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A 

 اهلوئة اإلقلوموة ملصايد األمساك

 سادسةالالدورة 

 1100أيار /مايو 01-01، ايطالوا، روما

 1101-1100برنامج العمل واملوزانوة للفرتة 

م

 املقدمة 
م

ؼؿضؿـمبرغاعجماظعؿؾماظؽاعؾمظؾفقؽةماإلضؾقؿقةمدلصاؼدماألمساكمأغشطةمالبدمعـمتـػقذػاممبعرصةةماألسضةاعمسؾةكمادللةؿقىممممم-م1

عرصةمذبؿقسةماظعؿؾمادلعـقةمبإدارةمعصاؼدماألمساك،موذبؿقسةماظعؿؾمادلعـقةةمبرتبقةةماألحقةاعمادلائقةة،مومبعرصةةمأيمممممماظؼطري،مومب

م.فامبصػةمعؤضؿةمأومظػرتةمرقؼؾةزبصصةمضدمترىماهلقؽةمضرورةمإغشائمذبؿقسةمسؿؾ/مجلـةمأخرى

م

طؿامحةددتفامذبؿقسةةماظعؿةؾمادلعـقةةمممممم2112وم2111وتؾكصمػذهماظقثقؼةمأػؿماألغشطةمادلؿقضعمتـػقذػامأثـاعمساعلم-م2

(.م2111تشةرؼـماألولمم/مأطؿةقبرم)وذبؿقسةماظعؿؾمادلعـقةمبرتبقةماألحقةاعمادلائقةةممم(م2111تشرؼـماألولم/مأطؿقبر)بإدارةمادلصاؼدم

سؾةكممم،مؼـؾغلمعراساةمتقضعاتمتأثريمذظةؽم2112-2111ؤضتمادلؼرت مصقؿامبنيماظدوراتمظؾػرتةموسـدمادؿعراضمبرغاعجماظعؿؾمادل

وسؾةكمممRECOFI/VI/2011/3ادلقزاغقةموتؼدؼرمعدىمػذاماظؿأثريمإىلمجاغبماحلاظةمادلاظقةماظيتموردمتؼرؼرمسـفاميفماظقثقؼةةمم

م.RECOFI/VI/2011/8ادلعؾقعاتمواالسؿؾاراتماظقاردةميفماظقثقؼةم

م

قؽةةماإلضؾقؿقةةمدلصةاؼدماألمسةاكمممممصإنماظقثقؼةمحتؿقيمسؾكمتؼةدؼرمظؾـػؼةاتمادلؿقضعةةميفمعقزاغقةةماهلمممممحوباإلضاصةمإىلمذظؽم-م3

م.وتربزماظقثقؼةمأؼضًامادلقزاغقةماظالزعةمظؿقؼقؼماظؿـػقذماظؽاعؾمخلطةماظعؿؾمادلؼرتحة(.ماذرتاطاتماألسضاعممبامصقفامادلؿأخرات)

 

 

 

م
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 االفرتاضات والشكوك
م

م:ظؿشغقؾماهلقؽةمعـمادلصدرؼـماظؿاظقني(مادلقزاغقةماظؽؾقة)تأتلمادلقزاغقةماظؿؼدؼرؼةم-م4

م

ماجؿؿاسفةاماظرابةعمممعؿةؾمادلعـقةةمبةإدارةمادلصةاؼدماظذىاسؿؿةدميفمممممجملؿقسةةماظمم2112-2111 مظؾػةرتةممظربغةاعجمادلؼةرتمما (1)

 ؛(2111تشرؼـماألولم/مأطؿقبر)

طؿةاماةاشؿفمواسؿؿدتةفميفمممممجملؿقسةةماظعؿةؾمادلعـقةةمبرتبقةةماألحقةاعمادلائقةة،ممممممم2112-2111برغاعجماظعؿةؾمظؾػةرتةممم (2)

 (.21111األولمتشرؼـم/مأطؿقبر)اجؿؿاسفاماخلاعسم

م

ماالصرتاضاتم

م

م:عطروحةمظؾـظرمصقفاممبعرصةماهلقؽةم–اظيتمهلامتأثرياتفامسؾكمادلقزاغقةمم–االصرتاضاتماظؿاظقةم-م5

م

 مودقفمؼؼقعقنمبؿلقؼةمعؿأخراتفا؛دقدصعماألسضاعماذرتاطاتفؿماظلـقؼةمسـدمادؿقؼاضفام .أم

ظعؿؾمادلعـقةمبإدارةمعصاؼدماألمساكموذبؿقسةماظعؿؾموػؿامذبؿقسةما)ؾفـةمدقفمحيصؾماجلفازؼـماظػرسقانماظؿابعانممظ .بم

سؾكماظدسؿمادلـادبمظؽلمؼؿعاعالميفمحقـفمععماجلقاغةبمادلؿعةددةمظؾقجلةؿقاتمعةـمأجةؾمممممم(مادلعـقةمبرتبقةماألحقاعمادلائقة

 تـظقؿماالجؿؿاساتمادلؼررةمظػرتةمعامبنيماظدوراتماظؿاظقة؛

اغاتمادلطؾقبةمظدسؿمأسؿالمذبؿقسةةماظعؿةؾمادلعـقةةمبةإدارةمادلصةاؼدممممممدقؾذلماألسضاعمضصارىمجفدػؿمظؿزوؼدماألعاغةمباظؾق .جم

