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جلنة مصايد األمساك
الدورة الرابعة والثالثون
 5-1فرباير/شباط 2021

برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة مصايد األمساك :التقرير املرحلي عن برانمج العمل
املتعدد السنوات للفرتة  2021-2018ومشروع برانمج العمل املتعدد السنوات
للفرتة 2023-2020
املوجز
تعرض هذه الوثيقة التقرير املرحلي عن برانمج العمل املتعدد السن ن نننواة للانة مألن ن ننليد ا) لل رتاللانة لل
 2021-2018ومش ن ن ن ننروع برانمج العمل املتعدد الس ن ن ن نننواة لل  2023-2020اللذين أعدهتمل ا)ملنة ابلتش ن ن ن ننلو مع
مكتب اللانة.

اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة

إن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي:




النظر يف هذا التقرير املرحلي وفقل )هدافهل العلمة وواليتهل والنتلئج وخطة العمل وأسننلليب العمل املق حة
اخللصة هبل ،الوا د يف برانمج العمل املتعدد السنواة املوافق عليه لل 2021-2018؛
وإقرا برانمج العمل املتعدد السنواة املق ح لل  ،2023-2020على حنو مل هو وا د يف املرفق.

ميكن توجيه أي است سل اة بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيّد
مسؤول أول عن مألليد ا) لل
الربيد اإللك وينHiromoto.Watanabe@fao.org :
Hiromoto Watanabe

ميكن االطالع على الواثئق على موقع املنظمة www.fao.org

ND288 /A
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معلومات أساسية
وافق ننل اللان ننة ،خالل دو هتننل الث ننللث ننة والثالثي املعقود يف يوليو و  ،2018على التقرير املرحلي عن برانمج
-1
العمل املتعدد السنواة لل  2019-2016ومشروع برانمج العمل املتعدد السنواة لل .2021-2018
التقرير املرحلي عن برانمج العمل املتعدد السنوات للفرتة 2021-2018

ألف -النتائج املنشودة للفرتة
-2

2021-2018

استعراض حللة مألليد ا) لل وتربية ا)حيلء امللئية يف العلمل

عرض على جلنة مأل ن ن ننليد ا) لل يف دو هتل الثللثة والثالثي تقرير حللة مأل ن ن ننليد ا) لل وتربية ا)حيلء امللئية يف
رتأ
ُ
العلمل لعلم  2018الذي أاتح أسلسل متينل لتوجيهلهتل وقرا اهتل.
وعرض ن ن ننل على اولت يف دو ته الس ن ن ننتي بعد امللئة وعلى املؤ ر يف دو ته ا لدية وا) بعي ،توص ن ن ننيلة واضن ن ن ن ة
رتب
ُ
ودقيقة ومتوافق عليهل تستند إىل املعلوملة احملدثة بشأن حللة مألليد ا) لل وتربية ا)حيلء امللئية يف العلمل.
وصد تقرير حللة مألليد ا) لل وتربية ا)حيلء امللئية يف العلمل لعلم  2020يف  8يونيو حزيران .2020
رتج
-3

وضع االس اتياية وحتديد ا)ولواية وختطيط امليزانية

وفّرة قرا اة جلنة مأل ننليد ا) لل وتوص ننيلهتل يف دو هتل الثللثة والثالثي أس ننلس نل متينل للمالت يف دو ته الس ننتي
رتأ
بعد امللئة ليق ّدم التوصيلة ويتّخذ قرا اة بشأن االس اتياية وحي ّدد ا)ولواية ابإلضلفة إىل ختطيط امليزانية.
رتب وأجري اس ننت يلن املنظمة اخللن بتن يذ مدونة الس ننلول بش ننأن الأل ننيد الرئ ننيد الذي يش ننمل أس ن ن لة تكميلية لرفع
التقل ير عن مؤئراة أهداف التنمية املستدامة وأهداف أيتشي للتنوع ال يولوجي.
ومت توفري القرا اة والتوصن ن ننيلة الألن ن ننلد عن اللانة ال رعية املختألن ن ننة بتال ا) لل واللانة ال رعية املختألن ن ننة
رتج
ب بية ا)حيلء امللئية لكي تستعرضهل اللانة وتوافق عليهل.
ومت اس ننتعراض برانمج العمل وامليزانية يف ملا مأل ننليد ا) لل وتربية ا)حيلء امللئية ،ومت توفري التوص ننيلة بش ننأن
رتد
االس اتيايلة وا)ولواية لأليلغة الربامج وامليزانية يف ملا مألليد ا) لل وتربية ا)حيلء امللئية.
-4

