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 األسماك مصايد لجنة
 الثالثة والثالثونالدورة 

 2018 تموز/يوليو 13-9، روما

 الحد  باتجاهعمليات الصيد: التقدم المحرز  خاللمعالجة المسائل البيئية 
 2025من معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة بحلول عام 

 
 موجز

 
 ُمتثِّل معاجلة اآلثار البيئية املتصــــــــــلة بعمليات الصــــــــــيد يف مصــــــــــايد األمساك الطبيعية جماالً من جماالت املواضــــــــــيع  

مســـــــائل من قبيل  هنا فإنومن ذات األولوية يف جدول أعمال جلنة مصـــــــايد األمساك التابعة للمنظمة منذ عدة ســـــــنوات. 
، وأثر مالمســة معدات الصــيد لقاع البحر، املرتوكة أو املفقودة أو املهملةصــيد العرضــي واملصــيد املرجتع، ومعدات الصــيد امل

توصــــــــيات من أجل مواصــــــــلة معاجلة تلك املســــــــائل.  وتطرح بانتظامركيز للمنظمة وأعضــــــــائها، ال تزال تشــــــــكل جماالت ت
تكنولوجيات  واستحداثعملها يف تقييم اآلثار البيئية لعمليات الصيد ورصدها، لسنوات األخرية خالل اوسَّعت املنظمة و 

مدونة الســلوك بشــأن الصــيد الرشــيد اليت أصــدرهتا املنظمة وما يتصــل هبا من صــكوك،  لدعمخطوط توجيهية و ومنهجيات 
 أن هذا العمل حاســـــــم  أيضـــــــااملعرتف به حالياً ومبادرة النمو األزرق، و�ج النظام اإليكولوجي يف مصـــــــايد األمساك. ومن 

 من أهداف التنمية املســـتدامة 14اهلدف ، إذ يُعربِّ بصـــفة خاصـــة عن مقاصـــد 2030يف دعم خطة التنمية املســـتدامة لعام 
طات واســــتخدامها بصــــورة مســــتدامة، وكذلك ســــائر أهداف التنمية املســــتدامة املتصــــلة مبكافحة اجلوع ياملتعلق بصــــون احمل

 وضمان الغذاء للجميع. 
 
قــــــــدَّم هــــــــذه الــــــــوثــــــــيــــــــقــــــــة بــــــــاالقــــــــرتان مــــــــع الــــــــوثــــــــائــــــــق   ، COFI/2018/Inf.25، وCOFI/2018/10وتــــــــُ
س ملزيـد من النقـاش . والغرض من الوثيقـة هو إرســـــــــــــــاء األســـــــــــــــاCOFI/2018/SBD.18، وCOFI/2018/SBD.17و
عمليات ثار البيئية املرتتبة عن لتماس إرشــادات من جلنة مصــايد األمساك بشــأن أعمال املنظمة اجلارية واملقبلة ملعاجلة اآلالو 

 الصيد، ال سيما من أجل منع معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة واحلد منها.
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  2018فرباير/شـــــباط  9إىل  5رتة من الصـــــيد اليت عقدت يف الف معدات وســـــمالتقنية بشـــــأن  ةوأوصـــــت املشـــــاور  
 بأن تنظر جلنة مصــــــايد األمساك يف وضــــــع اســــــرتاتيجية عاملية ملعاجلة مســــــألة معدات الصــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة

 معدات الصـــــــيد ُتشـــــــكِّل أداة هامة ملنع أثر معدات الصـــــــيد املرتوكة أو املفقودة  لوســـــــماعرتافاً منها بأن اخلطوط التوجيهية 
كافحة الصـــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم،. وتتناول هذه الوثيقة توصـــــــــيات وملأو املهملة والتخفيف من أثرها، 

ع مراعاة الصــــــكوك الدولية األخرى معدات الصــــــيد، م وســــــماملشــــــاورة التقنية واخلطوط التوجيهية الطوعية املقرتحة بشــــــأن 
البيئية لعمليات الصــــيد على نطاق عاملي وشــــامل، مع الرتكيز بصــــفة  اآلثاروالتطورات اليت تؤكد احلاجة امللحة إىل معاجلة 

 خاصة على مسألة معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة. 
 
