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 وجزامل
 
  دارة مصايد األمساك، وتقدم إبتعرض هذه الوثيقة معلومات أساسية عن االقرتاح املتعلق إبنشاء جلنة فرعية خمتصة

موجزًا للعملية التشاورية اليت جرت يف املنظمة وحالتها الراهنة، مبا يشمل توصيات األعضاء املتفق عليها يف الدورة 
 .2021ودة يف فرباير/شباط الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك املعق

 
  
 

 التوجيهات املطلوبة من االجتماع املشرتك
 

   إىل تقدمي توجيهاته، حسبما يراه مناسًبا.االجتماع املشرتك مدعو  إن 
 مسوّدة املشورة

 االجتماع املشرتك: إن  
  إبدارة مصايد األمساك.أخذ علًما ابلعملية التشاورية اليت أجريت خبصوص اقرتاح إنشاء جلنة فرعية خمتصة 
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 معلومات أساسية - أّواًل 

أثريت مسأأأأأأألة إنشأأأأأأاء جلنة فرعية جديدة خمتصأأأأأأة إبدارة مصأأأأأأايد األمساك ألو  مرة خال  الدورة الثالثة والثالثني  -1
 املائية يفحالة مصأأأأأأأأأايد األمساك وتربية األحياء من جدو  األعما ، املعنون،  4للجنة مصأأأأأأأأأايد األمساك، لت إطار البند 

، عندما اقرتحت النرويج إنشأأاء جلنة فرعية خمتصأأة إبدارة مصأأايد األمساك، من شأأأما أن تشأأمل إدارة مصأأايد األمساك العامل
 عن اهتمامها الشأأأأأديد، يف مواجهة هذه الت د ت، يف مناقشأأأأأة مسأأأأأألة إنشأأأأأاء جلنةصأأأأألرية النطاد. وقد أعربت اللجنة  

 .1 ك ملساعدة اجملتمع الدويل، وال سيما الدو  الناميةفرعية خمتصة إبدارة مصايد األمسا
الدورة الثالثة والثالثني للجنة  من جدو  أعما  2-14مت تناو  هذه املسألة مبزيد من التفصيل لت إطار البند و  -2

، أية مسائل أخرى، عندما أوض ت النرويج أمهية إنشاء جلنة فرعية جديدة إلدارة مصايد األمساك، مبا يف مصايد األمساك
 ذلك ما يلي: 

العملية احلالية للجنة مصأأأأايد األمساك ال تسأأأأمم إبجراء مناقشأأأأة معم قة خبصأأأأوص أي موضأأأأوع معني،  إن   (أ)
 مثل اخلطوط التوجيهية الطوعية ألداء دولة العلم؛

ا للجنة بتناو  ومن شأأأأأن إن (ب) شأأأأاء اللجنة الفرعية اجلديدة امل تصأأأأة إبدارة مصأأأأايد األمساك أن يسأأأأمم أيضأأأأً
اخلطوط التوجيهية الطوعية لضأأأأأأمان اسأأأأأأتدامة مصأأأأأأايد األمساك صأأأأأألرية النطاد بشأأأأأأكل منتظم ومناقشأأأأأأة 

 املسائل املبدئية واملواضيع الشاملة لعدة قطاعات، من قبيل تلري املناخ واألمن اللذائي؛
 تزايد تعقيد حوكمة احمليطات وتعزيزها املستمر، وهو ما أعاد التأكيد عليه عدة أعضاء. ومدى (ج)

وابإلضأأأأأأأأأأأأأأافة إىل ذلك، طلبت اللجنة من األمانة أن تعمد، ابلتعاون الوثيق مع املكتب واخذة بعني االعتبار  -3
جلنة فرعية جديدة خمتصأأة إبدارة مصأأايد  القواعد اإلجرائية إلنشأأاء األجهزة الفرعية، إىل إعداد اقرتاح بشأأأن إمكانية إنشأأاء

األمساك، على أن يعرض على الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصأأأأأأأايد األمساك لكي ينظر فيه األعضأأأأأأأاء. وشأأأأأأأددت اللجنة 
ل االقرتاح خمتلو اجلوانب ذات الصأألة، مبا يف ذلك التداعيات املالية واإلدارية واالختصأأاصأأات لتلك  على ضأأرورة أن يفصأأ 

ة الفرعية، مبا يف ذلك لديد السأأأأأأأأأأأأأأبل الكفيلة بت قيق الكفاءة وتفادي امدواجية العمل مع اللجان الفرعية األخرى اللجن
ا دائًما من جدو  التابعة للجنة مصأأأأايد األمساك. وأشأأأأارت اللجنة إىل أن جلنة فرعية من هذا القبيل ميكن أن تتضأأأأمن بندً 

 2األعما  بشأن مصايد األمساك الصلرية النطاد.

 العملية التشاورية - اثنًيا
اقرتحت األمانة إنشأأأأأأأاء فريق مهام مشأأأأأأأرتك للب ء يف اقرتاح إنشأأأأأأأاء جلنة فرعية جديدة خمتصأأأأأأأة إبدارة مصأأأأأأأايد  -4

 :األمساك )فريق املهام املشرتك( مع ممثلي مكتب الدورة الرابعة والثالثني، وُتسند إليه االختصاصات التالية
 جرت خال  الدورة الثالثة والثالثني وبعدها؛ لليل املناقشات ذات الصلة اليت (أ)

                                                      
  2018 يوليو/ متوم 13-9، روما، تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساكمن  11الفقرة   1
 )FIAP/R1249(. 

