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األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك المنشأة في إطار منظمة األغذية والزراعة

موجز
تووّرر وثيقوة املعلوموات هوذه عوة عامووة عون التاوورات والعمول الوذال رذتو خوال العوام املايوي األجهوزة اققليميووة
ملصايد األمساك املنشأة مبوجب املادت السادسوة والرابعوة عشورة مون دسوتور منظموة األغذيوة والزراعوة .وباالسوتناد إىل
اجلوا ب اليت أبرزها األعضاء خال الدورة احلادية والثالث للجنوة مصوايد األمسواك عوام  ،2014تتضومن هوذه الورقوة
مق ردموة للمويووع ،وعريوا لالختالّوات الرئيسووية بو األجهووزة اققليميوة ملصووايد األمسواك وّقوا لصوكوكها التأسيسووية،
واملعلومات الواردة عن عملها ذات الصلة ،واليت جرى مجعها وّقا جملا اختصاصها اجلغرايف.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي ،وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org

COFI/2018/Inf.20

2

أول – مقدمة
ً
تُنشأ األجهزة اققليمية ملصايد األمسواك التابعوة ملنظموة األغذيوة والزراعوة (املشوار إليهوا يف موا بعود باسو األجهوزة
-1
اققليميووة ملصووايد األمسوواك ) مبوجووب املووادت السادسووة أو الرابعووة عشوورة موون دسووتور املنظمووةّ .وواألجهزة الدسووتورية املنشووأة
مبوجووب املووادة السادسووة تعموول كووأجهزة استشووارية لوودو(ا األعضوواء (املشووار إليهووا يف مووا بعوود باس و األعضوواء أو الوودو
األعضواء ) وهوي تعتموود بصوورة عامووة علوى اويوول مون املنظمووة؛ و رأموا األجهوزة املنشووأة مبوجوب املووادة الرابعوة عشوورة ّي وق (ووا
اعتم وواد ت وودابي تنظيمي ووة وملزم ووة بالنس ووبة إىل أعض ووائها و و ووز أن يك ووون ( ووا ميزا ي ووات مس ووتقلة  .تُس و رومى ه ووذه األجه ووزة
املنظمات اققليمية قدارة مصايد األمساك (املس روماة يف موا يلوي املنظموات اققليميوة قدارة مصوايد األمسواك ) ،كموا أن
االت اقيات أو الرتتيبات املتصلة هبا توّرر التزامات تتع ردى االلتزامات الواردة يف دستور املنظمة ويف صوص أساسية أخرى.
وتشكل األجهزة اققليمية ملصايد األمسواك واملنظموات اققليميوة قدارة مصوايد األمسواك إليوة إقليميوة أو إقليميوة ّرعيوة ذات
صلة تعمل الدو من خال(ا مع بعضها لضمان استدامة موارد مصايد األمساك املشرتكة يف األجل الاويل.
وكما لوحظ يف الدورة احلادية والثالث للجنة مصوايد األمسواك عوام  ،2014تقودم هوذه الوثيقوة األجهوزة اققليميوة
-2
ملصووايد األمسوواك واملنظمووات اققليميووة قدارة مصووايد األمسوواك وّق وا لوالياهتووا وتوواالت اختصاصووها اجلغ ورايف .ويُبل و أمنوواء
األجهوزة اققليميوة ملصووايد األمسواك واملنظموات اققليميووة قدارة مصوايد األمسواك عوون أ شواتها واودياهتا وتاوراهتوا كموا هووي
مذكورة يف هذه الوثيقة.
وال ترمووي وثيقووة املعلومووات هووذه إىل توووّي عووة م صوولة عوون عموول األجهووزة اققليميووة ملصووايد األمسوواك واملنظمووات
-3
اققليميوة قدارة مصوايد األمسواك ،بول إعوا معو ردة قعاوواء معلوموات عون العمليوات الرئيسوية احلاليوة والت وديات ذات الصوولة
الوويت تواجههووا هووذه األجهووزة لت قيووق واليتهووا .و ووب إبوراز التاووورات الوويت ،ووهدهتا بعووأل هووذه األجهووزة ،مبووا يف ذلو األثوور
الذال حققت على املستوى القارال يف تا معاجلة القضايا احلرجةّ ،ضال عن الودور املتزايود الوذال تلعبو هوذه األجهوزة يف
املنتديات الدولية ،كآليات رئيسية لت س حوكمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية من خال عج منسق .وينبغي أن
تأخووذ منظمووة األغذيووة والزراعووة وجلنووة مصووايد األمسوواك بعو االعتبووار هووذا االعورتا موون أجوول مواصوولة دعو تلو األجهووزة
وّقا الحتياجاهتا اخلاصة.

ثانيًا – األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك التابعة للمنظمة ،بما في ذلك
المنظمات اإلقليمية إلدارة األسماك
يبل حاليا إمجايل عدد األجهزة اققليمية ملصايد األمساك املنشأة مبوجب أحكام املوادت السادسوة والرابعوة عشورة
-4
من دستور منظمة األغذية والزراعة أحد عشر جهازا.
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ألف – األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك المنشأة بموجب المادة السادسة من دستور المنظمة
تُكلرووا األجهووزة اققليميووة ملصووايد األمسوواك املنشووأة مبوجووب املووادة السادسووة بتقوودأل التوصوويات واملشووورة ل جهووزة
-5
الرئاسووية للمنظمووة وللبلوودان األّوراد ،وبصووورة عامووة ،تعموول بتمويوول موون ال ووامج العووادال للمنظمووة لوودع األ شوواة الرئيسووية.
ويت إ شاؤها مبوجب قرار من املؤار أو اجمللس أو من املدير العام ات سلاة املؤار أو اجمللس.
وختص ووو م ووارد املنظم ووة ل وودع األجه ووزة املنش ووأة مبوج ووب امل ووادة السادس ووة ملس ووائل تش ووغيلية تل ووة ،م وون األما ووة
-6
ر
واقدارة ،إىل اجملاالت ال نية ،مبا يف ذل يف بعأل احلاالت ،اقيق خاط العمول والو امج ذات الصولة الويت اعتمودهتا هوذه
األجه و ووزة .وه و ووي تش و وومل وتغا و ووي أيض و ووا أ ش و وواة أجهزهت و ووا ال رعي و ووة أو تموع و ووات العم و وول التابع و ووة ( و ووا ،رغو و و أ و و و غالب و ووا
ما اظى هذه األ شاة بدع من خال مسامهات من خارج امليزا ية و،راكات مع املشروعات.
وتشمل األجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادة السادسة هيئة مصايد األمساك الداخلية وتربيوة األحيواء املائيوة يف
-7
أمريكووا الالتيني ووة والب وور الكوواريد؛ وجلن ووة مص ووايد األمس وواك الداخليووة وتربي ووة األحي وواء املائيووة يف أّريقي ووا؛ وا(يئ ووة االستش ووارية
األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية؛ وجلنة مصايد أمساك ،رق وسوط األطلسوي؛ واللجنوة العلميوة التابعوة (يئوة
مصايد أمساك جنوب غرب اعيط ا(ندال؛ وهيئة مصايد األمساك لغريب وسط اعيط األطلسي.