 وذبؿقسةماظعؿؾمادلعـقةمبرتبقةماألحقاعمادلائقة؛

دقؼقمماألسضاعمبؿقصريماظدسؿماظػعالمظعؿؾماظعؾؿاعمواخلرباعموادلدؼرؼـماظقرـقنيموغؼاطماالتصالماظقرـقة،مودةقفمؼؿؽػؾةقنممم .دم

بربغاعجمسؿةؾماهلقؽةة،ممبةاميفمذظةؽمادلةدخالتمادلؿعؾؼةةمباظـظةامماإلضؾقؿةلممممممممممبؿؽاظقػممجقعمادلدخالتماظقرـقةمادلرتؾطة

 األحقاعمادلائقة؛ظؾؿعؾقعاتمسـمتربقةم

دقفمتؾؼلمادلـظؿةمبؼدرماإلعؽانمسؾكمضدرتفامسؾكمتؼدؼؿماظدسؿماظػينمدللاغدةماهلقؽةموأعاغؿفامسـدمغػسمادللةؿقىماظةذيممم .هم

 .2111-2119وصرتفميفماظػرتةم

م

ماظشؽقك

م

ـاكماحؿقاجاتمعاظقةمالمميؽـممتقؼؾفامعـماظذيمااشؿفماألجفزةماظػرسقةماظؿابعةمظؾفقؽةمأنمتؽقنمػمعجماظعؿؾبرغاؼؿقضعم-م6

وساعؾماظشؽمػذامملمؼؤخذميفماالسؿؾارميفمعشروعمادلقزاغقةمادلؼرتحة،محقثماغفمالبدم.مالذرتاطاتماظلـقؼةماحلاظقةمظألسضاعموحدػاا

م.عـمدرادؿفموتؼدؼرهممبعرصةماهلقؽة

 

 

 

م
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 لربنامج املؤقت للمصايد الطبوعوةا
م

ودورتفةامم(م2119تشةرؼـماألولمم/ماظدوحة،مأطؿةقبرم)عؿؾمادلعـقةمبإدارةمادلصاؼدميفمدورتفاماظـاظـةمادؿعرضتمذبؿقسةماظ-م7

سؾةكمم2119أؼةارمم/ميفمعةاؼقموادلشروساتماظيتمواصؼتمسؾقفاماهلقؽةمماإلدرتاتقفقة(م2111تشرؼـماألولم/معلؼط،مأطؿقبر)اظرابعةم

عشروعمتؽاعؾمبقاغاتمادلصقدموجفدماظصقدماظةذيمبةدأممميتمواصؼتماهلقؽةمسؾكمتـػقذػامسداموضدممتمتـػقذممجقعماألغشطةماظ.مػاذتـػق

سةددًامعةـمممم2119واألطـرمعـمذظؽمأنماهلقؽةماإلضؾقؿقةمدلصاؼدماألمساكمطاغتمضدمأجؾتميفمسةاممم.م2111مأؼار/متـػقذهميفمعارس

وعةعمم.ماألحقاعمادلائقةموذبؿقسةماظعؿؾمادلعـقةمبةإدارةمادلصةاؼدمبلةؾبمغؼةصماألعةقالمأدادةاًممممممأغشطةمذبؿقسةماظعؿؾمادلعـقةمبرتبقةم

وطاغتماهلقؽةمضدمواصؼةتمم.مذظؽ،مصإنمادلشروساتماظيتمدؾؼمتأجقؾفامميؽـمإسادةماظـظرميفمتـػقذػامإذامطاغتمػذهمػلمرشؾةماهلقؽة

،موػةلمم(دقاعمادلقاصةؼمسؾقفةامأومادلؤجؾةةممم)طةمعامبنيماظدوراتمسؾكماجلدولماظؽاعؾمألغشم2119أؼارم/ميفمدورتفاماخلاعلةميفمعاؼق

تشةرؼـماألولمم/موطاغتمذبؿقسةةماظعؿةؾمادلعـقةةمبةإدارةمادلصةاؼدمضةدمواصؼةتميفمأطؿةقبرمممممممم.مبفذهماظقثقؼةم1األغشطةماظقاردةميفمادلرصؼم

م2112إىلمسةامممم2111دوالرمتؼرؼؾًامسؾكمأنمؼؿؿمتـػقذػامعـمسةامممم331م111سؾكمذبؿقسةمعـماألغشطة،ممبقزاغقةمم2111

ذبؿقسةةماظعؿةؾمادلعـقةةمبةإدارةمادلصةاؼد،ممممممماضرتحؿفةاموضعمعقزاغقةمعؤضؿةمجلؿقعماألغشطةماظيتمومتم.مـمأجؾمتـػقذمبرغاعجماظعؿؾع

وحبلبمرشؾةةماهلقؽةة،مصةإنمذبؿقسةةماألغشةطةماظةيتممتةتمادلقاصؼةةمسؾقفةامػةلممممممممممم.موظؽـمؼؾؼكمحتدؼدمأشؾبمعصادرماظؿؿقؼؾمهلا

