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 األمساك مصايد جلنة
 والثالثون امسةاخلالدورة 
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 بر�مج العمل املتعدد السنوات للجنة مصايد األمساك: التقرير املرحلي عن بر�مج العمل
 ومشروع بر�مج العمل املتعدد السنوات 2023-2020املتعدد السنوات للفرتة 

 2025-2022للفرتة 
  

 املوجز
 تعرض هــذه الوثيقــة التقرير املرحلي عن بر�مج العمــل املتعــدد الســـــــــــــــنوات للجنــة مصــــــــــــــــايــد األمســاك (اللجنــة) للفرتة

اللذين أعدهتما األمانة ابلتشـــــــــــاور مع  2025-2022ومشـــــــــــروع بر�مج العمل املتعدد الســـــــــــنوات للفرتة  2020-2023
 مكتب اللجنة.

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
 اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: إنّ 

  ًوالنتائج وخطة العمل وأســـــــــــــــاليب ة املنوطة هبا واليالا ألهدافها العامة و النظر يف هذا التقرير املرحلي وفق
 ؛2023-2020للفرتة  املوافق عليه الواردة يف بر�مج العمل املتعدد السنواتالعمل املقرتحة اخلاصة هبا، 

  على حنو ما هو وارد يف املرفق.2025-2022وإقرار بر�مج العمل املتعدد السنوات املقرتح للفرتة ، 

 
 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Hiromoto Watanabeالسّيد 
 مصايد األمساكمسؤول أول عن 

 Hiromoto.Watanabe@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
 
  

http://www.fao.org/
mailto:Hiromoto.Watanabe@fao.org
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 معلومات أساسية
، على التقرير املرحلي عن بر�مج 2021 شــــــــــــــباط/فربايروالثالثني املعقودة يف رابعة وافقت اللجنة، خالل دورهتا ال -1

 .2023-2020ومشروع بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة  2021-2018العمل املتعدد السنوات للفرتة 
 

 2023-2020التقرير املرحلي عن بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة 
 

 2023-2020النتائج املنشودة للفرتة  -ألف
 

 األمساك وتربية األحياء املائية يف العاملاستعراض حالة مصايد  -2
 

والثالثني تقرير حالة مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف لرابعة عُرض على جلنة مصــــــــايد األمساك يف دورهتا ا (أ)
 الذي أاتح أساًسا متيًنا لتوجيهاهتا وقراراهتا. 2020العامل لعام 

واألربعني توصــــــيات  الثانيةالســــــتني بعد املائة وعلى املؤمتر يف دورته الســــــادســــــة و وُعرضــــــت على اجمللس يف دورته  (ب)
 واضحة ودقيقة ومتوافق عليها تستند إىل املعلومات احملدثة بشأن حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل.

 خالل 2022يونيو/ حزيران  29 يف 2022وصــدر تقرير حالة مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل لعام  (ج)
 .مؤمتر األمم املتحدة للمحيطات يف لشبونة، الربتغال

 
 وضع االسرتاتيجية وحتديد األولو�ت وختطيط امليزانية -3
 

جمللس ريفع اوالثالثني أساًسا متيًنا ل الرابعةدورهتا  مصايد األمساك يفجلنة والتوصيات الصادرة عن قرارات الوّفرت  (أ)
توصـــيات ويّتخذ قرارات بشـــأن االســـرتاتيجية وحيّدد األولو�ت ابإلضـــافة إىل ختطيط  الســـتني بعد املائةالســـادســـة و يف دورته 
 امليزانية.

رشــــيد الذي يشــــمل أســــئلة تكميلية لرفع وأجري اســــتبيان املنظمة اخلاص بتنفيذ مدونة الســــلوك بشــــأن الصــــيد ال (ب)
 التقارير عن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة وأهداف أيتشي للتنوع البيولوجي.

ومت توفري القرارات والتوصـــــــيات الصـــــــادرة عن اللجنة الفرعية املختصـــــــة بتجارة األمساك واللجنة الفرعية املختصـــــــة  (ج)
 وتوافق عليها. برتبية األحياء املائية لكي تستعرضها اللجنة

توصــــــــيات بشــــــــأن وتقدمي مت اســــــــتعراض بر�مج العمل وامليزانية يف جمايل مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، و  (د)
 االسرتاتيجيات واألولو�ت لصياغة الربامج وامليزانية يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.