باء –

األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك المنشأة بموجب المادة الرابعة عشرة
من دستور المنظمة

تتمتع األجهزة اققليمية ملصايد األمساك املنشأة مبوجب املادة الرابعة عشرة من دستور املنظموة بسولاات تنظيميوة
-8
والقوودرة علووى اعتموواد توودابي ملزمووة للصووون واقدارة .وهووي تُسو رومى املنظمووات اققليميووة قدارة مصووايد األمسوواك .وحسووب
مس ووتوى االس ووتقاللية يف ه ووذه املنظم ووات ،يتلق ووى بعض ووها أيض ووا ا ووويال م وون خ ووال مو ووارد م وون خ ووارج ال ووامج الع ووادال،
ويف معظ و احلوواالت ،موون مسووامهات دو( وا األعضوواء وّق وا لص و تها .وكمووا ذكوور املووؤار أال ات وواق ي و م مبوجووب املووادة 14
من الدستور يف ما ب الدو األعضواء يف املنظموة سوو يناووال علوى التزاموات ماليوة وغيهوا مون االلتزاموات الويت تتجواوز
تل اليت يُضالع هبا بال عل مبوجب دستور املنظمة .ويف حالة عدم الوّاء بذل ال تكون هناك أال مو رات (وذا االت واق
وذل على األقل ليس بالشكل القا وين املنصوص علي مبوجب املادة الرابعة عشرة من الدستور .
وتشمل األجهزة الدستورية املنشوأة مبوجوب املوادة  14هيئوة مصوايد األمسواك اسويا واعويط ا(وادئ؛ وهيئوة مصوايد
-9
األمساك وتربية األحياء املائيوة يف إسويا الوسواى والقوقواز؛ وا(يئوة العاموة ملصوايد األمسواك يف الب ور األبويأل املتوسوط؛ وهيئوة
مصايد أمساك التو ة يف اعيط ا(ندال؛ وا(يئة اققليمية ملصايد األمساك .وموع األخوذ يف االعتبوار الابيعوة املختل وة ل جهوزة
املنشووأة مبوجووب املووادة  ،14كا ووت مس ووألة ت ويضووات السوولاة وبعووأل التس ووهيالت التشووغيلية املمنوحووة (ووذه األجه ووزة ،يف
املايي القريب ،قيد االستعراض من جا ب أجهزة رئاسية تل ة يف املنظمة (أال جلنة الشوؤون الدسوتورية والقا و يوة ،وجلنوة
خيو ت ويضوات السولاة إىل
ال امج وجلنة املالية) .وقد قُ ردمت تقارير م ر
صلة بشأن اقجراءات اليت اختذهتا املنظمة يف ما ر
األجهزة املنشأة مبوجب املادة  14وتن يذها.
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ثالثًا – التقدم المحرز في عمل األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك التابعة للمنظمة
والمنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك
 -10يابق هذا القس جتميعوا ل جهوزة اققليميوة ملصوايد األمسواك التابعوة للمنظموة واملنظموات اققليميوة قدارة مصوايد
األمساك باالستناد إىل تا اختصاصها اجلغرايف.

ألف –

المياه الداخلية

أفريقيا
جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أّريقيا
 -11أ ش ووأ تل ووس املنظم ووة اللجن ووة يف ع ووام  ،1971مبوج ووب امل ووادة السادس ووة م وون دس ووتور املنظم ووة .وه ووي اث وول مص ووايد
األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية على مستوى القارة ،وتعمل على تعزيز وتشجيع التعاون الدويل يف تا تنمية مووارد
مصايد األمساك الداخلية وإدارهتوا واسوتخدامها وح ظهوا ،وتنميوة تربيوة األحيواء املائيوة باريقوة مسوتدامة ،يف الودو األّريقيوة
األعضوواء ّيهووا البووال عوودده  37بلوودا .وإن اللجنووة هووي اجلهوواز الرئاسووي للجنووة مصووايد األمسوواك الداخليووة وتربيووة األحيوواء
مقر األما ة لدى مكتب املنظمة اققليمي ألّريقيا يف أكرا،
املائية يف أّريقيا؛ وعادة ما تعقد جلساهتا كل سنت  .ويتواجد ر
غا ا .وتتخذ اللجنة قراراهتا بأغلبية األصوات املدىل هبا ،ما مل يت تقرير خال ذل .
 -12و ُعقوودت الوودورة السووابعة عشوورة للجنووة يف بووا و  ،غامبيووا ،موون  9إىل  11مايو/أيووار  .2017واستعريووت اللجنووة
خووال هووذه الوودورة أ شوواتها منووذ الوودورة السووابقة واجلهووود الوويت تبووذ(ا املنظمووة يف خدمووة الودو األعضوواء .وتارقووت الوودورة
أيضووا إىل اقجوراءات الالزمووة للتصوودال للقضووايا الوويت او رد موون ّعاليووة اللجنووة ،وتعيووق تن يووذ عملهووا ،وهتوودد وجودهووا .واووت
مناقشة الارق والوسائل لتاوير تربية األحياء املائية يف أّريقيا جنوب الص راء الك ى.
 -13وا رد قضوايا عديودة مون ّعاليوة اللجنوة ،مبوا يف ذلو ا(يكليوة املؤسسوية الضوعي ة ،واملشواركة املتد يوة وغوي املنتظموة
ل عضواء يف دوراهتوا ،وكووذل املووارد املاليوة وال نيووة غوي املالئموة .واضوويا للودورة السوابعة عشوورةُ ،عقودت دورة اسووتثنائية يف
داكار ،السنغا  ،من  14إىل  15يوليو/اوز  ،2015ملراجعة اخليارات املستقبلية اعتملة للجنة.
 -14ومت تقودأل العديوود مون اخليووارات يف الودورة السووابعة عشورة تتعلووق مبسوتقبل اللجنووة ،مبوا يف ذلو ( )1احل وا علووى
اللجنووة كجه وواز منشووأ مبوج ووب املووادة السادس ووة موون دس ووتور املنظمووة؛ ( )2اوي وول اللجنووة م وون جهوواز منش ووأ مبوجووب امل ووادة
السادسة من دستور املنظمة إىل منتدى إقليمي يف إطار إلية من صلة؛ ( )3وقا أو إلغاء اللجنة .وواّقت اللجنة على أن
تظل جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أّريقيا جهازا منشأ مبوجب املادة السادسة من دستور املنظموة.
أقرت أيضا أ ينبغي مراجعة بعأل القواعد واقجراءات يف النظام األساسي وتعديلها لل صو على جهواز
غي أن الدورة ر
إقليمووي ملصووايد األمسوواك .وود ومبسووط .و وول ذل و إمكا يووات إعال ووات كتابيووة بشووأن بنووود اللجنووة ،ومراجعووة الويووع
القا وين واجلدوى حلساب األما ة املتعدد اجلهات املاةحة التابع للجنة ،واسوتعراض حضوور العضووية ملعاجلوة مسوألة النصواب
القا وين .وأعودت األما وة استعرايوا حلضوور األعضواء وبيا وا بالتعوديالت املمكنوة للقواعود واقجوراءات ،اوت املواّقوة عليهوا
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خال الدورة االستثنائية يف السنغا يف عام  ،2015على أن ينظر ّيها مكتب الشؤون القا و ية يف املنظمة وإبالغ الودو
األعضاء يف اللجنة بشأعا.
 -15وتعموول جلنووة مصووايد األمسوواك الداخليووة وتربيووة األحيوواء املائيووة يف أّريقيووا مووع ،ووبكة تربيووة األحيوواء املائيووة يف أّريقيووا
اليت هتد إىل ا يز النقاش بشوأن تربيوة األحيواء املائيوة ،والتبواد التقون ،والنهووض برتبيوة األحيواء املائيوة يف املناقوة ،وهوي
تض و  14دولووة عضووو ح و اان .وخووال الوودورة األخووية ،واّقووت اللجنووة علووى أ و موون أجوول إي و اء الاووابع الرمسووي علووى
،بكة تربية األحيواء املائيوة يف أّريقيوا كمنصوة معورت هبوا قا و يوا ،وبغيوة تسوهيل التعواون بو الودو و شور املعلوموات حوو
تربيووة األحيوواء املائيووة يف املناقووة باريقووة أّضوول ،سوويت دمووج الشووبكة مووع املكتووب األّريقووي للم ووارد احليوا يووة التووابع لالاوواد
األّريقي ،وستوّر منظمة األغذية والزراعة اخل ات ال نية املالوبة.
-16

