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 األمساك مصايد جلنة
 الدورة الرابعة والثالثون

  2021فرباير/شباط  1-5

 اقرتاح بشأن إنشاء جلنة فرعية جديدة إلدارة مصايد األمساك
 

 وجزامل
جديدة إلدارة مصايد األمساك، وحملة عامة عن دور جلنة تعرض هذه الوثيقة معلومات أساسية عن إنشاء جلنة فرعية 

ابلبحث يف اقرتاح  املشرتك املعين هامق امليم ملخًصا ملناقشات فر ، وتقد  تنيالقائم تنيالفرعي نيتمصايد األمساك واللجن
ابخليارات املمكنة ق قرتح مواصلة عملية التشاور يف ما يتعل  يي ذإنشاء جلنة فرعية جديدة إلدارة مصايد األمساك، وال

سم ابملزيد من املتاحة إلنشاء جلنة فرعية جديدة، مبا يف ذلك استعراض العملية احلالية للجنة مصايد األمساك بطريقة تت  
 .2022الشفافية ومبشاركة أوسع نطاقًا، حىت الدورة اخلامسة والثالثني للجنة مصايد األمساك املزمع عقدها يف عام 

 ختاذها من جانب اللجنةاإلجراءات املقرتح ا
 إن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي:

 األخذ علًما بعملية التشاور اليت بدأت خالل فرتة ما بني الدورات األخرية؛ 
  ها؛في تمثيلالواإلقرار ابالختصاصات ذات الصلة للجنة مصايد األمساك واللجنتني الفرعيتني ومستوى 
  ناقش فيه عاملي الوحيد الذي ت  الدويل الكومي احلنتدى ابعتبارها املوالتذكري أبمهية مكانة جلنة مصايد األمساك

 ؛القضااي والتوصيات الدولية الرئيسية املتعلقة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية
  املائية ومصايد األمساك قبل عرض هذه واإلقرار أبمهية إجراء مناقشات فنية حول التجارة وإدارة تربية األحياء

 املواضيع على جلنة مصايد األمساك؛
  وتقدمي توجيهات إضافية بشأن عملية التشاور، مبا يف ذلك شكل االجتماعات ذات الصلة واملشاركة فيها

 واخليارات املطروحة.

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Hiromoto Watanabالسي د 
 مسؤول أول عن مصايد األمساك

 Hiromoto.Watanabe@fao.org: الربيد اإللكرتوين
 

mailto:Hiromoto.Watanabe@fao.org
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 معلومات أساسية -أولا 
خالل االجتماع الثامن ملكتب الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد نيابة عن النرويج، ابلاقرتح ممثل هولندا،  -1

، مناقشة مسألة إنشاء جلنة فرعية جديدة إلدارة مصايد األمساك خالل الدورة 2018األمساك الذي انعقد يف أبريل/نيسان 
 الثالثة والثالثني.

، حالة املعنون من جدول األعمال 4والثالثني، أثريت هذه املسألة ألول مرة حتت إطار البند  ةالثالث الدورةخالل و  -2
مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل، عندما اقرتحت النرويج إنشاء جلنة فرعية إلدارة مصايد األمساك، تشمل إدارة 

امها الشديد، يف مواجهة هذه التحدايت، يف مناقشة مسألة "وأعربت اللجنة عن اهتم .1مصايد األمساك صغرية النطاق
 .2إنشاء جلنة فرعية خمتصة إبدارة مصايد األمساك ملساعدة اجملتمع الدويل، وال سيما الدول النامية"

من جدول األعمال، أية مسائل  2-14ومت تناول هذه املسألة مرة أخرى مبزيد من التفصيل حتت إطار البند  -3
العملية احلالية إن  (1) ضحت النرويج أمهية إنشاء جلنة فرعية جديدة إلدارة مصايد األمساك ألسباب عدة:أخرى، عندما أو 

إبجراء مناقشة معم قة خبصوص املواضيع العديدة اليت تستحقها، مثل اخلطوط التوجيهية ال تسمح للجنة مصايد األمساك 
ا للجنة بتناول لفرعية اجلديدة إلدارة مصايد األمساك أن يسمح أيضً ومن شأن إنشاء اللجنة ا (2)الطوعية ألداء دولة العلم؛ 

اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق بشكل منتظم ومناقشة املسائل املبدئية واملواضيع 
بار أن عدة أعضاء أعربوا عن ومع األخذ بعني االعت (3)الشاملة لعدة قطاعات، من قبيل تغري املناخ واألمن الغذائي؛ 

أتييدهم لتعزيز حوكمة احمليطات، من شأن إنشاء اللجنة الفرعية اجلديدة إلدارة مصايد األمساك أن يكون مفيًدا ابلنظر إىل 
  .3تعقيد حوكمة احمليطاتتزايد مدى 