 من األثر البيئي لعمليات الصـــــــــــــيد،  للحدت به املنظمة وتُقدِّم هذه الوثيقة حملة عامة عن العمل الذي اضـــــــــــــطلع 

 "شـــــامل"مع الرتكيز على مســـــألة معدات الصـــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة. وتقرتح الوثيقة إطاراً لوضـــــع برنامج عاملي 
الطوعية وامللزمة  لدعم تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن متييز معدات الصيد وغريها من التدابري، مبا يشمل الصكوك

القائمة ذات الصـــلة، ملنع معدات الصـــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة وآثارها الضـــارة واحلد منها والقضـــاء عليها. ويدعم 
 ، وخباصة ما يلي:من أهداف التنمية املستدامة 14اهلدف الربنامج املقرتح تنفيذ 

 
مبا يف ذلك التلوث البحري جبميع أنواعه بدرجة كبرية،  احلد من -ية املســــــــتدامة تنممن أهداف ال 1-14هلدف ا •

 ؛قودة أو املهملة جزءاً هاماً منهشكِّل معدات الصيد املرتوكة أو املفاحلطام البحري الذي تُ 

إدارة الُنظم اإليكولوجية البحرية والســـــاحلية على حنو مســـــتدام  -لتنمية املســـــتدامة من أهداف ا 2-14للهدف ا •
 جتنب حدوث آثار سلبية كبرية؛ومحايتها، من أجل 

القـــانوين، وغري املبلغ عنـــه، وغري  غري الصـــيد املفرط والصـــيد �اءإ -لتنمية املستدامة من أهداف ا 4-14هلدف ا •
 .املــدمرة، املنظم وممـارســــــــات الصــــــــيـد
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 معلومات أساسية -أوًال 
 
على البيئة البحرية والُنظم اإليكولوجية البحرية. وميكن أن يســـــــفر ميكن أن يكون لعلميات الصـــــــيد آثار ســـــــلبية  -1

 الصــــــــــــــيد عن مصــــــــــــــيد عرضــــــــــــــي ومصــــــــــــــيد مرجتع، وميكن أن يؤثر على قاع البحر والتجمعات القاعية، وميكن أن يُقلل 
يُلوث البيئة  من جمموعات احليوانات البحرية، مبا فيها األنواع املهدَّدة باالنقراض، بل وميكن أن يقضـــــــــــي عليها، وميكن أن

 . على أي حنو آخر البحرية، وخباصة عن طريق معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة
 
وتؤثر معدات الصـــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة تأثرياً ســـــــلبياً على الُنظم اإليكولوجية البحرية، واحلياة الربية،  -2

على الرغم من عدم وجود تقديرات دقيقة ملعدات الصــــــــيد املفقودة وكميات واملوارد الســــــــمكية، واجملتمعات الســــــــاحلية. و 
املعدات املرتوكة أو املفقودة أو املهملة على نطاق العامل، يعتقد أ�ا ُمتثل جزءاً كبرياً من جمموع احلطام البحري؛ ومن ذلك 

صـــــدرت مؤخراً بشـــــأن رقعة  وثيقةيه يف وردت اإلشـــــارة إلمن ذلك احلطام يف املائة  50على ســـــبيل املثال أن ما يقرب من 
 النفايات الكربى يف احمليط اهلادئ. 

 
مســألة احلطام البحري، مبا فيها معدات الصــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة، يف عدة قرارات صــادرة  ومت معاجلة -3

وأهدافها  2030ية املســتدامة لعام عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشــأن مصــايد األمساك املســتدامة. وأكدت خطة التنم
 دعــا إذاخلــاصـــــــــــــــة بــالتنميــة املســــــــــــــتــدامــة احلــاجــة امللحــة إىل معــاجلــة معــدات الصــــــــــــــيــد املرتوكــة أو املفقودة أو املهملــة، 

. 2025بدرجة كبرية حبلول عام  همن أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة إىل احلد من التلوث البحري جبميع أنواع 1-14هلدف ا
وانــات مم املتحــدة للبيئــة، واتفــاقيــة التنوع البيولوجي، ومعــاهــدة احملــافظــة على األنواع املهــاجرة من احليواعتمــدت مجعيــة األ

