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 وجزامل

 صايد األمساك أقرت شاء جلنة فرعية )اللجنة( جلنة م سة والثالثني االقتراح الداعي إىل إن  يف دورهتا اخلام
صة صايد األمساكإدارة ب خمت سب ما اقترحته جمموعة العمل امل )اللجنة الفرعية( م باقتراح  عنيةوتنفيذه حب

 .)جمموعة العمل( بإدارة مصايد األمساك ختصةاملإنشاء اللجنة الفرعية 
  ساسية واالقتراح بشأن إنشاء اللجنة الفرعية من قبل جمموعة العمل. كما وتعرض هذه الوثيقة معلومات أ

 اختصاصات اللجنة الفرعية على حنو ما استعرضتها اللجنة وأيدهتا. هبذه الوثيقة 1املرفق أهنا تقدم يف 
 

 توجيهات املطلوبة من االجتماع املشتركال

  سداء صايد األمساك وإ شترك مدعو إىل النظر يف تقرير جلنة م شأن الربنامج أو  هتوجيهاتإن االجتماع امل ب
 . اه مناسًبااملسائل املالية، على النحو الذي ير

 
 املشورة مسودة

 إن االجتماع املشترك:
 صات اللجنة الفرعية )املرفق  ، ورّحبالعملعلى العمل الذي أجنزته جمموعة  أثىن صا ( على النحو 1باخت

 الذي وافقت عليه اللجنة يف دورهتا اخلامسة والثالثني؛ 

 ؛األمساكمصايد إدارة ب خمتصةفق على إقرار اللجنة لالقتراح الداعي إىل إنشاء جلنة فرعية واّت  

 صى اجمللس واملؤمتر يف دورتيهما املقبلتني بتناول االقتراح ضمنها من  ،وإقراره وأو مبا يف ذلك اخلطة اليت يت
سة والثالثني للجنة بال ساد سائلأجل عقد االجتماع األول للجنة الفرعية قبل الدورة ال ضية مع  و االفترا

 مراعاة التبعات املالية واإلدارية؛ 

 الثامنة والثالثني للجنة يف إحدى دوراته املقبلة. عملية املراجعة من قبل الدورةي نتائج ع إىل تلقوتطّل 
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 معلومات أساسية -اأول  
ناقشة مسألة مباهتمامها الشديد عن  2018يف عام الثالثة والثالثني  هتادور خالل مصايد األمساكأعربت جلنة  -1

شاء جلنة فرعية  صةإن صايد األمساك خمت سيما الدول النامية )اللجنة الفرعية( بإدارة م ساعدة اجملتمع الدويل، وال   1،مل
وآخذة بعني االعتبار القواعد  ،جلنة مصااايد األمساك األمانة أن تعمد، بالتعاون الوثيق مع مكتب مناللجنة  وطلبت

شاء األجهزة الفرعية، إىل إعداد  شأن إمكانية اقتراح اإلجرائية إلن شاء جلنة فرعية جديب صةدة إن صايد  خمت بإدارة م
شّدُيعلى أن األمساك،  ضاء. و صايد األمساك لكي ينظر فيه األع دت اللجنة على عرض على الدورة املقبلة للجنة م

صلة، مبا ّصل االقتراح خمتلف اجلوانب ذات ال صات لتلك  ضرورة أن يف صا يف ذلك التداعيات املالية واإلدارية واالخت
سبل الكفيلة بتحقيق اللجنة الفرعية، مبا يف ذلك حت األخرى الكفاءة وتفادي ازدواجية العمل مع اللجان الفرعية ديد ال

جدول ا من ا دائًمبنًدضمن تتأن ميكن من هذا القبيل جلنة فرعية  أّن إىلاللجنة أشارت لجنة مصايد األمساك. والتابعة ل
  2.صغرية النطاقالمصايد األمساك شأن ب األعمال

إنشاء فريق مهام مشترك للبحث يف اقتراح إنشاء جلنة فرعية جديدة إلدارة مصايد األمساك  ت األمانةاقترحو -2
شترك( مع ممثلي مكتب الدورة الرابعة والثالثني )فريق صايد األمساك املهام امل اخليارات  يف بحثال إىلا سعًي، للجنة م

شاء جلنة فرعية جديدة، ضي قدًما لكي ُيواقتراح  احملتملة املتاحة، مبا يف ذلك إن سبل للم ضل ال صل مكتب الدورة أف وا
صايد األمساك النظر يف سألة الرابعة والثالثني للجنة م شيلي وقد ُأ .امل شترك مع ممثلي املكتب ) شئ فريق املهام امل ن