ع املكتب وآخذة بعني وابالستناد إىل اقرتاح النرويج، "طلبت اللجنة من األمانة أن تعمد، ابلتعاون الوثيق م -4
االعتبار القواعد اإلجرائية إلنشاء األجهزة الفرعية، إىل إعداد اقرتاح بشأن إمكانية إنشاء جلنة فرعية جديدة خمتصة إبدارة 

دت اللجنة على وشد   عرض على الدورة املقبلة للجنة مصايد األمساك لكي ينظر فيه األعضاء.مصايد األمساك، على أن ي  
يفص ل االقرتاح خمتلف اجلوانب ذات الصلة، مبا يف ذلك التداعيات املالية واإلدارية واالختصاصات لتلك اللجنة ضرورة أن 

الفرعية، مبا يف ذلك حتديد السبل الكفيلة بتحقيق الكفاءة وتفادي ازدواجية العمل مع اللجان الفرعية األخرى التابعة للجنة 
ا من جدول األعمال بشأن ا دائمً ن بندً نة فرعية من هذا القبيل ميكن أن تتضم  وأشارت اللجنة إىل أن جل مصايد األمساك.

وينبغي إاتحة الوثيقة قبل ستة أشهر على األقل  من انعقاد الدورة الرابعة والثالثني للجنة  مصايد األمساك الصغرية النطاق.
 .4مصايد األمساك"

، 2018يوليو/متوز  13قد يف والثالثني للجنة مصايد األمساك الذي ع  وخالل االجتماع األول ملكتب الدورة الرابعة  -5
 أثريت النقاط الرئيسية التالية:

 معاجلة مسألة إنشاء جلنة فرعية جديدة يف اجتماعات املكتب املقبلة؛ 
  وتوضيح ما مت اإلعراب عنه بشأن هذه املسألة خالل الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك؛ 

                                                      
 والياابن واهلند واألرجنتني والوالايت املتحدة األمريكية وسانت كيتس ونيفيس وجنوب أفريقيا والصومال. وآيسلندابدعم من السنغال  1
 (.1249FIAP/R) 2018يوليو/ متوز  13-9من تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك، روما،  11الفقرة  2
ا، يف حني أعرب بعض األعضاء )جنوب ييدمها القوي، وأعربت بلدان آخرى كثرية عن أتييدها أيضً أعربت الوالايت املتحدة األمريكية والياابن عن أت 3

املسألة، السودان والكويت( عن بعض الشواغل. وطلب عدد قليل من األعضاء )االحتاد األورويب ونيوزيلندا والصني وأفغانستان( املزيد من النظر يف 
 سيما فيما يتعلق ابللجنتني الفرعيتني القائمتني، واآلاثر املالية واإلدارية، والعملية القانونية الواجب اتباعها.سيما فيما يتعلق ابالختصاصات، وال  ال
 .(1249FIAP/R) 2018يوليو/ متوز  13-9من تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك، روما،  128الفقرة  4
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 اد خطوط عريضة للوثيقة، تعرض على الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك؛وإعد 
  ودراسة اخليارات املتاحة؛ 
 .وإعداد ملخص للمناقشات والنتائج ذات الصلة للدورة الثالثة واألربعني للجنة مصايد األمساك 

الدورة الرابعة والثالثني للجنة، أنشأت  الرئيس خالل االجتماع األول ملكتبالذي تقدم به قرتاح الوبناًء على ا -6
األمانة فريق مهام داخلي ملعاجلة القضااي والتوصيات ذات الصلة. وخالل االجتماع الثاين للمكتب الذي عقد 

اقرتاح إنشاء جلنة فرعية يف لبحث ل، اقرتح فريق املهام الداخلي إنشاء فريق مهام مشرتك 2018نوفمرب/تشرين الثاين  29 يف
سند إليه االختصاصات إلدارة مصايد األمساك )فريق املهام املشرتك( مع ممثلي مكتب الدورة الرابعة والثالثني، وت   جديدة
 التالية: 
 حتليل املناقشات ذات الصلة اليت جرت خالل الدورة الثالثة والثالثني وبعدها؛ 
 ،ومعاجلة القضااي الكامنة وراء االقرتاح قيد  وحبث اخليارات احملتملة املتاحة، مبا يف ذلك إنشاء جلنة فرعية جديدة

املرتتبة عن  النظر، مبا يشمل العالقة مع األجهزة القائمة، والعمليات القانونية ذات الصلة، واآلاثر اإلدارية واملالية
 ؛ ذلك

 ظر واقرتاح أفضل السبل للمضي قدًما لكي يواصل مكتب الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك الن
 املسألة. يف

