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 األسماك مصايد لجنة
 الثالثة والثالثونالدورة 

 2018 تموز/يوليو 13-9، روما

التقّدم المحرز على صعيد تحسين المعلومات األساسية وتقييم مساهمة مصايد األسماك 
 صغيرة النطاق في المياه البحرية والداخليةال

 
 موجز

 
  اوخمرجاهت اومنتجاهت وتربية األحياء املائيةتســــــــــــّلط هذه الوثيقة الضــــــــــــوء على أنشــــــــــــطة إدارة مصــــــــــــايد األمساك  

مصــايد األمساك الصــغرية وتقييم مســامهة  حتســني املعلومات األســاســية عملية  ســياقيف ،خالل الفرتتني األخرية والراهنة
وتســـــتعرض الوثيقة اإلجنازات . 2017-2016خالل فرتة الســـــنتني  ت قد اســـــتهليتيف املياه البحرية والداخلية ال النطاق

مصــــــــايد فهم ما يتعلق بتحســــــــني  توصــــــــيات الدورة الثانية والثالثني للجنة يفلققة وكيفية اســــــــتجابة تلك اإلجنازات احمل
ظمة وتقييمها. وهي على وجه التحديد توجز التقدم الرئيســــــــــــــي لعمل من صــــــــــــــغرية النطاقالالبحرية والداخلية  األمساك

من دراســة احلصــاد  اإلصــدار الثاين( Hidden Harvest 2"مبادرة إقامة شــراكة ( على صــعيداألغذية والزراعة (املنظمة) 
واإلبالغ عن تنفيذ اخلطوط  طاقمصـــــــايد األمساك الصـــــــغرية النحتســـــــني املعلومات األســـــــاســـــــية بشـــــــأن  هبدف) "اخلفي

 أساسية معلومات وضعتعرض أيضاً عملية  وهية مصايد األمساك الصغرية احلجم. التوجيهية الطوعية لضمان استدام
ءات ويف ما خص مصـــــــــايد األمساك الداخلية، يغطي ذلك اإلجرا. عاملحمدثة عن حالة مصـــــــــايد األمساك الداخلية يف ال

، صـــــــــــــايد األمساكالداخلية، مبا يف ذلك اإلنتاج العاملي مل مصـــــــــــــايد األمساكمن أجل العشـــــــــــــر  طواتاخلاملتخذة لتنفيذ 
 لى ذلك، وعالوة عتنوع البيولوجي. ومســــــــــــــامهتها يف أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة والتقييم والعمالة والروابط بالتغذية وال

 مصــــــايد األمساكالبحرية و  مصــــــايد األمساكحتســــــني تقييم ألجل تطوير أدوات لليط الضــــــوء على العمل اجلاري مت تســــــ
ــــة  ــــداخلي  فضـــــــــــــالً  COFI/2018/7وتســــــــــــــتكمــــل هــــذه الوثيقــــة املعلومــــات الواردة يف الوثيقــــة . صــــــــــــــغرية النطــــاقالال
 .COFI/2018/Inf.17عن الوثيقة 
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 مقّدمة -أوًال 
 
بغية  ،والداخلية النطاق ةالصــغري  صــايد األمساكمب املتعلقة والزراعة ســلســلة من األنشــطة ةاألغذي اســتهّلت منظمة -1

لثالثون للجنة مصايد األمساك لطلبات قدمتها الدورة الثانية وا استجابةً  جمموعة من القضايا حولوضع معلومات أساسية 
الســــــــــل القيمة والتجارة، ، وســــــــــ. ومشلت هذه الطلبات جماالت متنوعة مثل العمالة، واملســــــــــامهة يف التغذية2016يف عام 

 النطاق. صغريةالالداخلية  مصايد األمساكاألمساك، وحتسني تقييم مصايد األمساك البحرية و  خسائرو 
 
تنفيذ مدونة الســــــلوك لة يف اســــــتبيان املنظم مصــــــايد األمساك الصــــــغرية النطاقناول وقد كان إدراج قســــــم حمدد يت -2

مصــــايد ع معلومات عن تمكني املنظمة من مجلأوىل مهمة ، مبثابة خطوة 2016 - 2015بشــــأن الصــــيد الرشــــيد يف الفرتة 
 رتفع الســــــــــــــتجابة البلدان ل املمن البلدان األعضــــــــــــــاء. وقد أعربت املنظمة عن تقديرها للمعدّ  األمساك الصــــــــــــــغرية النطاق