ودةقفمؼلةاسدمتـػقةذمػةذهماألغشةطةماظؾؾةدانميفمتعزؼةزمإدارةمممممممم.مؾةموتعاجلمإدارةمادلصاؼدمسؾكمعلؿقىموادعذبؿقسةمذاعؾةموعؿؽاع

م.ادلصاؼدماإلضؾقؿقةميفمادلـطؼةماظيتمتدخؾمضؿـماخؿصاااتماهلقؽةماإلضؾقؿقةمدلصاؼدماألمساك

م

دمشةريماظؼةاغقغلمدونمإبةالدمودونمممم،مواظصةقمدلصاؼدماألمساكماقمبأغفميفمزروفماالدؿغاللماجلائرػـاكماسؿؼادموادعماظـط-م8

صؼةدمبةدأتمدوظةةماظؽقؼةتممممم.مأػؿقةمخااةمادلصقدماجلاغيبموإدارتفمتؽؿلبم،موتدػقرمادلقائؾماظلاحؾقة،مصإنمضضقةماحلدمعـتـظقؿ

أنمػـةاكمصائةدةمممماتماحلدمعـمادلصقدماجلةاغيب،محقةثمتةرىماظؽقؼةتممممبؿطؾقؼمادؿكداممأدواتمادؿؾعادماظلالحػماظؾقرؼة،موأدو

ادلصقدماجلاغيبممبشارطةمأسضاعماهلقؽةموشريػةؿممؾؼةمسؿؾمإضؾقؿقةمسـمإدارةماإلضؾقؿقةمدلصاؼدماألمساكمغظؿتمحمأنماهلقؽةطؾريةمظقم

وعـمادلؿؽـمأنمتلؿضقػماهلقؽةماظعاعةمظؾشؤونماظزراسقةموادلقاردماظلؿؽقةمبدوظةةماظؽقؼةتمعـةؾمػةذهماحلؾؼةةمممممم.معـمأاقابماظشأن

م.اإلضؾقؿقة

 (باأليام)املدة  املكان اريخالت النشاط ترتوب النشاط

التكالوف 

اإلشارية 

 (**بالدوالر)

غشةةاطمحتضةةرييمظؿـػقةةذماحلةةدمممم1

األدغةةكمعةةـماظؾقاغةةاتمادلطؾقبةةةمممم

وإضاعةةةمضاسةةدةمبقاغةةاتموذةةؾؽةممم

ععؾقعةةةاتمإضؾقؿقةةةةمظةةةدسؿمإدارةم

معصاؼدماألمساكماظرئقلقة

 21م111 4-3مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

حؾؼةمسؿؾمظقضعمخطةطمإضؾقؿقةةمممم2

دارةمبأػدافمتشغقؾقةموتةدابريممظإل

اقنمعؿػةؼمسؾقفةامإلدارةمعصةاؼدمممم

ماألمساك

 15م111 4-3مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد
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تؼدؼرمعشرتكمسؾكمدؾقؾماظؿفربةمم3

وحؾؼةةمممkingfishسـمأمساكم

سؿةةؾمسةةـمادةةؿكدامماظؾقاغةةاتمممم

مادلأخقذةمعـمعصاؼدماألمساك

 31م111 4مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

قؼةةةةلماظؿطؾمبرغةةةةاعجمظؾؿةةةةدرؼبم4

فؿةةةعماظؾقاغةةةاتمظؿقدؼةةةدمممسؾى

ماألاـافماظيتمهلامأوظقؼؿفا

 25م111مملمحيددمبعدمملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

حتؾقةةؾمعؼةةارنمدللةةائؾمضاغقغقةةةمممم5

ربةةةددةمظزؼةةةادةماظؿـادةةةؼمبةةةنيم

اظؿشةةرؼعاتمادةةؿـادًامإىلماظعؿةةؾممم

اظةةذيمبدأتةةفماهلقؽةةةماإلضؾقؿقةةةمممم

دلصةةاؼدماألمسةةاك،معةةعمعراسةةاةمممم

ماتماظصؾةاألسؿالماألخرىمذ

 21م111 3مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

اجلقاغةةةبممؾمبشةةةأنحؾؼةةةةمسؿةةةم6

االجؿؿاسقةةةمواالضؿصةةادؼةمدلصةةاؼدم

ماألمساكماظصغرية

 11م111 4-3مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

تؼدؼرمعشرتكمسؾكمدؾقؾماظؿفربةمم7

ظؿأثريمعصاؼدماالربقانمسؾكماظـظامم

ماالؼؽقظقجل

 31م111مبعدملمحيددممملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

ادؿعراضماظرباعجماظؼطرؼةةمظراةدمممم8

معصاؼدماألمساك

 41م111مملمحيددمبعدمملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

عةداتممتؼققؿموتشفقعمخقةاراتمعمم9

ةماظصقدماظيتمهلةامتةأثرياتمضةؽقؾممم

مسؾكماظـظامماالؼؽقظقجل

 15م111مملمحيددمبعدمملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

درادةمجةدوىمالدةؿعراضموضةعممممم11

بقاغةةةاتمإضؾقؿقةةةةمسةةةـمممضقاسةةةد

ادلكاظػات،مووضعمخطةةمظؿؾةادلممم

ادلعؾقعةةاتمسةةـماظراةةدموادلراضؾةةةمم

مواإلذراف

 31م111مملمحيددمبعدمملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

حؾؼةةةمسؿةةؾمظؾـظةةرميفمادلعةةاؼريممممم11

اإلضؾقؿقةةةةمالدةةةؿريادموتصةةةدؼرممم

األمساكمطقدقؾةمظؿشةفقعمزؼةادةممم

ماظؿعاونمواظؿفارة

 15م111محيددمبعدملممملمحيددمبعدمملمحيددمبعد
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تؼققؿمإادارماظشةفاداتمواخلطةطمممم12