 -ووافق االجتماع الثاين للمكتب على إنشاء فريق مهام مشرتك مع ممثلي املكتب )شيلي ونيوزيلندا والنرويج  -7
بوصفها اجلهات األصلية اليت قدمت االقرتاح على حنو ما اقرتحته آيسلندا( واألمانة العامة، مع االختصاصات اليت اقرتحتها 

مارس/ آذار  26و  25شرتك مشاورات غري رمسية على النحو التايل: االجتماع األول يومي األمانة. ونظم فريق املهام امل
. وع رضت على مكتب الدورة الرابعة والثالثني يف اجتماعه الثالث 62019يونيو/حزيران  14واالجتماع الثاين يوم  5؛2019

ل إىل توافق يف اآلراء بشأن واليت تفيد أبنه تعذر التوص   ل إليهاالتوص   النتائج اليت مت   2019يونيو/حزيران  20لذي عقد يف ا
 .املطروحة اخليارات

ا، وطلب إىل وقر ر االجتماع الثالث للمكتب تنظيم االجتماع الثالث لفريق املهام املشرتك مبشاركة أوسع نطاقً  -8
وأية أسئلة إضافية ترد من أسئلة من يف اجتماعات فريق املهام املشرتك ثري حىت اآلن أ  ما على  األمانة إعداد وثيقة للرد  

  أعضاء املكتب.
حيث قدمت األمانة ورقة غري رمسية  7 2019 سبتمرب/أيلول 23وع قد االجتماع الثالث لفريق املهام ملشرتك يوم  -9

التوصل إىل أي توافق يف اآلراء بشأن اخليارات املقرتحة. وأوصى االجتماع الثالث لفريق املهام املشرتك أبن  جديدة. ومل يتم  
تواصل اللجنة يف دورهتا الرابعة والثالثني العملية التشاروية، مبا يف ذلك استعراض العملية احلالية للجنة، بطريقة أوسع نطاقًا 

 وأكثر شفافية.
 

                                                      
 .COFI/2020/SBD.1باره الوثيقة ميكن االطالع على حمضر االجتماع ابعت 5
 .COFI/2020/SBD.1ميكن االطالع على حمضر االجتماع ابعتباره الوثيقة  6
 .COFI/2020/SBD.3ميكن االطالع على حمضر االجتماع ابعتباره الوثيقة  7



4 COFI/2020/10 

 

  صايد األمساك واللجنتني الفرعيتني القائمتنيدور جلنة م -اثنياا
تشكل جلنة مصايد األمساك التابعة للمنظمة أهم منتدى دويل على املستوى العاملي ملناقشة السياسات واعتماد  -10

 أن قضااي مصايد األمساك أصبحت اآلن مدرجة يف قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. إال   يةصكوك سياسات
جدول أعمال العديد من املنظمات الدولية، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، حيث توضع السياسات. ويعترب تزايد على 

ا أنه جيب تعزيز دور اللجنة بوصفها املنرب االهتمام مبصايد األمساك مسألة إجيابية يف حد ذاهتا. ولكن ذلك يعين أيضً 
ارة مصايد األمساك اليوم حتدايت أكثر تعقيدا مم ا كان عليه األمر يف املاضي. الرئيسي لوضع صكوك معيارية عاملية. وتواجه إد

 الفنية بشأن إدارة مصايد األمساك على الصعيد العاملي.     اتد على املناقشيشدالولذلك، يتعني على اللجنة 
من أجل القيام مبا  ك، وذل1965يف عام اليت عقدت وقد أنشئت اللجنة يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر املنظمة  -11

 يلي:
  مج عمل املنظمة يف جمال مصايد األمساك وتنفيذها،اناستعراض بر  
  وإجراء استعراضات عامة دورية ملشاكل مصايد األمساك ذات الطابع الدويل وتقييم هذه املشاكل وحلوهلا

  املمكنة هبدف االضطالع بعمل متضافر من جانب الدول واملنظمة واألجهزة احلكومية الدولية األخرى؛ 
  املدير العام، أو تلك املدرجة على مبصايد األمساك حييلها إليها اجمللس أو خاصة واستعراض مسائل حمددة أيضا

جدول أعماهلا بناًء على طلب دولة عضو طبقا ألحكام الالئحة الداخلية للجنة، ورفع توصيات حسبما تراه 
 مناسب؛

  من الدستور  14والنظر يف مدى استصواب إعداد معاهدات دولية وعرضها على الدول األعضاء مبقتضى املادة
  وليني الفعالني يف جمال مصايد األمساك على الصعيد العاملي؛لضمان التعاون والتشاور الد

