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 األمساك مصايد جلنة
 اخلامسة والثالثونالدورة 
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العمل املعنية ابقرتاح  جمموعةمناقشات جلنة مصايد األمساك، مبا يف ذلك توصيات  حتسني
 (الختاذ قرار)إنشاء اللجنة الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساك 

 
 وجزامل

فرعية اللجنة الابلبحث يف اقرتاح إنشاء  ةاملعنيجمموعة العمل ا ملناقشات لخص  وم معلومات أساسيةهذه الوثيقة  وفرت
دارة مصايد األمساك بناء  املختصة إباقرتاح ا بشأن إنشاء اللجنة الفرعية كذلك دارة مصايد األمساك و املختصة إب

 جمموعة العمل. اتمناقش على
 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
 نة مدعوة إىل:إّن اللج
 ؛النظر يف االقرتاح 
 إنشاء اللجنة الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساكما سيتّم اختاذه من خطوات مقبلة بشأن  واقرتاح. 

 :ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل
 Watanabe Hiromotoد السيّ 

 مصايد األمساك كبري مسؤويل
 Hiromoto.Watanabe@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 

 
  

http://www.fao.org/
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 معلومات أساسية –أوالً 

ناقشة مب اهتمامها الشديدعن  2018اليت ُعقدت يف عام الثالثة والثالثني  هتامصايد األمساك خالل دور جلنة  أعربت -1
اللجنة  توطلب 1،إنشاء جلنة فرعية خمتصة إبدارة مصايد األمساك ملساعدة اجملتمع الدويل، وال سيما الدول الناميةمسألة 

وآخذة بعني االعتبار القواعد اإلجرائية إلنشاء األجهزة الفرعية، إىل إعداد  ،األمانة أن تعمد، ابلتعاون الوثيق مع املكتب من
عرض على الدورة املقبلة للجنة مصايد يُ على أن إنشاء جلنة فرعية جديدة خمتصة إبدارة مصايد األمساك، بشأن إمكانية اقرتاح 

يف ذلك  نظر فيه األعضاء. وشددت اللجنة على ضرورة أن يفّصل االقرتاح خمتلف اجلوانب ذات الصلة، مبااألمساك لكي ي
الكفاءة وتفادي التداعيات املالية واإلدارية واالختصاصات لتلك اللجنة الفرعية، مبا يف ذلك حتديد السبل الكفيلة بتحقيق 

من هذا القبيل جلنة فرعية  أنّ  إىلاللجنة أشارت لجنة مصايد األمساك. و لاألخرى التابعة ازدواجية العمل مع اللجان الفرعية 
  2.صغرية النطاقالمصايد األمساك شأن ب األعمالجدول ا من ا دائم  بند  ضمن تتأن ميكن 

إنشاء فريق مهام مشرتك للبحث يف اقرتاح إنشاء جلنة فرعية جديدة إلدارة مصايد األمساك  ت األمانةاقرتحو  -2
حبث اخليارات احملتملة املتاحة، حتقيق أهداف منها إىل ا سعي  ام املشرتك( مع ممثلي مكتب الدورة الرابعة والثالثني، امله )فريق

واصل مكتب الدورة الرابعة والثالثني للجنة واقرتاح أفضل السبل للمضي قدم ا لكي يُ  مبا يف ذلك إنشاء جلنة فرعية جديدة،
 .املسألة مصايد األمساك النظر يف

مت وصفها اجلهات األصلية اليت قدّ ب، نشئ فريق املهام املشرتك مع ممثلي املكتب )شيلي والنرويج ونيوزيلنداأُ  قدو  -3
 2019ويونيو/حزيران  2019مشاورات غري رمسية لفريق املهام املشرتك يف مارس/آذار  وُعقدت. ( واألمانةاالقرتاح

يف اجتماعات فريق املهام  خرىاألعضاء األالدول رك عدد من وشا .2021ويناير/كانون الثاين  2019وسبتمرب/أيلول 
 .3املشرتك بصفة مراقب

 :العديدة التالية ياراتاخل مت اقرتاح ،فريق املهام املشرتكاجتماعات  خاللو  -4
 .األمساكدارة مصايد إب خمتصةوجديدة  حمددةفرعية  جلنةإنشاء : اخليار ألف
 املختصةاللجنة الفرعية  -واللجنتان الفرعيتان  األمساكمصايد  جلنة) ئمةالقا األجهزةتعزيز استخدام : اخليار ابء

 (.املائية األحياء برتبية املختصةواللجنة الفرعية  األمساكبتجارة 
بعد دورة إحدى تُعقد دورة منفصلة  يف األمساكبشأن مسألة إدارة مصايد إجراء مناقشات : 1اخليار الفرعي 

 ؛الفرعيتني اللجنتني
بعد دورة إحدى تُعقد دورة منفصلة  يف األمساكإجراء مناقشات بشأن مسألة إدارة مصايد : 2الفرعي  اخليار

 ؛األمر، إذا لزم األمساك، مع عقد دورة أقصر للجنة مصايد الفرعيتني اللجنتني

                                                      
  )FIAP/R1249( 2018 يوليو/ متوز 13-9، تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك، رومامن  11الفقرة  1

 .)FIAP/R1249 (2018 يوليو/ متوز 13-9 ير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك، روما،تقر من  128 الفقرة 2
   COFI/2020/SBD.3و COFI/2020/SBD.2و COFI/2020/SBD.22الواثئق  يففريق املهام املشرتك حماضر االجتماعات األربعة لـ ترد 3

 لجنة مصايد األمساك: لاإللكرتوين وقع املعلى املتاحة  COFI/2020/SBD.22و
/cofi34/ar-www.fao.org/about/meetings/cofi/documents 

https://www.fao.org/about/meetings/cofi/documents-cofi34/ar/
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 خاللالعامة  اجللسة يف األمساكاقشة مسألة إدارة مصايد على الوضع الراهن ومن احلفاظ: 3اخليار الفرعي 
 .األمساكمصايد  جلنةدورة 