إسداء املشو بشأن املسلئل العلملية التنظيمية واملتأللة ابلسيلسلة

وفّرة قرا اة جلنة مألن ن ننليد ا) لل وتوصن ن ننيلهتل يف دو هتل الثللثة والثالثي أسن ن ننلس ن ن نل متينل للمؤ ر يف دو ته ا لدية
رتأ
وا) بعي ليق ّدم التوصيلة ويتّخذ قرا اة بشأن السيلسلة واملسلئل التنظيمية العلملية.
رتب ومت اسن ننتعراض حللة الألن ننكول الدولية ةاة الألن ننلة يف ملالة اختألن ننلن اللانة ومت تقدل التوصن ننيلة من أجل
تيسري تن يذ هذه الألكول.
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ابء  -فعالية ختطيط عمل اللجنة
ّكنل اللانة ب ضل املداوالة اليت جرة خالل دو هتل الثللثة والثالثي من صيلغة تقرير موجز ،يتضمن قرا اة
-5
وتوصيلة حم ّدد موجهة حنو اإلجراءاة ،وسيعرض هذ التقرير على اولت واملؤ ر.
وقد اق ح عدد من ا)عضننلء يف املكتب إلءلء التقرير الذي يألنند على ئننكل تقرير منظمة ا)غذية والز اعة عن
-6
مألن ن ننليد ا) لل وتربية ا)حيلء امللئية الذي ميثّل بكل بسن ن ننلطة نسن ن ننخة مطلبقة للتقرير الذي يألن ن نند بشن ن ننكل واثئق املؤ ر
وينام عنه تكلليف إضلفية.
أقرة اللان ن ننة ،يف دو هت ن ننل الث ن ننللث ن ننة والثالثي ،التقرير املرحلي عن برانمج العم ن ننل املتع ن نندد الس ن ن ن ن ن نننواة لل
-7
وّ
 2019-2016ووافقل على برانمج العمل املتعدد السنواة لل .2021-2018
-8

مت ،ابلتشلو الوثيق مع مكتب اللانة ،إعداد جدول أعملل الدو الرابعة والثالثي للانة.

وأتي ننل وثيقننة العمننل ا)وىل رت COFI/2020/10للنندو الرابعننة والثالثي للانننة على املوقع اإللك وين اخلننلن
-9
يف  5فرباير ئ لط  ،2020أي ق ل 21يومل من انتهلء املهلة اليت حددهتل اللانة يف دو هتل الثللثة والثالثي ،أي ستة أئهر
ق ل انعقلد الدو الرابعة والثالثي للانة .ويف مل يتعلق ابلواثئق ا)خرى اخللصة ابلدو الرابعة والثالثي للانة ،حدد أمي
اللانة املوعد النهلئي لوضع الواثئق يف صيءتهل النهلئية حبلول هنلية مل س آةا  ،2020مل يعطي مهلة منية كلفية ملوافقة
اإلدا العليل للمنظمة عليهل ق ل انتهلء املهلة ا)وىل ل مجة الواثئق ،أي هنلية أبريل نيسلن  ،2020من أجل استي لء ئرط
إاتحة مجيع واثئق جلنة مأل ن ن ن ن ننليد ا) لل ،ةل يف ةلد حللة املوا د الس ن ن ن ن ننمكية وتربية ا)حيلء امللئية يف العلمل ،جبميع لءلة
ا)قل من موعد بدء الدو .
املنظمة ق ل أ بعة أسلبيع على ّ
-10

ومت حتسي التواصل مع اللانتي ال رعيتي على حنو أكرب.