 8وتقدمي تقارير إىل اجمللس، أو إسداء املشورة للمدير العام، حسب االقتضاء، بشأن املسائل اليت تنظر فيها اللجنة . 
ئيسية املتعلقة مبصايد املنتدى احلكومي الدويل العاملي الوحيد لدراسة القضااي الدولية الر عتبارها وتساعد اللجنة، اب -12

 دراستهااألمساك وتربية األحياء املائية، يف قيادة وتوجيه املناقشات السياساتية والفنية الرفيعة املستوى بشأن القضااي اليت سبق 
بشكل معم ق يف اللجان الفرعية. ويالحظ ذلك بوضوح عند التعامل مع مسأليت التجارة وتربية األحياء املائية، ولكن ليس 

ابلنسبة إىل ، كما هو احلال من هذا القبيل ا فيه الكفاية ابلنسبة إىل إدارة مصايد األمساك. ونظرًا لعدم وجود جهاز فينمب
نقاًشا فنًيا معم ًقا بشأن إدارة مصايد األمساك أيًضا، أن جتري اللجنة من التجارة وتربية األحياء املائية، كان من املتوقع 

تعزيز حوكمة احمليطات واملياه الداخلية. وقد تشري اخلربة املكتسبة من اللجنتني لدة بلدان أعضاء ع أتييدسيما مع مراعاة  وال
تيحا الوقت يف اللجنة ملناقشة يالفرعيتني القائمتني إىل أهنما أاتحتا فرصة ملعاجلة املسائل الفنية مبزيد من التعم ق وميكن أن 

 املزيد من القضااي املتصلة ابلسياسات.
مشارًكا يف  725ارتفع مستوى املشاركة يف اجتماعات اللجنة على حنو كبري مع مرور الوقت، إذ مت تسجيل وقد  -13

(. كما ارتفع عدد املراقبني الذين يشاركون يف اجتماعتها، بنفس املستوى إىل حد ما. وعادة ما 1)املرفق  2018دورة عام 
 التباين من سنة إىل أخرى.حدوث بعض بلًدا، مع بعض  120و 110يرتواح عدد البلدان اليت تكون ممثلة ما بني 

                                                      
8 http://www.fao.org/3/46140E/46140e0c.htm # جلنة مصايد األمساك  -من الدستور  5تعديل املادة 
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مشارًكا يف عام  23إىل  2012مشارًكا يف عام  15على مستوى الوزراء تبايًنا كبرياً: من  9ويتباين عدد املشاركني -14
الفرتة . وعند النظر إىل املشاركة خالل 10 2018مشارًكا يف عام  16، وبعد ذلك إىل 2016مشارًكا يف عام  24، إىل 2014
يبدو من احملتمل أن املشاركة ترتبط ارتباطًا وثيًقا ابملواضيع املدرجة إال  أنه ، ال ميكن مالحظة أي منط معني. 2001-2018

ا ا نظرً جرت العادة على أن يكون احلضور الوزاري يف اللجان الفنية للمنظمة حمدودً  ولكنعلى جدول أعمال اللجنة. 
   للطابع الفين جلدول األعمال. 

 ويتألف جدول أعمال اللجنة عادة من ثالثة مكوانت، وهي: -15
  البنود اإلجرائية: االفتتاح الرمسي، واعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة ابلدورة، وتعيني جلنة الصياغة

 وانتخاب مكتب اللجنة للدورة املقبلة، وموعد ومكان انعقاد الدورة املقبلة، واعتماد التقرير؛
 دائمة: حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل، والتقدم احملرز يف تنفيذ مدونة السلوك بشأن والبنود ال

الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة، واعتماد تقارير اللجنتني الفرعيتني، وعرض برانمج العمل وامليزانية إلدارة 
 ج العمل املتعدد السنوات؛ مصايد األمساك لفرتة السنتني املقبلة إضافة إىل برانم

  :من القضااي، مبا يف ذلك الصيد غري القانوين دون إبالغ  اعاجلت اللجنة، يف دوراهتا السابقة، عددً لقد والقضااي
ودون تنظيم، ومصايد األمساك صغرية النطاق والعمليات العاملية واإلقليمية يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء 

ة التنمية املستدامة القضااي الشاملة لعدة قطاعات، مثل تغري املناخ والتنوع البيولوجي والتغذية وخطاملائية. وتعترب 
  من جماالت الرتكيز أيضا.، 2030لعام 

وعلى وجه اخلصوص، فإن زايدة االهتمام ابلقضااي الشاملة لعدة قطاعات تفرض ضغطًا أكرب على اللجنة، مم ا  -16
  للمسائل املتصلة مبصايد األمساك، حىت وإن كان ذلك مع عقد جلسات مسائية ال مفر منها.يعين ضمًنا إاتحة وقت أقل 