جلنة مصايد األمساك وجلنتيها  اإلبقاء على جلنتني فرعيتني، ولكن مع إعادة ترتيب اختصاصات :اخليار جيم
 .تنيالفرعي اللجنتني، حسب االقتضاء، إلدراج مسألة إدارة مصايد األمساك الطبيعية يف إحدى الفرعيتني

عنية إبدارة مصايد األمساك ملعرفة ما إذا كان هناك املفرعية الللجنة  افرتاضية ةيجتريب( دورات) دورة عقد :اخليار هاء
 .االعديد من بنود جدول األعمال اليت يتعني مناقشته

 .ملناقشة مواضيع حمددة تنيالفرعي نتنيإنشاء جمموعة عمل اتبعة إلحدى اللج: اخليار واو

أبمهية والية جلنة مصايد األمساك  2021اليت ُعقدت يف عام ثالثني يف دورهتا الرابعة والجلنة مصايد األمساك رت وذكّ  -5
 .رتبية األحياء املائيةبوالتوصيات الدولية الرئيسية املتعلقة مبصايد األمساك و  سائلكمنتدى حكومي دويل عاملي تناقش فيه امل

وضوع على جلنة مصايد إدارة مصايد األمساك قبل عرض هذا امل بشأنأيض ا أبمهية عقد مناقشات فنية  وأقّرت -6
على املواظبة على عقد مشاورات شفافة وشاملة حول اقرتاح إنشاء جلنة فرعية جديدة معنية  اللجنة ووافقت .األمساك

إىل تقدمي اقرتاح هبذا الشأن خالل الدورة اخلامسة  وتطّلعت ،مصايد األمساك بقيادة رئيس جلنة مصايد األمساك إبدارة
 4جنة.لوالثالثني ل

املختصة فرعية ال اللجنةإنشاء جمموعة العمل بشأن اقرتاح مناقشات اجتماعات  -ا يً اثن
 األمساك مصايد دارةإب

 إنشاءجنة مصايد األمساك لل الدورة اخلامسة والثالثني يف االجتماع األول ملكتب األمساك جلنة مصايد قرتح رئيسا -7
على أن  تشكيل جمموعة العملعلى يف اجتماعه  مكتب الدورة ووافق ،جمموعة عمل مفتوحة العضوية ملناقشة هذه املسألة

االجتماع األول جملموعة  د  ق  عُ و . على الدوامجلنة مصايد األمساك يف عضاء الدول األجلميع  امفتوح  ها في العضوية ابب كوني
 االجتماع األول دحدّ ، اخلاصة هبا وخارطة الطريق العمل جمموعة صاتاعتماد اختصابعد و . 2021 أاير/مايو 26العمل يف 

 5بني الدورات:ما فرتة األنشطة التالية اليت جيب القيام هبا يف 
 ؛ياراتاخلحتليل  مواصلة (1)

 ؛آلية لدعم مشاركة الدول الناميةضع و و  (2)
 ؛ فرتاضي(اال اعماهل)أو جدول أ ديدةاجلفرعية الجنة اللاختصاصات  صياغةو  (3)
 .جموعة العملصة مبخافرعية  إلكرتونية صفحةإنشاء و  (4)

                                                      
 (FIF/R1336N )الوثيقة 2021فرباير/شباط  5-1تقرير الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك، روما، من  18 الفقرة 4

on-committee-https://www.fao.org/about/meetings/cofi/sub-ميكن االطالع على واثئق االجتماع وحماضره على العنوان التايل:   5

fisheries-management-wg/en/ 
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 :من بينها ما يلي املناقشات يف مجلة أمور عن املخص   الرئيس قّدمو  -8
  ّال سيما  ،اخلياراتزايدة عدد ميكن أنّه و  ،متعارضةاخليارات ليست  د العديد من املندوبني على أنّ شد

 مهمة للغايةمسألة تكلفة املشاركة وتُعّد خيارات جديدة.  وال ينبغي استبعاد. ةاملختلط اتاالجتماع بشأن
 نظر ا إىل ارتباطها بطريقة عقد االجتماع؛ اليت ينبغي مواصلة حتليلهاالنقاط املرجعية  إحدىو 

  اللجنة الفرعية اجلديدة اأن تناقشه ينبغياليت  "جدول األعمال االفرتاضي" أو االختصاصاتوسيكون 
 ؛عملها قطر  للنظر يف ةضروري

  أعماله إىلجديد حتليل  أيّ  يستندأن و  ،يف االعتباراملشرتك  يق املهامفر  اتجيب أن تؤخذ مناقشو. 
اختصاصات اللجنة  مشروع. واستعرض 2021أيلول /سبتمرب 20موعة العمل يف جمل االجتماع الثاين ُعقدقد و  -9

 اليفالتك مبا يف ذلك تقدير ،حتليلها مواصلةمع  املتاحة وكذلك اخليارات دارة مصايد األمساكإب املختصة الفرعية اجلديدة
يتعنّي القيام  اليت ة التاليةاإلضافي األنشطة الثاين االجتماعد حدّ  اليت ختللت االجتماع، بناء  على املناقشاتو خيار.  لكل

 :اهب
 ؛للمشورة مصايد األمساكإاتحة جلنة  (1) :متاح خيارالنقاط الثالث التالية يف كل ّ  برازآخر إل جدولإعداد  (1)

 ؛التحريرية الرتمجة الفورية/الرتمجة خدمات فرتو و  (3) ا؛أو حمدود   امفتوح   العضوية وما إذا كان ابب (2)
 متعلقة إضافية مهامقبول  يةاحلالية الفرع اللجان إبمكان ما إذا كان توضيحو جيم  حتليل اخليار مواصلة (2)

