/كانون األول  8-6ع العاشر جلماعة العمل املعنية بإدارة مصايد األمساك (الدوحة، دولة قطر، االجتما 
 
1. RECOFI/WGFM10/2015/1: Annotated agenda 
2. RECOFI/WGFM10/2016/2: Country reports: Current work on RECOFI priority species 
3. RECOFI/WGFM10/2016/3: Socio-economics of RECOFI fisheries 
4. RECOFI/WGFM10/2016/4: Update on the implementation of the RECOFI recommendation on 

Minimum Data Reporting 
5. RECOFI/WGFM10/2016/5: Integration of current RECOFI regional data set into RAIS: Update 
6. RECOFI/WGFM10/2016/6: RECOFI Review 
7. RECOFI/WGFM10/2016/7: Update of RECOFI fisheries inventories in FIRMS 
8. RECOFI/WGFM10/2016/8: RECOFI/ROPME cooperation 

 )205نوفمرب/تشرين الثاين  28-26االجتماع التاسع جلماعة العمل املعنية بإدارة مصايد األمساك (مدينة الكويت، الكويت 
9. RECOFI/WGFM9/2015/2 Outcomes of the eighth Session of RECOFI of relevance to the WGFM 
10. RECOFI/WGFM9/2015/3 Current work on RECOFI Priority Species  
11. RECOFI/WGFM9/2015/4 Joint apparisal of the Kingfish stock in the RECOFI area: preparatory 

work before assessment workshop  
12. RECOFI/WGFM9/2015/5 Socio-economics of RECOFI fisheries  
13. RECOFI/WGFM9/2015/6 Update on the implementation of the RECOFI recommendation on 

Minimum Data Reporting  
14. RECOFI/WGFM9/2015/7 Integration of current RECOFI regional data set into RAIS: action plan 

and requirements  
15. RECOFI/WGFM9/2015/8 Outcomes of the FAO workshop on the port State measures agreement 

for the North West Indian Ocean 

 )2015 أيارمايو/14-12الدورة الثامنة للهيئة اإلقليمية ملصايد األمساك (مسقط، سلطنة عمان، 
16. RECOFI/VIII/2015/2: Report on the intersessional activities, including emerging 
17. issues of regional relevance 
18. RECOFI/VIII/2015/3: Administrative and financial reports 
19. RECOFI/VIII/2015/4: Sixth meeting of the Working group on Aquaculture 
20. RECOFI/VIII/2015/5: Regional Aquaculture Information System (RAIS): performance assessment 

and future outlook 
21. RECOFI/VIII/2015/6: Seventh and eighth meeting of the Working Group on Fisheries 

Management 
22. RECOFI/VIII/2015/7: Fishery social and economic survey in the RECOFI region 
23. RECOFI/VIII/2015/8: Draft recommendation on minimum reporting on aquaculture data and 

information 
24. RECOFI/VIII/2015/9: Implementation of RECOFI Recommendation RECOFI/6/2011/1 on 

minimum data reporting in the RECOFI area 
25. RECOFI/VIII/2015/10: Current status of RECOFI and future outlook 
26. RECOFI/VIII/2015/11: Programme of work and budget for the biennium 2015-2016 

 10-8االجتماع الثامن جلماعة العمل املعنيـة بـإدارة مصـايد األمسـاك التابعـة للهيئـة اإلقليميـة (القـاهرة، مجهوريـة مصـر العربيـة، 
 ديسمرب/كانون األول)

27. RECOFI/WGFM8/2014/2 Kuwait proposal for the management of trawl shrimp fisheries in the 
RECOFI area  

28. RECOFI/WGFM8/2014/3 Regional joint assessment of the Kingfish stock in the RECOFI area 
29. RECOFI/WGFM8/2014/4 Results of the socio-economics questionnaire survey 
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30. RECOFI/WGFM8/2014/5 Update on the implementation of the RECOFI recommendation on 
Minimum Data Reporting  

31. RECOFI/WGFM8/2014/6 State of IPOA-IUU and PSM in the RECOFI area and preparation for 
the Arabian Sea international workshop  

32. RECOFI/WGFM8/2014/7 A role for RECOFI in CITES implementation?  
33. RECOFI/WGFM8/2014/8 Workplan of the RECOFI WGFM for the period 2015-2016 