  2018 يوليو/ متوم 13-9، روما، الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساكتقرير من  128الفقرة   2

)FIAP/R1249(. 

http://www.fao.org/3/i6882a/i6882a.pdf
http://www.fao.org/3/i6882a/i6882a.pdf
http://www.fao.org/3/i6882a/i6882a.pdf
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وحبء اخليارات احملتملة املتاحة، مبا يف ذلك إنشأأأأأأأأأاء جلنة فرعية جديدة، ومعاجلة القضأأأأأأأأأا  الكامنة وراء  (ب)
االقرتاح قيد النظر، مبا يشأأأأأأأأأأأمل العالقة مع األجهزة القائمة، والعمليات القانونية ذات الصأأأأأأأأأأألة، وا اثر 

 رتتبة عن ذلك؛اإلدارية واملالية امل
واقرتاح أفضأأأل السأأأبل للمضأأأي قدًما لكي يواصأأأل مكتب الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصأأأايد األمساك  (ج)

 املسألة. النظر يف
ملكتب )شأأأأأيلي والنرويج ونيوميلندا( واألمانة. ونُظمت مشأأأأأاورات  ري اوقد أنشأأأأأق فريق املهام املشأأأأأرتك مع ممثلي  -5

 كانون الثاين/، ويناير2019 أيلو /، وسأأأأأأأأأأأأأأبتمرب2019 حزيران/، ويونيو2019 اذار/يف مارس يق املهام املشأأأأأأأأأأأأأأرتكرمسية لفر 
 املشرتك بصفة مراقبني.هام امل يق. وشارك عدد من األعضاء ا خرين يف اجتماعات فر 2021

ل إىل أي توافق يف ا راء بشأأأأأأأن اخليارات اليت اقرتحت ونوقشأأأأأأت، اتفق و  -6 فريق يف الوقت الذي تعذ ر فيه التوصأأأأأأ 
  املهام املشرتك على ما يلي:

يتعني على اللجنة الرتكيز بشكل أكرب على القضا  االسرتاتيجية والسياساتية لدعم دورها كجهة رائدة يف  (أ)
خيص مصأأأايد األمساك الطبيعية. ولذلك،  القضأأأا  الفنية العاملية املتعلقة مبصأأأايد األمساك، وال سأأأيما يف ما

 فهي لتاج إىل تعزيز دورها ولسينه ابعتبارها جهامًا لصنع القرار يف جما  السياسات؛
وينبلي معاجلة العمل املتعلق إبدارة مصأأايد األمساك الطبيعية بشأأكل مناسأأب على املسأأتوى الف  من أجل  (ب)

 اتيجية والسياساتية؛السماح للجنة بز دة الرتكيز على القضا  االسرت 
 وينبلي احلفاظ على الزخم إلجياد حل ملموس لضمان لقيق ذلك على حنو أفضل؛ (ج)
وميكن أن تعود إعادة ترتيب اإلطار احلايل و/أو إنشأأأأأأأاء جلنة فرعية جديدة ممكنة ابلفائدة عند الت ضأأأأأأأري  (د)

 ؛الطبيعية لعمل جلنة مصايد األمساك واملناقشات الفنية بشأن مصايد األمساك
بني األجهزة الرائسأأأية يف املواضأأأيع املعاجلة، حبيء يتم تناو  املواضأأأيع أي امدواجية وينبلي أال  تكون هناك  (ه)

يف اجلهام األنسأأأأأب لكل موضأأأأأوع، مع مراعاة اختصأأأأأاصأأأأأات اللجنتني الفرعيتني القائمتني وجلنة مصأأأأأايد 
قضأأأأأأا  مصأأأأأأايد األمساك الطبيعية األمساك وبنود جدو  أعماهلا، وذلك هبدف لسأأأأأأني الكفاءة يف معاجلة 

 من قبل جلنة مصايد األمساك؛
وينبلي لت سأأأأأني عمل اللجنة يف ما يتعلق مبصأأأأأايد األمساك الطبيعية أن بخذ يف االعتبار السأأأأأبل الكفيلة  (و)

بتعزيز العالقأة مع املنظمأات اإلقليميأة إلدارة مصأأأأأأأأأأأأأأايأد األمسأاك، مبأا يف ذلأك عأدم امدواجيأة العمأل على 
 يمي؛الصعيد اإلقل

وينبلي اعتماد الية للتقييم، خيضأأع مبوجبها النظام السأأتعراض دوري )كل نو سأأنوات مثاًل( يف حا  مت  (م)
 االتفاد على إنشاء اللجنة الفرعية اجلديدة؛

وميكن، رهًنا ابخليأار الذي يقع عليه االختيار، النظر يف إنشاء الية متويل لتيسري مشاركة البلدان النامية يف  (ح)
 لفنية اليت ستجري يف اللجنة الفرعية اجلديدة.املناقشات ا
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 ةاحلالة الراهن -اثلثًا 

 هذا األخري خال  االجتماع األخري لفريق املهام املشأأأأأأأأأأأأأرتك، على إماء عمل 2021فق، يف يناير/ كانون الثاين اتُ  -7
مكانية إجراء مشأأأاورات  ري رمسية يشأأأمل إناو  اقرتاح إنشأأأاء جلنة فرعية جديدة يف منتدى مناسأأأب، مبا تواملضأأأي قدًما يف 

 .مصايد األمساكلجنة ليف شكل أصدقاء الرئيو لت قيادة الرئيو اجلديد 
على مواصلة العملية التشاورية بشأن اقرتاح إنشاء جلنة فرعية جديدة  ،يف دورهتا الرابعة والثالثني ،ووافقت اللجنة -8

 دة رئيو اللجنة.خمتصة إبدارة مصايد األمساك بشكل شفاف وشامل، لت قيا