صلية اليت قّدب، والنرويج ونيوزيلندا صفها اجلهات األ شاورات غري رمسية لفر وُعقدت. ( واألمانةمت االقتراحو يق م
وشارك  .2021ويناير/كانون الثاين  2019وسبتمرب/أيلول  2019ويونيو/حزيران  2019املهام املشترك يف مارس/آذار 

يف دورهتا الرابعة  اللجنة ووافقت 3.يف اجتماعات فريق املهام املشااترك بصاافة مراقب اآلخرينعدد من األعضاااء 
شاء جلنة فرعية جديدة  2021والثالثني عام  شاملة حول اقتراح إن شفافة و شاورات  صةعلى املواظبة على عقد م  خمت

صايد األمساك بقيادة رئيس  بإدارة سة والثالثني لم صايد األمساكالدورة اخلام إىل تقدمي اقتراح هبذا  وتطّلعت ،لجنة م
 4جنة.لالشأن خالل الدورة اخلامسة والثالثني ل

جنة مصايد األمساك لل الدورة اخلامسة والثالثني يف االجتماع األول ملكتب جلنة مصايد األمساك قترح رئيساو -3
شاء سألة إن شة هذه امل ضوية ملناق شكيلعلى اجتماعه  يف الدورةمكتب  ووافق ،جمموعة عمل مفتوحة الع  جمموعة ت
ضوية باب كونيعلى أن  العمل ضاء األجلميع  امفتوًح هافي الع صايد األمساك  يفع خالل فترة ما و. الدوام علىجلنة م

ديسمرب/كانون األول و، 2021سبتمرب/أيلول و، 2021 أيار/مايو)جملموعة العمل  اتاجتماع ت ستةَدِقُع نيبني الدورت
واتفقت جمموعة العمل بشكل عام على  .(20225حزيران يونيو/، 2022أبريل/نيسان و، 2022فرباير/شباط و، 2021

صايد األمساك مزيًدا من الوقت للنظر يف ضرورة أن صص جلنة م سات، مبا في خت سيا سائل ال تلك املتعلقة بإدارة ها م
                                                      

  )1249FIAP/R (2018يوليو/متوز  13-9من تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك، روما،  11الفقرة   1
 .)1249FIAP/R (2018 يوليو/ متوز 13-9من تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك، روما،  128الفقرة   2
 /3SBD./2020COFIو /2SBD./2020COFIو /22SBD./2020COFIالوثائق  يففريق املهام املشترك حماضر االجتماعات األربعة لا ترد  3
 لجنة مصايد األمساك: اإللكتروين لوقع املعلى املتاحة  COFI/2020/SBD.22و
//ar34cofi-www.fao.org/about/meetings/cofi/documents 
 (1336NFIF/R)الوثيقة  2021فرباير/شباط  5-1تقرير الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك، روما، من  18 الفقرة  4
https://www.fao.org/about/meetings/cofi/sub-وحماضره على العنوان التايل:  جمموعة العمل ميكن االطالع على وثائق االجتماع  5

committee-on-fisheries-management-wg/en/ 

https://www.fao.org/about/meetings/cofi/documents-cofi34/ar/
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صايد األمساك هو صة بإدارة م شاء اللجنة الفرعية املخت صايد األمساك، وأّن إن سه، أقّرت  م أحد احللول. ويف الوقت نف
صة ب شاء اللجنة الفرعية املخت ًضا بأّن إن ضاء، جمموعة العمل أي سيزيد من عبء العمل على األع صايد األمساك  إدارة م

سيما  سبة وال  ضاء لدولإىل ابالن شاركة الالية واملوارد امل حمدودية مع ،النامية األع شرية للم صيب شخ ضور ال  باحل
مة إضافية قيذا وللتحضريات الكافية. ومع اإلشارة إىل أن إنشاء اللجنة الفرعية املختصة بإدارة مصايد األمساك سيكون 

 .تتحدياذه الهل التصدي من الضروريللجنة مصايد األمساك، فإنه 

 إن الدورة اخلامسة والثالثني للجنة مصايد األمساك: و -4

 6؛بشأن إنشاء جلنة فرعية خمتصة بإدارة مصايد اإلمساك نظرت يف اقتراح جمموعة العمل (أ)

مصايد اإلمساك وتنفيذه حبسب ما اقترحته جمموعة بإدارة  خمتصةت االقتراح الداعي إىل إنشاء جلنة فرعية وأقّر (ب)
 العمل؛ 