شر املستخدمة يف حساب املؤ  القسم توفر املعلوماتد احملسن، أن ثالثة أسئلة يف هلذا القسم. ومن أهم مسات هذا الرص
احلرفيني إىل املوارد  توفري إمكانية وصــــــــول صــــــــغار الصــــــــيادينب من أهداف التنمية املســــــــتدامة أي "-14اخلاص باهلدف 
 ."البحرية واألسواق

 
مســــتدامة صــــغرية  ومن الواضــــح أن هناك حاجة إىل مزيد من املعلومات لدعم رصــــد التقدم حنو ضــــمان مصــــايد -3

 فكرة أكمل  لىعواحلصـــــــــــول  ت وقدرات أكثر حتديداً من أجل تكوينالنطاق. ويف هذا الصـــــــــــدد، يتعني وضـــــــــــع منهجيا
غذائي والقضاء على الفقر، ومن أجل والداخلية يف األمن ال النطاق البحرية الصغرية صايد األمساكملعن املسامهات املتنوعة 

 ذه املسامهات.صوناً هلإرشاد اإلدارة الفعالة واحلوكمة 
 
 ،مصــــــايد األمساك الصــــــغرية النطاقية حول حتســــــني املعلومات األســــــاســــــيف جهود املنظمة  الوثيقة علىوســــــرتكز  -4

 Hidden harvest: the global contribution of capture 2012والعمليات املتصـــلة بالنســـخة احملدثة عن دراســـة عام 

fisheries،1 ) نة لتقييم  )الطبيعية على مسـتوى العامل مصـايد األمساك: مسـامهة خلفيااحلصـاد مبا يف ذلك املنهجيات احملسـّ
وضع معلومات أساسية عاملية  احملرز يفغ كذلك عن التقدم صغرية النطاق. وهي ستبلّ الحرية والداخلية مصايد األمساك الب

 الداخلية. مصايد األمساكبشأن 
 

 لمساهمة تقييم أساسي  - لخفياالحصاد اإلصدار الثاني لدراسة  -اانيً ث
 صغيرة النطاق على مستوى العالمالالطبيعية  مصايد األسماك

 
ديث الدراســــــــــة املشــــــــــرتكة التعاون من أجل تنقيح وحتعلى  Dukeلألمساك وجامعة  واملركز العاملياتفقت املنظمة  -5

 مصــايد األمساك: مســامهة خلفيااد احلصــبني البنك الدويل واملنظمة واملركز العاملي لألمساك بعنوان " 2012الصــادرة يف عام 
  .(اإلصدار األول)" الطبيعية على مستوى العامل
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مصــــايد األمساك قدير مســــامهة وهتدف الدراســــة اجلديدة (أي اإلصــــدار الثاين) إىل تناول املســــألة املتمثلة يف أن ت -6
  من مســــــــــــــتواها الفعلي،ل أق ،كل من املياه البحرية والعذبة  يف ،الطبيعية مصــــــــــــــايد األمساكيف غالل  الصــــــــــــــغرية النطاق

 ســـــــامهات االقتصـــــــادية بالنطاق (إذ ركز على امل يتعلق يف ما ســـــــواءضـــــــعف اإلصـــــــدار الســـــــابق قد انطوى على نقاط وأن 
 العلمية.  التغذية واألمن الغذائي) ومتانته، ور أخرىمن بني أم االعتبار،ومل يأخذ يف 

 
لثاين املعين ؤمتر الدويل امع توصــيات الدورة األخرية للجنة أي متابعة نتائج امل أخرى،ضــمن أمور  ويتماشــى ذلك -7

الرتكيبة بانات احلالية املتعلقة ف بالدور اهلام الذي تؤديه املنظمة يف تنســــــــــــــيق قواعد البييعرت هو و  .2014بالتغذية لعام 
 بشـــــــــــأن ات من البحوثواالحتياج ،التغذوية لألمساك واملنتجات الســـــــــــمكية، ومعاجلة الثغرات على مســـــــــــتوى املعلومات

يحها كل من عقد األمم املتحدة للجنة بالفرص اليت يتمســــــــامهة األمساك واألغذية البحرية يف حتســــــــني التغذية. كما أقّرت ا
 مصـــــــــايد األمساكيف إطار تنمية  ، لتعزيز الرتكيز على التغذية2030للعمل من أجل التغذية وخطة التنمية املســـــــــتدامة لعام 

 وتربية األحياء املائية.
 