 ؛الوقت واملوارد انحيةذلك من وما سيرتتب على األمساك  مصايدإبدارة 
 اليفالتكو  (2) ؛من منظمة األغذية والزراعة التمويلتوفر  (1) :النقاط التالية بشأن ضيحاتتو  تقدمي (3(

تلك  مبا يف ذلك منظمة األغذية والزراعة،مصادر التمويل احملتملة يف و  (3) ؛اجلديدة/اإلضافية للخيار جيم
  ؛األعضاء مشاركة الدول الناميةاليت تدعم 

بل من ق  عليها عملية املوافقة ما يتعلق ب يففرعية اللجنة ال جمموعة العمل و بني القائمة االختالفاتإظهار  (4)
 .األجهزة الرائسية يف منظمة األغذية والزراعة

اختصاصات  مشروع. وواصل مراجعة 2021 كانون األول/ديسمرب 17موعة العمل يف جمل وُعقد االجتماع الثالث -10
على  الثالث وافق االجتماعو . املتاحة اخليارات مواصلة حتليل ابإلضافة إىلالفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساك  اللجنة

 تشكيل تقتضيان من خطوتني مكّوان  اقرتح الرئيس هنج ا  ،إىل ذلكابإلضافة و من القائمة.  (جيم)و (ابء)استبعاد اخليارين 
لجنة مصايد ل السادسة والثالثني دورة الوحىت اخلامسة والثالثني دورةال على أساس جترييب بعدتعمل جمموعة عمل غري رمسية 

أداء جمموعة العمل غري الرمسية وتقرر ما  مبراجعة تقوم جلنة مصايد األمساك يف دورهتا الدورة السادسة والثالثني فيما األمساك
خيار فرعي غري رمسية. واقرتح الرئيس أيض ا إضافة ستواصل العمل كمجموعة عمل جلنة فرعية أو سُتح ّول إىل  تإذا كان
جلنتني من اللجان الفرعية الثالث اليت سيتم تنظيمها خالل فرتة أن ختتار لجنة مصايد األمساك ل ويُتيح اخليار ألف يليآخر 

 األنشطة اإلضافية التالية اليت يتعنّي القيام هبا: الثالث د االجتماعحدّ و ما بني الدورات. 

الثالث جملموعة  جتماعاالالتعليقات املقدمة أثناء  االختصاصات بناء  على مشروعمراجعة  مواصلة (1)
 وبعده؛ العمل
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 اقرتاحنيوكذلك بناء  على  "يمج"و "ءاب"ذف اخليارين حب املتاحة اخلياراتخمتلف مصفوفة حتليل  مراجعةو  (2)
 ؛الرئيسقّدمهما 

ركني من البلدان النامية املضيفة للمشا الدول األعضاءم من تقدمي معلومات عن حالة الدعم املايل املقدّ و  (3)
  ؛ةاحلالية الفرعي للجان الدورات السابقة العديد من يف

 ة على حنو فعال.ضمان مشاركة البلدان الناميمواصلة حتليل ُسبل و  (4)
اختصاصات  مشروعمراجعة  عملية ستكملوا .2022 شباط /فرباير 14موعة العمل يف االجتماع الرابع جمل وُعقد -11

آليات دعم ا وانقش أيض   .مبزيد من التعّمق املتاحة اخليارات وواصل حتليل ،ختصة إبدارة مصايد األمساكالفرعية املاللجنة 
 األنشطة اإلضافية التالية اليت يتعنّي القيام هبا:الرابع  د االجتماعحدّ و البلدان النامية. 

 ؛ختصة إبدارة مصايد األمساكالفرعية املاختصاصات اللجنة  مشروعتعميم النسخة املعدلة والنهائية من  (1)
 دارت يف االجتماع الرابعاملناقشات اليت بناء  على  املتاحة اخلياراتخمتلف حتليل مراجعة مصفوفة مواصلة و  (2)

 ؛موعة العملجمل
بل مبا يف ذلك توزيع عدد البلدان املدعومة من ق   ،األعضاء دعم البلدان الناميةشأن ب مفصلةوثيقة إاتحة و  (3)

 ؛مباشرة املضيفة دول األعضاءال املايل الذي تقدمهالدعم وحجم يم إقل كلّ 
  ؛األعضاء ستكشاف اآللية احملتملة لدعم مشاركة البلدان الناميةاو  (4)
ينظر فيه االجتماع كي ل اخلامسة والثالثني يف دورهتا جلنة مصايد األمساكيُرفع إىل اقرتاح  مشروععداد إو  (5)

 .اخلامس جملموعة العمل
صياغة  وابشر ،املتاحة وواصل مراجعة اخليارات .2022 نيسان/أبريل 20موعة العمل يف جمل االجتماع اخلامس قدعُ و  -12

 .ك يف دورهتا اخلامسة والثالثنيجلنة مصايد األمسا مشروع اقرتاح لرفعه إىل
 :6تاليةتقدمي اخليارات ال متّ  ،العملالرابع جملموعة  جتماعاال ختللتاليت  اتناقشاملبناء  على و  -13

 خمتصة إبدارة مصايد األمساك: إنشاء جلنة فرعية حمددة وجديدة لفاخليار أ
 .الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساكاللجنة دورة  إحدى الدول األعضاء ستضيفت: 1-ألف اخليار الفرعي

 ميكن أن يكون) ايف روم الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساكاللجنة  ةدور  تُعقد :2-ي ألفاخليار الفرع
 (.مضيفة ودولة عضيف حال عدم وجود  1-خيار الفرعي ألفبديال  لل ااحتياطي   اخيار   هذا اخليار