 -11ومت تعزيز التواصل مع سلئر اللالن ال نية ،ال سيمل جلنة الءلابة وجلنة الز اعة وجلنة مشكالة السلع ،إبئراف
املكتب واإلدا العليل للمنظمة.
 -12ونظمل ،ابلتشن ن ن ن ننلو الوثيق مع املكتب وبطريقة مركز ومنسن ن ن ن ننقة ،ا)حداد اجللن ية اليت ئن ن ن ن ننهدهتل الدو الثللثة
والثالثون للانة.

جيم -أساليب العمل
 -13قلم الرئيت واملكتب ،بدعم من ا)مي ،لئننيل مع برانمج العمل املتعدد السنننواة لل  ،2021-2018بتيسننري
عقد مشنلو اة خالل ف مل بي الدو اة .ونظم الرئيت أ بعة اجتملعلة للمكتب وثالثة اجتملعلة غري ية )عضنلء
اللانة ،وةلد هبدف متلبعة التوص ن ن ن ن ن ننيلة والقرا اة املن ثقة عن الدو الثللثة والثالثي للانة ،والت ض ن ن ن ن ن ننري للدو الرابعة
والثالثي للانة .وابإلض ننلفة إىل ةلد ،عقدة ثالثة اجتملعلة ل ريق املهلم املش ن ن ل املعب ابل ا يف اق اح إنش ننلء جلنة
فرعية جديد إلدا مألننليد ا) لل ،فضننال عن اجتملع واحد للمشننلو غري الر ية للمكتب من أجل اسننتعراض مشننروع
اإلعالن بش ننأن اس ننتدامة مأل ننليد ا) لل وتربية ا)حيلء امللئية ،ق ل جلئ ة كوفيد .19-أمل بعد جلئ ة كوفيد ،19-فقد
انعقد االجتملع اخللمت ملكتب الدو الرابعة والثالثي للانة بتل يخ  8مليو أاي عن طريق تط يق .Zoom
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(املرفق)

مشروع برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة مصايد األمساك
للفرتة 2023-2020
أولا -األهداف العامة للجنة
-1

ين ءي للانة مألليد ا) لل أن تقوم ةل يلي:1

رتأ

استعراض برانمج عمل املنظمة يف ملل مألليد ا) لل وتن يذهل؛

رتب وإجراء اسننتعراضننلة علمة دو ية للة مألننليد ا) لل وتربية ا)حيلء امللئية يف العلمل ومشننكالة مألننليد ا) لل
ةاة الطلبع الدوا وتقييم هذه املشن ن ن ننلكل وحلو ل املمكنة هبدف االضن ن ن ننطالع بعمل متضن ن ن ننلفر من جلنب الدول واملنظمة
وا)جهز ا كومية الدولية ا)خرى؛
واستعراض مسلئل حمدد خلصة ةألليد ا) لل وتربية ا)حيلء امللئية حييلهل إليهل اولت أو املدير العلم ،أو تلد
رتج
املد جة على جدول أعمل ل بنلء على طلب دولة عض ن ننو ط قل )حكلم الالئ ة الداخلية للانة ،و فع توص ن ننيلة حس ن ن ن مل
تراه منلس ل؛
والنظر يف مدى استألواب إعداد معلهداة دولية وعرضهل على الدول ا)عضلء ةقتضى امللد  14من الدستو
رتد
لضملن التعلون والتشلو الدوليي ال عللي يف ملا مألليد ا) لل وتربية ا)حيلء امللئية على الألعيد العلملي؛
رته

وتقدل تقل ير إىل اولت ،أو إسداء املشو للمدير العلم ،بشأن املسلئل اليت ت ثهل عند االقتضلء.