مصـــــــايد تنا حول قدت حلقة عمل بعنوان "حتســـــــني معرفالعمل على اإلصـــــــدار الثاين للدراســـــــة، عُ  إطالقوبغية  -8

 ، لــدى املنظمــة 2017ران يونيو/حزي 29و 27بني  2: االحتيــاجــات من البيــانــات واملنهجيــات"األمســاك الصــــــــــــــغرية النطــاق
خبرياً مبصـــــــــــــادر البيانات ومنهجيات التقييم (مبا يف ذلك موظفني لدى  40العمل هذه حوايل  لقةحوقد مجعت يف روما. 

  يتعني مجعهاوقد مشل ذلك نوع البيانات (املؤشــــرات) اليتر الثاين وتقدمي املشــــورة بشــــأنه. املنظمة) ملناقشــــة نطاق اإلصــــدا
 وتغطية القطاعات الفرعية، ومنهجيات مجع البيانات وحتليلها، والشركاء الرئيسيني ومصادر املعلومات.

 
لضـــوء على املســـامهات أوالً ســـيســـلط هذ اإلصـــدار ا: هدفني رئيســـيني لإلصـــدار الثاين ووافقت حلقة العمل على -9

 فضـــــالً  -اعية واالقتصـــــادية والبيئية االجتم -يف األبعاد الثالثة للتنمية املســـــتدامة  النطاق الصـــــغرية صـــــايد األمساكملاخلفية 
 التهديدات ذلك يف مبا ،للتغيري ةالرئيسي املسببات سيحدد ،وثانياً  اإلمكان.هذه املسامهات قدر  كميةعن احلوكمة، حمدداً  

 .للتقدير قابلة رئيسية متغريات تتضمن سرديات خالل من إياها صفاً وا سواء حد على والفرص
 

 ىل صــــــانعي الســــــياســــــات إأوالً تتوجه املعلومات  .رئيســــــيني مســــــتهدفني لإلصــــــدار الثاينوقد مت حتديد مجهورين  -10
جرى وقد مركزية. اللوطنية والواإلقليمية واوخارجها، وعلى املســــــــتويات العاملية  مصــــــــايد األمساكوإىل أصــــــــحاب القرار يف 

اإلصـــــدار  ا. وثانياً، يهدفصـــــغرية النطاق ودعمه هلال صـــــايد األمساكاســـــتهداف هذا اجلمهور حلفزه على زيادة اهتمامه مب
نظمات صيادي األمساك) الذين مصايد األمساك الصغرية (مثل منظمات اجملتمع املدين وم مناصريإىل دعم  الثاين للدراسة

صــايد األمساك الصــغرية ملايف ودهم يف ضــمان الدعم الكجهتســتند إليها مات وباملعارف لكي هم حباجة إىل التســلح باملعلو 
 التنمية.أنشطة النطاق من قبل السياسات و 
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ا  ،اإلبالغ عن الوضــع احلايل (نبذة ســريعة) نطاق اإلصــدار الثاين يشــملوبالتايل  -11 ولكن ينبغي له أن يســاهم أيضــً
يف فهم االجتاهات والتطورات، فيشــكل القاعدة املطلوبة لتحديد اإلجراءات واالســتثمارات الالزمة لضــمان مصــايد أمساك 

 الغذائي والقضاء على الفقر. يف األمنمستدامة صغرية النطاق، وتعزيز مسامهتها 
 

 لنهائي) ما يلي: وستتضمن نتائج هذا اإلصدار الثاين (واملطبوع ا -12
 

 ؛ املتعلقة هبا نهجياتاملو  ية املختارة على املستوى العامليتقديراً كمياً للمؤشرات/املتغريات الرئيس )1(
 اتيدعم اجملاميع العاملية (و/أو تروي القصــص على املســتو لتوفر ســرداً رئيســية يا قضــاضــيعية حول ودراســات موا )2(

 الرئيسية للتغيري/التحول (مع التقديرات الكمّية حيثما أمكن).) وحتلل املسببات ةأو احمللي ةأو الوطني ةاإلقليمي
 