 
 العاملية التنظيمية واملتصلة ابلسياساتإسداء املشورة بشأن املسائل  -4
 

ا متيًنا لرابعة جلنة مصــايد األمساك يف دورهتا الوالتوصــيات الصــادرة عن قرارات الوّفرت  (أ) مؤمتر ريفع والثالثني أســاســً
 واألربعني توصيات ويّتخذ قرارات بشأن السياسات واملسائل التنظيمية العاملية.الثانية يف دورته املنظمة 
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توصــيات من أجل تيســري تقدمي مت اســتعراض حالة الصــكوك الدولية ذات الصــلة يف جماالت اختصــاص اللجنة و و  (ب)
 تنفيذ هذه الصكوك.

 
 فعالية ختطيط عمل اللجنة - ابء

والثالثني من صياغة تقرير موجز، يتضمن قرارات  الرابعةمتّكنت اللجنة بفضل املداوالت اليت جرت خالل دورهتا  -5
 وتوصيات حمّددة موجهة حنو اإلجراءات، وسيعرض هذ التقرير على اجمللس واملؤمتر.

 
للجنة مصــــــــــــــايد األمساك، الذي أعد كتقرير ملنظمة األغذية والزراعة عن الرابعة والثالثني مت نشــــــــــــــر تقرير الدورة و  -6

  .1وإاتحته على اإلنرتنت حسباملائية، يف شكل رقمي ف مصايد األمساك وتربية األحياء
 
 والثالثني، التقرير املرحلي عن بر�مج العمــــــل املتعــــــدد الســـــــــــــــنوات للفرتةرابعــــــة وأقّرت اللجنــــــة، يف دورهتــــــا ال -7

 .2023-2020ووافقت على بر�مج العمل املتعدد السنوات للفرتة ، 2018-2021
 
 والثالثني للجنة.امسة اللجنة، إعداد جدول أعمال الدورة اخلمت، ابلتشاور الوثيق مع مكتب و  -8
 
حالة تقرير ، مبا يف ذلك اتقريبً  لجنة مصــــايد األمساكالدورة اخلامســــة والثالثني لمجيع واثئق ميكن االطالع على و  -9

 ربعة أســـابيع.أب الدورةانطالق أعمال ، جبميع لغات املنظمة قبل 2022 لعام املوارد الســـمكية وتربية األحياء املائية يف العامل
 
 

الكفيلة ســـــــــــــبل العنية إبدارة مصـــــــــــــايد األمساك يف املفرعية اللجنة الإنشـــــــــــــاء  ابقرتاح ةالعمل املعني جمموعة تنظر و  -10
تحســـــني ســـــري الدورات مبزيد من الفعالية، مبا يف ذلك ز�دة كفاءة اســـــتخدام الوقت املتاح ووضـــــع أســـــاليب عمل جديدة ب
 بني الدورات.فرتة ما ل
 

 حتسني التواصل مع اللجنتني الفرعيتني على حنو أكرب.ومت  -11
 

 أساليب العمل -جيم
ســــبعة قام الرئيس واملكتب، بدعم من األمني، بتيســــري عقد مشــــاورات خالل فرتة ما بني الدورات. ونظم الرئيس  -12

كذلك األعمال والثالثني، و رابعة الهتا دور اللجنة يف عن صــــــادرة دف متابعة التوصــــــيات والقرارات الاجتماعات للمكتب هب
لجنة الجمموعة العمل املعنية ابقرتاح إنشـــــــــاء والثالثني للجنة. وابإلضـــــــــافة إىل ذلك، عقدت امســـــــــة للدورة اخل يةالتحضـــــــــري 

 .اجتماعاتستة  عنية إبدارة مصايد األمساكاملفرعية ال
  

                                                      
1  https://www.fao.org/3/cb8322ar/cb8322ar.pdf 

https://www.fao.org/3/cb8322ar/cb8322ar.pdf
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 املرفق
 

 للجنة مصايد األمساكمشروع بر�مج العمل املتعدد السنوات 
 2025-2022للفرتة 

 األهداف العامة للجنة -أوالً 
 

 :2ينبغي للجنة مصايد األمساك أن تقوم مبا يلي -1
 

 استعراض بر�مج عمل املنظمة يف جمال مصايد األمساك وتنفيذها؛ (أ)