واللجنة الفرعية املختصة برتبية  12، مها اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك11ا جلنتان فرعيتانولدى اللجنة حاليً  -17
من الالئحة العامة للمنظمة  30من املادة  10ا للفقرة على التوايل، وفقً  2001و 1985اللتان أنشئتا عامي  13األحياء املائية

  جنة. من الالئحة الداخلية لل   7واملادة 
اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك واللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية وواليتان تلقى على عاتق و  -18

ألفقية للتجارة الدولية، تغطي اللجنة الفرعية املختصة بتجارة (. ومع مراعاة اجلوانب ا2حمدداتن واختصاصات حمددة )املرفق 
األمساك اجلوانب الفنية واالقتصادية املنطبقة على كل من تربية األحياء املائية ومصايد األمساك. بينما جتسد اللجنة الفرعية 

 اء املائية.املختصة برتبية األحياء املائية املسائل الفنية والسياساتية املتعلقة برتبية االحي

                                                      
 ويشمل ذلك الوزراء ونواب الوزراء ووكالء الوزارة من العواصم. 9

، عدد كبري من الواثئق الفنية ذات الصلة 2018من املثري لالهتمام بشكل خاص مالحظة أنه كان مدرًجا على جدول أعمال اللجنة، يف عام  10
 مبصايد األمساك الطبيعية.

أجهزة فرعية أنشئت وفًقا للفقرة  10فعلى سبيل املثال، لدى جلنة مشاكل السلع  -ألجهزة الفرعية توجد يف املنظمة جلان أخرى هلا عدد أكرب من ا 11
ميكن االطالع  عليها على العنوان التايل:   -من الالئحة الداخلية للجنة  7من الالئحة العامة للمنظمة واملادة  30من املادة  10

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/ccp/ar/ 
bodies-matter/statutory-subject-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-ميكن االطالع  عليها على العنوان التايل:  12

details/ar/c/491/?no_cache=1 
bodies-matter/statutory-subject-fao/govbodies/gsbhttp://www.fao.org/un-ميكن االطالع  عليها على العنوان التايل:  13

details/ar/c/490/?no_cache=1 
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وتساهم مناقشات اللجنتني الفرعيتني القائمتني يف جودة املناقشات الدائرة يف جلنة مصايد األمساك. فإذا مل تكن  -19
يد األمساك أن تقر ببساطة تقاريرها، مم ا يوفر قدرًا كبريًا اهناك مسألة خالفية على مستوى اللجنة الفرعية، ميكن للجنة مص

ني الفرعيتني تنت هناك أي مسألة تستدعي إجراء مناقشة يف جلنة مصايد األمساك، ميكن للجنإذا كايف حني من الوقت. 
 جلنة مصايد األمساك، إضافة إىل التقارير.  ها تعد  القيام بذلك يف وثيقة منفصلة 

ولكن هناك بعض القضااي الفنية اليت ال تغطيها اللجنتان الفرعيتان القائمتان. وهي تشمل، على سبيل الذكر  -20
احلصر، الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، ومصايد األمساك صغرية النطاق والعمليات العاملية واإلقليمية يف  ال

 بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة يف جمال إدارة مصايد األمساك. جمال إدارة مصايد األمساك، وتنفيذ مدونة السلوك
 

موجز مناقشات اجتماعات فريق املهام املشرتك املعين ابلبحث يف اقرتاح إنشاء جلنة  -اثلثاا
  فرعية جديدة إلدارة مصايد األمساك

ليت اقرتحت ونوقشت، توصل فريق ل إىل أي توافق يف اآلراء بشأن اخليارات ار فيه التوص  يف الوقت الذي تعذ   -21
 املهام املشرتك إىل النقاط التالية املتفق عليها إلجراء املزيد من املشاورات:

  يتعني على اللجنة الرتكيز بشكل أكرب على القضااي االسرتاتيجية والسياساتية لدعم دورها كجهة رائدة يف القضااي
ما يف ما خيص مصايد األمساك الطبيعية. ولذلك، فهي حتتاج إىل الفنية العاملية املتعلقة مبصايد األمساك، وال سي

 تعزيز دورها وحتسينه ابعتبارها جهازًا لصنع القرار يف جمال السياسات؛ 
  وينبغي معاجلة العمل املتعلق إبدارة مصايد األمساك الطبيعية بشكل مناسب على املستوى الفين من أجل السماح

 ااي االسرتاتيجية والسياساتية؛للجنة بزايدة الرتكيز على القض
 وينبغي احلفاظ على الزخم إلجياد حل ملموس لضمان حتقيق ذلك على حنو أفضل؛ 
  وميكن أن تعود إعادة ترتيب اإلطار احلايل و/أو إنشاء جلنة فرعية جديدة ممكنة ابلفائدة عند التحضري لعمل جلنة