 تكون أكثر أمهيــة على املســــــــــــــتوى احمللي منهــا  قــد مصـــــــــــــــايــد األمســاك الصــــــــــــــغرية النطــاقأن  وجتــدر املالحظــة 

 ضــــــــــــــح على املســــــــــــــتويات اإلمجالية العاملية أو الوطنية؛ وبالتايل يهدف اإلصــــــــــــــدار الثاين إىل تقدمي دراســــــــــــــات حاالت تو 
 . احمللّيةهذه األمهية 

 
عن مسـامهات  ملطلوبة من أجل تكوين فكرة�ج رئيسـية السـتنباط املعلومات ا ةثالث اإلصـدار الثاين وسـيسـتخدم -13

 :على مستوى العامل وهي مصايد األمساك الصغرية النطاق
 

صـــــايد األمساك الصـــــغرية مب املتعلقة ســـــوء اإلبالغ حاالت تصـــــويبعرب أ) ( جمموعات البيانات العاملية ســـــتخداما •
ة النطاق تطبيق تقديرات النســــبة على املســــامهات املصــــنّفة ملصــــايد األمساك الصــــغرية والواســــع عربب) (والنطاق 

 ؛(من القمة إىل القاعدة)
 وإجراء دراســـــــات حالة على املســـــــتوى الوطين (البلدان املتقدمة والنامية) ميكن أن تشـــــــكل أســـــــاســـــــاً لالســـــــتقراء  •

 على املستوى العاملي (من القاعدة إىل القمة)؛
مصـــايد اليت تســـلط الضـــوء على املســـامهات وعلى مســـببات التغيري يف إطار  عديلميع البيانات غري القابلة للتجتو  •

 أشخاص حمددين متجذرين يف أماكن حمددة.  صخييف ما  ،األمساك الصغرية النطاق
 

حتديد عمالين أكثر فعالية  تمكنيقدمي �ج "مصـــــــفوفة التصـــــــنيف" للت اإلصـــــــدار الثاين كذلك فرصـــــــةً  تيحوســـــــي -14
ســيتيح ذلك جماالً أوســع للمقارنة املتبادلة بني دراســات احلالة و واســعة النطاق وصــغرية النطاق. ال مصــايد األمساكملقومات 

اليت تشـــكل طريقة مرنة قابلة الســـتخدامها لكل حالة  التوصـــيف،وســـيتم اختبار مصـــفوفة الواردة يف هذا اإلصـــدار الثاين. 
 تغطي كالً هي على حدة من أجل وصــــــــف فئات خمتلفة ملصــــــــايد األمساك، باســــــــتخدام معلومات من عدد من األقاليم، و 

  من مصايد األمساك البحرية والداخلية.
 

ييم التق رقطا أيضـــــــاً على وإمن وحســـــــب، ولن تقتصـــــــر املخرجات اهلامة هلذا اإلصـــــــدار على البيانات واملعلومات -15
أكثر موضــــوعية وشــــفافية  صــــغرية النطاقال األمساك صــــايدرصــــداً مل هذه األخرية وســــتتيحوالتحليل اليت ســــيجري وضــــعها. 
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  امة مصــــــايد األمساك الصــــــغرية احلجمل جزءاً من رصــــــد تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضــــــمان اســــــتديشــــــكّ  ،واتســــــاقاً 
 أو اإلقليمية. على املستويات احمللية أو الوطنية 

 
مع شـركاء  طيتوسـطة والنهائية، والتعاالنتائج امل لنشـراتيجية لالتصـال وسـيسـتفيد اإلصـدار الثاين كذلك من اسـرت  -16

 آخرين. معنيني 
 

 الداخلية مصايد األسماكلوضع معلومات أساسية عالمية  -اثالثً 
 

 وطلبت  ،لداخلية الرشــــــــــــــيدة"رحبت الدورة الثانية والثالثون للجنة مببادرة "عشــــــــــــــر خطوات ملصــــــــــــــايد األمساك ا -17
 مصــــــــايد األمساكج نتا إل الدقيق قياسالإىل املنظمة وضــــــــع خطة لتطبيقها. وأشــــــــارت كذلك إىل الصــــــــعوبات اليت تعرتض 