كل مصـــــايد األمساك ا ومشـــــيف العامل مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية حلالة  إجراء اســـــتعراضـــــات عامة دوريةو  (ب)
وتقييم هذه املشـــــــــاكل وحلوهلا املمكنة هبدف االضـــــــــطالع بعمل متضـــــــــافر من جانب الدول واملنظمة  ذات الطابع الدويل

 واألجهزة احلكومية الدولية األخرى؛

اجمللس أو نظمة أو مؤمتر املواســــــتعراض مســــــائل حمددة خاصــــــة مبصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية حييلها إليها  (ج)
طبًقا ألحكام الالئحة الداخلية للجنة، أحد األعضـــــــــــــاء املدير العام، أو تلك املدرجة على جدول أعماهلا بناًء على طلب 

 ورفع توصيات حسبما تراه مناسًبا؛

من الدســــــتور  14والنظر يف مدى اســــــتصــــــواب إعداد معاهدات دولية وعرضــــــها على األعضــــــاء مبقتضــــــى املادة  (د)
 ان التعاون والتشاور الدوليني الفعالني يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية على الصعيد العاملي؛لضم

 تقدمي تقارير إىل اجمللس، أو إسداء املشورة للمدير العام، بشأن املسائل اليت تبحثها عند االقتضاء.و  (ه)
 

 2025-2022النتائج املنشودة للفرتة  -اثنًيا 
 استعراض حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل -ألف

 
 النتيجة: -2
 

آبخر املعلومات وابملشــــــورة احملّددة بشــــــأن حالة مصــــــايد ، حســــــب االقتضــــــاء، اجمللس واجملتمع الدويلاملنظمة و مؤمتر تزويد 
 تعاجل خالل الدورات املزمع عقدها.األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل والقضا� احملّددة املهمة اليت 

 
 املؤشرات والغا�ت: -3
 

رفع توصيات واضحة ودقيقة وتوافقية تستند إىل آخر املعلومات بشأن حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل 
 اجمللس بوصفها قاعدة متينة لتوجيهاهتما وقراراهتما.املؤمتر و إىل 

 

                                                      
 .من الالئحة العامة للمنظمة 6-30 ملادةا  2
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 املخرجات: -4
 

 اجمللس بشكل إجيايب يف التوصيات الواضحة والدقيقة والتوافقية إلصدار التوصيات والقرارات.ملؤمتر و اينظر 
 
 األنشطة: -5
 

تكون اللجنة على اطالع ابحلالة الراهنة ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك التقرير عن حالة املوارد السمكية 
 العامل، وجتري مناقشات عامة بشأ�ا.وتربية األحياء املائية يف 

 
 معاجلة القضا� احملّددة ذات األمهية املواضيعية خالل الدورات املزمع عقدها.

 
 أساليب العمل: -6
 

بوقت  بل انعقاد دورة اللجنةقصـــــــلة الجيري إعداد تقرير حالة املوارد الســـــــمكية وتربية األحياء املائية يف العامل والواثئق ذات 
 كأساس متني للمناقشات اليت جتريها اللجنة.،  كافٍ 

 
 وضع االسرتاتيجية وحتديد األولو�ت وختطيط امليزانية -ابء

 
 النتيجة: -7
 

بشـــأن اســـرتاتيجية املنظمة وأولو�هتا وبراجمها  مااجمللس وقراراهتاملؤمتر و توّفر قرارات اللجنة وتوصـــياهتا قاعدة متينة لتوصـــيات 
 وميزانيتها.

 
 املؤشرات والغا�ت: -8
 

ترويج اللجنة بشكل أكرب الستبيان املنظمة املتعلق بتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (املدونة) للحصول  (أ)
 على الردود والتقليل من القيود اليت حتول دون احلصول عليها.

املنظمة ابملعلومات ذات الصـــــلة بشـــــأن مصـــــايد رّد األعضـــــاء على اســـــتبيان املنظمة املتعلق بتنفيذ املدونة وتزويد  (ب)
 األمساك وتربية األحياء املائية من خالل اللجنة واللجان الفرعية التابعة هلا.