على  ابلوسائل االفرتاضية الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساكاللجنة  تُعقد دورة: 4-ألف اخليار الفرعي
 ؛ اول األعمال اليت يتعني مناقشتهملعرفة ما إذا كان هناك العديد من بنود جد جترييب أساس

بينما  ،التناوبعلى أساس  ابلوسائل االفرتاضيةة عقد إحدى اللجان الفرعية الثالث: تُ 5-ألف اخليار الفرعي
 .الشخصي ابحلضورعقد اللجنتان األخراين تُ 

                                                      
درجة األعضاء بنفس النامية  الدول دعم مشاركةل مبا يشم اعتمادهأاّي  كان اخليار الذي سيتم  من خارج امليزانيةإضايف متويل  سيكون من الضروري توفري 6

 للجان الفرعية.السابقة  يف االجتماعات الدعم املقّدم



6 COFI/2022/6 

 

 

 ة مصايد األمساكجلن دورات يف فرتة ما بني ةجلنتني من اللجان الفرعية الثالثتُعقد : 6-ألف اخليار الفرعي
 .7على أساس التناوب

 .األمساك إبدارة مصايد متعلقةحمددة  مواضيع: إنشاء جمموعة عمل يف إطار جلنة مصايد األمساك ملناقشة الاخليار د
وستقوم جلنة  .إبدارة مصايد األمساك متعلقة( حمددة مواضيعوضوع )مبتُعىن عمل الموعة جمل عقد دورة: اءاخليار ه

الفرعية املختصة اللجنة  إنشاء ما إذا كان سيتمّ  ستقررجمموعة العمل و  مناقشات نتائج اك مبراجعةمصايد األمس
 .حمددة عاجلة مواضيعجمموعة العمل ملمواصلة اعتماد أو  إبدارة مصايد األمساك

شاركني أعرب بعض املو . ققابل للتطبيغري  6-ألف ياراخل أنّ  إىل تمزيد من التحليال عقب إجراء الرئيس وأشار -14
د االجتماع . وشدّ 4-لفأعرب أحد املشاركني عن تفضيله للخيار الفرعي أ، بينما 5-لفللخيار الفرعي أ تفضيلهمعن 

 ،الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساكاللجنة  تنظيم دوراتتغطية تكاليف امليزانية لالتمويل من خارج توفري على أمهية 
 .األعضاء النامية الدوللدعم مشاركة  يف ذلك آلية التمويل املناسبة مبا

أن يقوم االتفاق على  متّ  ،يف دورهتا اخلامسة والثالثني االقرتاح املقدم إىل جلنة مصايد األمساك ما يتعلق مبشروع يفو  -15
تماع االج على عرضهبو موعة العمل االجتماع اخلامس جمليف ات اليت دارت بناء  على املناقش االقرتاح مشروعمبراجعة  الرئيس

 .ملواصلة مراجعتهموعة العمل السادس جمل
 ووافق علىاملنقح االقرتاح  مشروع. واستعرض 2022 حزيران/يونيو 10موعة العمل يف جمل االجتماع السادس وُعقد -16

أيض ا  التأكيد متّ و الوثيقة.  يف هذه االقرتاح ويرد نصّ  .يف دورهتا اخلامسة والثالثنيجلنة مصايد األمساك  علىاالقرتاح  عرض
، كما ابلنسبة إىل اللجان الفرعية 3ابلنسبة إىل الدول األعضاء النامية يف املرفق الصعوابت اإلدارية يف  النظرضرورة على 

 القائمة. 

 يف دورهتا اخلامسة والثالثنيجمموعة العمل إىل جلنة مصايد األمساك  تقدمت به الذي قرتاحاال – اثلثاً 

 املسائل يفا من الوقت للنظر مزيد  جلنة مصايد األمساك  ضرورة أن ختصصلى العمل بشكل عام ع جمموعة تاتفق -17
 الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساكاللجنة إنشاء  وأنّ  ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة إبدارة مصايد األمساك ،السياساتية

 الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساكاللجنة إنشاء  ت جمموعة العمل أيض ا أبنّ أقرّ  ،أحد احللول. ويف الوقت نفسه هو
هذا العبء املتزايد  على أنّ  التأكيد . ومتّ األعضاء ةالناميللدول  ابلنسبة سيماال و  ،األعضاءالعمل على  سيزيد من عبء

حضور. للو  يةري لألعمال التحض املخصص وقتالونقص املوظفني و  ابحلضور الفعلييشمل نقص املوارد املالية للمشاركة 
 فإنّه ،جلنة مصايد األمساك منظومةقيمة على  الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساكاللجنة إنشاء يُرّجح أن ُيضفي  نماوبي

 .دون معاجلة هذه الصعوابت إنشاؤهاال ميكن 
 :لجنة مصايد األمساكالدورة اخلامسة والثالثني لوصى ابلنظر يف املخطط التايل يف يُ  ،ذلك علىوبناء   -18

                                                      
الفرعية اللجنة و عقد دوريت اللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية  جلنة مصايد األمساك يف دورهتا اخلامسة والثالثنيسبيل املثال، إذا قررت  على 7

اللجنة الفرعية املختصة بتجارة  ُتعقد دوريت، فسالدورتني اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني للجنة مصايد األمساكبني األمساك ة مصايد املختصة إبدار 
والثالثني  سادسةالدورتني ال بني ،الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساكاللجنة األمساك، وإّما دورة اللجنة الفرعية املختصة برتبية األحياء املائية وإّما دورة 

 ة والثالثني للجنة مصايد األمساك.ابعوالس
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 .1 املرفقابالختصاصات الواردة يف  الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساكاللجنة إنشاء جيب  (1)
ا، مبدئي  و  .جلنة مصايد األمساك كل دورتني من دورات  بني ةعقد اجتماعات اللجان الفرعية الثالثجيب أن تُ  (2)