االســـتناد إليها عند  حبيث ميكن ،الداخلية وتقييمها مصـــايد األمساكالة لرصـــد حالة ، وأوصـــت بوضـــع منهجية فعّ الداخلية
ظمة إعداد منهجية يتها على النحو املناســــــب ودعم إدارهتا. وطلبت إىل املنواإلقرار بأمه مصــــــايد األمساكة تلك حتديد قيم

ما يلي  الداخلية. وترد يف مصـايد األمساكاالعتبارات األوسـع نطاقاً اخلاصـة بالنظام اإليكولوجي اليت تؤثر يف  شـملتقييم ت
 اإلجراءات اليت استهلت لالستجابة هلذه التوصيات (ترد الـ"عشر خطوات ملصايد األمساك الداخلية الرشيدة" خبط مائل): 

 
لة ق جرّاء ،الداخلية مصــــــــــــــايد األمساكإن  .ائمة على العلومحتســــــــــــــني تقييم اإلنتاج البيولوجي لتمكني اإلدارة الق -18

  األهم الداخلية مصــــــــــــــايد األمساكتشــــــــــــــكل حتدياً للنهج اإلدارية التقليدية يف العديد من  تشــــــــــــــتتها،و  املتعلقة هبا البيانات
 رقطقليلة البيانات، وال ســـــيما اســـــتخدام  مصـــــايد األمساكوجيري حالياً اختاذ بعض اخلطوات التمهيدية بشـــــأن  يف العامل.

الداخلية  مصـــــايد األمساكإلنتاج حتديد املســـــتوى املرّجح من أجل ف مصـــــادر البيانات ومقاييس وســـــيطة جمع بني خمتللل
وقد أســـــفرت دراســـــة جتريبية اســـــتخدمت مســـــوحات اإلنفاق ية الوطنية أو الوطنية الفرعية. على مســـــتوى املســـــطحات املائ

نت من حتديد لداخلية، عن نتائج إجيابية فتمكا مصـــــــايد األمساكواالســـــــتهالك األســـــــرية كوســـــــيلة لتحديد مســـــــتوى إنتاج 
وتتطلب هذه الطريقة مزيًدا من التنقيح، الداخلية.  مصــــــــــــــايد األمساكعن إنتاج  غري الكايف، أو املفرط، إلبالغلحاالت 

 نتــاج وهي قــد تكون أكثر فــائــدة يف حتــديــد اإل طويلــة بني تلــك املســــــــــــــوحــات األســــــــــــــريــة.وهي مقيــدة بــالفرتات الزمنيــة ال
 الداخلية املبلغ به حالياً قد يكون  مصـــــــــــــايد األمساكوبّينت الدراســـــــــــــة التجريبية أن إنتاج  الوطين الفرعي. على املســـــــــــــتوى

 إليه يكون أقرب إىل التقدير الذي توصــلالداخلية قد  صــايد األمساكملأقل بكثري من املســتوى الفعلي، وأن اإلنتاج العاملي 
 ."خلفياحلصاد "ادراسة ل اإلصدار األول

 
 جل اســــــــــــتخدام جمموعات البيانات اخلاصــــــــــــة باملســــــــــــطحات املائية العاملية، والربط بينها ذلت جهود من أوقد بُ  -19

إال أن املشاكل املنهجية جراء املستويات  الداخلية. صايد األمساكملنتاج املرجح وبني اإلنتاجية كوسيلة لتحديد مستوى اإل
 املتعلقة باجلهود املبذولة، ال تزال حتد املختلفة لإلنتاجية حبســـــــــب املســـــــــطحات املائية ضـــــــــمن البلد الواحد، وقلة البيانات 

برناًجما علمًيا أكثر مشوًال يتخطى جمرد جتميع  ،ويتطلب حتقيق مزيد من التقدم يف هذه املنهجيةهذا النهج. من اســـــــــتخدام 
جلهود املبذولة على صـــــــعيد وســـــــائل لتحديد اكما يســـــــتوجب   ،املختلفة األقاليمالبيانات املتعلقة باإلنتاجية البيولوجية عرب 

البيانات إىل جمموعة بيانات عاملية، وختترب مناذج مصّغرة مقارنة  رسلاألمر إىل إنشاء شبكة علمية ت وسوف يدعوالصيد. 