 مصايد األمساك واملناقشات الفنية بشأن مصايد األمساك؛
 ز ا، حبيث يتم تناول املواضيع يف اجلهازدواجية يف املواضيع املعاجلةأي  وينبغي أال  تكون هناك بني األجهزة الرائسية

وبنود جدول  األنسب لكل موضوع، مع مراعاة اختصاصات اللجنتني الفرعيتني القائمتني وجلنة مصايد األمساك
  مصايد األمساك الطبيعية من قبل جلنة مصايد األمساك؛، وذلك هبدف حتسني الكفاءة يف معاجلة قضااياأعماهل

  وينبغي لتحسني عمل اللجنة يف ما يتعلق مبصايد األمساك الطبيعية أن أيخذ يف االعتبار السبل الكفيلة بتعزيز
 العالقة مع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك، مبا يف ذلك عدم ازدواجية العمل على الصعيد اإلقليمي؛

  ( يف حال مت االتفاق النظام الستعراض دوري )كل مخس سنوات مثاًل مبوجبها وينبغي اعتماد آلية للتقييم، خيضع
 على إنشاء اللجنة الفرعية اجلديدة؛

  إىل حني اختيار اخليار املناسب، النظر يف إنشاء آلية متويل لتيسري مشاركة البلدان النامية يف املناقشات  ،ميكنو
 ستجري يف اللجنة الفرعية اجلديدة.الفنية اليت 

دت ط الضوء على اآلاثر املرتتبة عن التكاليف والتمثيل/التوظيف. وأك  ل   وخالل اجتماعات فريق املهام املشرتك، س   -22
يف متابعة عدد أكرب من االجتماعات. ولذلك،  ،من حيث املوارد املالية والبشرية ،ا أهنا ستواجه صعوابتبعض الوفود أيضً 
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 تكلفة مشاركة املندوبني، وال سيما ابلنسبة إىل البلدان النامية؛( 1)أن أيخذ التحليل يف املستقبل يف االعتبار ينبغي 
 .خصائصمن  تناوهلا املواضيع اليت سيتم   ما تتميز به ىلإواحلاجة إىل إشراك خرباء قطريني خمتلفني، نظراً  (2)

 اخليارات التالية: خالل اجتماعات فريق املهام املشرتك، ،اقرتحتكما  -23
اللجنة الفرعية املختصة بتجارة  -اخليار ألف: تعزيز استخدام األجهزة القائمة )جلنة مصايد األمساك واللجنتان الفرعيتان 

 األمساك واللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية(
  ني الفرعيتني؛تبعد دورة إحدى اللجنت عقد إجراء مناقشات بشأن مسألة إدارة مصايد األمساك يف دورة منفصلة 
  ني الفرعيتنيتبعد دورة إحدى اللجنت عقد إجراء مناقشات بشأن مسألة إدارة مصايد األمساك يف دورة منفصلة ،

 ؛للجنة مصايد األمساك، إذا لزم األمر أقصر دورة عقد مع
  العامة خالل دورة جلنة مصايد واحلفاظ على الوضع الراهن ومناقشة مسألة إدارة مصايد األمساك يف اجللسة

 األمساك.
اخليار ابء: اإلبقاء على جلنتني فرعيتني، ولكن مع إعادة ترتيب االختصاصات، حسب االقتضاء، إلدراج مسألة إدارة 

 مصايد األمساك الطبيعية يف إحدى اللجان الفرعية.
 .اخليار جيم: إنشاء جلنة فرعية حمددة وجديدة تعىن إبدارة مصايد األمساك

وي قرتح إجراء حتليل أكثر مشواًل وتعمًقا هلذه اخليارات، ابالستناد إىل االجتماعات املقبلة لفريق املهام املشرتك،  -24
الدورة اخلامسة والثالثني للجنة مصايد األمساك، مبا يف ذلك رفع تقارير  حىت انعقادومبشاركة أوسع نطاقا بطريقة شفافة، 

 .مصايد األمساك ةة عن النتائج إىل مكتب جلنمرحلي  
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 (1)املرفق 
 الجتماعات وامليزانيات

اليف يقدم هذا املرفق معلومات عن املشاركة يف اجتماعات جلنة مصايد األمساك واللجنني الفرعيتني احلاليتني والتك -1
   .ذات الصلة

 االجتماعات
معلومات عن االجتماعات. وال يعكس عدد املشاركني سوى عدد األشخاص الذين  3إىل  1ترد يف اجلداول من  -2

