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March 2017 

 
 

 الهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك
 

 

 

 

 

 قدمةم

على النحو ملناقشته واختاذ قرار بشأنه،  7112-7112للفرتة  تعرض هذه الوثيقة برنامج عمل اهليئة املقرتح - 1

(؛ ومجاعمة العممل املعنيمة برتبيمة     7112الذي حددته مجاعة العمل املعنية بإدارة مصايد األمساك )ديسمم/كاانو  األو   

، 7112-7112(. وعند استعراض برنمامج العممل املتقممل املقمرتح لفمرتة السمنت        7112األحياء املائية )أبريلكنيسا  

ره يف امليزانيمة وتقييماما بماالقرتا  ممع الوملمع املمالي املبلم  عنمه يف وثيقمة العممل           ينبغي إيالء االعتبار الواجب لتوقع آثما 

RECOFI/IX/2017/2. 

 
ا مجاعمة العممل   ام نبغي أ  تقوم بياألمساك األنشطة اليت اإلقليمية ملصايد امل لعمل اهليئة كشمل ال/نامج اليو - 7

ة، وأي مجاعمة  يم ات الوطنياملستو ىبية األحياء املائية واألعضاء علد األمساك، ومجاعة العمل املعنية برتياملعنية بإدارة مصا

 عمل خمصصة أخرى قد ترى اهليئة أ  من الضروري إنشاءها على أساس متقمل أو طويل األجل.

 

ذلك، تتضمن هذه الوثيقة تقديرًا للتكلفة الالزمة لتنفيمذ خطمة العممل املقرتحمة وأنشمطتاا، والميت        ىوعالوة عل - 3

ميزانية اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك )االشرتااات السنوية لألعضماء اما يف ذلمك املتمأخرات(. ول تسملي        ىلسُتحّمل ع

 الضوء أيضا على امليزانية غري املسددة الالزمة لتحقيق التنفيذ الكامل خلطة العمل املقرتحة.

 

 االفرتاضات وأوجه عدم التيقن

 

 االفرتاملات

 

 التالية، اليت ترتتب علياا آثار يف امليزانية للنظر فياا: رتاملاتفاال تعرض على اهليئة - 4

 ة اهليئة،يزانياشرتااات األعضاء يف مامليزانية التقديرية بشكل رئيسي على تعتمد  - 

 الدورة التاسعة

 7112 /أيارمايو 9-11

 الكويت، دولة الكويت

 7112-7112وامليزانية لفرتة السنتني  برنامج العمل



RECOFI/IX/2017/8 A 

2 

 سيسدد األعضاء االشرتااات السنوية يف مواعيدها وسيقومو  بتسوية متأخراتام،  - 

ة )أي مجاعة العمل املعنيمة بمإدارة مصمايد األمسماك ومجاعمة العممل       سيحصل اجلاازا  الفرعيا  يف اهليئ - 

اللوجستية يف حيناا من أجل تنظيم  املعنية برتبية األحياء املائية( على الدعم الكايف ملعاجلة شتى اجلوانب

 االجتماعات وتنفيذ األنشطة املقررة لفرتة ما ب  الدورت  املقبلة، 

لتزويد األمانة بالبيانات واملعلومات املطلوبمة لمدعم العممل المذي يقموم بمه       سيبذ  األعضاء قصارى جادهم  - 

 اجلاازا  الفرعيا ،

سيدعم األعضاء العمل الذي تقموم بمه أمانمة منظممة األغذيمة والزراعمة يف الوقممل ارمدد وبطريقمة تتسمم            - 

 بالكفاءة، ملمانا جلودة وااتما  األنشطة املنفذة وما ينتج عناا من منتجات، 

سيدعم األعضاء بفعالية العمل المذي يقموم بمه العلمماء واخلم/اء واإلداريمو  الوطنيمو ، وجامات التنسميق           - 

الوطنية مع اهليئة ومع مجاعة العمل املعنية بإدارة مصايد األمساك ومجاعة العمل املعنيمة برتبيمة األحيماء    