 8ابلطريقة التالية: ابلوسائل االفرتاضيةأحد االجتماعات  يُعقدجيب أن 
 

والثالثني  امسةالدورتني اخل بني
والثالثني للجنة  سادسةوال

 مصايد األمساك

والثالثني  سادسةبني الدورتني ال
والثالثني للجنة مصايد  سابعةوال

 األمساك

والثالثني  سابعةبني الدورتني ال
والثالثني للجنة مصايد  ثامنةوال

 األمساك

  اللجنة الفرعية املختصة برتبية
حلضور األحياء املائية )اب

 الفعلي(
  اللجنة الفرعية املختصة بتجارة

 األمساك )ابحلضور الفعلي(
  الفرعية املختصة إبدارة اللجنة

ابلوسائل ) مصايد األمساك
 (االفرتاضية

  اللجنة الفرعية املختصة برتبية
 األحياء املائية )ابحلضور الفعلي(

  اللجنة الفرعية املختصة بتجارة
 (ةابلوسائل االفرتاضياألمساك )

  الفرعية املختصة إبدارة اللجنة
 )ابحلضور الفعلي( مصايد األمساك

  اللجنة الفرعية املختصة برتبية
 األحياء املائية )ابحلضور الفعلي(

  اللجنة الفرعية املختصة بتجارة
 األمساك )ابحلضور الفعلي(

  الفرعية املختصة إبدارة اللجنة
ابلوسائل ) مصايد األمساك

 (االفرتاضية

 
يف االجتماعات ات اليت دارت نتائج املناقشيف دورهتا الثامنة والثالثني تستعرض جلنة مصايد األمساك سو  (3)

جنة الفرعية املختصة إبدارة الل قامت كيف  ال سيماو  ،مصايد األمساكللجنة الفرعية املختصة إبدارة الثالثة 
اجتماعني يف أول مهت نتائج وكذلك كيف سا ،ختصاصاهتاابكيف وفت و  بتنفيذ مهامها األمساكمصايد 
السابعة والثالثني للجنة و الدورتني السادسة والثالثني مساك يف املتعلقة إبدارة مصايد األ اتناقشإثراء امل

يف دورهتا ستنظر جلنة مصايد األمساك  ،عمليات االستعراضإىل  . واستناد ااألمساك، على التوايلمصايد 
 .مصايد األمساكالفرعية املختصة إبدارة  اللجنة دورات عقد مواصلةبغي يف ما إذا كان ينالثامنة والثالثني 

 ابحلضور الشخصي أكانت سواء ،مصايد األمساكاللجنة الفرعية املختصة إبدارة  اتينبغي عقد اجتماعو  (4)
ملزيد  2 املرفق)انظر  اتاالجتماعهذه  تنظيمعندما يتوفر متويل من خارج امليزانية ل ،ةفرتاضيو ابلوسائل االأ

 .(التفاصيل من
مثل نقص املوظفني األعضاء النامية  الدولتدابري للتخفيف من الصعوابت اإلدارية اليت تواجه  اختاذينبغي و  (5)

 (.التفاصيلملزيد من  3 املرفق)انظر  حضورللو  لألعمال التحضرية املخصص وقتالنقص و 
والثالثني  الدورتني السادسةبني  األمساكمصايد ة اللجنة الفرعية املختصة إبدار اجتماع  يُعقدجيب أن و  (6)

 املايلعندما يتم توفري احلد األدىن من الدعم ابحلضور الشخصي مصايد األمساك والسابعة والثالثني للجنة 

                                                      
 وعوامل أخرى. 19-كوفيدميكن عقد جلنتني فرعيتني أو أكثر، اعتماد ا على جائحة    8
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 ويف حال عدمالتفاصيل(.  ملزيد من 4 املرفقاالجتماع )انظر  هذا للمشاركة يف للدول النامية األعضاء
 .ابلوسائل االفرتاضية االجتماع يُعقد ،املايلمن الدعم  أتمني احلد األدىن

املقر  وإّما يفاألعضاء  إحدى الدولا يف إمّ  أن يُعقدعندها جيب  ،شخصيابحلضور الاالجتماع  ُعقدذا وإ (7)
 .ةمضيف دولة عضوةالرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة يف روما إذا مل يكن هناك 

، ( أعاله3) النقطة يف ، املشار إليهتمويل من خارج امليزانيةلايف تقدمي  ةاألعضاء الراغبالدول على و  (8)
الدورتني اخلامسة والثالثني والسادسة بني  الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساكاللجنة االفرتاضي الجتماعل

صايد األمساك الدورة اخلامسة والثالثني للجنة م خالل اهنيت تُعلنأن والثالثني للجنة مصايد األمساك، 
 .تقدير على أبعدانعقاد الدورة اخلامسة والثالثني للجنة مصايد األمساك  غضون ستة أشهر بعد يف أو

الدورتني بني  الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساكاللجنة  دورةاستضافة يف  ةاألعضاء الراغبالدول على و  (9)
والثالثني  السادسةالدورة  خالل تعلن نيتهاد األمساك، أن والثالثني للجنة مصاي بعةوالثالثني والسا السادسة

الواردة  اليفابإلضافة إىل التكالعضو،  ذه الدولةقّدم هتُ وجيب أن . تقدير على أبعد للجنة مصايد األمساك
شاركة يف االجتماع من املالدول النامية األعضاء تمكن ت لكي املايلاحلد األدىن من الدعم  ،2 املرفقيف 

 .4 املرفقيف كما هو حمدد   ور الشخصيابحلض
الفرعية املختصة لجنة ل االفرتاضي جتماعالمتويال  من خارج امليزانية ل دول أعضاء تقدمحال عدم وجود يف و  (10)

 اللجنة اجتماعات تستضيفأو الدورة اخلامسة والثالثني للجنة مصايد األمساك  بعد إبدارة مصايد األمساك
بني الدورتني السادسة والثالثني والسابعة والثالثني للجنة مصايد  ة مصايد األمساكالفرعية املختصة إبدار 