بت باملسامهة للدول النامية األعضاء، ورّح املايل واإلداري احملتمل ال سيماالعبء  معاجلةدت على أمهية وشّد (ج)
 املالية اليت أعرب عنها أحد األعضاء؛ 

جمموعة  هاقترحت قائمة على النحو الذيبني اللجنة الفرعية واللجان الفرعية ال تناوب يف ماال أسلوببت بورّح (د)
  ؛العمل

ًضا بتورّح (ه) ستعراض  أي بت عن قلقها من أن الوقت عرن للجنة وأوالدورة الثامنة والثالث اليت نفذهتابعملية اال
 ؛ للغاية اقصرًي قد يكون املتاح لعملية االستعراض

مع  الزدواجيةمن أجل تفادي ا بينها نحتقيق االتزابنود جدول األعمال و لوياتترتيب أو على أمهية دتوأّك (و)
 حول القضايا األساسية يف إدارة مصايد األمساك؛  امعمق  احواًرقائمة مبا يتيح رعية الفاللجان ال

 . 1على اختصاصات اللجنة الفرعية على حنو ورودها يف املرفق  ووافقت (ز)

 االقتراح الذي تقدمت به جمموعة العمل إىل الدورة  -ثانًيا
 7اخلامسة والثالثني للجنة مصايد األمساك

 أوصي باخلطة التالية للنظر فيها لدى الدورة اخلامسة والثالثني للجنة مصايد األمساك: -5
 .1 املرفقالواردة يف  باالختصاصات مصايد األمساكبإدارة  ختصةاملالفرعية اللجنة جيب إنشاء  (1)
صايد األمساك كل دورتني من دورات عقد اجتماعات اللجان الفرعية الثالث بنيجيب أن ُت (2) ا، مبدئًيو .جلنة م

 8بالطريقة التالية: بالوسائل االفتراضيةأحد االجتماعات  ُيعقدجيب أن 
 

                                                      
 6/2022OFI/Cالوثيقة   6
 6/2022OFI/Cمقتطف من الوثيقة   7
 وعوامل أخرى. 19-جلنتني فرعيتني أو أكثر بالوسائل االفتراضية اعتماًدا على جائحة كوفيدميكن عقد   8
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خل لدورتني ا والثالثني  امسااةبني ا
سةوال صايد  ساد والثالثني للجنة م

 األمساك

سةالبني الدورتني  والثالثني  ساد
صايد  سابعةوال والثالثني للجنة م

 األمساك

لدورتني ال عةبني ا والثالثني  ساااب
نةوال يد  ثام نة مصااا والثالثني للج

 األمساك

صةاملاللجنة الفرعية  بتربية األحياء  خت
 (باحلضور الشخصياملائية )

ية  نة الفرع جارة  ختصااةاملاللج بت
 (باحلضور الشخصياألمساك )

بإدارة مصايد  ختصةاملرعية الفاللجنة 
 (بالوسائل االفتراضية) األمساك

ية  نة الفرع ية  ختصااةاملاللج بترب
 (باحلضور الشخصياألحياء املائية )

ية  نة الفرع جارة  ختصااةاملاللج بت
 (بالوسائل االفتراضيةاألمساك )
نة  ية اللج بإدارة  ختصااةاملالفرع

يد  مساكمصااا باحلضااور  األ (
 (شخصيال

ية  نة الفرع ية  ختصااةاملاللج بترب
 (باحلضور الشخصياألحياء املائية )

ية  نة الفرع جارة  ختصااةاملاللج بت
 (باحلضور الشخصياألمساك )
نة  ية اللج بإدارة  ختصااةاملالفرع

مساك يد األ ئل ) مصااا بالوسااا
 (االفتراضية

 
صايد األمساك  ستعرض جلنة م شيف دورهتا الثامنة والثالثني ست للجنة  االجتماعات الثالثةيف ات اليت دارت نتائج املناق

صةاملالفرعية  صايد األمساكبإدارة  خت سيماو ،م صةاملجنة الفرعية الل قامت كيف ال  صايد األمساكبإدارة  خت بتنفيذ  م
صاهتابكيف وفت و مهامها صا سامهت نتائج  ،اخت شإثراء املاجتماعني يف أول وكذلك كيف  املتعلقة بإدارة  اتناق

صايد األمساك يف  سة والثالثني م ساد صايد األمساك، على التوايلوالدورتني ال سابعة والثالثني للجنة م ستناًدا إىل ال . وا
ستعراض صايد األمساك  ،عمليات اال صلةإذا كان ينبغي  فيمايف دورهتا الثامنة والثالثني ستنظر جلنة م  دورات عقد موا