ذاتماظصؾةمظدرادؿفامععماظعالضةةمم

بةةنيماظصةةقدمشةةريماظؼةةاغقغلمدونمم

إبالدمودونمتـظقؿموبنيماظؿفارة،م

وتؼدؼرمضقؿةمػذاماظـقعمعـماظصةقدمم

ميفمادلـطؼة

 21م111مملمحيددمبعدمملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

االجؿؿةةةةاعماإلضؾقؿةةةةلماظلةةةةـقيمم13

اظرادموادلراضؾةمواإلذرافممدلقزػل

ظؿؾةةادلمادلعؾقعةةاتماظةةيتمحتؼةةؼممم

عصةةةؾقةمعشةةةرتطة،مواظـظةةةرميفمم

إعؽاغقةةةمتشةةفقعمغفةةجمعـلةةؼمممم

مظؾرادموادلراضؾةمواإلذراف

 15م111مملمحيددمبعدمملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

راةدممعشروعمظؿـػقذمغظاممإضؾقؿلمظم14

دمعةـممادلرحؾةماألوىلمظؾؿأط:ماظلػـ

مجدواه

 31م111مملمحيددمبعدمددمبعدملمحيمملمحيددمبعد

درادةمظؿؼققؿموتشفقعماخلقاراتمم15

ادلطروحةمظؿقلنيماالدةؿػادةمعةـممم

مصقدماجلاغيبادل

 15م111مملمحيددمبعدمملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

 ماجملؿقع

احلدمعـمادلصقدماجلاغيبموإداراتفمم

م1(حؾؼةمسؿؾمإضؾقؿقة)

 21111 3ماظؽقؼتم2112

 ماجملؿقعماظؽؾل

عماخلةةةاعسمجملؿقسةةةةماالجؿؿةةةام

اظعؿةةةؾمادلعـقةةةةمبةةةإدارةمعصةةةاؼدم

ماألمساك

تشةةرؼـم/مأطؿةةقبر

م2111األولم

 - 3مملمحيددمبعد

االجؿؿةةةاعماظلةةةادسمجملؿقسةةةةممم

اظعؿةةةؾمادلعـقةةةةمبةةةإدارةمعصةةةاؼدم

ماألمساك

تشةةرؼـم/مأطؿةةقبر

م2111األولم

 - 3مملمحيددمبعد

م

ودبؿؾةػمػةذهمادلصةروصاتمممم.مػرماظةدوظلموبةدلمادلعقشةةماظقةقعلممممتؿضؿـمادلقزاغقةماالذارؼةمأتعابماخلرباعماالدؿشةارؼني،مواظلةمم**م

م.ادلـظؿةمؾمضؿـمذظؽماظدسؿماظػينماظذيمتؼدعفوالمؼدخ.محبلبمعؽانماظـشاطموادلدسقونمظؾؼقاممبف

                                                      
م8ادلرجقماظرجقعماىلماظػؼرةمم1
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صإنمخقاراتماظؿؿقؼؾماظيتمدردؿفامذبؿقسةماظعؿؾمادلعـقةمبةإدارةمم ،RECOFI/VI/2011/8اظقثقؼةمطؿامجاعميفم-م9

ةميفماالذرتاطاتمادلؼررةمسؾكماألسضاع،مواظؿشفقعمسؾةكمادللةاػؿاتماظطقسقةةمعةـمخةارجمادلقزاغقةةمعةـمجاغةبمممممممممادلصاؼدمتشؿؾمزؼاد

وضةدمأضةرتمذبؿقسةةماظعؿةؾمادلعـقةةمممممم.ماألسضاع،مععمبذلمجفقدمذدؼدةمظؾقصقلمسؾكمعلاػؿاتمعـمذبؿؿعمادلةاسبنيماإلضؾقؿةقنيمم

خقاراتماظؿؿقؼؾمػذهمظؾقاقلمإىلمادللؿقىمادلطؾةقبمعةـماظؿؿقؼةؾ،ممممبإدارةمادلصاؼدمبأغفمرمبامطانمعـماظضروريمادؿكداممخؾطةمعـم

م.أنماظؼراراتمادلؿعؾؼةمباظؿؿقؼؾمتؼعمطؾفامسؾكمساتؼماهلقؽةمتوأطد

م

ادلعـقةمبإدارةمادلصةاؼدمبأغةفمإذامبؼةلمادللةؿقىماحلةاظلمالذةرتاطاتماألسضةاعميفماهلقؽةةمدونمأيمممممممممأضرتمذبؿقسةماظعؿؾم-م11