مج عممل اهليئمة، اما يف ذلمك تلمك      املائية، وسيتكفلو  بتكاليف مجيع املدخالت الوطنيمة املرتبطمة ب/نما   

 املتعلقة بالنظام اإلقليمي للمعلومات عن تربية األحياء املائية،

يف حدود امليزانية السنوية الثابتة احلالية، ال ميكن أ  تتمتع اهليئمة باالسمتقال  املمالي مما و تتموافر هلما        - 

 موارد مالية خارجية مباشرة،

ميزانيتاا السنوية إىل مستوى مقبو  ومسمتدام بقمدر أام/ ممن أجمل األداء      ستسعى اهليئة جاهدة إىل زيادة  - 

 الفعا ،

 درة للدعم الفين ملساندة اهليئة،ستحتفظ منظمة األغذية والزراعة بقدر اإلمكا  بق - 

ستواصل اهليئة تلقي الدعم اللوجيسيت واإلداري من منظمة األغذيمة والزراعمة مباشمرة عمن طريمق مكتباما        - 

 ي للشرق األدنى ومشا  أفريقيا.اإلقليم

 

 أوجه عدم التيقن

 

دوالر  5 111يستند اجلدو  املعتمد مليزانية اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك إىل اشمرتاك سمنوي ثابممل قمدره      - 5

دوالر أمريكي. وثبممل أ  همذا املسمتوى للميزانيمة غمري       41 111ل عضو حبيث يبل  جمموع امليزانية السنوية كأمريكي ل

ااف لالملطالع بأنشطة اهليئة. ويتوخى برنامج العمل الذي صاغه اجلاازا  الفرعيا  يف اهليئة احتياجات مالية ال ميكمن  

متويلاا من االشرتااات السنوية احلالية لألعضاء فق . وو يتخذ عنصر عدم التميقن همذا يف احلسمبا  عنمد اقمرتاح مشمروع       

 اعرفة اهليئة نفساا.امليزانية، ألنه ينبغي أ  ُيناقش ويتقرر 

 

  5102-5102حالة تنفيذ برنامج العمل فيما بني الدورتني يف الفرتة  - 2

 

على مدى فرتات السنت  املاملية، و يتم االملطالع بالكامل بعدد ابري من أنشطة برنمامج العممل الميت أقرتاما      - 2

. ولوحظ اجتاه مماثل، وإ  اا  أفضل نسبيا، فيما ب  اهليئة، ويرجع ذلك أساسا إىل قيود امليزانية أو إىل مشاال تنظيمية
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، 7112-7115. وترد يف املرفق األو  قائمة باألنشمطة فيمما بم  المدورت  للفمرتة      7112-7115الدورت  يف الفرتة 

 (، وحالة تنفيذها.7115على النحو الذي أقرته اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك يف دورتاا الثامنة )

 

 7112-7112عمل املقرتح للفرتة برنامج ال

 

، يف األسماس، األنشمطة الميت    7112-7112برنامج العمل املتقمل للايئة ملما بم  المدورت  للفمرتة      يتضمن - 2

 .اقرتحاا اجلاازا  الفرعيا ، وهما مجاعة العمل املعنية بإدارة مصايد األمساك ومجاعة العمل املعنية برتبية األحياء املائية

 

 قؤتت ملاايد اسأاما  البييعيةالربنامج امل

 

( علمى برنمامج عممل متقممل     7112وافقمل مجاعة العمل املعنية بإدارة مصايد األمساك يف اجتماعاما العاشمر )   -9

. ويب  اجلدو  األو  أدناه األنشطة املقرتحة وميزانية برنامج عممل مجاعمة العممل املعنيمة بمإدارة      7112-7112للفرتة 

. وجتدر اإلشارة إىل أ  التقييم اإلقليمي املشرتك ألرصمدة مسمك الكنعمد اما  أيضما      7112-7112مصايد األمساك للفرتة 

(. وو يتحقق هذا النشاط 7112-7115بندا له أولوية أوىل يف أنشطة برنامج العمل لفرتة ما ب  الدورت  السابقت  )أي 

 بسبب ظروف طارئة.