اثنياا -

النتائج املنشودة للفرتة 2023-2020

ألف -استعراض حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل
-2

النتياة:

تزويد اولت واملؤ ر واوتمع الدوا ككل آبخر املعلوملة وابملشن ن ننو احمل ّدد بشن ن ننأن حللة مألن ن ننليد ا) لل وتربية ا)حيلء
امللئية يف العلمل والقضلاي احمل ّدد املهمة اليت تعلجل خالل الدو اة املزمع عقدهل.
-3

املؤئراة والءلاية:

فع توصيلة واض ة ودقيقة وتوافقية تستند إىل آخر املعلوملة بشأن حللة مألليد ا) لل وتربية ا)حيلء امللئية يف العلمل
إىل اولت واملؤ ر بوص هل قلعد متينة لتوجيهلهتمل وقرا اهتمل.
1

امللد  6-30من الالئ ة العلمة للمنظمة.
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5

املخرجلة:

ينظر اولت واملؤ ر بشكل إجيليب يف التوصيلة الواض ة والدقيقة والتوافقية إلصدا التوصيلة والقرا اة.
-5

ا)نشطة:

تكون اللانة على اطالع اب للة الراهنة ملألليد ا) لل وتربية ا)حيلء امللئية ،ةل يف ةلد التقرير عن حللة املوا د السمكية
وتربية ا)حيلء امللئية يف العلمل ،وجتري منلقشلة علمة بشأهنل.
معلجلة القضلاي احمل ّدد ةاة ا)مهية املواضيعية خالل الدو اة املزمع عقدهل.
-6

أسلليب العمل:

جيري إعداد تقرير حللة املوا د الس ن ن ن ننمكية وتربية ا)حيلء امللئية يف العلمل وس ن ن ن ننلئر الواثئق ةاة ص ن ن ن ننلة ةل يتي مل يك ي من
الوقل ق ل انعقلد دو اللانة ،كأسلس متي للمنلقشلة اليت جتريهل اللانة.

ابء-
-7

وضع السرتاتيجية وحتديد األولوايت وختطيط امليزانية

النتياة:

توفّر قرا اة اللانة وتوصيلهتل قلعد متينة لتوصيلة اولت وقرا اته بشأن اس اتياية املنظمة وأولوايهتل وبرامهل وميزانيتهل.
-8

املؤئراة والءلاية:

ترويج اللانة بشكل أكرب الست يلن املنظمة املتعلق بتن يذ مدونة السلول بشأن الأليد الرئيد رتاملدونة لل ألول
رتأ
على الردود والتقليل من القيود اليت حتول دون ا ألول عليهل.
ّد ا)عضن ننلء على اسن ننت يلن املنظمة املتعلق بتن يذ املدونة وتزويد املنظمة ابملعلوملة ةاة الألن ننلة بشن ننأن مألن ننليد
رتب
ا) لل وتربية ا)حيلء امللئية من خالل اللانة واللالن ال رعية التلبعة ل.
فع اللانة لتوص ن ننيلة واضن ن ن ة وحم ّدد إىل اولت بش ن ننأن االسن ن ن اتيايلة وا)ولواية والربامج وامليزانية يف ملا
رتج
مألليد ا) لل وتربية ا)حيلء امللئية.
إبرا توص ن ن ن ن ن ننيلة اللانة املتعلقة ابإلطل االسن ن ن ن ن ن ن اتياي واخلطة املتوس ن ن ن ن ن ننطة ا)جل وبرانمج العمل وامليزانية يف
رتد
تقرير اولت.

6
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املخرجلة:

يزود اولت بتوصن ن ننيلة واض ن ن ن ة ودقيقة وتوافقية بشن ن ننأن االس ن ن ن اتيايلة وا)ولواية والربامج القطلعية
إعداد تقرير للانة ّ
وامليزانيلة.
-10

ا)نشطة:

اسن ننتعراض القرا اة والتوصن ننيلة الألن ننلد عن اللانة ال رعية املختألن ننة بتال ا) لل واللانة ال رعية املختألن ننة
رتأ
ب بية ا)حيلء امللئية وا)جهز الدستو ية أو ا)جهز أو املؤسسلة ا)خرى املعنية.
رتب

استعراض املشو اليت تقدمهل املؤ راة اإلقليمية يف ملا مألليد ا) لل وتربية ا)حيلء امللئية.

رتج

استعراض تن يذ برانمج العمل وامليزانية يف ملا مألليد ا) لل وتربية ا)حيلء امللئية.