 7-5االجتماع السابع جلماعة العمل املعنيـة بـإدارة مصـايد األمسـاك التابعـة للهيئـة اإلقليميـة (مدينـة الكويـت، دولـة الكويـت، 
  )2013نوفمرب / تشرين الثاين 

34. RECOFI:WGFM7/2013/2 Main outcomes of the seventh session of RECOFI and implications for 
the WGFM  

35. RECOFI:WGFM7/2013/3 Consolidated Country reports (will be made available at the meeting) 
36. RECOFI:WGFM7/2013/4 Fishery socio-economics: design and implementation of a regional 

work plan  
37. RECOFI:WGFM7/2013/5 Update on the implementation of the RECOFI recommendation on 

Minimum Data Reporting  
38. RECOFI:WGFM7/2013/6 Preparatory work to the regional joint Kingfish stock assessment 

workshop 
39. RECOFI:WGFM7/2013/7 Progress towards a regional fisheries management framework 

 )2013 أيارمايو/ 17-14للهيئة اإلقليمية ملصايد األمساك (طهران، مجهورية إيران اإلسالمية،  الدورة السابعة
40. RECOFI/VII/2013/2: Review of intersessional activities 
41. RECOFI/VII/2013/3: Administrative and Financial Reports 
42. RECOFI/VII/2013/4: Aquaculture in the RECOFI Area 
43. RECOFI/VII/2013/5: Regional Aquaculture Information System (RAIS): performance and future 

outlook 
44. RECOFI/VII/2013/6: Spatial Planning Development Programme for Marine Fisheries and 

Aquaculture in the RECOFI Area 
45. RECOFI/VII/2013/7: Fisheries Management in the RECOFI Area 
46. RECOFI/VII/2013/8: Social and Economic Aspects of Fisheries in the RECOFI Region 
47. RECOFI/VII/2013/9: Implementation of RECOFI Recommendation RECOFI/6/2011/1 on 

minimum data reporting in the RECOFI area 
48. RECOFI/VII/2013/10: RECOFI participation in FIRMS 
49. RECOFI/VII/2013/11: Bycatch Management and Low Impact Fishing in the RECOFI region 
50. RECOFI/VII/2013/12: Outcome of the Near-East and North Africa Regional Consultative Meeting 

on Securing Sustainable Small-Scale Fisheries 
51. RECOFI/VII/2013/13: Review of the outcomes of the tripartite initiative on fisheries management 

cooperation in the Northern Area of RECOFI and progress 
52. RECOFI/VII/2013/14: Current status and action needed for the future of RECOFI 
53. RECOFI/VII/2013/15: Programme of Work and Budget: 2013–2014 

ــــة اإلقليميــــة (الدوحــــة، دولــــة قطــــر،  ــــة بــــإدارة مصــــايد األمســــاك التابعــــة للهيئ  8 -5االجتمــــاع الســــادس جلماعــــة العمــــل املعني
 )2012نوفمرب/تشرين الثاين 

54. RECOFI:WGFM6/2012/2: Status of the implementation of fisheries management recommendation 
on minimum data reporting in recommendation RECOFI/6/2011/1 

55. RECOFI:WGFM6/2012/3: Report on the RECOFI Workshop on Social and Economic Aspects of 
Fisheries in the RECOFI Region 

56. RECOFI:WGFM6/2012/4: Development of regional fisheries management plans with agreed 
operational objectives for fisheries management 

57. RECOFI:WGFM6/2012/5: Main outcomes of the fifth session of the RECOFI Working Group on 
Fisheries Management 

58. RECOFI:WGFM6/2012/6: Status of illegal, unreported and unregulated fishing in RECOFI 
fisheries 
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59. RECOFI:WGFM6/2012/7: Consideration of terms of reference for a RECOFI multidisciplinary 
expert group 

60. RECOFI:WGFM6/2012/8: Status and report on RECOFI/FIRMS collaboration 
61. RECOFI:WGFM6/2012/9: Main outcomes of the Near-East and North Africa Regional 

Consultative Meeting on Securing Sustainable Small-Scale Fisheries 
62. RECOFI:WGFM6/2012/10: Status of RECOFI’s financial situation and its implications for 

implementing the approved Working Group on Fisheries Management workplan 
63. RECOFI:WGFM6/2012/11: Update of the programme of work and budget for the biennium 2013–