 لجنة مصايد األمساكل انعقاد الدورة اخلامسة والثالثني جيب إنشاء صندوق متعدد املاحنني بعد ،األمساك
ة مصايد األمساك الفرعية املختصة إبدار  اللجنة دورة لعقدالتمويل من خارج امليزانية  توفري( 1: )من أجل

 للدول النامية األعضاء املايلتوفري احلد األدىن من الدعم و ( 2) ؛( أعاله3) النقطة يف على النحو الوارد
 ،9رهن ا مبوافقة املاحننيو عقد يف روما. تُ عندما  الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساك دورة اللجنة للمشاركة يف

عندما األعضاء  الناميةالدول شاركة ملدعم إضايف لتقدمي  د املاحننياملتعد ميكن أيض ا استخدام الصندوق
 دورةلجيب ترحيل املبلغ املتبقي للتحضري ل ،وخبالف ذلك األعضاء. البلدان يُعقد االجتماع يف أحد

سامهات على امل املتعدد املاحنني الصندوق يعتمدسو . للجنة الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساك ةالالحق
مبا يف ذلك  ،أخرى جهات ماحنة اليت تقدمهاسامهات املالية غري املخصصة املمن األعضاء و املقدمة الية امل

 .الشركات وجمموعات أصحاب املصلحة واملنظمات غري احلكومية
، اللجنة الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساكأمانة  أن تُعلنجيب  ،( أعاله7) نقطةما يتعلق ابل يفو  (11)

ت الدورة ما إذا كان ،من انعقاد الدورة اخلامسة والثالثني للجنة مصايد األمساكضون ستة أشهر غ يف
اللجنة الفرعية املختصة إبدارة  دوراتمن دورة  كلّ إىل  وابلنسبة ال.  معقد أتُ سللجنة الفرعية ة االفرتاضي

جيب  ،لجنة مصايد األمساكلثالثني لوالثامنة واالدورتني السادسة والثالثني بني ُتعقد ساليت  مصايد األمساك
( ما إذا كان االجتماع سيعقد 1جلنة مصايد األمساك السابقة: )دورة يف هناية جنة الفرعية اللتعلن أمانة  أن

                                                      
 .املايل اجلهة اليت تتلقى الدعمأن حيددوا  نيماحنلل حيقّ ال  9
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ما إذا كان و ( 3) ؛ابلوسائل االفرتاضية وأ ابحلضور الشخصيما إذا كان االجتماع سيكون و ( 2) ؛ال وأ
 .ابحلضور الشخصياالجتماع انعقاد  األعضاء أو يف روما يف حال الدول إحدى االجتماع سيعقد يف

 .السيناريوهات احملتملةخمتلف  5 املرفقيوضح و   (12)
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 1 املرفق

 دارة مصايد األمساكإب املختصة اختصاصات اللجنة الفرعية
 ،إدارة مصايد األمساكبشأن  للمشاورات واملناقشاتمنتدى  الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساكاللجنة  توفر -1

اللجنة . وأتخذ هبا منظمة األغذية والزراعة تضطلعذات الصلة اليت  نشطةواأل ،املرتبطة هبا والسياساتية الفنيةواملسائل 
عمل املنظمات الدولية والبلدان وجمموعات أصحاب املصلحة واملنظمات الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساك يف االعتبار 

 .حسب االقتضاء ،وتتعاون معها، ذات الصلةية غري احلكوم
 :ابملهام التالية املختصة إبدارة مصايد األمساك اللجنة الفرعية تضطلع ،يف هذا السياقو  -2
ستكشاف احللول المصايد األمساك وإدارهتا و حبوكمة  املسائل املتعلقةملناقشة  ايتوسياس فينوفري منتدى استشاري ت 1))

اليت وضعتها تعزيز مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لو  ،موارد مصايد األمساك واستخدامها املستدام فاظ علىالكفيلة ابحل
 ؛االحرتازيةالُنهج و  ةاإليكولوجي النظم فضال  عناألغذية والزراعة بناء  على أفضل العلوم املتاحة  منظمة

ايد األمساك العاملية والتنمية املستدامة واليت تتطلب إدارة مص جمال واالجتاهات الرئيسية يف املسائلديد ومناقشة حتو  (2)
 املناخ على إدارة وأتثريات تغرّي  ،احلجم وإدارهتا الصغرية األمساك تنمية مصايدال سيما يف ما خيص  ،ملموسة اختاذ إجراءات

 ؛والقضاء على الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ،مصايد األمساك
 يف جمال حتياجاتاالواالجتاهات وكذلك  املسائلملعاجلة مثل هذه تدابري على املستوى الدويل ختاذ ابلتوصية او  (3)

 :ويف هذا الصدد ،تنمية مصايد األمساك
 ؛املشورة بشأن إعداد وتسهيل وتنفيذ اإلجراءات احملددة إسداء (1)
ذات قليمية والتدابري الفنية لسياسات اإلاملتعلقة اباملعلومات  بادلتل رتويجمن أجل الاملشورة  إسداءو  (2)

 ؛حسب االقتضاء ،دارة مصايد األمساكالصلة إب
إجراءات  تنفيذ األغذية والزراعة على منظمة التعاون الدويل ملساعدة أعضاء وطيداملشورة بشأن ت إسداءو  (3)

 عضاءاألمبا يف ذلك  األعضاء الدول الناميةوال سيما  ،وإدارهتا مصايد األمساكاملتعلقة حبوكمة وأدوات املنظمة 
 ؛الدول اجلزرية الصغرية النامية من