ومن املقرر عقد الدورة العادية املقبلة للجنة يف مايل يف عام .2019

أمريكا الالتينية
هيئة املصايد الداخلية وتربية األحياء املائية ألمريكا الالتينية والب ر الكاريد
 -17أُ شئت ا(يئة عام  1976من قبل تلس املنظمة مبوجب املادة السادسة من دستور املنظموة ،وهوي تعمول كجهواز
استشارال .اعتمدت ا(يئة الئ تها الداخلية يف دورهتا األوىل عام 1979؛ وقد جرت مراجعتها عوام  2008وصوادق عليهوا
مؤار املنظمة عام .2009
 -18وتتألا ا(يئة من  21عضووا؛ وتشومل واليتهوا تشوجيع التنميوة واقدارة املسوتدامة ملصوايد األمسواك الداخليوة وتربيوة
األحياء املائية ،وّقا للمعايي واملبادئ الواردة يف مدو ة السلوك بشأن الصيد الر،يد الصادرة عن منظمة األغذيوة والزراعوة،
وتشوومل امليوواه الداخليووة للوودو األعضواء ومجيووع األ وواع املتصوولة هبووا .يستضوويا املكتووب اققليمووي ألمريكووا الالتينيووة والب وور
الكاريد ا(يئة يف سا تياغوا دا ،يلي ويوّر خدمات األما ة.
 -19وّقا لتقرير الدورة اخلامسة عشرة اليت ا عقدت يف يناير/كوا ون الثواين  ،2018ألقوى األعضواء الضووء علوى التقودم
اعورز يف تن يووذ التوصوويات والقورارات املتخووذة خوال الوودورة السووابقة .وقوود أقوروروا بوأثر املسوواعدة ال نيووة الوويت متر توّيهووا للوودو
األعضوواء يف صووياغة اسورتاتيجيات وسياسووات وبورامج وطنيووة لتنميووة مصووايد األمسوواك وتربيووة األحيوواء الوطنيووة؛ وتعزيووز األطوور
القا و ية اققليمية والوطنية مثل القا ون النمووذجي ل ملوان أمريكوا الالتينيوة؛ وتعزيوز القودرات املؤسسوية ملكاّ وة الصويد غوي
القووا وين دون إبووالغ ودون تنظووي وإدراج عناصوور اخلاووو التوجيهيووة الاوعيووة لضوومان اسووتدامة مصووايد األمسوواك الصووغية
احلج  .وأثىن املندوبون على املنظمة لتنظيمها اجتمواع مبوادرة النموو األزرق ألمريكوا الالتينيوة والب ور الكواريد ،الوذال عقود
يف مكسيكو سييت يف وّم /تشرين الثاين  ،2017والذال أدى إىل ات اق إقليمي بشوأن التعواون يف موا بو بلودان اجلنووب
لتعزيووز القوودرات الوطنيووة وتعزيووز تنميووة مصووايد األمسوواك وتربيووة األحيوواء املائيووة املسووتدامة .وموون خووال االت اقووات مثوول هووذا،
سووتقوم حكومووة املكسووي بستاحووة س و ينة أاووا الصوويد اخلاصووة هبووا لوودع بلوودان أمريكووا الوسوواى يف جهودهووا الراميووة إىل
تقيي األرصدة السمكية واس تقيي املوارد السمكية.
 -20كمووا أقو رور املنوودوبون أيضووا بس شوواء ،ووبكة إقليميووة لتبوواد اخل و ات واملعلومووات ملكاّ ووة الصوويد غووي القووا وين دون
إبالغ ودون تنظي  ،وهي حاليا ّاعلة واوت إدارة حكوموة بويو مؤقتوا .وواّقوت ا(يئوة باقمجواع علوى إعوادة تنشويط ،وبكة
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تربيووة األحيوواء املائيووة يف األم وريكيت  ،الوويت ستسووتأ ا براتهووا االس ورتاتيجية للتعوواون يف تووا تربيووة األحيوواء املائيووة بشووكل
أقر األعضاء بواجلهود الويت تبوذ(ا األما وة ةحوو إدمواج مصوايد األمسواك الب ريوة الصوغية احلجو يومن اواق وواليوة
.سن .و ر
ا(يئووة ،بنوواء علووى الالووب املقوودم موون الوودو األعضوواء خووال الوودورات السووابقة؛ ومت النظوور يف النظووام األساسووي املقوورت ذال
الصوولة ،واووت املواّقووة علي و  .وريثمووا يصوودر قورار تلووس منظمووة األغذيووة والزراعووة ،سوويكون االس و اجلديوود للهيئووة هووو هيئووة
مصووايد األمسوواك احلرّيووة الصووغية احلج و وتربيووة األحيوواء املائيووة يف أمريكووا الالتينيووة والب وور الكوواريد ،ووا يؤكوود الرتكيووز علووى
مصايد األمساك الصغية احلج .
 -21و لت تاالت العمل ذات األولوية لل رتة  ،2019-2018تن يذ سياسات وبورامج لتعزيوز تنميوة مصوايد األمسواك
وتربية األحياء املائية املستدامة؛ ومكاّ ة الصيد غي القا وين دون إبالغ ودون تنظي يف مصايد األمساك الصغية احلجو ؛
وتعزيز قدرة تتمعات مصايد األمساك على الصمود يف وج تغوي املنوا ؛ ودعو اجلهوود الراميوة إىل زيوادة اسوتهالك األمسواك
وإدخووا األمسوواك يف بورامج التغذيووة املدرسووية وخاووط املش ورتيات العامووة؛ والسووالمة املهنيووة واحلمايووة االجتماعيووة يف قاوواعي
مصايد األمساك الصغية احلجة وتربية األحياء املائية الصغية احلج ؛ وعمليوات ا(جورة يف مصوايد األمسواك الصوغية احلجو
وتربيووة األحيوواء املائيووة الصووغية احلج و ؛ واملسوواعدة يف اقيووق االلتزامووات الوطنيووة يف إطووار أهوودا األم و املت وودة للتنميووة
املستدامة ،وال سيما األهودا  1و 2و .14ويُعتو قااعوا مصوايد األمسواك وتربيوة األحيواء املائيوة هوام بالنسوبة إىل األمون