2014 in relation to the Working Group on Fisheries Management 
64. RECOFI:WGFM6/2012/12: Review of the outcomes of the tripartite initiative on fisheries 

management cooperation in the Northern of RECOFI and progress 

املعنيــة بــإدارة مصــايد األمســاك التابعــة للهيئــة اإلقليميــة (طهــران، مجهوريــة إيــران اإلســالمية، اخلــامس جلماعــة العمــل  االجتمــاع
 )2011أكتوبر/تشرين األول  9-12

65. RECOFI:WGFM5/2011/2 Main outcomes of the sixth session of RECOFI  
66. RECOFI:WGFM5/2011/3 Main outcomes of the fourth session of the RECOFI Working Group on 

Fisheries Management  
67. RECOFI:WGFM5/2011/4 Informal Consultations among RECOFI Members 
68. RECOFI:WGFM5/2011/5 Update of the programme of work and budget for the biennium 2011–

2012 in relation to the Working Group on Fisheries Management  
69. RECOFI:WGFM5/2011/6 Reconsideration of the proposal by the Sultanate of Oman on IUU 

fishing in the RECOFI region: establishment of a database of violations  
70. RECOFI:WGFM5/2011/7 Report on the progress towards the implementation of the RECOFI 

Recommendation on Minimum Data Reporting  
71. RECOFI:WGFM5/2011/8 Preliminary review of stock and fisheries status indicators to be 

produced from the RECOFI Fishery Management Database  
72. RECOFI:WGFM5/2011/9 Consideration of a RECOFI Scientific Working Group to provide 

scientific advice to the Commission on aquaculture and fishery management: Role, structure and 
relationship with Working Group of Fishery Management  

 

RECOFI:WGFM5/2011/10 RECOFI cooperation with FIRMS 

 )2011 أيارمايو/ 12-10الدورة السادسة للهيئة اإلقليمية ملصايد األمساك (روما، إيطاليا، 
73. RECOFI/VI/2011/2: Review of Intersessional Activities 
74. RECOFI/VI/2011/3: Administrative and Financial Reports 
75. RECOFI/VI/2011/4: Aquaculture in the RECOFI Area 
76. RECOFI/VI/2011/5: Spatial Planning for Marine Capture Fisheries and Aquaculture in the 

RECOFI Area 
77. RECOFI/VI/2011/6: Fisheries Management in the RECOFI Area 
78. RECOFI/VI/2011/6: Add.1 Report of the Special Meeting (available at the Session) 
79. RECOFI/VI/2011/7: Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in the RECOFI region: 

Establishment of a Database of Violations 
80. RECOFI/VI/2011/8: RECOFI consolidation and development 
81. RECOFI/VI/2011/9: Progress in the implementation of the initiative on fisheries management 

cooperation in the Northern Area of RECOFI 
82. RECOFI/VI/2011/10: Programme of Work and Budget: 2011–2012 
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أكتوبر/تشــرين  5-3االجتمــاع الرابــع جلماعــة العمــل املعنيــة بــإدارة مصــايد األمســاك التابعــة للهيئــة اإلقليميــة (مســقط، عمــان، 
 )2010األول 

83. RECOFI:WGFM4/2010/2 Update on the programme of work and budget for the biennium 2011–2013 in 
relation to the Working Group on Fisheries Management including a review of the regional 
strategy and priorities for regional fisheries management  

84. RECOFI:WGFM4/2010/3 Outcome of the Special Meeting on RECOFI Consolidation and 
Development (Rome, Italy, 11–12 May 2010) and considerations for the Working Group on 
Fisheries Management  

85. RECOFI:WGFM4/2010/4 Stock status reporting in support of long-term sustainable fisheries 
management in the RECOFI region, including consideration of a draft recommendation for 
transmission to the sixth session of  

86. RECOFI RECOFI:WGFM4/2010/5 Consideration of draft terms of reference for a feasibility 
study to review the development of a regional database of violations; establish a list of vessels 
authorized to fish by Members and promote the establishment of a regional monitoring, control 
and surveillance (MCS) network  

87. RECOFI:WGFM4/2010/6 Review of the outcomes of the Tripartite Meeting on Fisheries 
Management Cooperation in the Northern Area of RECOFI and FAO/INFOSAMAK Seminar on 
“Fish Trade and Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in the Near East and North Africa: 
Implication of Certification and Traceability Schemes for the Region” 