رفع اللجنة لتوصــــــيات واضــــــحة وحمّددة إىل اجمللس بشــــــأن االســــــرتاتيجيات واألولو�ت والربامج وامليزانية يف جمايل  (ج)
 ية.مصايد األمساك وتربية األحياء املائ

إبراز توصـــــــــــــــيات اللجنة املتعلقة ابإلطار االســـــــــــــــرتاتيجي واخلطة املتوســـــــــــــــطة األجل وبر�مج العمل وامليزانية يف  (د)
 اجمللس. تقرير
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 املخرجات: -9
 

إعداد تقرير للجنة يزّود اجمللس بتوصـــــــيات واضـــــــحة ودقيقة وتوافقية بشـــــــأن االســـــــرتاتيجيات واألولو�ت والربامج القطاعية 
 وامليزانيات.

 
 األنشطة: -10

 
اســـــتعراض القرارات والتوصـــــيات الصـــــادرة عن اللجنة الفرعية املختصـــــة بتجارة األمساك واللجنة الفرعية املختصـــــة  (أ)

 برتبية األحياء املائية واألجهزة الدستورية أو األجهزة أو املؤسسات األخرى املعنية.

 إلقليمية يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.استعراض املشورة اليت تقدمها املؤمترات ا (ب)

 استعراض تنفيذ بر�مج العمل وامليزانية يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. (ج)

صــــــــــــــياغة التوصــــــــــــــيات بشــــــــــــــأن االســــــــــــــرتاتيجيات واألولو�ت والربامج وامليزانية املتعلقة مبصــــــــــــــايد األمساك وتربية  (د)
 ائية.امل األحياء

 
 أساليب العمل: -11

 
 التشاور الوثيق مع الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين. (أ)

 التعاون الوثيق مع الشعب واملراكز واملكاتب املعنية يف املنظمة. (ب)

التنســـــــــــيق مع اللجنة الفرعية املختصـــــــــــة بتجارة األمساك واللجنة الفرعية املختصـــــــــــة برتبية األحياء املائية واألجهزة  (ج)
 الدستورية األخرى.

 التنسيق مع جلنة املالية بشأن املسائل املالية وتلك املتصلة ابمليزانية. (د)

 التنسيق مع جلنة الرب�مج خبصوص املسائل املتعلقة ابالسرتاتيجية واألولو�ت. (ه)

 .رفع تقرير عن نتائج اللجنة بشأن مسائل الرب�مج وامليزانية إىل اجمللس ابلشكل املناسب (و)

 
 إسداء املشورة بشأن املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة ابلسياسات -جيم 

 
 : النتائج -12

 
 توّفر قرارات اللجنة وتوصياهتا قاعدة متينة لتوصيات املؤمتر وقراراته بشأن املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة ابلسياسات.
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 املؤشرات والغا�ت: -13
 

وذلك ابســــتخدام املشــــورة والتوصــــيات لتوجيه اإلجراءات والســــياســــات  ،مداوالت اللجنة ألعضــــاء منيســــتفيد ا (أ)
 احمللية على حنو ما تبلغ عنه املنظمة.

تقدمي اللجنة توصــــــيات واضــــــحة وحمّددة إىل املؤمتر بشــــــأن املســــــائل العاملية التنظيمية واملتصــــــلة ابلســــــياســــــات يف  (ب)
 واليتها. جماالت

 املتعلقة ابملسائل العاملية التنظيمية واملتصلة ابلسياسات يف تقرير املؤمتر. إبراز توصيات اللجنة (ج)

 
 املخرجات: -14

 
 لمؤمتر بشأن األطر أو الصكوك التنظيمية واخلاصة ابلسياسات.لتقرير اللجنة يوّفر توصيات واضحة وحمّددة وتوافقية 

 
 األنشطة: -15

 
  جماالت اختصاص اللجنة.استعراض حالة الصكوك الدولية ذات الصلة يف (أ)

النظر يف احللول املمكنة لدعم العمل املّتســـــــــــــق لألعضـــــــــــــاء فرادى أو مجاعة من خالل املنظمة واألجهزة األخرى  (ب)
 املعنية يف جماالت اختصاص اللجنة.

 
 أساليب العمل: -16

 
 إىل املؤمتر ابلشكل املناسب.رفع تقرير عن نتائج اللجنة بشأن املسائل العاملية التنظيمية واملتصلة ابلسياسات 

 
 فعالية ختطيط عمل اللجنة -اثلثًا

 
 النتيجة: -17

 
 تعمل اللجنة بصورة فعالة وكفؤة وشاملة وموجهة حنو اإلجراءات.