صن ن ن ن ن ننيلغة التوصن ن ن ن ن ننيلة بشن ن ن ن ن ننأن االس ن ن ن ن ن ن اتيايلة وا)ولواية والربامج وامليزانية املتعلقة ةألن ن ن ن ن ننليد ا) لل وتربية
رتد
ا)حيلء امللئية.
-11

أسلليب العمل:

رتأ

التشلو الوثيق مع الرئيت وأعضلء املكتب اآلخرين.

رتب

التعلون الوثيق مع الشعب واملراكز واملكلتب املعنية يف املنظمة.

التنس ن ن ن ننيق مع اللانة ال رعية املختأل ن ن ن ننة بتال ا) لل واللانة ال رعية املختأل ن ن ن ننة ب بية ا)حيلء امللئية وا)جهز
رتج
الدستو ية ا)خرى.
رتد

التنسيق مع جلنة املللية بشأن املسلئل املللية وتلد املتأللة ابمليزانية.

رته

التنسيق مع جلنة الربانمج خبألون املسلئل املتعلقة ابالس اتياية وا)ولواية.

رتو

فع تقرير عن نتلئج اللانة بشأن مسلئل الربانمج وامليزانية إىل اولت ابلشكل املنلسب.

جيم  -إسداء املشورة بشأن املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة ابلسياسات
-12

النتلئج:

توفّر قرا اة اللانة وتوصيلهتل قلعد متينة لتوصيلة املؤ ر وقرا اته بشأن املسلئل العلملية التنظيمية واملتأللة ابلسيلسلة.

COFI/2020/12

-13

7

املؤئراة والءلاية:

حتقق ال لدان ا)عض ن ن ن ننلء قيمة من مداوالة اللانة وةلد ابس ن ن ن ننتخدام املش ن ن ن ننو والتوص ن ن ن ننيلة لتوجيه اإلجراءاة
رتأ
والسيلسلة احمللية على حنو مل ت لغ عنه املنظمة.
رتب تقدل اللانة توص ن ننيلة واضن ن ن ة وحم ّدد إىل املؤ ر بش ن ننأن املس ن ننلئل العلملية التنظيمية واملتأل ن ننلة ابلس ن ننيلس ن ننلة يف
ملالة واليتهل.
رتج

إبرا توصيلة اللانة املتعلقة ابملسلئل العلملية التنظيمية واملتأللة ابلسيلسلة يف تقرير املؤ ر.

-14

املخرجلة:

تقرير اللانة الذي يوفّر توص ن ن ن ننيلة واضن ن ن ن ن ة وحم ّدد وتوافقية إىل املؤ ر بش ن ن ن ننأن ا)طر أو الأل ن ن ن ننكول التنظيمية واخللص ن ن ن ننة
ابلسيلسلة.
-15

ا)نشطة:

رتأ

استعراض حللة الألكول الدولية ةاة الأللة يف ملالة اختأللن اللانة.

رتب النظر يف ا لول املمكنة لدعم العمل املتّس ن ن ن ن ننق لأعض ن ن ن ن ننلء فرادى أو مجلعة من خالل املنظمة وا)جهز ا)خرى
املعنية يف ملالة اختأللن اللانة.
-16

أسلليب العمل:

فع تقرير عن نتلئج اللانة بشأن املسلئل العلملية التنظيمية واملتأللة ابلسيلسلة إىل املؤ ر ابلشكل املنلسب.

اثلثاا -فعالية ختطيط عمل اللجنة
-17

النتياة:

تعمل اللانة بألو فعللة وك ؤ وئلملة وموجهة حنو اإلجراءاة.
-18

املؤئراة والءلاية:

رتأ

إعداد على حنو مالئم جداول أعملل ترّكز على مواضيع حمدد .

رتب إاتحة مجيع واثئق اللانة ،ةل يف ةلد تقرير حللة املوا د الس ن ن ن ن ن ننمكية وتربية ا)حيلء امللئية يف العلمل ،جبميع لءلة
املنظمة ق ل انطالق الدو أب بعة أسلبيع على ا)قل.
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رتج

عقد الدو اة بألو فعللة وعلى حنو يتّسم ابلك لء .