ــــــة ــــــث جلماعــــــة العمــــــل املعني ــــــة (الدوحــــــة، قطــــــر،  االجتمــــــاع الثال ــــــة اإلقليمي ــــــإدارة مصــــــايد األمســــــاك التابعــــــة للهيئ  22-20ب
 )2009/تشرين األول أكتوبر

88. RECOFI:WGFM3/2009/2 Outcomes of the fifth session of the Regional Commission for Fisheries 
relating to the future work of the Working Group on Fisheries Management 

89. RECOFI:WGFM3/2009/3 Consideration of the programme of work and budget for the biennium 
2009–2010 in relation to the Working Group on Fisheries Management  

90. RECOFI:WGFM3/2009/4 Review of the outcomes of the FAO/RECOFI Regional Workshop to 
Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (Muscat, Oman, 30 March–2 April 2009) and 
implications for future work of the Working Group on Fisheries Management 

91. RECOFI:WGFM3/2009/5 Proposal by the Sultanate of Oman in relation to the development of a 
RECOFI record of IUU fishing violations RECOFI:WGFM3/2009/6 Report on the outcome of the 
tripartite meeting “Fisheries Management Cooperation in the Northern Area of the RECOFI” (Tehran, 
Iran, 29 July 2009)  

92. RECOFI:WGFM3/2009/7 Review of findings of the FAO Fisheries Circular relating to fisheries laws 
of certain Members of the Regional Commission for Fisheries and implications for future work of 
the Working Group on Fisheries Management  

93. RECOFI:WGFM3/2009/8 Review of the outcomes of the RECOFI Workshop on Stock Status 
Reporting (Tehran, Iran, 26–29 July 2009) and implications for future work of the Working Group 
on Fisheries Management  

94. RECOFI:WGFM3/2009/9 Consideration of a draft fisheries management measure to be adopted by 
the Regional Commission for Fisheries at its sixth session 

 )2009 أيارمايو/ 15-12لعربية املتحدة، الدورة اخلامسة للهيئة اإلقليمية ملصايد األمساك (ديب، اإلمارات ا
95. RECOFI/V/2009/1: Provisional annotated agenda 
96. RECOFI/V/2009/2: Review of intersessional activities 
97. RECOFI/V/2009/3: Administrative and financial reports 
98. RECOFI/V/2009/4: Aquaculture in the RECOFI area 
99. RECOFI/V/2009/5: Fisheries management in the RECOFI area 
100. RECOFI/V/2009/6: Review of capture fishery statistics in the RECOFI region 
101. RECOFI/V/2009/7: Outline of the Commission structure and modus operandi 
102. RECOFI/V/2009/8: Terms of reference for RECOFI National Focal Points 
103. RECOFI/V/2009/9: Programme of work and budget: 2009–2010 
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أكتوبر/تشـرين  30-27االجتماع الثاين جلماعة العمـل املعنيـة بـإدارة مصـايد األمسـاك التابعـة للهيئـة اإلقليميـة (القـاهرة، مصـر، 
 )2008األول 

104. RECOFI:WGFM2/2008/2: Summary report of improving the utility and diffusion of fisheries statistical 
data among RECOFI Members 

105. RECOFI:WGFM2/2008/3: Making the move: the transition of the Working Group on Statistics to 
the Working Group on Fisheries Management, including the adoption of terms of reference for the 
Working Group on Fisheries Management. 

106. RECOFI:WGFM2/2008/4: Identification and establishment of a regional strategy and priorities for 
a future plan of work for the Working Group on Fisheries Management 

107. RECOFI:WGFM2/2008/5: Terms of reference for fisheries management focal points to support 
the activities of the Working Group on Fisheries Management. 

108. RECOFI:WGFM2/2008/6: Stock status reporting 108  
 )2007 أيارمايو/ 9-7الدورة الرابعة للهيئة اإلقليمية ملصايد األمساك (جدة، اململكة العربية السعودية، 

109. RECOFI/IV/2007/2: Review of intersessional activities: 2005–2007 
110. RECOFI/IV/2007/3: Aquaculture in the RECOFI area 
111. RECOFI/IV/2007/4: National and regional measures to address IUU fishing 
112. RECOFI/IV/2007/5: Guidelines for reporting stock status 
113. RECOFI/IV/2007/6; Capture fisheries statistics 
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