 .مصايد األمساكبإدارة  ختصةاملاللجنة الفرعية 
صةاملاللجنة الفرعية  اتعقد اجتماع ينبغيو (3)  وأ باحلضور الشخصي أكانت سواء ،مصايد األمساكبإدارة  خت

ئل اال يبالوسااا ية ل ،ةفتراضاا خارج امليزان يل من  ما يتوفر متو ند عهذه  تنظيمع ما يد  2 املرفق)انظر  اتاالجت ملز
 .(التفاصيل من
صعوبات اإلدارية اليت تواجه  اختاذينبغي و (4) ضاء النامية  الدولتدابري للتخفيف من ال مثل نقص املوظفني األع

 (.التفاصيلملزيد من  3 املرفق)انظر  حضورللو لألعمال التحضرية املخصص وقتالنقص و
صةاملاللجنة الفرعية اجتماع  ُيعقدجيب أن و (5) صايد األمساكبإدارة  خت سة والثالثني بني  م ساد الدورتني ال

للدول النامية  املايلعندما يتم توفري احلد األدىن من الدعم باحلضور الشخصي مصايد األمساك والسابعة والثالثني للجنة 
ضاء  شاركة يفاألع صيل(.  ملزيد من 4 املرفقاالجتماع )انظر  هذا للم تأمني احلد األدىن من الدعم  ويف حال عدمالتفا

 .بالوسائل االفتراضية االجتماع ُيعقد ،املايل
ضور الاالجتماع  ُعقدذا وإ (6) صيباحل ضيفه أحدعندها جيب  ،شخ ست ضاء ا إما أن ي املقر  يف أن يعقد وإّماألع

 .ةمضيف دولة عضوةالرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة يف روما إذا مل يكن هناك 
 الجتماعل، ( أعاله3) النقطة يف ، املشار إليهمن خارج امليزانيةتمويل لايف تقدمي  ةاألعضاء الراغبالدول على و (7)

ضي  صةاملالفرعية اللجنة االفترا صايد األمساك خت سة والثالثني للجنة بني  بإدارة م ساد سة والثالثني وال الدورتني اخلام
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 غضون ستة أشهر بعد يف أوالدورة اخلامسة والثالثني للجنة مصايد األمساك  خالل نيتهاعن  ُتعلنأن مصايد األمساك، 

 .تقدير على أبعدانعقاد الدورة اخلامسة والثالثني للجنة مصايد األمساك 
ضو ترغب ةدولأي على و (8) ضافة يف  ع ست صةاملالفرعية اللجنة  دورةا صايد األمساك خت الدورتني بني  بإدارة م

والثالثني للجنة  السادسةالدورة  خالل نيتها عن تعلنوالثالثني للجنة مصايد األمساك، أن  بعةوالثالثني والسا السادسة
صايد األمساك ضو،  ذه الدولةقّدم هُتوجيب أن . تقدير على أبعد م ضافة إىل التكالع احلد  ،2 املرفقالواردة يف  اليفباإل

ضاء تمكن ت لكي املايلاألدىن من الدعم  صيشاركة يف االجتماع من املالدول النامية األع شخ ضور ال كما هو  باحل
 .4 املرفقيف حمدد 

 ختصةاملالفرعية لجنة ل االفتراضي جتماعالمن خارج امليزانية ل متويل ا دول أعضاء تقدمحال عدم وجود يف و (9)
صايد األمساك صايد األمساك  بعد بإدارة م سة والثالثني للجنة م ضيفأو الدورة اخلام ست الفرعية  اللجنة اجتماعات ت

جيب إنشاء  ،بني الدورتني السادسة والثالثني والسابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك بإدارة مصايد األمساك ختصةامل
سة والثالثني صندوق متعدد املاحنني بعد صايد األمساكل انعقاد الدورة اخلام التمويل من  توفري( 1: )من أجل لجنة م

صةاملالفرعية  اللجنة دورة لعقدخارج امليزانية  صايد األمساك  خت ( 2) ؛( أعاله3) النقطة يف على النحو الواردبإدارة م
ضاء  املايلتوفري احلد األدىن من الدعم و شاركة يفللدول النامية األع صةاملالفرعية  دورة اللجنة للم صايد  خت بإدارة م

دعم إضايف لتقدمي  املتعدد املاحنني ميكن أيًضا استخدام الصندوق 9،رهًنا مبوافقة املاحننيوعقد يف روما. ُتعندما  األمساك
ضاء  الناميةالدول شاركة مل ضافة عندما ُيعقد االجتماعاألع ست ضاء. وخبالف ذلك دولال با جيب ترحيل املبلغ  ،األع