6 COFI/2018/Inf.18 

 

وتواصــــل يدية (مثل رصــــد عمليات اإلنزال). املعروفة اليت مت تقييمها باســــتخدام أســــاليب أكثر تقل مصــــايد األمساكبإنتاج 
 .ألنشطةالداخلية لتعزيز هذا النوع من ا مصايد األمساكشبكات البحوث بشأن املنظمة التعامل مع 

 
الدورية  النشـــــــــــــرةبذلت جهود ملحوظة من أجل حتديث  .للُنظم اإليكولوجية املائية الداخلية لصـــــــــــــحيحاالتقييم  -20

 ة املوارد الســــــمكية ) بعنوان "اســــــتعراض حال3، بصــــــيغتها املنقحة 942رقم  النشــــــرةملصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية (
تقّدم حتليًال أعمق ل ،حتليل اجتاهات اإلنتاج جمرداحملدثة إىل ختطي  النشــــــرةالداخلية." وتســــــعى  األمساكمصــــــايد يف العامل: 

 6و 3و 2 ســـيما األهداف أهداف التنمية املســـتدامة، وال الداخلية وأمهيتها بالنســـبة إىل حتقيق مصـــايد األمساكحلالة موارد 
للطلب الصـــــادر عن الدورة الثانية والثالثني للجنة والذي يقضـــــي بتغطية جوانب أوســـــع  وهي تســـــتجيب أيضـــــاً . 15و 7و

 الداخلية  مصــــــــايد األمساكوبالتايل يوفر هذا االســــــــتعراض بيانات حمدثة عن  الداخلية. مصــــــــايد األمساكنطاقاً ملســــــــامهات 
راض أول تقدير شــــامل للقيمة كما يوفر هذا االســــتع  ج مصــــايدها الداخلية الطن الواحد.من البلدان كافة اليت يتخطى إنتا 

وينظر االســـــتعراض كذلك يف الروابط  الداخلية الرتفيهية. مصـــــايد األمساكة وقيمة الداخلية الطبيعي صـــــايد األمساكملالعاملية 
على صــــــعيد  تلخيص نتائج اجلهود التجريبية أيضــــــاً  وجرىخلية والتنوع البيولوجي املائي. الدا مصــــــايد األمساكالقائمة بني 

  .كورة أعاله)ذ تقييم مصايد األمساك (امل
 

 ، 942من ضـــــمن حتديثات النســـــخة املنقحة الثالثة للنشـــــرة رقم  .ةالتغذوية ملصـــــايد األمساك الداخليتعزيز القيمة  -21
مبادرة اإلصـــدار  ضـــمنمواصـــلة العمل يف هذا اجملال،  ومن املمكن ،الداخلية صـــايد األمساكملالدور التغذوي مت اســـتعراض 

 لتغذويةاالرتكيبة  حولحتديث قواعد بيانات املنظمة  يفالصــعيد، من شــأن التقدم . فعلى هذا خلفياالثاين لدراســة احلصــاد 
أفضـــل  اً فهم ناً كو يت البحوث واملعلومات األخرى، أن وبيانا ســـات االســـتقصـــائية لألســـر املعيشـــيةلألمساك، وربطها بالدرا

 الداخلية يف األمناط الغذائية والتغذية.  صايد األمساكملللمسامهة احلقيقية 
 

للطلب الصادر عن الدورة الثانية والثالثني  استجابة .دارة مصايد األمساكإلسني ُ�ج قائمة على العلوم وضع وحت -22
الداخلية وتقييمها، مبا يف ذلك االعتبارات األوســع  مصــايد األمساكللجنة والذي يقضــي بوضــع منهجية فعالة لرصــد حالة 

رســــاء �ج النظام اإليكولوجي إل مل متهيديّفذ عالداخلية، ن مصــــايد األمساكلنظم اإليكولوجية اليت تؤثر يف النســــبة إىل اب
ويتضمن هذا العمل ابتكار أدوات حمددة للمساعدة يف ختطيط �ج النظام اإليكولوجي صايد األمساك، للمياه الداخلية. مل

واألهم هو أّن تلك األدوات مطلوبة ملراعاة اجملموعة الداخلية.  صايد األمساكملراءات إدارية يف مصايد األمساك، ووضع إج
وســتكون الداخلية، واليت حترّكها عادة.  مصــايد األمساك) اليت تؤثر يف الصــيدب غري املتعلقةالواســعة من املســببات اخلارجية (