وأطةدتمذبؿقسةةماظعؿةؾمأنمممم.مهمادلؾؿقسمسؾكمسؿؾماهلقؽةممباميفمذظؽمسؿؾمذبؿقسةماظعؿؾمغػلفاتغقري،مصلقفمؼؽقنمظذظؽمتأثري

ذبؿقسةماظعؿؾماهلقؽةمسؾكماظـظرميفمػذهمادللأظةميفمدورتفامسةاممموذفعتم.ماظؼراراتمادلؿعؾؼةمباظؿؿقؼؾمتؼعممتاعًامسؾكمساتؼماهلقؽة

م.،مألغفمعامملمؼؿقاصرممتقؼؾمطاف،مصلقؽقنمعـمادللؿققؾمتـػقذمخطةماظعؿؾماظيتمواصؼتمسؾقفامذبؿقسةماظعؿؾ2111

م

 الربنامج املؤقت لرتبوة األحواء املائوة
م

طةمسؿؾفامادلؼرتحةمظػرتةمعامبةنيماظةدوراتماظؿاظقةةميفماجؿؿاسفةامممممذبؿقسةماظعؿؾمادلعـقةمبرتبقةماألحقاعمادلائقةمخغاضشتم-م11

وضدمااشتمذبؿقسةماظعؿةؾمبرغةاعجمسؿؾةفامظػةرتةمعةامبةنيماظةدوراتمممممممم.م2111تشرؼـماألولم/ماخلاعسميفماظدوحةميفمذفرمأطؿقبر

ذبؿقسةةمم/مةماألحقاعمادلائقةةماظؿاظقة،مععمعراساةماظؿقاقاتماظيتمادرتمسـمحؾؼةماظعؿؾمادلشرتطةمبنيمذبؿقسةماظعؿؾمادلعـقةمبرتبق

واألغشةطةمم(م2111تشرؼـماألولم/مأطؿقبرم28-24اظدوحة،مضطر،م)اظعؿؾمادلعـقةمبإدارةمادلصاؼدمبشأنماظؿكطقطماخلاصمظؾؾقارم

،مواظةيتمملمم(2119أؼةارمم/معةاؼقمم14-12دبل،ماإلعاراتماظعربقةمادلؿقدة،م)اخلاعلةممااهلقؽةموأضرتفاميفمدورتفماضرتحؿفااظيتم

وععمذظؽ،مصؼدمواصؼتمذبؿقسةماظعؿؾمادلعـقةمبرتبقةماألحقاعمادلائقةمسؾكمأنماألغشطةماظةيتمواصؼةتممم.مبمععقضاتمادلقزاغقةتـػذمبلؾ

عازاظةتمضةؿـممم(م2119طةاغقنماظـةاغلممم/مؼـةاؼرمم28-27علةؼط،مدةؾطـةمسؿةان،مممم)سؾقفاموحددتمأوظقؼاتفاميفمدورتفاماظرابعةةمم

وؼؿضةؿـمادلرصةؼماألولمبفةذهمممم.مادللؿداعةمظؾؼطاعماظزراسلمسؾةكمادللةؿقىماإلضؾقؿةلممممأوظقؼاتماظعؿؾماظيتمهلامأػؿقؿفاميفمدسؿماظؿـؿقة

طؿامأضرتفاماهلقؽةميفمدورتفةاماخلاعلةةميفممم(ماظيتممتتمادلقاصؼةمسؾقفاموادلؤجؾة)اظقثقؼةماجلدولماظؽاعؾمظألغشطةمصقؿامبنيماظدوراتم

ؼررةمظػرتةمعامبةنيماظةدوراتماظؿاظقةةمإىلمعؾؾةغمإذةاريمضقؿؿةفممممممموحيؿاجمتـػقذماألغشطةمادلؿقضعةمواالجؿؿاساتمادل.م2119أؼارم/معاؼق

م.مم191م111

م

الحظتمذبؿقسةماظعؿؾمادلعـقةمبرتبقةماألحقاعمادلائقةمأنماهلقؽةمضدمالمؼؿةقاصرمظةدؼفامادلقزاغقةةماظالزعةةمظؿـػقةذماظربغةاعجممممممم-م12

وأواتمبؿـػقذمبعضماألغشطةمبؿؿقؼؾمعـمخةارجممم–ةمبـاعمسؾكمادللؿقىماحلاظلمظؾؿلاػؿاتمادلاظقم–اظشاعؾمظرتبقةماألحقاعمادلائقةم

وععمذظؽ،مطاغتمذبؿقسةماظعؿؾمسؾكمثؼةمبأنماهلقؽةمدقفمتلعكمإىلمتاليفمتأجقؾمتـػقذمبعةضماألغشةطةمادلؼرتحةةمإىلمممم.مادلقزاغقة

ظامماإلضؾقؿلمظؾؿعؾقعاتمبأغفمأعؽـمظؾفقؽةماإلضؾقؿقةمإغشاعماظـيفمػذاماظصدد،مذّطرتمذبؿقسةماظعؿؾمو.مصرتةمعامبنيماظدوراتماظؿاظقة