 

 7112-7112ا  جلماعة العمل املعنية بإدارة مصايد األمساك للفرتة اجلدو  األو : برنامج العمل وامليزانية املقرتح
 

 املوقع املوعد املبدئي النشاط

فرتة التنفيذ 

 )باأليام(

التكاليف اإلرشادية 

 )بالدوالر األمريكي(*

 األولوية

 األنشطة الفنيةك حلقات العمل

 أولوية أوىل 31 111 4-3 عما  7112-7112 التقييم اإلقليمي املشرتك ألرصدة مسك الكنعد

وملممع برنممامج لرصممد البممارامرتات االجتماعيممة 

واالقتصممممادية لالسممممتددام يف إدارة مصممممايد  

األمساك )متابعة نتائج حلقة العمل االجتماعية 

واالقتصادية الميت ُعقمدت يف البحمرين يف عمام     

7117) 

 أولوية ثانية 71 111 4-3 حيدد فيما بعد حيدد فيما بعد

 ية جلماعة العمل املعنية بإدارة مصايد األمساكاالجتماعات السنو

االجتماع احلادي عشر جلماعة العمل املعنية 

 بإدارة مصايد األمساك

 - نوفم/ك تشرين الثاني

 ديسم/ك اانو  األو 

7112 

املكتب اإلقليمي 

 للشرق األدنى

 حيدد فيما بعد

 اجتماع سنوي 15,000 

عنية االجتماع الثاني عشر جلماعة العمل امل

 بإدارة مصايد األمساك

 - نوفم/ك تشرين الثاني

ديسم/ك اانو  األو  

7112 

 اجتماع سنوي 15,000  حيدد فيما بعد

  
ن تبعما ملوقمع   تشمل امليزانية اإلرشادية األتعاب االستشارية، وتكاليف طباعة الوثائق وتوزيعاا، وتكاليف السفر، وبد  املعيشة اليومي. وهي قمد تتبماي  * 

 النشاط يف اإلقليم، ومن هم املدعوو  لتنفيذه.  تنظيم
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 الربنامج املقؤتت لرتبية اسأحياء املائية

 

(، برنمامج عممل متقتما    7112و تقرتح مجاعة العمل املعنية برتبيمة األحيماء املائيمة، يف اجتماعاما السمابع )      - 11

)لالطمالع   7112أو أوائمل عمام    7112ام ، باستثناء تنظيم اجتماعاا الثامن يف نااية عم 7112-7112حمددا للفرتة 

على التفاصيل يرجى الرجوع إىل اجلدو  الثاني(. ويتماشى هذا الناج مع الفام املشرتك الذي ل التوصل إليه يف االجتمماع  

اغة ( حيث ل حتديد توافر األموا  اأحد العوامل املقيدة لصمي 7114السادس جلماعة العمل املعنية برتبية األحياء املائية )

وتنفيذ برنامج عمل مجاعة العمل املعنية برتبية األحياء املائية. ويتدي ذلك إىل مزيد من عمدم التميقن فيمما يتعلمق بصمياغة      

 .7112-7112برنامج العمل املتقمل وامليزانية ال/ناجمية للفرتة 

 

 7112-7112ر فياا يف الفرتة اجلدو  الثاني: أنشطة مجاعة العمل املعنية برتبية األحياء املائية املقرتحة للنظ 
 

 املوقع املوعد املبدئي النشاط

فرتة التنفيذ 

 )باأليام(

التكاليف اإلرشادية 

 )بالدوالر األمريكي(*

الثامن جلماعة العمل املعنية برتبية االجتماع 

 األحياء املائية

 15,000 3 حيدد فيما بعد 7112نااية 

 

 7112-7112امليزانية اإلرشادية للهيئة للفرتة 

 

طبقا ألحكام املادت  السابعة والتاسعة من اتفاق اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك، ال بد أ  تتوافر لدى اهليئة،  - 11

شماء اللجما    قبل اختاذ أي قرار يتعلق باإلنفاق على تنفيذ خطمة العممل املعتممدة لفمرتة مما بم  المدورت ، اما يف ذلمك إن         

 ومجاعات العمل وتعي  األخصائي  أو توظيفام، املعلومات األساسية عن اآلثار املالية املرتتبة على أي قرار يتعلق بذلك.