ضــــــــــمن أطر أوســــــــــع للتخطيط  مصــــــــــايد األمساكتلك األدوات مفيدة كذلك يف حماولة ضــــــــــمان التعامل بفعالية أكرب مع 
 ارة املناظر الطبيعية. واإلدارة، وال سيما تلك املتصلة بإدارة املياه والري وإد

 
 مصايد األسماك الصغيرة النطاقأدوات لدعم تقييم  ضعو  -ارابعً 

 
أدى االســتغالل املفرط للموارد الســمكية وضــعف أو ســوء إدارهتا إىل تقويض صــحة األرصــدة ذات التأثري احلرج  -23

والزراعة، شــــهدت حصــــة األرصــــدة  واســــتناداً إىل تقييم منظمة األغذية يف التنوع البيولوجي واألمن الغذائي وســــبل العيش.
يف املائة يف عام  66.9إىل  1974يف املائة يف عام  90الســـمكية الواقعة ضـــمن املســـتويات املســـتدامة بيولوجياً، تراجعاً من 



COFI/2018/Inf.18 7 

 

يف املائة  33.1ويف املقابل، ارتفعت النســـبة املئوية لألرصـــدة اليت مت صـــيدها مبســـتويات غري مســـتدامة بيولوجياً إىل  .2015
 إليكولوجيةارهن العديد من اخلصـــــــــــائص  ،وعلى الرغم من أن اإلدارة واحلوكمة الناجحتني ملصـــــــــــايد األمساك .2015ام ع

أكثر قابلية ألن تدار بكفاءة،  عت لتقييم موثوق هيضــــخواالجتماعية واالقتصــــادية، فقد أثبتت األدلة أن األرصــــدة اليت 
 يضمن صحتها.  األمر الذي

 
ــ ،وعلى الرغم من ذلــك -24 الربيــة (يف امليــاه البحريــة  مصـــــــــــــــايــد األمســاكيف املــائــة من إمجــايل إنتــاج  60حوايل إن ف

 لدى البلدان النامية. صايد األمساك الصغرية النطاقموالداخلية) غري خاضع ألي تقييم حالياً، وهذه هي يف الغالب حال 
تقييم عمليات الصــــــــاحل لوبة لمع املعلومات املطجلاملالية والبشــــــــرية الالزمة إىل املوارد  مصــــــــايد األمساكوكثرياً ما تفتقر هذه 

 مصــــــايد األمساكواألهم من ذلك هو أن معظم النظريات والتطبيقات اخلاصــــــة بتقييم أرصــــــدة  والرصــــــد واإلدارة املناســــــبة.
، حيث مت تقييم حالة الرصــيد باســتخدام مناذج ســكانية متقدمة، كثرية  بيانات هلاقد بنيت باالســتناد إىل أرصــدة وإدارهتا، 

طويلة، واجلهد  املصـــــيد على فرتات الســـــلســـــب(أي البيانات املتعلقة  مصـــــايد األمساكمدين على م الســـــكان بني معتتقســـــّ 
 (أي املسوح).  مصايد األمساكبني الذين ال يعتمدون يف الغالب على واحلجم) و 

 
ومن أجل تلبية العديد من احتياجات الرصــــــــد املرتبطة مببادرات عاملية مثل أهداف التنمية املســــــــتدامة، وأهداف  -25

 يف االســــتدامة البيئية بشــــكل أفضــــل،  نطاقال فهم تأثري مصــــايد األمساك الصــــغريةألجل التنوع البيولوجي، و  أيشــــي التفاقية
 ومالءمتها ملعظم األرصــــــــــــدة العاملية  ،من املهم وضــــــــــــع منهجية ال تتســــــــــــم فقط مبتانتها وقابلية تطبيقها يف حاالت أخرى

 ). املستدامة وى للغاللوإمنا تتيح مقارنتها بغريها كذلك (أي بالنسبة إىل املستويات القص
 

القرار املســـــتنري  اختاذ أن يســـــامها يف ذهاوتنفي تقنيات تقييم جديدة ملصـــــايد األمساك قليلة البيانات وضـــــعلوميكن  -26
عدد قليل من طرق التقييم حمدودة البيانات  هناكيف الواقع، و ما يؤدي إىل اإلدارة املســــــــــــــتدامة. ذي األســــــــــــــاس العلمي، 