الغووذائي والتغذيووة ،واستئصووا ال قوور ،كمووا أعمووا مرتباووان بووال امج املتصوولة بالتنميووة الري يووة اققليميووة .وقوود س ولرط األعضوواء
الضوء على يرورة احلصو على دع من املنظمة ملسواعدة البلودان يف صوياغة وتن يوذ السياسوات املوذكورة أعواله وتواالت
احلاجات اعددة.
 -22ويشوومل ظووام التعوواون يف هووذا اققلووي العموول مووع منظمووات إقليميووة ّرعيووة أخوورى (أال منظمووة أمريكووا الوسوواى
املعنية بقااع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛ ومنظمة أمريكوا الالتينيوة لتنميوة مصوايد األمسواك ،و،وبكة تربيوة األحيواء
املائية يف األمريكيت  ،ومنتدى ال ملا ي يف توا صويد األمسواك وتربيوة األحيواء املائيوة يف أمريكوا الالتينيوة والب ور الكواريد،
وصووندوق أمريكووا الالتينيووة للسووكان األصوولي ) ،ومنظمووات اجملتمووع املوودين ،والسووكان األصوولي  ،واجملتمعووات اعليووة وغيهووا
موون وكوواالت األمو املت وودة .كمووا أن التعوواون يف مووا بو بلوودان اجلنوووب ،والتعوواون الثالثووي بو األعضوواء ،أساسووي لت قيووق
أهدا هيئة مصايد األمساك الداخلية ألمريكا الالتينية.
 -23وقدمت منظمة األغذية والزراعة الدع خلاة عمل ا(يئة ،سواء من خال عمليات تنمية مصوايد األمسواك وتربيوة
األحياء املائية ،أو على املستويات اققليمية واققليمية ال رعية من خوال مسواعدة الودو األعضواء يف جهودهوا الراميوة إىل
االمتثا لاللتزامات املت ق عليها دوليا ،مثل أهدا التنمية املسوتدامة .ومت تعزيوز القودرات املؤسسوية ل عضواء ،مون خوال
بر ووامج التعوواون التقوون للمنظمووة ،موون أجوول مكاّ ووة الصوويد غووي القووا وين دون إبووالغ ودون تنظووي وردع و والقضوواء علي و .
وكذل  ،عزز مربو األحياء املائية اعدودة املوارد يف الدو األعضاء ،قودراهت املتعلقوة بوأعال لرتبيوة األحيواء املائيوة متاحوة
.ليا وبتكل ة منخ ضة ،وبالتايل عززوا استدامته االقتصادية .ومت دعو العديود مون االسورتاتيجيات الوطنيوة لتنميوة مصوايد
األمساك وتربية األحياء املائية على املستوى القارال ،مثل دمج مبادئ اخلاو التوجيهية الاوعية لضومان اسوتدامة مصوايد
األمساك الصغية احلج يف أطر السياسات واألطر القا و ية الوطنية.
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أوروبا
ا(يئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية
 -24ا(يئووة االستشووارية األوروبيووة للمصووايد الداخليووة وتربيووة األحيوواء املائيووة جهوواز منشووأ مبوجووب املووادة السادسووة موون
دسووتور منظمووة األغذيووة والزراعووة ،تض و  33عض ووا واالاوواد األورويب .وتشووجع ا(يئووة التنميووة املسووتدامة يف األجوول الاويوول
ملصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف املياه العذبة يف أوروبا واستخدامها وصوعا وجتديدها وإدارهتا الر،يدة ،مبوا
يتما ،ووى م ووع أه وودا ومب ووادئ مدو ووة الس وولوك بش ووأن الص وويد الر ،وويد الص ووادرة ع وون منظم ووة األغذي ووة والزراع ووة وغيه ووا م وون
الصووكوك الدوليووة األخوورى ذات الصوولة؛ ودع و األ شوواة االقتصووادية واالجتماعيووة املسووتدامة ذات الصوولة .ويشوومل تووا
االختصاص املياه الداخلية يف البلدان األعضاء.
 -25وتلعب ا(يئة دورا رئيسيا يف تشكيل ،وبكة مون معاهود الب وو األكادمييوة واحلكوميوة ،ومنظموات اجملتموع املودين
واملنظمات البيئية ،واملنظمات احلكومية الدولية اليت تدع مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف املياه العذبة يف
أوروبووا .وإن ا(يئووة االستشووارية جووزء موون تموعووة العموول املعنيووة بوواق قليس ،وهووي تموعووة عموول علميووة مشوورتكة للخو اء بو
ا(يئة واجمللس الدويل الستكشا الب ار ،وا(يئة العامة ملصوايد أمسواك الب ور األبويأل املتوسوط واجلماعوة األوروبيوة .وتقودم
اللجنة ال نية والعلمية التابعة للهيئة تقارير دورية عن حالوة الب وو بشوأن مكاّ وة طيوور الغواق الويت تسوبب خسوائر كبوية
لرتبية األحياء املائية يف املياه العذبة يف أوروبا.
 -26و وواقا األعضوواء أهوودا ا(يئووة خووال الوودورة التاسووعة والعشورين الوويت عقوودت يف سووتار جووابلو كي ،بولنوودا ،موون
 6إىل  8سووبتم /أيلو  ،2017وأعووادوا صووياغة األهوودا الرّيعووة املسووتوى اسووتنادا إىل التاووورات األخووية ،مثوول ال ووامج
االس و ورتاتيجي للمنظمو ووة واملبو ووادرات اققليميو ووة ،وكو ووذل خاو ووة األم و و املت و وودة للتنميو ووة لعو ووام  .2030واألهو وودا املنق و ووة
هي التالية