 

وستسام االحتياجات التقديرية للميزانية الالزمة لفرتة ما بم  المدورت  يف دعمم تنظميم اجتماعمات اجلامازين        - 17

واالستشماري  املمتهل  ملامام     بذلك من احتياجات، مثل االحتياجات من اخل/اء املتدصص  الفرعي  للايئة، وما يرتب 

منشورات معينة. أما التكاليف األخرى املتعلقة باألمانة، مثل خدمات الدعم الفين وتكاليف السمفر الميت تقمدماا منظممة      أو

 بعا للظروف.األغذية والزراعة، فليسمل مدرجة، وميكن حتميلاا مليزانية اهليئة ت

 

وبرنامج العمل املقرتح الذي صاغه اجلاازا  الفنيا  التابعا  للايئة تلزمه احتياجات مالية ال ميكن الوفماء باما    - 13

من االشرتااات السنوية احلالية وحدها. وإذا ما قررت اهليئة املوافقة على مجيع أوجه اإلنفماق املقرتحمة، فمإ  التقمديرات     

بناء على املعلومات والبيانات املتموافرة يف الوقممل احلاملمر لمدى األمانمة       7112-7112ية الفرتة املتحفظة جملموع ميزان

دوالر أمريكي. ومن ناحية أخرى، ينبغي أ  حتدد اهليئة برنامج عممل مجاعمة العممل املعنيمة      95 111ستصل إىل حنو 

العمل املعنية برتبيمة األحيماء املائيمة اقرتحممل      ، أل  مجاعة7112-7112برتبية األحياء املائية ملا ب  الدورت  للفرتة 

دوالر أمريكمي ل/نمامج    31 111. وسيلزم مبلم  إملمايف مقمداره    11نشاطا اجتماعيا واحدا فق  ورد ذاره أعاله يف الفقرة 

برتبيمة  عمل مجاعة العمل املعنية برتبية األحياء املائية، على افرتاض أنه سيتقرر نشماطا  آخمرا  جلماعمة العممل املعنيمة      

 175 111إىل  7112-7112األحياء املائية باإلملافة إىل اجتماعاا الثامن. وبذلك يصل جمموع امليزانية املقدرة للفرتة 
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دوالر أمريكمي للتكماليف التشمغيلية لألمانمة، تشممل التكماليف        51 111دوالر أمريكي، يلزم مناا ختصيص مبل  قمدره  

( واالجتمماع  السمنوي  جلماعمة العممل املعنيمة      7119إلقليمية ملصمايد األمسماك )  املتصلة بتنظيم الدورة العاشرة للايئة ا

 ملعنية برتبية األحياء املائية.بإدارة مصايد األمساك ومجاعة العمل ا

 

دوالر أمريكمي للفمرتة    54 111، اا  لدى اهليئة رصيد تقرييب متاح لإلنفماق قمدره   7112آذار مارسك ويف  - 14

ي. وإذا سمدد  كم دوالر أمري 21 111ملستوى احلالي الشرتااات األعضاء لفرتة السمنت  املقبلمة   . ويبل  ا7112-7112

ي. وبمذلك يبلم  جممموع    كم دوالر أمري 25 111األعضاء مجيع اشرتاااتام املتأخرة، فإ  ذلمك سميتيم مبلغما آخمر قمدره      

همذا  أعاله يف االعتبار ملممن  ألمانة املذاورة التشغيلية لف يالكدوالر أمريكي. وإذا ما أخذت الت 719 111امليزانية نظريا 