 هلم احلضور.   تعذر عليهم . وال يشمل املندوبني املسج لني مسبًقا ولكن حضروا فعاًل 
مشارًكا يف  725ل ج   يف الدورات األخرية، إذ س  جلنة مصايد األمساك وقد ارتفع مستوى املشاركة يف اجتماعات  -3

بلًدا، مع  120و 110. كما ارتفع عدد املراقبني. وعادة ما يرتواح عدد البلدان اليت تكون ممثلة ما بني 2018دورة عام 
 بعض التباين من سنة إىل أخرى.حدوث 

، 2016و 2014مشاركاً يف عامي  130وابلنسبة إىل اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك، جتاوز عدد املشاركني  -4
يف بوسان، كوراي اجلنوبية، أدىن بكثري؛  ت ع قديتال 2017عام  دورةاملشاركة يف يف حني كان مستوى بلداً.  50 مث لوا قرابة

ويعزى جزء من ذلك إىل الوضع املتوتر آنذاك يف شبه اجلزيرة الكورية، مم ا أدى إىل قيام بعض البلدان بفرض قيود على 
 السفر.

، 2015لفرعية املختصة برتبية األحياء املائية، ترواح عدد املشاركني، حىت عام وابلنسبة إىل اللجنة ا -5
يف روما، سج ل عدد  ت دورة اللجنة، عندما ع قد2017ا يف املتوسط. ويف عام بلدً  50مث لوا ا، مشاركً  120و 100 بني

 ا.    بلدً  89ا من مشاركً  190املشاركني رقماً قياسياً بلغ 
 الدورات العشر األخرية -جلنة مصايد األمساك اجتماعات : 1اجلدول 

عدد املشاركني على   عدد البلدان األعضاء جمموع عدد املشاركني السنة
 املستوى الوزاري )*(

 عدد املراقبني

2018 725 107 16 104 
2016 642 113 24 84 
2014 634 110 23 77 
2012 530 120 15 70 
2011 564 115 17 77 
2009 523 110 9 73 
2007 560 121 14 72 
2005 507 129 22  67 
2003 401 120 14  67 
2001 406 106 7  59 

 من العواصم.املوفدين يشمل ذلك الوزراء ونواب الوزراء ووكالء الوزارة * 
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 الدورات السبع األخرية -: اجتماعات اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك 2اجلدول 
 عدد املراقبني عدد البلدان األعضاء جمموع عدد املشاركني املكان السنة

 4 34 81 بوسان 2017

 15 47 134 أكادير 2016

 14 53 131 برغني 2014

 8  40 94 حيدر أابد 2012

 9  38 99 بوينس آيرس 2010

 10 52 107 برمين 2008

 20 61 157 سانتياغو دي كومبوستيال 2006

 

 الدورات التسع األخرية -اللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية : اجتماعات 3اجلدول 
 عدد املراقبني عدد البلدان األعضاء جمموع عدد املشاركني املكان السنة

 17 89   190 روما 2017

 9  49 98  برازيليا 2015

 10 51 121 سان بطرسربغ 2013

 10 47 109 كيب اتون 2012

 6  58 149 بوكيت 2010

 10 38 92  بويرتو فاراس 2008

 9  48 103 نيودهلي 2006

 8  64 113 تروندهامي 2003

 10 49 105 بيجني 2002

 

 امليزانيات
دوالر أمريكي لكل منها،  000 500جتاوزت تكاليف استضافة الدورات األربع األخرية للجنة مصايد األمساك  -6
 خبدمات الرتمجة التحريرية والفورية والطباعة.  ا تقريبً يف املائة منها  90نسبة  ترتبطاو 
جلنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية دورة وترتاوح التكلفة العامة للبلد املضيف ل -7

دوالر أمريكي، مبا يشمل سفر موظفي املنظمة واملرتمجني الفوريني، ورواتب املرتمجني الفوريني  000 300و 000 250 بني
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مر ذاته ابلنسبة إىل واثئق اللجنة الفرعية إىل اللغات الرمسية اخلمس للمنظمة واملسائل اللوجستية احمللية. واألوترمجة مجيع 
 البلدان النامية.  حلضور مشاركني من عقد يف روما، بدون تكاليف السفر. ولكن ذلك ال يشمل دعم السفر ذي ياالجتماع ال

ر ميزانية اجتماع يعقد يف املقر الرئيسي مببلغ قد  بتجارة األمساك، ت  اللجنة الفرعية املختصة  ا يف ما خيص  وأم   -8
عقد يف بلد مضيف، مع اإلشارة إىل أن انعقاد دوالر أمريكي الجتماع ي   000 340دوالر أمريكي، ومببلغ  000 235

تغطية لدعم ن أي الفوريني وال عتكاليف سفر ملوظفي املنظمة واملرتمجني نه أية رتتب عتاالجتماعات يف املقر الرئيسي ال 
 تكاليف سفر املشاركني من البلدان النامية.  