سـمتربقةماألحقاعمادلائقةمبػضؾمعلاػؿةمدوظةماظؽقؼت،موأسربتمسـمذعقرػامبةأنمؼقااةؾمأسضةاعماهلقؽةةمدسةؿمأغشةطةمذبؿقسةةمممممممم

م.وؼؾنيماظربغاعجمادلؼرت مأدغاهمسددًامعـماألغشطةمعرتؾفمحبلبمأوظقؼؿفا.ماظعؿؾمأؼضًامعـمخاللمآظقةممماثؾةمظؾؿؿقؼؾ

 

 

م
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ترتوب 

 النشاط
 (باأليام)املدة  املكان التاريخ اطالنش

التكالوف 

اإلشارية 

 (**بالدوالر)

بـاعماظؼدراتمسؾةكماظؿكطةقطمممم1

تةةةدرؼبم)واإلدارةمممغكادلؽةةةا

ذبؿقسةماظعؿؾمادلعـقةمبرتبقةم

ذبؿقسةةةةم/ماألحقةةةاعمادلائقةةةة

م(اظعؿؾمادلعـقةمبإدارةمادلصاؼد

 41م111م5-4مضطرمملمحيددمبعد

حتؾقةةةؾمادلكةةةاررميفمتربقةةةةممم2

م(تدرؼب)حقاعمادلائقةماأل

 35م111م4-3مُسؿانمملمحيددمبعد

ادلؿابعةماظؾقؽقةمظرتبقةماألحقاعمم3

م(تدرؼب)ادلائقةميفمأضػاصم

خارجمعـطؼةممملمحيددمبعد

ماهلقؽة

 25م111م11-14

وضةةةعمادةةةرتاتقفقةمضطرؼةةةةمم4

ظصةةقةماحلققاغةةاتماظؾقرؼةةةم

م(حؾؼةمسؿؾمظؾؿكطقط)

 35م111م4-3مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

اظةةـظؿمادلغؾؼةةةممتؽـقظقجقةةاتمم5

تربقةةماألحقةاعمممظؿفدؼدمعقةاهمم

م(حؾؼةمسؿؾمصـقة)ادلائقةم

 25م111م3-2مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

حتةةدؼاتمتغةةريمادلـةةاخماظةةيتممم6

جفمتـؿقةةمتربقةةماألحقةاعمممماقت

حؾؼةةمسؿةؾمظؾؿقسقةةمممم)ادلائقةم

عشرطةمبةنيمذبؿقسةةماظعؿةؾمممم

/مادلعـقةمبرتبقةماألحقاعمادلائقة

ؾمادلعـقةمبةإدارةممذبؿقسةماظعؿ

م(ادلصاؼد

 21م111م3-2مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

اظـظةةامماإلضؾقؿةةلمظؾؿعؾقعةةاتممم7

سةةـمتربقةةةماألحقةةاعمادلائقةةةممم

م(اظصقاغةمواظؿطقؼر)

 11م111مملمحيددمبعدمملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

 0011111                                                                              اجملموع

االجؿؿاعماظلةادسمجملؿقسةةمممم

ماظعؿؾمادلعـقةمبإدارةمادلصاؼد

 -م3-2مملمحيددمبعدم2111

االجؿؿةةاعماظلةةابعمجملؿقسةةةممم

ماظعؿؾمادلعـقةمبإدارةمادلصاؼد

 -م3-2مملمحيددمبعدم2112
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ودبؿؾةػمػةذهمادلصةروصاتمممم.مظقةقعلمتؿضؿـمادلقزاغقةماالذارؼةمأتعابماخلرباعماالدؿشةارؼني،مواظلةػرماظةدوظلموبةدلمادلعقشةةماممممم**م

م.والمؼدخؾمضؿـمذظؽماظدسؿماظػينماظذيمتؼدعةمادلـظؿة.محبلبمعؽانماظـشاطموادلدسقونمظؾؼقاممبف

م

 1101-1100موزانوة اهلوئة اإلقلوموة ملصايد األمساك للفرتة 
م

اك،مؼـؾغةلمأنمحتصةؾماهلقؽةةمضؾةؾمممممرؾؼًامألحؽاممادلادتنيماظلابعةمواظؿادعةمعـماتػاضقةماهلقؽةماإلضؾقؿقةمدلصةاؼدماألمسةمم-م13

مبةاميفمذظةؽمإغشةاعمأيمجلةانمأومممممم-ادلعؿؿدةمظػرتةمعامبةنيماظةدوراتممادباذمأيمضرارمؼؿعؾؼممبصروصاتمهلاماؾةمبؿـػقذمخطةماظعؿؾم

م.ؾمػذهماألعقرأدادقةمسـماظؿأثرياتمادلاظقةمدلـمسؾكمععؾقعاتم–مأخصائقنيذبؿقساتمسؿؾمأومتعقنيم

م

يفمدسؿمتـظقؿماجؿؿاساتماألجفةزةماظػرسقةةماظؿابعةةمممممادلقزاغقةمظػرتةمعامبنيماظدوراتمتمادلؼررةميفاالحؿقاجادقفمتلاػؿم-م14

أعةامم.مبعقـفةامممممأومعطؾقساتظؾفقؽة،موعامؼؿعؾؼمبفامعـماحؿقاجاتمعـؾماخلرباتمادلؿكصصةمواالدؿشارؼنيمادلؤػؾنيمعـمأجؾمعفا