إىل زيادة العمل  وتدعو مجيعهاالفطرية، مجيعها قرارات أو أصـــدرت مقررات بشـــأن احلطام البحري يف الســـنوات األخرية، و 
إجراءات  أشــارت إىلعية كثرية يف عدة منتديات رفيعة املســتوى من أجل معاجلة املســألة. واختذت احلكومات التزامات طو 

 دَّدة ستتخذها لبلوغ أهدافها الوطنية املتصلة باحلد من احلطام البحري. حم
 
واعرتفت املنظمة بأن معدات الصــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة ُمتثِّل مشــــــكلة عاملية كبرية منذ مثانينات القرن  -4

 املاضـــــي. ونوقشـــــت املســـــألة وحبثت من خالل جلنة مصـــــايد األمساك التابعة للمنظمة يف عدة دورات. وترد متطلبات احلد 
هملة ومســـــؤولية اســـــتعادة املعدات املفقودة يف مدونة الســـــلوك بشـــــأن الصـــــيد من معدات الصـــــيد املرتوكة أو املفقودة أو امل

. وقطعت املنظمة خالل العقد األخري فنيةوما يتصـــل هبا من خطوط توجيهية  1995الرشـــيد الصـــادرة عن املنظمة يف عام 
 : أشواطاً حنو معاجلة مشكلة معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة، مبا يشمل ما يلي

 
 معدات الصـــــــــيد املرتوكة إجراء التقييم العاملي األول ملعدات الصـــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة ونشـــــــــر تقرير  )1(

. وتضـــــــــمَّن هذا التقرير، وهو مثرة جهد مشـــــــــرتك بني املنظمة وبرنامج األمم 2009يف عام  أو املفقودة أو املهملة
حة عن معدات الصــــــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة على النطاق املتحدة للبيئة، أول وأفضــــــــــــل املعلومات املتا

 ، وأسباهبا، وآثارها. وتكوينهاالعاملي، فضًال عن تقدمي استعراض شامل حلجم هذه املعدات 
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تقرير الشـــــباك اخليشـــــومية إجراء أعمال مشـــــرتكة إضـــــافية من جانب املنظمة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ونشـــــر  )2(
طرق لتقدير نفوق األمساك بســــبب الصــــيد غري املقصــــود وحالة  -املرتوكة أو املفقودة أو املهملة والشــــباك املقيَّدة 

 . وركزت هذه الدراســـــــــــة على معدات الصـــــــــــيد املرتوكة 2016يف عام  الرصـــــــــــد واإلدارة على الصـــــــــــعيد اإلقليمي
 ك اخليشــــــومية والشــــــباك املقيَّدة، كما ركزت األمساك اليت تســــــتخدم فيها الشــــــباأو املفقودة أو املهملة يف مصــــــايد 

 األمساك جراء الصيد غري املقصود وآثار ذلك. نفوقعلى الطرق احملسَّنة لتقدير معدالت 
 

الدورة  من توجيهب 2016أبريل/نيســـــان  6إىل  4معدات الصـــــيد يف الفرتة من  وســـــمعقد مشـــــاورة خرباء بشـــــأن  )3(
 خطوط توجيهية  مشــــــــروع. وأصــــــــدرت مشــــــــاورة اخلرباء 2014والثالثني للجنة مصــــــــايد األمساك يف عام  احلادية

ورفعت توصـــــــية (وافقت عليها بعد ذلك جلنة مصـــــــايد األمساك يف دورهتا الثانية  ،معدات الصـــــــيد وســـــــمبشـــــــأن 
 معدات الصيد من أجل دعم مشروع اخلطوط التوجيهية املقرتح.  لوسموالثالثني) بشأن تنفيذ مشاريع جتريبية 

 
 : 2017تنفيذ مشروعني جتريبيني يف عام  )4(

 أجهزة جتميع األمساك وسمعلى دراسة جدوى عاملية ركزت  •
 معدات الصــــــيد واســــــتعادة املعدات املفقودة  لوســــــممشــــــروع ميداين يف إندونيســــــيا ركز على التطبيق العملي  •

 يف مصايد األمساك الساحلية الصغرية النطاق
 
 وتعــاونــت املنظمــة مع كثري من املنظمــات، مبــا فيهــا وكــاالت األمم املتحــدة وبراجمهــا ذات الصــــــــــــــلــة، واملنظمــات  -5