توووّر ا(يئووة ،بوصو ها إحوودى املنظمووات الرائوودة يف أوروبووا ،املشووورة يف تووا السياسووات واقدارة بشووأن مصووايد
األمسوواك الداخليووة وتربيووة األحيوواء املائيووة ،مبووا يت ووق مووع أهوودا ومبووادئ منظمووة األغذيووة والزراعووة (األهوودا
االسرتاتيجية ،واملبادرات اققليمية ،وأهدا التنمية املستدامة) والصكوك الدولية ذات الصلة.
ت وووّر ا(يئ ووة ألعض ووائها املش ووورة ال ني ووة والتنظيمي ووة واملعلوم ووات والتنس وويق يف األم ووور املتعلق ووة مبص ووايد األمس وواك
الداخلية وتربية األحياء املائية ،وتيسر الربط الشبكي ب أص اب املصل ة واملنظمات واجملتمعات املعنية.
تقووم ا(يئوة مون خوال هياكلهوا وعملياهتوا وإجراءاهتوا بتن يوذ أهوداّها بك واءة وّقوا ملبوادئ املنظموة واملمارسوات
الدولية اجليدة.

 -27وأعربووت اللجنووة عوون قلقهووا إزاء عوودم وجووود منهجيووة أو بيا ووات موثوقووة لتقيووي مصووايد األمسوواك الداخليووة ،وهووو
مووا مينووع صووا عي السياسووات موون اختوواذ خيووارات سووليمة عنوود إدارة املسووا ات املائيووة الداخليووة ومصووايد األمسوواك الابيعيووة.
وأوصى األعضاء بأن تشتمل مشاريع ا(يئة املستقبلية على جوا ب اجتماعية اقتصادية ،وتضمينها مع الت اليول البيولوجيوة
والعلمية ،وطلبت املساعدة من املنظمة يف هذا اجملا .
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 -28وقد سبق الدورة األخية ا عقاد دوة دولية للهيئة حو تكيا مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف
املياه العذبة مع تغوي املنوا  ،يف سوتار جوابلو كي ،بولنودا ،مون  4إىل  6سوبتم /أيلو  .2017وتق رور ا(يئوة بوأن تغوي املنوا
يؤثر على األمساك ومصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف املياه العذبة .وهناك حاجة للموارد لدع التقيي على
املودى الاويول والتووأثي وتودابي التخ يوا .و ووب البودء بوالتكيا املرركوز موع تغوي املنووا علوى ال وور ،والنظوور يف توأثيات تغووي
املنا على قااع مصايد األمسواك الداخليوة وتربيوة األحيواء املائيوة يف امليواه العذبوة .وينبغوي تضوم ذلو يف األ شواة البيئيوة
األخوورى ،وسياسووات إدارة امل ووارد ،وكووذل يف إط ووار اقدارة التكي يووة والتنبؤيووة القووائ عل ووى األدلووة ،مبووا يف ذل و اجلوا ووب
االقتصادية واالجتماعية.
آسيا الوسطى  -القوقاز
هيئة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف إسيا الوساى والقوقاز
 -29مت إ شوواء هيئووة مصووايد األمسوواك وتربيووة األحيوواء املائيووة يف إسوويا الوسوواى والقوقوواز مبوجووب امل وادة  14موون دسووتور
املنظمة .وقد واّق تلس منظمة األغذية والزراعة علوى االت اقيوة ذات الصولة يف دورتو السوابعة والثالثو بعود املائوة يف عوام
 ،2009ودخلت حيز التن يذ يف ديسوم /كا ون األو  .2010وتأسسوت اللجنوة االستشوارية ال نيوة التابعوة للهيئوة يف عوام
 .2011ويض تا اختصاص ا(يئة مناقة إسيا الوساى والقوقاز ،الويت تتوألا معظمهوا مون املسوا ات املائوة الداخليوة.
مقر أما ة ا(يئة يف املكتب اققليمي ال رعي للمنظمة اسيا الوساى يف أ قرة ،تركيا ،وتض حاليا مخسوة أعضواء.
ويتواجد ر
وتشووارك العديوود موون الوودو غ ووي األعضوواء با تظووام يف أ شوواة ودورات التوودريب اققليمي ووة للهيئووة كم وراقب  ،وقوود دعي ووت
لال ضمام إىل ا(يئة.
ُ -30عقودت الودورة اخلامسووة للهيئوة يف طشوقند ،أوزبكسووتان ،مون  10إىل  12أكتوبر/تشورين األو  .2016و اقشووت
ا(يئووة توواالت العموول ذات األولويووة يف إطووار بر ووامج العموول اققليمووي الثوواين لل وورتة  ،2020-2016وواّقووت علووى ميزا يووة
سنوية قدرها  180ألا دوالر أمريكي .ويت اديود حصوو األعضواء يف امليزا يوة مون خوال صويغة تشومل الودخل الووطن
واق توواج الكلووي ل مسوواك .وقوود قوودمت تركيووا مسووامهة صصووة قوودرها  100ألووا دوالر أمريكووي باقيوواّة إىل مسووامهتها
العضوية السنوية.
وعق وود االجتم وواع الراب ووع للجن ووة االستش ووارية ال ني ووة يف تبليس ووي ،جورجي ووا ،م وون  28إىل  30وّم /تشو ورين الث وواين
-31
ُ
 . 2017و وقشت األ شاة ذات األولوية ،وخاصوة يف موا يتعلوق بتنميوة تربيوة األحيواء املائيوة يف امليواه العذبوة ،وإدارة مصوايد
األمساك الداخلية ،وقااع ما بعد الصيد يف مناقوة ا(يئوة ،وقُودمت التوصويات لكوي تناقشوها ا(يئوة يف دورهتوا السادسوة الويت
ستعقد يف إزمي ،تركيا ،يف أكتوبر/تشرين األو .2018
 -32و ظرا عدودية املوارد املالية ،وكذل الشواغر املؤقتة يف األما ة ،مل تتمكن أما ة ا(يئوة مون إكموا مجيوع األ شواة
يف بر امج العمل ما ب الدورات .ومع ذل  ،مت تن يذ العديد من األ شاة يف ال ورتة  ،2017-2016مبوا يف ذلو اجتمواع
اخل اء املعن باملوارد الوراثية السمكية؛ واستقصاءات قارية بشوأن تن يوذ ظو اخلاوو التوجيهيوة الاوعيوة لضومان اسوتدامة
مصووايد األمسوواك الصووغية احلج و يف إسوويا الوسوواى؛ واجتم وواع إقليمووي للخ و اء بشووأن تن ي ووذ اخلاووو التوجيهيووة لض وومان
اس ووتدامة مص ووايد األمس وواك الص ووغية احلجو و ؛ وحلق ووة عم وول إقليمي ووة بش ووأن تربي ووة األحي وواء املائي ووة يف أق وواص يف الب و ويات؛
واالجتماع الرابع للجنة االستشارية ال نية؛ و شر التقرير النهائي للدورة اخلامسة للهيئة كنشرة دورية للمنظمة.
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 -33ومع بدء املرحلة الثا يوة مون بر وامج الشوراكة بو املنظموة وتركيوا يف عوام  ،2017أعودت األما وة بالتعواون موع وزارة
األغذية والزراعة والثروة احليوا ية الرتكية ،مذكرة م اهيمية بشوأن بنواء القودرات مون أجول اقدارة املسوتدامة ملصوايد األمسواك
وتربية األحيواء املائيوة يف إسويا لتنظور ّيهوا اللجنوة التوجيهيوة ل وامج الشوراكة .وسوتدع أمووا بر وامج الشوراكة عمول ا(يئوة
بشكل كبي يف اقيق النتائج التالية ،مبا يف ذل اس القدرة املؤسسية لوددارة املسوتدامة؛ والتخاويط للمووارد السومكية
ومحايتها وتنميتها باريقوة تشواركية؛ واسو املهوارات والقاعودة املعرّيوة يف مصوايد األمسواك الداخليوة واملصوايد القائموة علوى
تربيووة األحيوواء املائيووة وتربيووة األحيوواء املائيووة الداخليووة؛ وتعزيووز قوودرات الب ووو بشووأن مصووايد األمسوواك؛ و قوول املمارسووات
اقدارية اجليدة واملعرّة والتكنولوجيا.