على  املتعدد املاحنني الصندوق يعتمدسو. بإدارة مصايد األمساك ختصةاملللجنة الفرعية  ةالالحق دورةلاملتبقي للتحضري ل
ضاء والدول من املقدمة سامهات املالية امل صة  سامهاتاملاألع ص مبا يف  ،أخرى جهات ماحنة اليت تقدمهااملالية غري املخ

 .ذلك الشركات وجمموعات أصحاب املصلحة واملنظمات غري احلكومية
، بإدارة مصااايد األمساك ختصااةاملاللجنة الفرعية أمانة  أن ُتعلنجيب  ،( أعاله7) نقطةما يتعلق بال يفو (10)

شهر  يف ستة أ ضون  صايد األمساكغ سة والثالثني للجنة م ضي كان االجتماعما إذا  ،من انعقاد الدورة اخلام  االفترا
ُتعقد ساليت  بإدارة مصايد األمساك ختصةاملاللجنة الفرعية  من اجتماعات كّلإىل وبالنسبة ال.  معقد أيسللجنة الفرعية 

سادالدورتني بني  صايد األمساكوالثامنة والثالثني لسة والثالثني ال يف هناية جنة الفرعية اللتعلن أمانة  جيب أن ،لجنة م
سابقة: )دورة  صايد األمساك ال سيعقد أ1جلنة م سيكون و( 2) ؛ال و( ما إذا كان االجتماع  ما إذا كان االجتماع 

األعضاء أو يف روما  الدول إحدى االجتماع سيعقد يفما إذا كان و( 3) ؛بالوسائل االفتراضية وأ باحلضور الشخصي
 .باحلضور الشخصياالجتماع انعقاد  يف حال

 .السيناريوهات احملتملةخمتلف  5 املرفقيوضح و (11)
  

                                                      
 ال حيّق للماحنني أن حيددوا اجلهة اليت تتلقى الدعم املايل.  9
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 (1 املرفق)
 إدارة مصايد األمساكب ختصةامل اختصاصات اللجنة الفرعية

صةاملالفرعية اللجنة  توفر -1 صايد األمساك خت شاتمنتدى  بإدارة م شاورات واملناق صايد  للم شأن إدارة م ب
سائل  ،األمساك ساتية الفنيةوامل سيا شطةواأل ،املرتبطة هبا وال صلة اليت  ن ضطلعذات ال . هبا منظمة األغذية والزراعة ت
الدولية والبلدان وجمموعات و اإلقليمية عمل املنظماتبإدارة مصايد األمساك يف االعتبار  ختصةاملالفرعية اللجنة وتأخذ 

 .حسب االقتضاء ،وتتعاون معها، ذات الصلةأصحاب املصلحة واملنظمات غري احلكومية 
 :باملهام التالية بإدارة مصايد األمساك ختصةامل اللجنة الفرعية تضطلع ،يف هذا السياقو -2
ستكشاف المصايد األمساك وإدارهتا وحبوكمة  املسائل املتعلقةملناقشة  ايتوسياس فينوفري منتدى استشاري ت 1))

تعزيز مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لو ،فاظ على موارد مصايد األمساك واستخدامها املستدامالكفيلة باحلاحللول 
 ؛ةاالحترازيالُنهج و ةاإليكولوجي النظم عن افضل األغذية والزراعة بناًء على أفضل العلوم املتاحة  اليت وضعتها منظمة

شة حتو (2) سائلديد ومناق سية يف امل ستدامة واليت  جمال واالجتاهات الرئي صايد األمساك العاملية والتنمية امل إدارة م
سة تتطلب اختاذ إجراءات سيما يف ما خيص  ،ملمو صايدال  صغرية األمساك تنمية م ر وتأثريات تغّي ،احلجم وإدارهتا ال

 ؛والقضاء على الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ،املناخ على إدارة مصايد األمساك
سائلمثل هذه  مبعاجلةلتوصية او (3) صايد األمساك يف جمال حتياجاتاالواالجتاهات وكذلك  امل ويف هذا  ،تنمية م

 :الصدد
 تلك التوصيات، على النحو املطلوب؛املشورة بشأن إعداد وتسهيل وتنفيذ  إسداء (1)
سداءو (2) شورة  إ سات اإلقليمية والتدابري الفنية املتعلقة باملعلومات  بادلتل ترويجمن أجل الامل سيا صلة ال ذات ال

 ؛حسب االقتضاء ،إدارة مصايد األمساكب
سداءو (3) شأن ت إ شورة ب ضاءو اإلقليمي التعاون وطيدامل ساعدة أع  تنفيذ األغذية والزراعة على منظمة الدويل مل