 املرتوكة أو املفقودة أو املهملة، غري احلكومية، واملؤســــــــــــــســــــــــــــات األكادميية، يف معاجلة القمامة البحرية ومعدات الصــــــــــــــيد 
 مبا يشمل ما يلي:

 
لة:  )1(  املرفق اخلامس املنظمة البحرية الدولية اليت تتصــــــــــــــدى للقمامة البحرية من خالل صــــــــــــــكوكها ذات الصــــــــــــــ

االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن الســــــــــــــفن، وبروتوكول اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب من 
املواد األخرى (بروتوكول لندن). وتتبادل املنظمة املعلومات مع املنظمة البحرية الدولية بشـــــــأن معدات النفايات و 

الصــــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة وإدارهتا من خالل املشــــــــــاركة يف اللجان ذات الصــــــــــلة يف املنظمة البحرية 
موعة العمل املخصــــصــــة املشــــرتكة بني منظمة األغذية الدولية، مبا فيها جلنتها املختصــــة حبماية البيئة البحرية، وجم

 والزراعة واملنظمة البحرية الدولية املعنية بالصــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم واملســــــــــائل ذات الصــــــــــلة، 
، وافقت جلنة محاية البيئة 2018اليت ُتشـــــــكِّل منطلقاً لتبادل املعلومات وحتديد فرص التعاون. ويف أبريل/نيســـــــان 

وضع خطة عمل ملعاجلة القمامة اللدائنية البحرية "بحرية يف دورهتا الثانية والسبعني على إدراج ناتج جديد، هو ال
منظمة األغذية  وطلبت اللجنة من، 2019-2018يف جدول أعمال اللجنة لفرتة الســـــــنتني  "امللقاة من الســـــــفن

لط الضــــــــــوء حتديداً على أمهية على علم بعملها املتصــــــــــل مبعاجلة القمامة الل هاوالزراعة إبقاء دائنية البحرية. وســــــــــُ
التعاون بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية، وأشارت اللجنة أيضاً إىل التوصيات األخرية املنبثقة 

دورة عن جمموعة العمل املخصــــــــصــــــــة املشــــــــرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية اليت أقرهتا ال
 )، ومشلت ما يلي:III4الرابعة للجنة الفرعية املعنية بتنفيذ صكوك املنظمة البحرية الدولية (
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املعدات أداة حامسة للحد من معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة ومكافحة  وسماالتفاق على أن  •
 الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ 

معدات  وســــــمدعوة احلكومات األعضــــــاء إىل النظر يف إمكانية أن تكون خطوط املنظمة التوجيهية بشــــــأن  •
 التفــاقيــة الــدوليــة ملنع التلوث النــاجم ، أداة لــدعم تنفيــذ املرفق اخلــامس من االصــــــــــــــيــد، يف حــال اعتمــادهــا

 عن السفن واحلاجة احملتملة إىل تعديله؛
مطالبة أمانة املنظمة البحرية الدولية مبواصــــــــــــلة تعاو�ا مع أمانة منظمة األغذية والزراعة والنظر يف حضــــــــــــور  •

 معدات الصيد.  وسمللمنظمة بشأن املشاورة التقنية 
 

اجمللس الدويل الســتكشــاف البحار: تشــرتك املنظمة واجمللس الدويل الســتكشــاف البحار يف رعاية جمموعة العمل  )2(
أثناء اجتماعاهتا الســـــــنوية املســـــــائل  املذكورةية بتكنولوجيا الصـــــــيد وســـــــلوك األمساك. وتتداول جمموعة العمل املعن

، خاصة التعديالت على معدات الصيد وعملياهتا وتناقشها املتصلة مبعدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة
 .ا وختفيف أثرهامنه ملنع معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة واحلد

 
 الشـــــــراكة املذكورة، بتيســــــري  تؤديالشـــــــراكة العاملية ملعاجلة مشـــــــكلة القمامة البحرية/برنامج األمم املتحدة للبيئة:  )3(

 اهامً  ادورً يئة البحرية من األنشـــطة الربية، األمم املتحدة للبيئة يف إطار برنامج العمل العاملي حلماية البمن برنامج 
كة عاملية جامعة وإطار شـــــــامل لدعم أنشـــــــطة التعاون يف منع القمامة البحرية واحلد منها، مبا فيها يف توفري شـــــــرا 

معدات الصــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة. وتشــرتك املنظمة يف عضــوية جمموعة توجيهية تابعة للشــراكة العاملية 
األمم املتحدة للبيئة وبرنامج العمل العاملي  ملكافحة مشـــــــكلة القمامة البحرية من أجل املســـــــامهة يف دعم برنامج

حلماية البيئة البحرية من األنشـــطة الربية واالســـتفادة منهما يف أنشـــطة التعاون املتصـــلة مبكافحة القمامة البحرية، 
 مبا فيها معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة.