ميؽةـممؿةةموتؽةاظقػماظلةػر،مصؾقلةتمعدرجةة،مومممممػينماظيتمتؼدعفامادلـظاظؿؽاظقػماألخرىمادلؿعؾؼةمباألعاغة،معـؾمخدعاتماظدسؿماظ

م.محتؿقؾفامسؾكمعقزاغقةماهلقؽةمحبلبماظظروف

م

ـمادللةاػؿاتممطؾؾةاتمعاظقةةمالمميؽةـماظقصةاعمبفةامعةممممممربغاعجماظعؿؾمادلؼرت ماظذيمااشؿفماألجفزةماظػـقةةميفماهلقؽةة،معؿممظ-م15

قةعمادلصةروصاتمادلؼرتحةة،مصةإنماظؿؼةدؼرماإلمجةاظلمادلةؿقػظمدلقزاغقةةماظػةرتةممممممممممصإذامضررتماهلقؽةمادلقاصؼةةمسؾةكممجمم.ماحلاظقةموحدػا

ؼضافمإظقفةاممدوالر،مم521م111صؾمإىلمسبقماغةمدق،مبـاعمسؾكمادلعؾقعاتمواظؾقاغاتمادلؿقاصرةمحاظقًامظدىماألع2111-2112

وميـةؾمم(.م2113أؼةارمم/معةاؼقم)اظلةابعةممدوالرمظدسؿماظؿؽاظقػماظؿشغقؾقةمظألعاغة،ممباميفمذظؽمتؾؽمادلؿعؾؼةمباظدورةمم25111سبق

-2119اظةيتماسؿؿةدتمظؾػةرتةمممم(مدوالرم165م111)عؼارغةمبادلقزاغقةماألاةؾقةمممثالثةمأعـالمتؼدرمبـققمذظؽمزؼادةمطؾريةمظؾغاؼة

ودقصةؾمادللةؿقىماحلةاظلمالذةرتاطاتممممم.مدوالرمتؼرؼؾًامإىلمصرتةماظلـؿنيماحلاظقةةمم76م111ودقفمؼرحؾمراقدمضقؿؿفم.م2111

م111وإذامدددماألسضاعممجقعماذرتاطاتفؿمادلؿةأخرة،مصلةقفمؼؿةقلمذظةؽممممم.مدوالرم81م111يفماظػرتةمادلاظقةماظؿاظقةمإىلمماألسضاع

خبةالفمم)تؼرؼؾةًاممم3292م111وععمذظؽ،مصإنمتـػقذمخطةماظعؿؾمباظؽاعؾمدقفمؼؿطؾبمعؾؾغًامإضاصقًامضقؿؿفم.مدوالرمأخرىم35

دوالر،مم521م111اظؿؽاظقػماظؿؼدؼرؼةماظؽؾقةماظؾاظغةمموإذامضررتماهلقؽةمدبػقض.م(اظؿؽاظقػماظؿشغقؾقةمظألعاغةمادلذطقرةمعـمضؾؾ

أعةقااًلممصالبدمعـمإدخالمتعدؼالتمسؾكمبرغاعجمسؿؾماهلقؽة،مإالمإذامتقاصرتمأعةقالمعةـمخةارجمادلقزاغقةةمأومحةددمأسضةاعماهلقؽةةمممممممم

م.ألغشطةمبعقـفا

م

 العمل املقرتح من جانب اهلوئة 
م

دؿعراضماألغشطةماظيتماضرتحؿفامذبؿقسةةماظعؿةؾمادلعـقةةمبةإدارةمادلصةاؼدموذبؿقسةةماظعؿةؾمادلعـقةةممممممممماماهلقؽةمعدسقةمإىل-م16

اهلقؽةميفمععاجلةمعلأظةماظؿؿقؼؾمإذامأرادتمادلضلمضدعًاميفمخطةماظعؿؾمادلؼرتحةةمباظؽاعةؾمطؿةاممممموضدمترشب.مبرتبقةماألحقاعمادلائقة

تقجقفةاتممموإسطةاعماظؾةمباظـظرميفمتأثرياتمبرغاعجمسؿؾفامسؾكمادلقزاغقة،موبـاعمسؾكمذظؽمصإنماهلقؽةمعط.محددتفامذبؿقسيتماظعؿؾ

م.ظألعاغةمبشأنمتـػقذمبرغاعجماظعؿؾ

                                                      
م(8أغظرماظػؼرةم)دوالر،مإضرتا ماظؽقؼتمبؿكػقضمادلصقدماجلاغؾكموإدارتفمم349111ؼدخؾمضؿـمعؾؾغمالم2
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ضدمترشبماهلقؽةميفمأخذمضراراتمذاتماؾةمبفذهمادللائؾ،ممباميفمذظةؽمحتدؼةدماألوظقؼةاتمحبلةبمعةامتةراهمعـادةؾًا،مممممممم-م17