مبا يف ذلك  ،األعضاء الدول الناميةوال سيما  ،وإدارهتا مصايد األمساكاملتعلقة حبوكمة  اإلجراءات والصكوك
 ؛الدول اجلزرية الصغرية النامية من عضاءاأل

شأن التعاون احملتمل بني منظمة تقدميو (4) شورة ب صلة الدوليةو اإلقليمية املنظماتو األغذية والزراعة امل  ذات ال
ضاء سب االقت صايد األمساك ،ح صحاب  ،والبلدان ،مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية إلدارة م وجمموعات أ

صلحة سات اجليدة وجتنب وذلك من أجل  ،واملنظمات غري احلكومية ،امل ضاربتعزيز ودعم املمار يف  الت
 .السياسات واإلجراءات

ساتية( مو (4) سيا سائل حمددة )فنية أو  صايد األمساك وإدارهتا وكمةحب متعلقةعاجلة أي م ُتحال إىل هذه  ، قدم
 .جلنة مصايد األمساك أو املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة من ِقبل أوأعضائها  اللجنة الفرعية من ِقبل

صةامللتعاون مع اللجنة الفرعية او (5) شأن  خت سائل اإلبتجارة األمساك وتقدمي مدخالت إليها ب املتعلقة  يةدارامل
 .واملنتجات السمكية األمساكبتجارة 
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املتعلقة  يةداراملسائل اإلبتربية األحياء املائية وتقدمي مدخالت إليها بشأن  ختصةاملمع اللجنة الفرعية  لتعاوناو (6)
 .بتربية األحياء املائية
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 (2 املرفق)
 ارة مصايد األمساكبإد ختصةاملاللجنة الفرعية  دوراتاملقدرة لعقد  الدنيا التكاليف

 (األمريكية اتدوالرال آالف)ب
مجة  ترمجة الوثائق  مات التر خد

الفورية، مبا يف ذلك 
 سفرالتكاليف 

مكان انعقاد 
 االجتماعات

سفر موظفي  تكاليف 
ية  غذ مة األ ظ ن م

 والزراعة

 اجملموع

 يف الدولة العضااو
 ةاملضيف

لد  80 160 يوفره الب
 املضيف

23 263 

 235 0 7 68 160 رومايف 

 228 0 0 68 160 افتراضياجتماع 

 
 وطريقة انعقاده.االجتماع  موقعالنظر عن  بغّض مجيع التكاليف مبصادر متويل من خارج امليزانية ُتمّول *

 التكاليف الواردة يف هذا اجلدول تكاليف سفر املندوبني.ال تشمل * 
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 (3 املرفق)
 النامية األعضاءالدول واجهها تُ اليت تدابري لتخفيف الصعوبات اإلدارية 

 جتنب االزدواجية مع االجتماعات الدولية األخرى -1
مع االجتماعات الدولية األخرى قدر  ارة مصايد األمساكبإد ختصةاملاللجنة الفرعية  موعد انعقاد دورةّلا يتزامن جيب أ

شاركة ضمانلواإلمكان.  صى من  م ضاءاحلّد األق سيما  ،األع ضاءوال  أمني جلنة أن يتحقق  جيب ،الدول النامية األع
مصاايد األمساك من مواعيد اجتماعات املنظمات اإلقليمية األخرى إلدارة مصاايد األمساك )االجتماعات السانوية 

عقد دورات جيب اقتراح أنسب توقيت لومبصايد األمساك.  املتصلةجتماعات العاملية االالفرعية( و األجهزةواجتماعات 
 .ارة مصايد األمساكبإد ختصةاملاللجنة الفرعية 

 اأكثر تفصيل ومشروح  جدول أعمال فريتو -2
سابيع  ماعاتاجتيف كما هو معمول به  املؤقت التفصيليجدول األعمال جيب توزيع  جلنة مصايد األمساك قبل أربعة أ

بشاكل أفضال  من االساتعداد املشااركون ، حىت يتمكنة للمنظمةاالجتماع جبميع اللغات الرمسي على األقل من
 بإدارة مصايد األمساك. ختصةاملاللجنة الفرعية  اتالجتماع
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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 ُتطّبق
 بإدارة مصايد األمساك: ختصةامل
 20 ُيمّثل هاألدىن على أّنهذا احلّد جيب حساب و. للدول النامية األعضاء املايلأدىن من الدعم  حّدُيخصص  -1