 
املبادرة العاملية ملكافحة معدات الصـــيد غري املقصـــود: ُتشـــكِّل هذه الشـــراكة منصـــة عاملية للتعاون بني القطاعات  )4(

املفقودة أو املهملة حتت قيادة اهليئة العاملية حلماية احليوانات، وتركز حتديداً على منع معدات الصـــــــــيد املرتوكة أو 
ى املبادرة املذكورة من معرفة تقنية وقدرة على التواصـــل مع أصـــحاب . وُتســـلِّم املنظمة مبا لدوالتخفيف من أثرها

املصــــــلحة، وتعاونت معها من خالل تبادل املعلومات وعالقات الشــــــراكة يف مشــــــاريع جتريبية للحد من معدات 
 الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة. 

 
 آفاق المستقبل -الحد من األثر البيئي لعمليات الصيد  -انيً ثا

 
تقرتح املنظمة وضــع برنامج عمل عاملي جديد للحد من اآلثار البيئية لعمليات الصــيد، مع الرتكيز بصــفة خاصــة  -6

. وســـــــــوف ُيشـــــــــكِّل هذا الربنامج والتخفيف من أثرها اعلى منع معدات الصـــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة واحلد منه
 معدات الصـــــــيد.  وســـــــمتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــــــأن  ســـــــتدعمالعاملي إطاراً ملشـــــــاريع (وطنية وإقليمية ودولية) 

 وُتعد اخلطوط التوجيهية أداة هامة ملعاجلة معدات الصــــــــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة وملكافحة الصــــــــــــــيد غري القانوين 
الصيد. وسوف يدعم معدات التخلص غري القانوين من عامالً هاماً يساهم يف  يُعد أيضاً ودون تنظيم، والذي  دون إبالغ
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الربنامج العاملي أيضـــــاً اختاذ تدابري أخرى لتحقيق احلد من معدات الصـــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة بصـــــورة ملموســـــة 
 . التنمية املستدامة أهدافمن  1-14 دفاهلحسب ما ينص عليه  2025حبلول عام 

 
، اجلزرية الصــــغرية النامية وســــوف يدعم الربنامج العاملي املقرتح أعضــــاء املنظمة، مبا فيها الدول الســــاحلية والدول -7

يف اعتماد �ج برناجمي وطين وإقليمي ملعاجلة معدات الصــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة وآثارها الضــارة. وســوف ُيشــدِّد 
نامج على أمهية التعاون والتضـــافر مع الشـــركاء املعنيني، مبا يشـــمل الدول واملنظمات والرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصـــايد الرب 

األمساك، واألجهزة اإلقليمية ملصــــــايد األمساك، وســــــائر وكاالت األمم املتحدة وبراجمها ذات الصــــــلة، فضــــــًال عن األطراف 
ت األكادميية واملنظمات غري احلكومية اليت لديها خربة تقنية أو قدرة على التواصـــل األخرى املعنية واملهتمة، مثل املؤســـســـا

 مع أصحاب املصلحة.
 
بزمام القيادة العاملية يف جهود معاجلة معدات  اإلمســــــــــــــاكومن خالل تطوير هذا الربنامج، تســــــــــــــعى املنظمة إىل  -8

د اهتمام كبري بني القطاعات ملعاجلة مســـــــألة معدات الصـــــــيد الصـــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة. ومن املســـــــلَّم به وجو 
املرتوكة أو املفقودة أو املهملة والقمامة البحرية بصــــــــفة عامة يف خمتلف وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية 

، وسيلزم بالتايل إجياد حلول والوزرات احلكومية، مبا فيها الوكاالت اليت تتعامل مع البيئة والسياحة والشحن وصيد األمساك
شـــاملة ومتكاملة. ومن املســـلَّم به أيضـــاً أن املنظمة ســـتحتاج إىل زيادة مشـــاركتها مع الصـــناعات األخرى، مبا فيها صـــناعة 

 اللدائن وإعادة تدويرها. 
 