حسب  ذات الصلة املنظمات الدوليةو  األغذية والزراعة املشورة بشأن التعاون احملتمل بني منظمة تقدميو  (4)
 ،وجمموعات أصحاب املصلحة ،والبلدان ،مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك ،االقتضاء

يف السياسات  التضاربتعزيز ودعم املمارسات اجليدة وجتنب وذلك من أجل  ،ات غري احلكوميةواملنظم
 .واإلجراءات

حُتال إىل هذه اللجنة  ، قدمصايد األمساك وإدارهتا وكمةحب متعلقةعاجلة أي مسائل حمددة )فنية أو سياساتية( مو  (4)
 .أو املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة جلنة مصايد األمساك من ق بل أوأعضائها  الفرعية من ق بل

بتجارة  املتعلقة يةدار املسائل اإللتعاون مع اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك وتقدمي مدخالت إليها بشأن او  (5)
 .األمساك واملنتجات السمكية
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املتعلقة  يةدار املسائل اإلإليها بشأن  برتبية األحياء املائية وتقدمي مدخالت املختصةلتعاون مع اللجنة الفرعية او  (6)
 .برتبية األحياء املائية
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 2 املرفق
 ارة مصايد األمساكاللجنة الفرعية املختصة إبد دوراتاملقدرة لعقد  الدنيا التكاليف

 (األمريكية اتدوالر ال الف)آب

خدمات الرتمجة  ترمجة الواثئق 
الفورية، مبا يف 
ذلك تكاليف 

 سفرال

موقع 
 تاالجتماعا

تكاليف سفر 
موظفي منظمة 
 األغذية والزراعة

 اجملموع

 يف الدولة العضو
 ةاملضيف

يوفره البلد  80 160
 املضيف

23 263 

 235 0 7 68 160 رومايف 

 228 0 0 68 160 اجتماع افرتاضي

 
 عقاده.وطريقة اناالجتماع  موقعالنظر عن  بغضّ  مجيع التكاليف مبصادر متويل من خارج امليزانية مُتّول *

 التكاليف الواردة يف هذا اجلدول تكاليف سفر املندوبني.ال تشمل * 
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 3 املرفق
 الدول النامية األعضاءواجهها ت  اليت تدابري لتخفيف الصعوابت اإلدارية 

 جتنب االزدواجية مع االجتماعات الدولية األخرى -1
الدولية األخرى قدر  مع االجتماعات ارة مصايد األمساكاللجنة الفرعية املختصة إبد موعد انعقاد دورةاّل يتزامن جيب أ

أمني جلنة مصايد أن يتحقق  جيب ،الدول النامية األعضاءوال سيما  ،األعضاءاحلّد األقصى من حضور  ضمانلو اإلمكان. 
ماعات األمساك من مواعيد اجتماعات املنظمات اإلقليمية األخرى إلدارة مصايد األمساك )االجتماعات السنوية واجت

اللجنة الفرعية عقد دورات جيب اقرتاح أنسب توقيت لو مبصايد األمساك.  املتصلةجتماعات العاملية االالفرعية( و  األجهزة
 .ارة مصايد األمساكاملختصة إبد

 أكثر تفصيال  و مشروح  جدول أعمال فريتو  -2
نة مصايد األمساك قبل أربعة أسابيع على جل ماعاتاجتيف كما هو معمول به   املؤقتالتفصيلي جيب توزيع جدول األعمال 

اللجنة  اتالجتماعبشكل أفضل  من االستعداد املشاركون ، حىت يتمكنة للمنظمةاالجتماع جبميع اللغات الرمسي األقل من
 .ارة مصايد األمساكاملختصة إبدالفرعية 
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 4 املرفق
 للدول النامية األعضاءاملخصص  املايلدىن من الدعم األد احل

اللجنة الفرعية يف اجتماعات  من أجل ضمان مشاركتها للدول النامية األعضاء املايللتوفري الدعم  القواعد التالية قُتطبّ 
 :ارة مصايد األمساكاملختصة إبد

يف  20 مُيّثل هاألدىن على أنّ هذا احلّد جيب حساب و . للدول النامية األعضاء املايلأدىن من الدعم  حدّ خُيصص  -1
يف جلنة مصايد األمساك بصفة "عضو" ا إمّ  تشاركابلنسبة للدول اليت إقليم  يف كلّ  األعضاء ةاميالنالدول عدد  من املائة

اللجنة الفرعية املختصة  أّي دورة من دوراتو جلنة مصايد األمساك الثالث  دوراتمن  دورة يف أيّ  "بصفة "مراقبوإّما 
اللجنة الفرعية جيب أن حتسب أمانة و . ة إبدارة مصايد األمساكاللجنة الفرعية املختص انعقاد دورةقبل  الثالثبتجارة األمساك 

 دورةعن عقد اإلعالن  عند املتاحة البياانتابستخدام أحدث  إقليملكل  يف املائة 20نسبة  املختصة إبدارة مصايد األمساك
ليت ينبغي هلا تلّقي للدول النامية األعضاء ايظهر أدانه العدد اإلرشادي و . الفرعية املختصة إبدارة مصايد األمساكاللجنة 

 حزيران/اعتبار ا من يونيو إقليميف كل الدول النامية األعضاء )انظر املرفق لالطالع على قائمة  إقليم يف كلّ  املايل الدعم
2022:) 

 
الدول النامية عدد  اإلقليم

 األعضاء
من  يف املائة 20

 ةالناميالدول 
 األعضاء

الدول النامية دد ع
األعضاء اليت تتلقى 

 10املايل الدعم
 9 9.0 45 أفريقيا

 3 3.0 15 آسيا

 2 1.6 8 أورواب

 5 4.6 23 والبحر الكارييب جمموعة أمريكا الالتينية

 3 2.2 11 الشرق األدىن

 2 1.4 7 جنوب غرب احمليط اهلادئ

 24  109 اجملموع

 
األعضاء مع مراعاة البلدان  ،وعةاجملمالدعم داخل الدول النامية األعضاء اليت ستتلّقى  جمموعة كلّ   حُتددأن  ينبغيو  -2