يف جلنة مصايد بصفة "عضو" ا إّم تشاركاليت  لدولإىل ابالنسبة إقليم  يف كّل األعضاء ةالناميالدول عدد  من يف املائة
صفة وإّما األمساك  صايد األمساك الثالث  دوراتمن  دورة يف أّي "مراقب"ب اللجنة  اجتماع من اجتماعاتأّي وجلنة م
صةاملالفرعية  صةاملاللجنة الفرعية  اجتماع انعقادقبل  الثالثبتجارة األمساك  خت صايد األمساك خت جيب أن و. بإدارة م

سب أمانة  صةاملاللجنة الفرعية حت صايد األمساك خت سبة  بإدارة م ستخدام أحدث  إقليملكل  يف املائة 20ن  البياناتبا
صةاملالفرعية اللجنة  اجتماع عن عقداإلعالن  عند املتاحة صايد األمساك خت شادي و. بإدارة م يظهر أدناه العدد اإلر

ضاء اليت ينبغي هلا تلّقي  ضميمة )انظر إقليم يف كّل املايل الدعمللدول النامية األع الدول النامية لالطالع على قائمة  ال
 (:2022 حزيران/يونيو اعتباًرا من إقليميف كل األعضاء 

لدول عدد  # اإلقليم ا
 النامية األعضاء

ئة 20 ملا من  يف ا
لدول  يا م نا ل  ةا
 األعضاء

ية عدد  # نام لدول ال ا
األعضاااء اليت تتلقى 

 10املايل الدعم
 9 9.0 45 أفريقيا

 3 3.0 15 آسيا

 2 1.6 8 أوروبا

 5 4.6 23 والبحر الكارييب الالتينية جمموعة أمريكا

 3 2.2 11 الشرق األدىن

 2 1.4 7 جنوب غرب احمليط اهلادئ

 24  109 اجملموع

 
مع مراعاة البلدان  ،اجملموعةالدعم داخل تلّقى ياألعضاااء سااأًيا من  إقليمية جمموعة كّل ُتحددأن  ينبغيو -2

  .طلب العضو املضيفاألعضاء من اجلزر الصغرية النامية باإلضافة إىل البلدان األعضاء األقل منًوا و

                                                      
 بالدعم.  لن حيظى األعضاء من البلدان النامية احلاضرين يف اجتماع اللجنة الفرعية املعنية بإدارة مصايد األمساك بصفة مراقب  10
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 الضميمة
دورات اليف بصفة مراقب وإّما يف جلنة مصايد األمساك  بصفة عضوإّما  يت شاركتالالدول النامية األعضاء قائمة 

الثانية والثالثني والثالثة والثالثني والرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك والدورات السادسة عشرة والسابعة عشرة 
 (2022يونيو/حزيران  )اعتباًرا منبتجارة األمساك  ختصةامللجنة الفرعية لوالثامنة عشرة 

 عدد األعضاء الدول النامية األعضاء اإلقليم

يا أفريقيا ياو، إثيوب نداو، أنغوال، وإسااواتيين، وإريتر فاسااوو ،أوغ نا  ، بوركي
ندي*و ، *جزر القمرر، واجلزائو ،*، وتونس*توغوو، تشااادو ،بورو
سطىو سودانو ،مجهورية تنزانيا املتحدةو، مجهورية أفريقيا الو  ،*جنوب ال
سان تومي و زمبابوي، وزامبياو ،*روانداو ،كابو فريديو ،جنوب أفريقياو

سييب سنغالاو ،*وبرين  غينيا،، وغانا، و*غامبياو ،غابونو ،*سرياليون، ول
يا و يةغين ياو ،االسااتوائ كامريون، و*بيساااو-غين ، كوت ديفوارو، ال
ياو، الكونغوو  ،املغربو ،مدغشااقر، ومايلو ،*ليسااوتوو ،ليربياو ،كين
ياو ،*مالويو تان ياو، موزامبيقو، موريشاايوسو، موري ، *النيجرو، ناميب
 ا.نيجرييو

45 

سيا آسيا ستان، وإندوني شعبية و ،تايلندو ،بنغالديشو ،باك مجهورية كوريا ال
، كازاخستان*، وفييت نام، والفلبنيو ،الصنيو، سري النكاو الدميقراطية،

 .اهلند، وميامنار، وملديف، وماليزياو ،كمبودياو

15 

سود*و ،تركياو ،*بيالروسو، *اأوكرانيو ،*أرمينيا، وأذربيجان أوروبا ، اجلبل األ
 .*صربياو ،*جورجياو

8 

كا  ي مر عة أ مو جم
ية ن ي ت لال حر  ا ب ل وا

 الكارييب

 