رتد

تن يذ برانمج العمل املتعدد السنواة للانة على حنو مالئم.

اتس ن ن ننلم تقل ير اللانة ابإلجيل  ،واحتواؤهل على توص ن ن ننيلة حم ّدد موجهة حنو اإلجراءاة ،تُرفع إىل اولت واملؤ ر
رته
على ٍ
حد سواء.
-19

املخرجلة:

اتس ننلم جداول أعملل اللانة ابل كيز وتقل يرهل ابإلجيل  ،واحتواؤهل على توص ننيلة حم ّدد موجهة حنو اإلجراءاة
رتأ
تُرفع إىل اولت واملؤ ر على ٍ
حد سواء.
رتب

يألد التقرير إلك ونيل ومل يعد يألد بشكل ي كتقرير عن مألليد ا) لل وتربية ا)حيلء امللئية.

إاتحة مجيع واثئق جلنة مألن ن ن ننليد ا) لل ،ةل يشن ن ن ننمل تقرير حللة املوا د السن ن ن ننمكية وتربية ا)حيلء امللئية يف العلمل
رتج
استنلدا إىل اجلدول الزمب املت ق عليه.
تقدل تقل ير مرحلية عن برانمج العمل املتعدد الس ن ن ن ن نننواة ومش ن ن ن ن ننروع برامج العمل املتعدد الس ن ن ن ن نننواة وإاتحتهل
رتد
للسنواة ا) بع التللية.
-20

ا)نشطة:

رتأ

وضع جداول أعملل ترّكز على مواضيع حمدد ابلتشلو الوثيق مع املكتب ويف الوقل املنلسب.

رتب إعداد واثئق جلنة مأل ن ن ن ن ن ننليد ا) لل املوجهة حنو حتقيق النتلئج ،ةل يف ةلد تقرير حللة املوا د الس ن ن ن ن ن ننمكية وتربية
ا)حيلء امللئية يف العلمل ،وإاتحتهل يف الوقل املنلسب.
النظر يف طرق حتسنني عقد الدو اة ،بألننو أكثر فعللية وعلى حنو يتسننم بك لء أكرب ،ةل يف ةلد االسننتخدام
رتج
ا)كثر ك لء للوقل املتلح.
االع اف أبمهية االجتملعلة اجللن ية وفلئدهتل ،وتيسن ننري أحداد جلن ية أكثر تركيزا وتنسن ننيقل لئن ننيل مع القضن ننلاي
رتد
الرئيسية اليت تتنلو ل الدو اة الرئيسية.
رته

تيسري املزيد من التنسيق والتعلون مع اللالن ال رعية واللالن ال نية ا)خرى.

رتو

إيالء عنلية متواصلة لل تي لة ال عللة املستخدمة لأليلغة التقل ير النهلئية.

9

COFI/2020/12

ابعا -أساليب العمل
را
 -21تتعلون اللانة مع ا)جهز الدسن ن ننتو ية وغريهل من ا)جهز اليت ترعلهل املنظمة ،وتنسن ن ننق مع جلنة الربانمج بشن ن ننأن
املسلئل املتعلقة ابالس اتياية وا)ولواية ،ومع جلنة املللية يف مل خيص املسلئل املللية واملتعلقة ابمليزانية وكذلد مع ا)جهز
الرائسية املعنية ا)خرى يف املنظمة.
-22

وتنسق مع منظملة دولية أخرى نشطة يف ملا مألليد ا) لل وتربية ا)حيلء امللئية.

 -23وتض ننطلع اب)نش ننطة املنتظمة ل مل بي الدو اة اليت يُيس ننرهل الرئيت واملكتب بدعم من ا)ملنة .ويتزايد أيضن نل
التنسيق يف مل بي مكلتب اللانة واللالن ال رعية.
-24

يسر مشلكة مراق ي ةن فيهم منظملة اوتمع املدين.
وتُشاع وتُ ّ

-25

وينسق الرئيت مع املنظمة من خالل إدا مألليد ا) لل وتربية ا)حيلء امللئية.
ّ