  .طلب العضو املضيفاألعضاء من اجلزر الصغرية النامية ابإلضافة إىل البلدان األقل منو ا و 

                                                      
 بصفة مراقب ابلدعم.  ارة مصايد األمساكاللجنة الفرعية املختصة إبدتماع لن حيظى األعضاء من البلدان النامية احلاضرين يف اج 10
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 املرفق

دورة  يف أي  بصفة مراقب  وإم ايف جلنة مصايد األمساك  بصفة عضوا إم   يت شاركتالالدول النامية األعضاء قائمة 
والثالثة والثالثني والرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك والدورات السادسة عشرة  الثانية والثالثني دوراتالمن 

 (2022حزيران /)اعتبارًا من يونيولجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك لوالسابعة عشرة والثامنة عشرة 

 عدد األعضاء النامية األعضاء الدول اإلقليم
 ،بوروندي*، و بوركينا فاسوو  ،أوغنداو ، أنغوالو، إسواتيينو ، إريرتايو، إثيوبيا أفريقيا

مجهورية أفريقيا و  ،*جزر القمر، ورزائاجلو  ،*تونسو ، *توغوو، تشادو
جنوب و  ،*جنوب السودان مجهوريةو  ،مجهورية تنزانيا املتحدةو  ،الوسطى

سان تومي و زمبابويو ، زامبياو ،*روانداو ،رالرأس األخضو  ،أفريقيا
 ،غينياو ،غاانو ، *غامبياو  ،غابونو  ،*سرياليونو، لسنغالاو  ،*وبرينسييب

، الكونغوو ، كوت ديفوارو ، الكامريونو  ،*بيساو-غينياو ،غينيا اإلستوائيةو 
 ،*مالويو  ،املغربو  ،مدغشقر، و مايلو ،*ليسوتوو ،ليربايو ،كينياو 

 .نيجريايو ، *النيجرو، انميبياو ، موزامبيقو، موريشيوسو ، موريتانياو 

45 

  ،سري النكاو  ،مجهورية كورايو  ،اتيلندو  ،بنغالديشو  ،ابكستانو  ،سياإندوني آسيا
، ملديفو ، ماليزايو  ،كمبودايو ، *كازاخستان، و فييت انمو  ،الفلبنيو  ،الصنيو 
 .اهلندو  ،ميامنارو

15 

، *اجلبل األسودو  ،تركياو  ،*بيالروسو ، *اأوكرانيو  ،*أرمينياو  ،أذربيجان أورواب
 .*صربياو  ،*جورجياو 

8 

وعة أمريكا جمم
والبحر  الالتينية
 الكارييب

 

- بوليفيا )دولةو ، بنماو ، *بليزو  ،الربازيلو  ،ابراغوايو  ر،إكوادو و ، األرجنتني
، السلفادورو  ،اجلمهورية الدومينيكيةو ، *جامايكاو  ،بريوو  ،متعددة القوميات(

 (،ةالبوليفاري –فنزويال )مجهورية و  غياان،و ، غواتيماالو ، *غريناداو ، *سورينامو 
 .هندوراسو ، هاييتو، نيكاراغواو ، املكسيك، و كوستاريكاو  ،كوابو  ،كولومبياو 

23 

اجلمهورية العربية و  ،إسالمية( -إيران )مجهورية و  ،أفغانستانو ، األردن الشرق األدىن
 مصر،و ليبيا، و ، *لبنانو  ،الصومالو  ،السودانو  ،*جيبويتو ، *السورية

 .اليمنو 

11 

جنوب غرب احمليط 
 اهلادئ

، فيجي، و *فانواتوو  ،لجزر مارشاو ، *تونغاو  ،*اببوا غينيا اجلديدة
 .*ميكرونيزايو  ،*كرييباسو 

7 
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 .ا ابخلط العريضمنو  
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 5 املرفق

 لدورتني السادسة والثالثني والثامنة والثالثني للجنة مصايد األمساك ا بني لخيارات املتاحةرسم بياين ل
 من خارج امليزانيةتوفر األموال رهًنا ب

 

 

 

 
 

؟مضيفبلد عضو هل هناك   

تُعقد اللجنة الفرعية املختصة إبدارة 
العضو مع  الدولة يفمصايد األمساك 

ضمان األدىن من الدعم ل احلدّ تقدمي 
الدول النامية األعضاء مشاركة 

)ميكن تقدمي دعم إضايف من 
 .(املاحننيتعدد امللصندوق ا

 نعم

 ال

ما هي كمية األموال املتوفرة 
 الصندوق املتعدد املاحنني؟ يف

، دوالر أمريكي 000 235من  كثرأ
ابإلضافة إىل األموال املخصصة 

األدىن من الدعم  احلدّ  لتقدمي
الدول النامية مشاركة ضمان ل

 .األعضاء

 دوالر أمريكي 000 228من  كثرأ
دوالر  000 235ولكن أقل من 

، ابإلضافة إىل األموال أمريكي
من األدىن  احلدّ  املخصصة لتقدمي

الدول النامية مشاركة ضمان الدعم ل
 .األعضاء

تُعقد دورة اللجنة الفرعية املختصة 
مع يف روما إبدارة مصايد األمساك 

األدىن من الدعم  احلدّ تقدمي 
الدول النامية مشاركة ضمان ل

 األعضاء.
 

تُعقد دورة اللجنة الفرعية 
املختصة إبدارة مصايد 

ابلوسائل األمساك 
 .االفرتاضية

دوالر  000 228أقل من 
 أمريكي

ال تُعقد دورة اللجنة 
الفرعية املختصة إبدارة 

 .مصايد األمساك