يل، وباراغوايور، إكوادوو، األرجنتني ما، بليز*، والرباز يا و، وبن بوليف
، اجلمهورية الدومينيكيةو، جامايكا*، وبريوو ،متعددة القوميات(- )دولة

فادورو نام*، والساال نادا*، وسااوري ماال، وغري نا،غواتي يا فنزويال و ، وغ
ستاريكاو ،كوباو ،كولومبياو (،البوليفارية –)مجهورية  سيك، وكو ، املك

 .هندوراس، وهاييتو، نيكاراغواو

23 

غانسااتانو، األردن الشرق األدىن ية السااورية*و، أف مجهورية إيران و، جلمهورية العرب
سالمية صرمجهورية ، وإ سودانو، جيبويت*و، العربية م صومالو، ال ، ال

 .اليمن، وليبيا، و*ولبنان

11 

جنوب غرب احمليط 
 اهلادئ

يدة جلد يا ا غا*، و*بابوا غين مارشااا، وتون ، فيجي، وفانواتو*ل، وجزر 
 .*ميكرونيزياو ،*كرييباسو

7 
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 مالحظات:
 يف عضاءاأل الدولقائمة  تاحتو. اغري األعضاء يف جلنة مصايد األمساك حالًي الدولأمام أمساء  (*ترد العالمة ) -1

 .(fao.org)ألجهزة الرئاسية والدستورية: جلنة مصايد األمساك ل وقع اإللكتروينامل ضمنجلنة مصايد األمساك 

ستورية:  تردو -2 سية والد سب اجملموعات اإلقليمية على املوقع اإللكتروين لألجهزة الرئا الدول وأمساء البدان حب
 اجمللس.  اتانتخاب ألغراضاملنظمة حبسب األقاليم  يف عضاءاأل
ستمّدقائمة البلدان النامية و -3 ساعدات اإلمنائية  ة منم ستفيدين من امل ضعتها  اخلارجيةقائمة امل جلنة اليت و

 على الرابط التايل:  هي متاحةو ،نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديمل التابعةاملساعدات اإلمنائية 

-finance-development/development-sustainable-https://www.oecd.org/dac/financing

flows.pdf-23-2022-reporting-for-Recipients-ODA-of-istL-standards/DAC . لدان وترد أمساء قل الب أ
 .ا باخلط العريضمنًو
ثة والثالثني والرابعة  املندوبني واملراقبني بأمساء ترد قوائمو -4 ثال ية والثالثني وال ثان للجنة  والثالثنييف الدورات ال

صايد األمساك  سابعة عم شرة وال سة ع ساد شرة للجنة الفرعية والدورات ال صةاملشرة والثامنة ع يف بتجارة األمساك  خت
 .الصلة ذاترير االجتماعات اتق
 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf
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 (5 املرفق)

 الدورتني السادسة والثالثني والثامنة والثالثني للجنة مصايد األمساك  لخيارات املتاحة بنيرسم بياين ل
 من خارج امليزانية تمويلتوفر الرهًنا ب

 

 

 

 
 
 

 ؟مضيفبلد عضو هل هناك 

تقوم دولة عضو باستضافة اللجنة 
الفرعية املعنية بإدارة مصايد 

األدىن من  احلّدتقدمي مع األمساك 
الدول مشاركة ضمان الدعم ل

)ميكن تقدمي دعم النامية األعضاء 
تعدد املإضايف من الصندوق 

 .املاحنني(

 نعم

 ال

املتوفرة  األموال قيمةما هي 
 الصندوق املتعدد املاحنني؟ يف

دوالر  000 235من  كثرأ
إىل األموال ، باإلضافة أمريكي

األدىن من  احلّد املخصصة لتقدمي
الدول مشاركة ضمان الدعم ل

 .النامية األعضاء

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

، باإلضافة إىل األموال أمريكي
األدىن من  احلّد املخصصة لتقدمي

الدول مشاركة ضمان الدعم ل
 .النامية األعضاء

 املعنيةُتعقد دورة اللجنة الفرعية 
مع يف روما بإدارة مصايد األمساك 

األدىن من الدعم  احلّدتقدمي 
الدول النامية مشاركة ضمان ل

 األعضاء.
 

ُتعقد دورة اللجنة الفرعية 
بإدارة مصايد األمساك  املعنية

 بالوسائل االفتراضية.

دوالر  000 228أقل من 
 أمريكي

ال ُتعقد دورة اللجنة 
بإدارة  املعنيةالفرعية 

 .مصايد األمساك