باء –

المياه البحرية

آسيا والمحيط الهادئ
هيئة مصايد أمساك إسيا واعيط ا(ادئ
 -34أ شئت هيئة مصايد أمساك إسويا واعويط ا(وادئ مبوجوب املوادة الرابعوة عشورة مون دسوتور املنظموة يف عوام ،1948
وهووي تضو  21عضوووا .وجتتمووع ا(يئووة موورة كوول سوونت  ،ويسووتكمل ذلو اجتموواع املنتوودى االستشووارال اققليمووي منووذ الوودورة
التاسووعة والعش ورين .وحيضوور الوودورة منوودوبون حكوميووون موون الوودو األعضوواء ومراقبووون موون أجهووزة مصووايد األمسوواك وتربيووة
األحيوواء املائيووة اققليميووة واحلكوميووة ،باقيوواّة إىل وكوواالت األم و املت وودة األخوورى .وقوود مت توسوويع املشوواركة يف اجتموواع
املنتدى االستشارال اققليمي ليشمل كبار موظ ي املشاريع اققليمية و ثلي القاواع .ويعمول ال ريوق املعون مبصوايد األمسواك
يف املكتب اققليمي للمنظمة يف إسيا واعيط ا(ادئ مبثابة أما ة (يئة مصايد أمساك إسيا واعيط ا(ادئ.
 -35وتضووالع ا(يئووة بواليووة واسووعة تشوومل تشووجيع االسووتخدام املسووتدام للم ووارد املائيووة احليرووة والتنميووة املسووتدامة لرتبيووة
األحياء املائية ع تقدأل املشورة والدع ل عضواء بشوأن سياسوات و ارسوات وعمليوات قابلوة لل يواة اقتصواديا ومسوتدامة
بيئيا  ،وإ اد حلو للمسائل املستجدة يف مصايد األمساك وتربيوة األحيواء املائيوة اققليميوة الويت توؤثر علوى الودو األعضواء.
وال تتمتع ا(يئة بأال صالحيات تنظيمية.
 -36ومنذ دورهتا األخية (الودورة الرابعوة والثالثوون) الويت عقودت يف ّ اير،/وبا  ،2016ظموت ا(يئوة حلقوات عمول
وعقوودت املشوواورة
استشووارية ّنيووة إقليميووة تناولووت القضووايا ذات األولويووة بالنسووبة ملصووايد األمسوواك وتربيووة األحيوواء املائيووةُ .
اققليمية بشأن اق تاج املسؤو واستخدام مكو ات العلا واألعال للنمو املستدام لرتبية األحياء املائية يف إسيا واعويط
ا(ووادئ يف مووارا/إذار  .2017و،ووجعت علووى تقاس و املعرّووة والتقوودم التكنولوووجي واملمارسووات اجليوودة موون أجوول اق توواج
واالستخدام املسؤو وال عا ملكو ات األعوال وأعوال األحيواء املائيوة ،وحوددت املزيود مون القضوايا والثغورات الرئيسوية،
وأوصووت بويووع اس ورتاتيجية وإج وراءات ملعاجلتهووا .وباقيوواّة إىل ذل و ُ ،عقوودت يف وّم /تش ورين الثوواين  2017املشوواورة
اققليمية بشأن تاوير مصايد أمساك وتربية أحيواء مائيوة قوادرة علوى الصومود يف وجو تغوي املنوا مون أجول النموو األزرق يف
إسيا واعيط ا(ادئ .وتبادلت املشاورة اققليمية على ااق واسع ،املعرّة والتقدم التكنولوجي واملمارسات الناج ة لزيادة
قدرة مصايد األمساك وتربيوة األحيواء املائيوة يف املناقوة علوى التكيوا موع تغوي املنوا واجلهوود الكبوية الويت تبوذ(ا احلكوموات
الوطنية واملنظمات اققليمية والدولية والقااع اخلاص لدع الصيد وأص اب مزارع األمساك على النااق الصغي واحل رد من
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ا بعاثات غازات االحتباا احلرارال الناجتة عن أ شاتها .واأله من ذل  ،حددت املشاورة اققليمية الت وديات والثغورات
الرئيسووية ،وأوصووت باسورتاتيجيات وإجوراءات سياسووية رئيسووية لزيووادة قوودرة مصووايد األمسوواك وتربيووة األحيوواء املائيووة يف املناقووة
على الصمود يف وج تغي املنا .
 -37وب ووذلت أما ووة ا(يئ ووة جه ووودا كب ووية وحقق ووت إ ووازات ذات ص وولة ل وودع ص ووياغة وتن ي ووذ املش ووروعات اققليمي ووة
واألعضوواء املشووارك يف اقدارة املسووتدامة للوونظ اقيكولوجيووة الب ريووة الكبووية ،مثوول مشووروع خلوويج البنغووا للوونظ البيئيووة
الب ريووة ،ومشووروع الوونظ اقيكولوجيووة الكبووية يف اووار إ دو يسوويا ،وتناولووت القضووايا ذات األولويووة ملصووايد األمسوواك وتربيووة
األحياء املائية يف األقالي  ،مثل الصويد غوي القوا وين دون إبوالغ ودون تنظوي  ،واسو ختاويط وإدارة تربيوة األحيواء املائيوة،
وتشجيع املمارسات املبتكرة لد تاج املستدام ل مساك.
 -38أدت ا(يئة دورا رئيسيا كصلة وصل ب املنظمة وأجهزة إقليمية ملصوايد األمسواك ،وبالتعواون معهوا وموع املنظموات
اققليمية األخرى ذات الصلة ملعاجلة القضايا ذات األولوية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية ،مثول الصويد غوي القوا وين
دون إب ووالغ ودون تنظ ووي وات وواق ت وودابي دول ووة املين وواء ،وأم ووراض احليوا ووات املائي ووة الع ووابرة لل وودود ،واس ووتخدام مض ووادات
امليكروبات ومقاومة مضادات امليكروبات ذات الصلة برتبية األحياء املائية.
 -39وبنواء علوى توصووية الودورة األخووية ،مت توسويع اوواق اقطوار امل وواهيمي للمبوادرة اققليميووة للنموو األزرق يف مناقووة
إسيا واعيط ا(ادئ ،وإعادة هيكلت ليكون أكثر ولية وبراتية ،وليشمل تاالت واسعة تتعلق بالتنميوة املسوتدامة ملصوايد
األمسوواك وتربيووة األحيوواء املائيووة ،موون أجوول اقيووق األموون الغووذائي ،واسو التغذيووة ،وتنميووة سووبل العوويا والنمووو الشووامل يف
اققلي  .ويشمل تن يذ املبادرة اققليمية اان مجيع األعضاء يف اققلي .
 -40وسيُعقد االجتماع اققليمي السابع للمنتدى االستشارال والدورة اخلامسوة والثالثوون للهيئوة يف مايو/أيوار .2018
وسيغاي االجتمواع اققليموي للمنتودى االستشوارال تموعوة واسوعة مون اجملواالت املوايويعية املتعلقوة مبصوايد األمسواك وتربيوة
األحياء املائية املستدامة يف اققلي  .ومن املتوقع أن تعرض خال الدورة تموعة مون التوصويات بشوأن العمول ذال األولويوة
للدو األعضاء ومنظمة األغذية والزراعة ،الذال ينبغي االياالع ب خال العام املقبل  .وستستعرض الدورة اخلامسوة
والثالثووون للهيئووة تن يووذ األ شوواة الرئيسووية يف مووا بو الوودورات ،والوول التوصوويات الصووادرة عوون االجتموواع اققليمووي السووابع
للمنتدى االستشارال وتؤيدها ،وتناقا مشروع خاة العمل االسرتاتيجية لل رتة .2023-2019
 -41وبوجود ميزا ية ثابتة لل امج العادال يف املنظمة ،يواج عمل ا(يئوة صوعوبات ماليوة متزايودة .ومون الضورورال والوقوت
مناسب الستكشا إليات اويل جديدة ،لدع األ شاة العادية للهيئة على الرغ من أن ذل قد يكون صعبا للغاية.
المحيط األطلسي
جلنة مصايد أمساك ،رق وسط األطلسي
 -42أ شووئت اللجنووة كجهوواز استشووارال ،يف إطووار املووادة السادسووة موون دسووتور املنظمووة ،موون جا ووب تلووس املنظمووة يف
دورت الثامنة واألربع عام .1967