دوالرًا  3 750بلًدا بتكلفة يبلغ متوسطها  20 املشاركني منامليزانية الدعم املقدم لتغطية تكاليف سفر تتضمن و  -9
 أمريكًيا للشخص الواحد.   

أعلى ة التحريرية والفورية ابلنسبة للجنة مصايد األمساك وجتدر اإلشارة إىل أن التكاليف اإلمجالية خلدمات الرتمج -10
 للجنتني الفرعيتني، ويعزى ذلك ابألساس إىل اخنفاض عدد الواثئق اليت يتم إعدادها للجنتني الفرعيتني.  من تلك اخلاصة اب
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 (2)املرفق 
 اختصاصات اللجنني الفرعيتني القائمتني

 14األمساكاللجنة الفرعية املختصة بتجارة 
تكون اللجنة الفرعية مبثابة منتدى للمشاورات الىت تتناول اجلوانب التقنية واالقتصادية للتجارة الدولية ىف األمساك  -1

 ييلوسوف تتضمن أعمال اللجنة الفرعية ما  ومنتجات املصايد، مبا ىف ذلك اجلوانب ذات الصلة ابإلنتاج واالستهالك.
 على وجه اخلصوص:

 دورية بشأن حالة أسواق السلع السمكية الرئيسية وتوقعاهتا تغطي كافة العوامل اليت تؤثر فيها؛ إجراء استعراضات 
 مناقشة مشاكل معينة ىف جمال التجارة ىف األمساك وحلوهلا املمكنة استنادا إىل دراسات خاصة؛ 
 وصياغة توصيات من أجل مناقشة التدابري املالئمة لتعزيز التجارة الدولية ىف جمال األمساك ومنتجات املصايد ،

 حتسني مشاركة البلدان النامية ىف هذه التجارة، مبا ىف ذلك اخلدمات املتصلة هبا؛
  ،وضع توصيات لتعزيز موصفات اجلودة الدولية وحتقيق التوافق بني إجراءات ولوائح مراقبة اجلودة والتفتيش عليها

 غذية والزراعة ملنظمة الصحة العاملية؛ابالشرتاك مع هيئة الدستور الغذائي التابعة ملنظمة األ
  إجراء املشاورات وصياغة التوصيات فيما يتعلق بتنمية السلع السمكية القابلة للبقاء اقتصاداي، مبا يف ذلك طرق

 التجهيز وحتسني املنتجات وإنتاج املنتجات النهائية يف البلدان النامية.
 15الفرعيةاللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية 

"توفر اللجنة الفرعية منتدى للمشاورة واملناقشة بشأن تربية األحياء املائية، وتقدمي املشورة للجنة مصايد األمساك  -2
فيما يتعلق ابملسائل الفنية ومسائل السياسات املرتبطة برتبية األحياء املائية، وبشأن العمل الذي تضطلع به املنظمة يف جمال 

 وعلى وجه خاص تقوم اللجنة الفرعية مبا يلي: املائية.موضوع تربية األحياء 
 حتديد ومناقشة القضااي واالجتاهات الرئيسية يف جمال تنمية تربية األحياء املائية يف العامل؛ 
  حتديد تلك القضااي واالجتاهات موضع االهتمام الدويل وتستوجب العمل ألجل زايدة املسامهة املستدامة لرتبية

 يف األمن الغذائي، والتنمية االقتصادية وختفيف وطأة الفقر؛ األحياء املائية
 :التوصية ابلعمل الدويل ملعاجلة احتياجات تنمية تربية األحياء املائية والقيام، يف هذا الصدد، مبا يلي 

من  تقدمي املشورة بشأن آليات إعداد وتوجيه وتنفيذ برامج العمل احملددة، وكذلك بشأن املسامهات املنتظرة (1)
تقدمي املشورة بشأن االتصال ابلفئات واملنظمات األخرى ذات الصلة، بغرض تدعيم تنسيق  (2) الشركاء؛

تقدمي املشورة بشأن تعزيز التعاون الدويل ملساعدة  (3)السياسات واألعمال واملوافقة عليها، حسبما كان مالئما؛ 
 يد.البلدان النامية على تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرش

 تقدمي املشورة بشأن إعداد استعراضات فنية والقضااي واالجتاهات ذات األمهية الدولية؛ 
  معاجلة أي مسائل حمددة تتعلق برتبية األحياء املائية حييلها إليها أعضاؤها، أو جلنة مصايد األمساك، أو املدير

 العام ملنظمة األغذية والزراعة.
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