الصيد اليت تصل إىل �اية  النظر يف ُ�ج االقتصاد الدائري يف إدارة معداتيف إطار هذا الربنامج وسيجري أيضاً  -9

 اجملتمعات احمللية ودعمها من أجل هتيئة الفرص اخلفية ملعدات الصــــــــــــــيد  حفز، مع الرتكيز بصــــــــــــــفة خاصــــــــــــــة على عمرها
اليت تصــل إىل �اية عمرها واالســتفادة منها، واكتســاب ما يرتبط هبا من منافع اقتصــادية واجتماعية واحلد يف الوقت نفســه 

 وكة أو املفقودة أو املهملة يف الرب والبحر.من معدات الصيد املرت 
 

 والغرض الرئيســــــــــــــي من الربنامج هو حتقيق االتســــــــــــــاق يف تنفيذ تدابري منع معدات الصــــــــــــــيد املرتوكة أو املفقودة  -10
مة أو املهملة واحلد منها والقضـــاء عليها على املســـتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، بوســـائل تشـــمل تطبيق الصـــكوك امللز 

والطوعية ذات الصـــــلة، مثل اخلطوط التوجيهية الدولية إلدارة الصـــــيد العرضـــــي واحلد من املصـــــيد املرجتع، ومدونة الســـــلوك 
معدات الصــيد، واالتفاق بشــأن التدابري اليت تتخذها دولة  وســمبشــأن الصــيد الرشــيد، واخلطوط التوجيهية الطوعية بشــأن 

الغ ودون تنظيم وردعه والقضــــــــــاء عليه، واتفاق األمم املتحدة بشــــــــــأن األرصــــــــــدة امليناء ملنع الصــــــــــيد غري القانوين دون إب
التفاقية الدولية للمنظمة البحرية كثرية االرحتال، واملرفق اخلامس من االســــــــمكية املتداخلة املناطق واألرصــــــــدة الســــــــمكية ال

 الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن، وبروتوكول لندن.
 

خربة تقنية يف تعزيز الصــــكوك العاملية املتعلقة حبوكمة مصــــايد األمساك ودعم وضــــع الســــياســــات وللمنظمة والية و  -11
هذا الربنامج العاملي إىل تعزيز عمل املنظمة  وضــعوالقوانني ذات الصــلة وتنمية القدرة املؤســســية الالزمة لتنفيذها. ويهدف 

لتقنية ألعضـــــاء املنظمة فيما يتصـــــل مبســـــألة معدات الصـــــيد يف تقوية حوكمة مصـــــايد األمساك العاملية والقدرات اإلدارية وا
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 املرتوكة أو املفقودة أو املهملة وكذلك، عند االقتضــــــــــاء، تقدمي دعم تكميلي للتصــــــــــدي للصــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ 
 معدات الصيد. وسمودون تنظيم، أي من خالل تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن 

 
 دعم الربنامج املقرتح دعم وضــــــــع خطط عمل وطنية وإقليمية وآليات تنســــــــيق مالئمة أخرىيأن ومن املتصــــــــوَّر  -12

 ويف الدول النامية.، خاصة يف مصايد األمساك صغرية النطاق وتنفيذها
 

للمنظمة عن طريق جعل مصـــايد األمساك أكثر إنتاجية واســـتدامة  2ويدعم الربنامج املقرتح اهلدف االســـرتاتيجي  -13
املهددة جراء األخطار د من تكاليف الصـــــــــيد النامجة عن خســـــــــائر املعدات، وحتســـــــــني الســـــــــالمة يف البحر من خالل احل

النامجة عن معدات الصـــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة، واحلد من هدر املوارد الناجم عن الصـــــيد غري املقصـــــود  املالحية
كانية اكتســـــاب منافع اقتصـــــادية واجتماعية من ُ�ج االقتصـــــاد بســـــبب معدات الصـــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة، وإم

الدائري. وســـــُيحســـــن الربنامج إدارة معدات الصـــــيد وتنفيذ تدابري ملنع معدات الصـــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة واحلد 
 منها والقضاء عليها.