 .ييكدوالر أمر 34 111خطة العمل املقرتحة مع توافر مبل  إملايف قدره تنفيذ  نكو  من املميكاجملموع، فس

 

وعلى مدى السنوات املاملية، ظلمل أنشطة أحداث اهليئة، إىل حد ابري، مقصورة على الدورات العاديمة الميت    - 15

سنت  واالجتماعات العادية السنوية اليت تعقدها مجاعة العمل املعنيمة برتبيمة األحيماء املائيمة ومجاعمة       تعقدها اهليئة ال

العمل املعنية بإدارة مصايد األمساك، وذلك بسبب قيمود امليزانيمة. وممن اجلمدير بالمذار أ  مجاعمة العممل املعنيمة برتبيمة          

السنوية العادية امل عمام. ولمذلك تقمرتح األمانمة تنظميم اجتماعمات        األحياء املائية واجامل صعوبات يف تنظيم اجتماعاتاا 

عادية جلماعة العمل املعنية برتبية األحياء املائية ومجاعة العمل املعنية بإدارة مصايد األمساك ال سنت  بمدال ممن عقمدها    

 بالرتتيب التالي: 7112على أساس سنوي ابتداء من عام 

 

 ة برتبية األحياء املائية،: اجتماع مجاعة العمل املعني7112

 : اجتماع مجاعة العمل املعنية بإدارة مصايد األمساك، 7112

 : الدورة العاشرة للايئة اإلقليمية ملصايد األمساك.7119

 

ه أعماله سميتيم   يم   للايئة املشار إلي للجاازين الفرع عقد االجتماعات املقرتح ال سنت وترى األمانة أ  تواتر - 12

ب: اجتمماع أفرقمة اخلم/اء،    ي، اما يف ذلمك التمدر   يميمة ة حممددة )مثمل حلقمات العممل اإلقل    يذ أنشطة فنيلتنف/ اجماال أ

أ  الدورات العادية للايئة اإلقليمية ملصمايد األمسماك    ذلك، جتدر اإلشارة إىل ىذلك(. وعالوة عل م، وما إىلييودراسات التق

مل املعنية برتبية األحياء املائية ومجاعة العمل املعنية بإدارة مصايد ل سنت . وسيساعد تنظيم اجتماعات مجاعة العاتعقد 

 األمساك ال سنت  يف سد فجوة امليزانية لدى اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك.

 

للايئة اإلقليمية ملصمايد األمسماك( تعزيمز أداء     عام )استعراض RECOFI/IX/2017/7وتناقش وثيقة عمل اهليئة  - 12

( مواصملة أنشمطة اهليئمة اإلقليميمة ملصمايد      1تقدم الوثيقة السيناريوه  البديل  التمالي  لتعزيمز أداء اللجنمة: )   اهليئة. و

( تعزيمز اهليئمة اإلقليميمة ملصمايد األمسماك لتعممل       7) األمساك ملمن امليزانية احلالية والدعم املدفض املقدم من املنظمة؛ و

. وممن اجلمدير بالمذار أ  اقمرتاح عقمد      RECOFI/IX/2017/7نموقش يف الوثيقمة    ايزانية وأمانة معززت  على النحمو المذي  

 اجتماع األمانة ال سنت  يتفق مع السيناريو األو .

 



RECOFI/IX/2017/8 A 

6 

وثبمل أ  املستوى احلالي مليزانية اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك غري ااف لتنفيذ أنشمطة اهليئمة. وباإلملمافة     - 12

حتديا إملافيا مليزانية اهليئة وعملياتاا. ولذلك، تمرى األمانمة أ  ممن الضمروري زيمادة       إىل ذلك، ما تزا  املتأخرات تشكل

 ميزانية اهليئة السنوية.