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 -43وّقووا لنظامهووا األساسووي الووذال جوورى تعديل و عووام  ،2003يتمثوول هوود اللجنووة يف تشووجيع االسووتخدام املسووتدام
للموارد الب رية احليرة يف تا اختصاصها الذال يشمل أعايل الب وار وامليواه الوطنيوة مون خوال اقدارة السوليمة وتنميوة مصوايد
األمساك وتاوير عمليات الصيد .تض اللجنة  33عضوا ،مبا يف ذل الدو الساحلية وغي الساحلية ،واالااد األورويب.
 -44وإيوواّة إىل اللجنووة ،لوودى ا(يئووة جلنووة ّرعيووة علميووة تتمثوول إحوودى وظائ هووا الرئيسووية يف دراسووة األرصوودة ومصووايد
األمسوواك األهو  ،لتقيووي حالتهووا و ،اسووتنادا إىل النتووائج اعققووة ،لتوووّي املشووورة إىل اللجنووة بشووأن إدارة مصووايد األمسوواك ،مووع
الرتكيووز علووى املووارد العووابرة لل وودود .إنووا تنوواقا أيضووا مسووائل أخوورى ذات صوولة بووسدارة مصووايد األمسوواك يف اققلووي  ،مبووا يف
ذل مصايد األمساك احلرّية .وتدع هذه اللجنة ثال ُ تموعوات عمول ،تموعوة العمول املعنيوة بأمسواك السواة الصوغية،
وتموعة العمل املعنية باألمساك القاعية ،وتموعة العمل املعنية مبصايد األمساك احلرّية.
 -45وصووادقت اللجن ووة ،يف دورهت ووا احلادي ووة والعش ورين املنعقوودة يف داك ووار ،الس وونغا  ،م وون  20إىل  22أبريل /يس ووان
 ،2016عل ووى م ووا وّررت و ال وودورة الس ووابعة للجن ووة ال رعي ووة العلمي ووة م وون تقي ووي ومش ووورة بش ووأن اقدارة (تينيي ووا ،إس ووبا يا،
أكتوبر/تشرين األو  ،) 2015وعلى املشورة ال نيوة والعلميوة األخورى الوواردة مون هوذه اللجنوة موع التشوديد علوى احلاجوة
املستمرة لت س الب و ومجع البيا ات يف اققلي  ،واستعراض ،كل املشورة ال نية والتوصيات بشأن اقدارة ،ولتعزيز
احلوار ب العلماء واملدراء .وعالوة على ذل  ،اقرتحت اللجنة تشكيل تموعوة عمول صصوة ملناقشوة املسوائل املتصولة
بالرصوود واالتصووا  ،واالسووت ادة موون توصوويات جلنووة مصووايد أمسوواك ،وورق وسووط األطلسووي بشووأن اقدارة ،وصووادقت علووى
االختصاصووات املع ردلووة جملموعووة العموول املعنيووة مبصووايد األمسوواك احلرّ يووة ،وطلبووت إىل األما ووة إ وواد وسووائل لت عيوول هووذه
رحبووت اللجنووة القووة العموول املقرتحووة حووو أعموواق الب ووار والوونظ اقيكولوجيووة الب ريووة ا(شووة ،وأوصووت
اجملموعووة .وقوود ر
أعضاء اللجنة بأن حيرتموا مواعيد إغوالق هوذه الونظ يف منظموة مصوايد األمسواك يف جنووب ،ورق اعويط األطلسوي الويت
تتواجد يف تا االختصاص املتداخل.
 -46ويف ما يتعلق مبكاّ وة الصويد غوي القوا وين دون إبوالغ ودون تنظوي  ،أحاطوت اللجنوة علموا بالتقودم الوذال ورال
إحرازه يف العديد من الدو األعضاء ،وقد أعلن البعأل منها اهتمام باملصادقة على ات اق تدابي دولة املينواء .ومتر اققورار
بتعزيز الرصد والرقابة واق،را علوى الصوعيد القاورال كشور هوام لتنميوة تعواون أكثور ك واءة ملكاّ وة الصويد غوي القوا وين
دون إبووالغ ودون تنظووي علووى الصووعيدين اققليمووي واققليمووي ال رعووي .كووذل  ،متر التشووديد علووى احلاجووة إىل تقيووي أّضوول
لآلثار املختل وة للصويد غوي القوا وين دون إبوالغ ودون تنظوي  ،وتعزيوز القودرات يف توا الرصود والت تويا ،وزيوادة الشو اّية
من خال تباد املعلومات بشأن أساطيل الصيد غي القا وين دون إبالغ ودون تنظي .
 -47ويف ما يتعلق بت س عمل ا(يئة ،أوصوت اللجنوة بتن يوذ خاوة العمول املقرتحوة يف اسوتعراض عوام  ،2011مبوا يف
ذل دموج املبوادئ العصورية قدارة مصوايد األمسواك ،ويومان أن تُعقود االجتماعوات املنتظموة وتعزيوز التعواون موع منظموات
إقليمية وإقليمية ّرعية أخرى ملصايد األمساك .وطُلب إىل األما ة أيضا تسهيل اس االتصاالت و شر املعلومات ،مبوا يف
ذل من خوال صو ة ا(يئوة علوى اال رت وت .وايوالعت اللجنوة أيضوا بودور اللجنوة التوجيهيوة اققليميوة يف الونهج اجلديود
للنظام اقيكولوجي إزاء بر امج ا س ملصايد األمساك .
 -48ويف عووام  ،2017اجتمعووت اجملموعتوان ال رعيتوان للشووما واجلنوووب التابعتوان جملموعووة العموول املعنيووة بتقيووي املووارد
القاعيو ووة علو ووى الت و ووايل يف تينييو ووا ،إسو ووبا يا ،مو وون  6إىل  15يو يو ووو/حزيران  ،2107ويف لي ّيو وول ،غو ووابون ،مو وون  6إىل 15
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سبتم /أيلو  .2017وعالوة على ذل  ،اجتمعت تموعة العمل التابعوة للمنظموة واملعنيوة بتقيوي أمسواك السواة الصوغية
قبالة ا غرب أّريقيا ،يف واذيبو ،موريتا يا ،من  22إىل  27مايو/أيار  .2017وسيُعقد اجتمواع ّريوق العمول الثواين لعوام
 2018موون  26يو يووو/حزيران إىل  2يوليو/اوووز  2017يف بووا و  ،غامبيووا؛ بينمووا سووتعقد تموعووات العموول املعنيووة بتقيووي
أمساك الساة الصغية يف اجلنوب ،يف سبتم /أيلو  ،2018يف أكرا ،غا ا .وتتمثل األهدا العامة ألّرقة العمل هذه يف
تقيوي حالووة املووارد السوا ية الصووغية والقاعيووة يف مناقووة ا(يئوة ،وتقوودأل املشووورة العلميووة لوددارة بشووأن خيووارات االسووتغال
اليت هتد إىل يمان االستخدام األمثل واملستدام للموارد لصاحل البلدان الساحلية.
 -49ومت اعتماد وثيقة منق ة الختصاصات تموعة العمل املعنية مبصايد األمساك احلرّية خال الودورة احلاديوة والعشورين
للهيئة يف عام  .2016واثل تموعة العمل هذه منصة مهموة للمسوامهة يف اسو املعرّوة مبصوايد األمسواك صوغية احلجو عو
الدو األعضاء يف ا(يئة .وستجتمع تموعة العمل هذه يف يوليو/اوز  ،2018بعود عقود ور،وة تشواور إقليميوة حوو اخلاوو
التوجيهية الاوعية لضمان مصايد أمساك صغية احلج مستدامة يف سياق األمن الغذائي والقضاء على ال قر.
 -50وسووتناقا تووائج التقييمووات واملشووورة العلميووة ذات الصوولة ،وكووذل وواتج تموعووة العموول املعنيووة مبصووايد األمسوواك
احلرّية يف الدورة املقبلة للجنة ال رعية العلمية ،يف أكتوبر/تشرين األو  ،2018يف أبيدجان.
 -51وستالق ا(يئة أيضا يف عام  ،2018تقييما مستقال للتكل ة وال وائد خليارات إعادة التوجيو االسورتاتيجي للهيئوة،
ستت مناقشتها يف الدورة الثا ية والعشرين للهيئة اليت ستعقد يف عام .2019
هيئة مصايد األمساك لغريب وسط اعيط األطلسي
 -52تشووكل هيئووة مصووايد األمسوواك لغووريب وسووط اعوويط األطلسووي جهووازا استشوواريا أ شووأه تلووس املنظمووة عووام
يف إط ووار امل ووادة السادس ووة م وون دس ووتور املنظم ووة  .وج وورى تع ووديل النظ ووام األساس ووي للهيئ ووة يف ديس ووم /كا ون األو 1978
ويف وّم /تشرين الثاين .2006
1973