مم.همضرورؼًاأومإضاصقةمظؾؿؿقؼؾمحبلبمعامترا/وحتدؼدمعصادرمتؽؿقؾقةمو

م

م



RECOFI/VI/2011/10 10 

 املرفق األول

م

  التى كان مقررا القوام بهاجدول يبني أنشطة اهلوئة اإلقلوموة ملصايد األمساك 

 1101-1110بني الدورات يف الفرتة 

 

م

التكالوف  املدة باأليام املكان التاريخ النشاط جمموعة العمل

 االشارية

 الوضع

ماإلبةالدمسؿؾمسـمحؾؼةممإدارةمادلصاؼد

مادلكزوغاتسـمحاظةم
 ععؿؿدة 31م111 4-3مإؼرانم2119متقزم/مؼقظقق

اظؿؽاعةةؾمبةةنيمبقاغةةاتمممإدارةمادلصاؼد

ادلصقدموبقاغةاتمجفةدممم

ماظصقدميفمعـطؼةماهلقؽة

 ععؿؿدة 31م111 ملمحيددمبؾدانماهلقؽةم2111/م2119

االجؿؿةةةةةاعماظـاظةةةةةثممإدارةمادلصاؼد

ماظعؿؾمادلعـقةم جملؿقسة

مبإدارةمادلصاؼد

ولمتشرؼـماأل/مأطؿقبر

م2119
 ععؿؿد - 3مضطر

ماألحقاعم تربقة

مادلائقة

حتؾقةةةةؾمادلكةةةةاررميفم

تربقةةةماألحقةةاعمادلائقةةةمم

م(تدرؼب)

 ععؿؿد 31م111 4-3مملمحيددمملمحيدد

ماألحقاعم تربقة

مادلائقة

اظرادماظؾقؽكميفمتربقةةمم

األحقةةةةةةاعمادلائقةةةةةةةمم

م(متدرؼب)

 ععؿؿد 21م111 14-11مملمحيددمملمحيدد

:ماعاحلؿةةةرماظطقاظةةةبماجملؿقسؿان

تأثريػةةامسؾةةكمادلصةةاؼدمم

موسؾةكمتربقةةممم اظطؾقعقة

األحقةةةةةةاعمادلائقةةةةةةةمم

وإجةةةراعاتمسالجفةةةامم

م(حؾؼةمسؿؾمصـقة)

 ععؿؿدة 21م111 4-3ماظؽقؼتم2111

غظةةةةةةاممادلعؾقعةةةةةةاتمماجملؿقسؿان

اجلغراصقةةةموتطؾقؼةةاتمم

األدواتمادلؽاغقةةةمسؾةةكم

ادلصةةةةةاؼدماظطؾقعقةةةةةةم

موتربقةماألحقاعمادلائقة

 ععؿؿد 31م111 4-3مضطرم2111
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ادةةةةؿعراضماظةةةةرباعجمممإدارةمادلصاؼد

اظقرـقةةةةةةةمدلصةةةةةةاؼدم

ماألمساك

 عؤجؾ 41م111مملمحيددمبؾدانماهلقؽةم2119

حؾؼةةةةةمسؿةةةةؾمسةةةةـمممإدارةمادلصاؼد

ادةةةةؿكدامماظؾقاغةةةةاتم

مادللؿكرجةمعـمادلصاؼد

 ةعؤجؾ 31م111م4-3مملمحيددم2111

 م

حؾؼةةةةمسؿةةةؾمبشةةةأنممممإدارةمادلصاؼد

اضؿصةةةادؼاتمعصةةةاؼدممم

األمسةةةةاكميفمعـطؼةةةةةم

مةاهلقؽ

 ةعؤجؾ 31م111 4-3 ملمحيدد 2111

حؾؼةةةمسؿةةؾمظؾؿةةدرؼبمممإدارةمادلصاؼد

تؼةةةدؼرمادلةةةقاردممسؾةةةك

ماظلؿؽقة

 ةعؤجؾ 41م111 4 ملمحيدد 2111/م2111

تؼةةدؼرمعشةةرتكمسؾةةكممممإدارةمادلصاؼد

دةةةةةةؾقؾماظؿفربةةةةةةةم

ظؾؿكزوغةةاتماظلةةؿؽقةمم

مادلشرتطة

 عؤجؾ 31م111 4-3 ملمحيدد 2111

ماألحقاعم تربقة

مادلائقة

تقفقةموضةةةةعمإدةةةةرتام

ضطرؼةةةةةةةةمظصةةةةةةةقةم

احلققاغةةةاتماظؾقرؼةةةةم

م(حؾؼةمسؿؾمظؾؿكطقط)

 ةعؤجؾ 31م111 4-3 ملمحيدد ملمحيدد

ماألحقاعم تربقة

مادلائقة

تؽـقظقجقةةةاتماظةةةـظؿمم

ادلغؾؼةةةمظؿفدؼةةدمعقةةاهممم

تربقةةةماألحقةةاعمادلائقةةةمم

م(حؾؼةمسؿؾمصـقة)

 عؤجؾة 21م111 3-2 ملمحيدد ملمحيدد

ماألحقاعم تربقة

مادلائقة

ماظـظةةةةةةامماإلضؾقؿةةةةةةل

ظؾؿعؾقعةةاتمسةةـمتربقةةةم

ماألحقاعمادلائقة

 علؿؿر 5م111 5 ملمحيدد ملمحيدد

م