 
 ، 2030تحدة للتنمية املســــــــــتدامة لعام وســــــــــُيعزز الربنامج املقرتح مســــــــــامهة املنظمة، ضــــــــــمن إطار خطة األمم امل -14

 (حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واســــــــــــــتخدامها من أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة  14اهلدف ليس فقط يف حتقيق 
 1حتقيق عديد من أهداف التنمية املســــــتدامة األخرى ومقاصــــــدها، ال ســــــيما اهلدف يف على حنو مســــــتدام)، بل وكذلك 

بل  2واهلدف  نظراً ملا ُتشــــــــــكله معدات الصــــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة من خطر يُهدِّد األمن الغذائي العاملي وســــــــــُ
 معيشة جمتمعات الصيد، وخباصة الدول اجلزرية الصغرية النامية. 

 
 المنافع المتوقعة من البرنامج -ثالثًا

 
 واسعة من املنافع، مبا يف ذلك ما يلي:سُيصمَّم الربنامج العاملي املقرتح لتوليد جمموعة  -15

 
 حتســــــــني فهم نطاق مشــــــــكلة معدات الصــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة من خالل تقييمات خط األســـــــاس  )1(

 بشأن كميات تلك املعدات على النطاق العاملي.
 

 البيئة البحرية.احلد من الكميات القائمة من معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة يف  )2(
 

ختفيض احلوادث وخماطر التفاعالت الســــــــــــــلبية بني معدات الصــــــــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة واحلياة الربية  )3(
 البحرية والسفن واملوائل البحرية.

 
ختفيض مســتويات الصــيد غري املقصــود واملســامهة عن طريق الواقعة على األرصــدة الســمكية  اتتقليص الضــغوط )4(

بل املعيشـــة واألمن الغذائي للمجتمعات با لتايل يف اســـتعادة األرصـــدة الســـمكية وحتســـني العائد االقتصـــادي وســـُ
 الساحلية ومن يعتمدون عليها. 
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 زيادة تنفيذ الصكوك امللزمة وغري امللزمة القائمة ذات الصلة. )5(
 

  القانوين دون إبالغ ودون تنظيم حتســــني حوكمة مصــــايد األمساك، مبا يشــــمل حتســــني حتديد أنشــــطة الصــــيد غري )6(
 الصيد.معدات  وسممن خالل تطبيق نُظم 

 
تعميم مفهوم االقتصاد الدائري داخل قطاع مصايد األمساك ومنافعه وما يرتبط به من منافع اقتصادية واجتماعية  )7(

املغلقة حيثما أمكن) وخطط اإليداع وإعادة الشــــــــــراء والتصــــــــــاميم  الدائرةمن خالل تطوير نُظم إلعادة التدوير (
 االبتكارية ملعدات الصيد.

 
 تنفيذ البرنامج  -ارابعً 

 
 سيتألف الربنامج العاملي من إطار للشراكة مصحوب مبشاريع تدعم نفس اهلدف اإلمنائي بتمويل من مصادر خمتلفة. -16

 
االســـــتفادة من املســـــاعدة املقدَّمة من الربنامج لتنفيذ اســـــرتاتيجيات وتدابري ســـــتكون البلدان املشـــــاركة قادرة على  )1(

 ُتساهم يف حتقيق اهلدف العام ملنع معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة وآثارها الضارة واحلد منها.
 

شــركاء املشــاريع  إىل جنب مع جنباً ســينصــب تركيز املشــاريع على األبعاد الوطنية أو اإلقليمية وســتنســقها املنظمة  )2(
 احملليني الذين حتددهم املنظمة بالتشاور مع شركاء موارد الربنامج.

 
الصـــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة، معدات ســـيجري تشـــجيع البلدان اليت حددت بالفعل حاجتها إىل معاجلة  )3(

 تنمية قدرهتا على معاجلة هذه املســـــــــــــألة أو اليت قطعت على نفســـــــــــــها التزامات بالقيام بذلك، أو اليت ترغب يف
بالتعاون مع املنظمة، على أن تُعرب رمسياً للمنظمة عن هذا االهتمام. وســــــُتعطى األفضــــــلية، خاصــــــة يف املرحلة 

معدات الصــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة وال متتلك ســــوى مســــألة األوَّلية، للدول اليت أثبتت التزامها مبعاجلة 
ودة لتنفيذ التدابري واالســـرتاتيجيات من دون مســـاعدة. وســـتؤخذ أيضـــاً يف احلســـبان آثار املســـتويات قدرات حمد

االقتصــادية  -احلالية من معدات الصــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة على األمن الغذائي واجلوانب االجتماعية 
 والبيئية واملالحية. 