 
 املؤشرات والغا�ت: -18

 
 إعداد جداول أعمال ترّكز على مواضيع حمددة.على حنو مالئم يتم  (أ)

إاتحة مجيع واثئق اللجنة، مبا يف ذلك تقرير حالة املوارد الســـــــــــــــمكية وتربية األحياء املائية يف العامل، جبميع لغات  (ب)
 الدورة أبربعة أسابيع على األقل.أعمال املنظمة قبل انطالق 

 عقد الدورات بصورة فعالة وعلى حنو يّتسم ابلكفاءة.  (ج)
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 السنوات للجنة على حنو مالئم.تنفيذ بر�مج العمل املتعدد  (د)

اتســـــــــام تقارير اللجنة ابإلجياز، واحتواؤها على توصـــــــــيات حمّددة موجهة حنو اإلجراءات، تُرفع إىل اجمللس واملؤمتر  (ه)
 على حٍد سواء.

 
 املخرجات: -19

 
جهة حنو اإلجراءات اتســــام جداول أعمال اللجنة ابلرتكيز وتقاريرها ابإلجياز، واحتواؤها على توصــــيات حمّددة مو  (أ)

 تُرفع إىل اجمللس واملؤمتر على حٍد سواء.

 . فحسب إلكرتوينبشكل يصدر التقرير  (ب)

إاتحة مجيع واثئق جلنة مصـــــــــايد األمساك، مبا يشـــــــــمل تقرير حالة املوارد الســـــــــمكية وتربية األحياء املائية يف العامل  (ج)
 استناًدا إىل اجلدول الزمين املتفق عليه.

تقارير مرحلية عن بر�مج العمل املتعدد الســـــــــــــنوات ومشـــــــــــــروع برامج العمل املتعددة الســـــــــــــنوات وإاتحتها تقدمي  (د)
 للسنوات األربع التالية.

 
 األنشطة: -20

 
 وضع جداول أعمال ترّكز على مواضيع حمددة ابلتشاور الوثيق مع املكتب ويف الوقت املناسب. (أ)

وجهة حنو حتقيق النتائج، مبا يف ذلك تقرير حالة املوارد الســـــــــــــــمكية وتربية إعداد واثئق جلنة مصـــــــــــــــايد األمساك امل (ب)
 األحياء املائية يف العامل، وإاتحتها يف الوقت املناسب.

تخدام النظر يف طرق حتســني عقد الدورات، بصــورة أكثر فعالية وعلى حنو يتســم بكفاءة أكرب، مبا يف ذلك االســ (ج)
 ةالعمل املعنيجمموعة ه تاقرتحما ، على حنو ما بني الدوراتفرتة لأساليب عمل جديدة  ووضع، األكثر كفاءة للوقت املتاح

 د األمساك.يلجنة الفرعية املعنية إبدارة مصاابقرتاح إنشاء ال

ا مع القضـــــا� ا متاشـــــيً وتنســـــيقً  ااالعرتاف أبمهية االجتماعات اجلانبية وفائدهتا، وتيســـــري أحداث جانبية أكثر تركيزً  (د)
 الرئيسية اليت تتناوهلا الدورات الرئيسية.

 تيسري املزيد من التنسيق والتعاون مع اللجان الفرعية واللجان الفنية األخرى. (ه)

 .ةالنهائي التقاريرإيالء عناية متواصلة للرتتيبات الفعالة املستخدمة لصياغة  (و)
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 أساليب العمل -رابًعا

الدســـــــتورية وغريها من األجهزة اليت ترعاها املنظمة، وتنســـــــق مع جلنة الرب�مج بشـــــــأن تتعاون اللجنة مع األجهزة  -21
املسائل املتعلقة ابالسرتاتيجية واألولو�ت، ومع جلنة املالية يف ما خيص املسائل املالية واملتعلقة ابمليزانية وكذلك مع األجهزة 

  الرائسية املعنية األخرى يف املنظمة.
 

 مع منظمات دولية أخرى نشطة يف جمايل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. اللجنةق وتنسّ  -22
 

ابألنشـــطة املنتظمة لفرتة ما بني الدورات اليت يُيســـرها الرئيس واملكتب بدعم من األمانة. ويتزايد اللجنة وتضـــطلع  -23
 ا التنسيق يف ما بني مكاتب اللجنة واللجان الفرعية.أيضً 

 
 وتُيّسر مشاركة مراقبني مبن فيهم منظمات اجملتمع املدين.وُتشجع  -24

 
 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. شعبةوينّسق الرئيس مع املنظمة من خالل  -25