 

 اإلجراءات اليت ُيقرتح على اهليئة اختاذها

 

 إ  اهليئة مدعوة إىل اختاذ ما يلي:

 

 النظر يف برنامج العمل املتقمل املقرتح، - 

 هليئة،النظر يف ملرورة زيادة ميزانية ا - 

النظر يف اقرتاح األمانمة بتنظميم اجتماعمات عاديمة امل سمنت  للجامازين الفمرعي  للايئمة ابتمداء ممن             - 

 .7112 عام

 اإلحاطة علما بالتقدم اردود اررز يف تنفيذ برنامج عمل اجلاازين الفرعي  للايئة، - 

 ة اهليئة، حتديد األنشطة اليت جيب أ  حتصل على دعم ذي أولوية من ميزاني - 

 اقرتاح بنود إملافية تضاف إىل برنامج العمل. - 
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 سأولا ملرفقا

 

 وحالة تنفيذها 7112-7112أنشبة اهليئة اإلتليمية ملاايد اسأاما  اليت أترتها اهليئة يف دورتها الثامنة للفرتة 

 

 األنشطة المقررة لجماعة العمل المعنية بتربية األحياء المائية وحالة تنفيذها
 

فممرتة التنفيممذ   املوقع التاريخ النشاط

 )باأليام(

امليزانيممة اإلرشممادية 

 )بالدوالر األمريكي(

 حالة التنفيذ مالحظة

االجتممماع السممابع جلماعممة 
العمممممل املعنيممممة برتبيممممة 

 األحياء املائية

 ل عقده اجتماع سنوي  3 قطر 5102نااية عام 

االجتممماع الثممامن جلماعممة  
العمممممل املعنيممممة برتبيممممة 

 حياء املائيةاأل

البحمممممرين  5102نااية عام 

)يتاممممممممد 

 الحقا(

يف انتظممممار تأايممممد  اجتماع سنوي  3

بعقدة يف ناايمة عمام   

5102 

حلقة عممل تدريبيمة بشمأ     
 خماطر تربية األحياء املائية

أاتوبركتشمممممرين 

 5102األو  

 ل عقدها أولوية أوىل 000 20 4 ُعما 

حلقممة عمممل تقنيممة حممو    
وير تكنولوجيات إعادة التمد 

يف جممما  تربيممة األحيمماء   
)نظممم إعممادة تممدوير  املائيممة

 تربية األحياء املائية(

تعقممممد بعممممد   1 قطر 5102نااية عام 
االجتمممممممماع 
السمممممممممابع 
جلماعة العمل 

 مباشرة

 و ُتعَقد

حلقممة عمممل حممو  وملممع   
اسرتاتيجية إقليميمة لألممن   
البيولوجي لرتبيمة األحيماء   

 املائية

أاتوبركتشمممممرين 

 5102األو  

 ُعما 

 

 معممممما ممممممع  1
النشاط املدرج 
ملمن األولوية 

 األوىل

 ل عقدها

 

الناموض بالنظمام اإلقليممي    
ملعلومممات تربيممة األحيمماء   

 املائية

 قيد التنفيذ  000 15 - الكويمل 2015-2016

  
 وحالة تنفيذها بإدارة مصايد األسماك األنشطة المقررة لجماعة العمل المعنية

 

تنفيذ فرتة ال املوقع التاريخ النشاط

 )باأليام(

امليزانية اإلرشادية 

 )بالدوالر األمريكي(

 حالة التنفيذ مالحظة

االجتماع التاسمع جلماعمة   
العمل املعنية بإدارة مصايد 

 األمساك

شرين تنوفم/ك

 5102الثاني 

االجتماع   3 الكويمل

 السنوي

 ل عقده

االجتمماع العاشمر جلماعممة   
العمل املعنية بإدارة مصايد 

 األمساك

م/كتشرين نوف

 5102الثاني 

االجتماع   3 قطر

 السنوي

 ل عقده

التقيمميم اإلقليمممي املشممرتك 

 ألمساك الكنعد

أبريلكنيسا  

5102 

 و ينفذ بعد أولوية أوىل 000 20 4-3 ُعما 

 