 
تشـــمل لكن من املتوقع أن ؛ املشـــاريع منفردة وأهدافها احملددة باختالفكل من املشـــاريع   احتياجات وســـتختلف -17

 : مجيعهااملشاريع بعض العناصر التالية أو 
 

: وضـــــــع ومواءمة منهجيات قابلة للتطبيق عاملياً لفهم نطاق املشـــــــكلة وحتديد خطوط لألســــــاس الرصـــــــد والتقييم )1(
 ورصد أثر احللول املنفذة.

 
: حتديد أفضل املمارسات واحللول وتصميمها وتنفيذها ملعاجلة مشكلة معدات الصيد ضلىتعزيز املمارسات الفُ  )2(

 املرتوكة أو املفقودة أو املهملة إقليمياً أو عاملياً، مبا يشــــــــمل وضــــــــع خطط عمل بشــــــــأن معدات الصــــــــيد املرتوكة 
 لقدرات.أو املفقودة أو املهملة وتعزيزها على املستويني اإلقليمي والوطين، وتوفري تنمية ل
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: معاجلة الثغرات وجوانب القصـــــور يف الســـــياســـــات الوطنية واإلقليمية املتصـــــلة دعم الســـــياســـــات وتدابري اإلنفاذ )3(
 مبعدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة، وتدابري الرصد واإلنفاذ.

 
: حتديد فرص تعزيز التعاون، مبا يف ذلك التعاون بني وكاالت األمم املتحدة وبراجمها ذات الصـــــــــلة، تعزيز التعاون )4(

وبني اهليئات اإلقليمية املختصة، مثل املنظمات والرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك وغريها من االتفاقات 
 . املتجاورةالبحار اإلقليمية)، وبني الدول تعلقة باملتفاقيات الربامج واالأو الربامج اإلقليمية ذات الصلة (مثل 

 
: تطوير حلول تقنية واجتماعية مبتكرة وتنفيذها ملعاجلة مشاكل معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة دعم االبتكار )5(

 أو املهملة، مبا يشمل منع تلك املعدات وآثارها واحلد منها والقضاء عليها.
 

من أجل إدارة معدات  وتطبيقها: وضــع مناذج لالقتصــاد الدائري منو االقتصــادي الدائريالتدوير و تشــجيع إعادة  )6(
حيثما أمكن، وخمططات  الدائرةالصـــــــــيد، مبا يشـــــــــمل خطط إلعادة تدوير معدات الصـــــــــيد حبيث تكون مغلقة 

وتوسيع نطاق عدات الصيد املستخدمة، وإعادة استغالل معدات الصيد اليت وصلت إىل �اية عمرها، ملاإليداع 
 تلك العمليات لتعزيز آثارها.

 
وستستخدم عدة آليات وأدوات لتنفيذ الربنامج، مبا يشمل تنفيذه من خالل عمليات مستنرية وتشاركية تشمل  -18
واجلوانب القانونية والتقنية، وبناء القدرات/التدريب القائم على الكفاءة، وكذلك االســتثمار  الســياســات جمال ســاعدة يفامل
البحوث والتطوير التقين حللول وأدوات تقنيــة، مبــا يف ذلــك مواصــــــــــــــلــة العمــل لتحــديــد التــدابري القــائمــة على أفضـــــــــــــــل  يف

 املمارسات وتطويرها لبلوغ أهداف الربنامج. 
 

وســـــــــُينفذ الربنامج على امتداد فرتة مدهتا مخس ســـــــــنوات ســـــــــيجري بعدها اســـــــــتعراض ما حتقق من تقدم ونتائج  -19
األعمال الربناجمية  االســـــتمرار يف تنفيذوقد يلزم  التنمية املســـــتدامة.من أهداف  1-14دف حتقيق اهل لتحديد مســـــامهته يف

 .2030لتعزيز املسامهة يف حتقيق أهداف خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 