حدود اإلفراط يف الصــيد وحالة األرصــدة. ولكن ال تزال  عّني يف ذلك تلك اليت ت دارية، مباللمســاعدة يف إســداء املشــورة اإل
 وفضــــــــــــــًال عن ذلـك، ن النـاحيتني التقنيـة واحلســــــــــــــابيـة. تلـك الطرق يف مرحلـة االختبـار وهي يف معظم احلـاالت معقـدة م

مصــــــــــــــايد األمساك الصــــــــــــــغرية يف معظم  أن يطبقمن ثرياً ما يكون أقل ك  ،فإن ما يعترب "حمدود البيانات" يف البلدان النامية
 لدولايف  مصـــــايد األمساك الصـــــغرية النطاقأمهية خاصـــــة بالنســـــبة إىل  لطرقاولذا تكتســـــي هذه يف العامل املتقدم.  النطاق
، وحيــث موارد إجراء املســــــــــــــوحــات العلميــة حمــدودة، وحيــث لإلدارةاليت متيــل إىل اتبــاع ُ�ُج تقليــديــة وغري رمسيــة  ،النــاميــة

 د األمساك غري موجودة. وجيب االعرتاف بأن اإلدارة املســـــــــــــتدامة ملصـــــــــــــاي ةعقداملتقييمات الزمة إلجراء الال لفنيةاالقدرات 
 تنويرلاألرصــــدة. وبدًال من ذلك، قد تكون القواعد التجريبية كافيًة  لتحديد حالةاالعتيادية  االســــتماراتال تتطلب دائما 
 قرارات اإلدارة. 

 
حمدودة البيانات يف سياق اإلصدار الثاين لدراسة احلصاد  ايد األمساكمصيف تقييم  بدرجة أكرب راالستثما سيتمو  -27

ق لتحســــــــني تغطية األرصــــــــدة ظمة (أي مواصــــــــلة تطوير واختبار طر ملناليت تؤديها اعمال األخرى املتصــــــــلة هبا ، واألخلفيا
وســـوف يتناول هذا العمل ويوثق ة يف العامل). ية األحياء املائيالســـمكية الواردة يف التقرير بشـــأن حالة املوارد الســـمكية وترب

  وإدارهتا. ،حمدودة البيانات والقدراتو  ،مصــــــــــــــايد األمساك الصــــــــــــــغرية النطاقاملالئمة لتقييم  هجياتواملنقواعد البيانات 
الساحلية املشرتكة بني املنظمة ومرفق البيئة العاملية،  مصايد األمساكزد على أّن املنظمة تصيغ حالياً، ضمن مشروع مبادرة 
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 فضــــــــــــالً  ،تغطي األبعاد الثالثة لالســــــــــــتدامة (اإليكولوجية واالقتصــــــــــــادية واالجتماعية) مصــــــــــــايد األمساكًة لتقييم أداء أدا
 وتشــــــــــــــمـل هـذه األداة اســــــــــــــتمـارة تقييم حمـدودة البيـانـات من أجـل إبالغ اإلدارة، وســــــــــــــيتم جتريبها عن مكون احلوكمـة. 

من خالل  تينية وغرب أفريقيا وإندونيســــــيا)ي أمريكا الالمصــــــيداً على األقل يف ثالثة أقاليم يشــــــملها املشــــــروع (وه 25يف 
مبا يشــــــمل املنهجيات ومناذج التطبيق والنتائج األولية  ،وإّن هذه األداةت العمل املعنية ببناء القدرات. ســــــلســــــلة من حلقا

 . املشروعواملواد اإلرشادية، ستتاح للمستخدمني من خارج 
 

 االستنتاجات -اخامسً 
 

ستدامة املمساك األمصايد  دعمن أجل م لتقدم يف تنفيذ اخلطوط التوجيهيةاجلهود املوصوفة أعاله رصد ا ستدعم -28
 مبا يف ذلك من خالل التوعية وتنمية القدرات.  ها،وقياس صغرية النطاقال
 

وســـتدعم كذلك املســـاعي الرامية إىل تنفيذ عدد من أهداف التنمية املســـتدامة واإلبالغ عنها، وال ســـيما اهلدف  -29
 ب. -14

 
عنها منهجيات ملزيد من العمل يف سـياق  وسـتنبثقأسـاسـية هامة، وسـتقدم حصـيلة هذا العمل كذلك معلومات  -30

 . 2022خارطة الطريق املؤدية إىل السنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية يف عام 
 