 -53وتض ا(يئة  34عضوا ،مبا يف ذل الدو الساحلية اليت تقع أقاليمهوا يومن املناقوة الويت تغايهوا ا(يئوة ،والودو
الوويت تعموول س و نها يف الصوويد يف تووا اختصاصووها ،واالاوواد األورويب .ويشوومل تووا اختصوواص ا(يئووة مسوواحة يف أعووايل
الب ار تبل  9.4مليون كيلومرت مربع ،باقياّة إىل املياه الوطنية.
 -54ويتمثوول الوودور الرئيسووي للهيئووة يف تشووجيع صووون املووارد الب ريووة احليرووة علووى ةحووو ّعووا  ،وإدارهتووا وتنميتهووا يف تووا
اختصاص ا(يئة ،وّقا ملدو ة السلوك بشأن الصيد الر،يد الصادرة عن املنظمة ،ومعاجلة املشواكل املشورتكة يف إدارة وتنميوة
مصايد األمساك اليت يواجهها األعضاء.
 -55واّقووت ا(يئووة ،يف دورهتووا السادسووة عشوورة املنعقوودة يف غوادالوووبّ ،ر سووا ،موون  20إىل  24يو يووو/حزيران ،2016
على إطالق عملية ق شاء منظمة إقليمية قدارة مصايد األمساك يف مناقة اختصاص ا(يئوة ،الويت هوي مناقوة غورب وسوط
األطلسوي (املناقووة  )31واجلوزء الشوومايل موون جنووب غوورب اعويط األطلسووي (املناقووة  ،)41والتعواون يف تووا إدارة مصووايد
األمسوواك وح ظهووا يف املنوواطق الواقعووة خووارج اوواق الواليووة الوطنيووة للمخزو ووات املتداخلووة ،واألرصوودة السوومكية يف أعموواق
الب ار ،واأل واع املهاجرة إىل ح رد بعيد اليت ال ختضع لوالية ا(يئة الدولية لصون أمساك التو ة يف اعيط األطلسي .و اقشت
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ا(يئووة أ شوواة تموعووات العموول التابعووة (ووا مووا بو الوودورات والتعوواون اققليمووي يف تووا التصوودال للصوويد غووي القووا وين دون
إبالغ ودون تنظي  ،واعتمدت بر امج العمل لل رتة .2017-2016
 -56واعتم وودت ا(يئ ووة مخ ووس توص وويات قدارة مص ووايد األمس وواك اققليمي ووة (بش ووأن أمس وواك ملك ووة الك وواريد ،والكركن وود
الشوائ  ،واألمسوواك الايوارة ،والروبيووان ،ومسو القواع ،والوونظ اقيكولوجيووة الب ريوة الضووعي ة) ،وقورارين (بشوأن خيووار الب وور
واملناطق الب رية اعمية)؛ وأقرت باملساعدة اليت قدمتها املنظمة دعما لتن يذ ات اق تدابي دولة امليناء.
 -57وكا ت الدورة السادسة عشرة للهيئة ثاين أّضل دورة من حيث احلضور خال  45سونة مون تواريهل ا(يئوة .ومت
اعتماد تدابي غي ملزمة قدارة مصايد األمساك اققليميوة .إن التشوكيلة احلاليوة موع تموعوات العمول املشورتكة موع االيوة
اققليميووة ملصووايد األمسوواك يف مناقووة الب وور الكوواريد ،ومنظمووة أمريكووا الوسوواى املعنيووة بقاوواع مصووايد األمسوواك وتربيووة
األحياء املائية ،وأص اب املصل ة اققليمي ااخورين ،باقيواّة إىل الشوراكة موع ظوام رصود املووارد السومكية ،منتجوة
و اج ة للغاية.
 -58مت تن يذ ثلثي بر امج العمل املت ق عليو  ،يف ال ورتة موا بو الودورت 2018-2016؛ و،وارك  30عضووا مون ا(يئوة
يف أ شوواتها؛ وقوود شووات  8موون تموعووات العموول املشوورتكة اقحوودى عشوورة (أمسوواك ملكووة الكوواريد ،وجتمعووات الت وريهل،
ومصوايد األمسواك الرتّيهيوة ،والكركنود الشوووكي ،وأمسواك القورش ،وأجهوزة جتميووع األمسواك ،والبيا وات واقحصواءات ،والصوويد
وعقوودت 9
غووي القووا ون دون إبووالغ ودون تنظووي )؛ ومت تنظووي اجتماعووات  7تموعووات عموول موون قبوول ا(يئووة و،ووركائها؛ ُ
حلقات عمل تقنية إقليمية؛ ودع  54مشروعا للمنظمة عمل أعضواء ا(يئوة بشوأن مصوايد األمسواك وتربيوة األحيواء املائيوة؛
ومت إصدار  16مابوعا مشرتكا ب املنظمة وا(يئة.
 -59و،ارك أكثر من  500من أص اب املصل ة يف حلقات عمل واجتماعوات ا(يئوة يف عوامي  2016و ،2017مبوا
يف ذل  35يف املائة من النساء .ودع  23مشروعا للتعاون التقن للمنظمة يف تا مصايد األمساك وتربية األحياء املائيوة
(علوى الصوعيدين الوووطن واققليموي) عضوووية ا(يئوة مبيزا يوة إمجاليووة قودرها  5.3مليووون دوالر أمريكوي لل وورتة .2017-2015
وعالوة على ذل  ،مت تن يذ  31مشروعا للصندوق االستئماين املعن مبصايد األمسواك وتربيوة األحيواء املائيوة علوى املسوتوي
الوطن واققليمي ،بدع من املنظمة وأما ة ا(يئة ،بقيمة إمجالية قدرها  18مليون دوالر أمريكي.
 -60وال تزا عملية إ شاء منظموة إقليميوة قدارة مصوايد األمسواك جاريوة .وطُلوب مون األعضواء يف عوام  2017إرسوا
التعليقات واألسوئلة عون العمليوة إىل املنظموة ،وقوام مستشوار قوا وين مسوتقل بصوياغة ورقوة مناقشوة للنظور ّيهوا يف االجتمواع
الت ضيال األو بشأن إ شاء املنظمة اققليمية قدارة مصايد األمساك يف مناقة ا(يئوة ،املقورر عقوده يف عايوة عوام .2018
وموون املتوقووع أن يتخووذ األعضوواء يف االجتموواع الت ضوويال األو ق ورارا بشووأن إ شوواء املنظمووة اققليميووة ملصووايد األمسوواك ،إمووا
كمنظمووة حكوميووة دوليووة مسووتقلة أو كمنظمووة منشووأة مبوجووب املووادة الرابعووة عشوورة موون دسووتور املنظمووة .ويف غضووون ذلو ،
تواصوول إليووة التعوواون املؤقتووة ملصووايد األمسوواك املسووتدامة ،الوويت تتعوواون رمسيوا مبوجبهووا االيوةُ الكاريبيووة اققليميووة قدارة األمسوواك
وأما ة منظمة أمريكا الوساى املعنية بقااع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية وأما ة ا(يئة ،تقدأل املشوورة العلميوة بشوأن
تدابي إدارة مصايد األمساك وح ظهاّ ،ضال عن بناء قدرات األعضاء وأص اب املصل ة يف القااع.
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المحيط الهندي
هيئة مصايد أمساك جنوب غرب اعيط ا(ندال
 -61إن ا(يئ ووة جه وواز استش ووارال أ ش ووأه تل ووس املنظم ووة ع ووام  ،2004يف إط ووار امل ووادة السادس ووة م وون دس ووتور املنظم ووة.
ويستضيا قس إدارة مصايد األمساك يف وزارة الب ار ،واملياه الداخلية ومصايد األمساك يف موزامبيق ،مابوتو ،أما ة ا(يئة.
وتض ا(يئة حاليا  12عضوا.
 -62تشووجع ا(يئووة االسووتخدام املسووتدام للم ووارد الب ريووة احليرووة موون خووال إداراهتووا وتنميتهووا علووى ةحووو مالئ و  ،وتابيووق
مدو ة السلوك بشأن الصيد الر،يد الصادرة عن املنظمة ،مبا يف ذل النهج االحرتازال وعوج النظوام اقيكولووجي إزاء إدارة
ر
مصايد األمساك .وتشمل واليتها املياه الوطنية.
 -63ا عقوودت الوودورة الثامنووة للهيئووة يف مووارا/إذار  ،2017يف أ تا ا وواري و ،مدغشووقر .وواّقووت ا(يئووة علووى الت وزام ةحووو
معاجلة حالة موارد مصايد األمساك يف مناقة ا(يئة .وسعى األعضاء إىل تعزيز قدراهت من أجل تاوير خاط إدارة مصايد
األمساك وتن يذها وتقييمها على ةحو أّضل ،مبا يتما،ى مع عج النظام اقيكولوجي ملصايد األمساك.
 -64و وه األعضاء بتقدير كبي بالعمل اجليد الذال قام ب ا ل ريق العامول املعون بالتعواون والتعايود يف توا مصوايد
أمسوواك التو ووة مووع ّريووق املهووام التووابع ل و يف ال وورتة منووذ ا عقوواد الوودورة السووابعة ،وأ،ووادوا بالرؤسوواء و وواهب  .وأيوودت ا(يئووة
باقمجوواع ال وتوكووو الووذال مت استعراي و بشووأن احل و رد األدىن للشوورو واألحكووام للوصووو األجنوود إىل الصوويد يف مناقووة
ا(يئة كخاو توجيهية.
 -65وطلبت ّرقة العمل املعنية بالتعاون والتعايد يف تا مصايد أمساك التو ة إجراء عملية استشارية من أجل تقيوي
ااثووار القا و يووة والسياسووية واملؤسسووية وتل و املتعلقووة بامليزا يووة ،موون أجوول صووياغة ات اقيووة تعوواون وتنسوويق إقليميووة يف تووا
مصايد األمساك من جا ب دو جنوب غرب اعيط ا(ندال واعتمادها وتن يذها .وسويت النظور يف خيوارات تل وة ،مبوا يف
ذل أن تكون منظمة مستقلة مت تأسيسها مبا يتما،ى مع مسودة االت اقية املقرتحة حو تنسيق وتعواون الودو السواحلية
يف جنوب غرب اعيط ا(ندال بشأن مصايد األمساك ذات املصول ة املشورتكة ،أو جهوازا منشوأ مبوجوب املوادة الرابعوة عشورة
من دستور املنظمة.
هيئة مصايد أمساك التو ة يف اعيط ا(ندال
 -66دخوول االت وواق ق شوواء هيئووة مصووايد أمسوواك التو ووة يف اعوويط ا(نوودال ،وهووي منظمووة إقليميووة قدارة مصووايد األمسوواك
منشأة مبوجب املادة الرابعوة عشورة مون دسوتور املنظموة ،حيوز التن يوذ يف موارا/إذار  .1996وتشومل تواالت اختصواص ا(يئوة
أعايل الب ار واملياه الوطنية املرتباة بتوزيع األ واع الستة عشرة من أمساك التو ة واأل واع الشبيهة للتو ة يف إطار واليتها.
مقر ا(يئة يف سيشيل وهي تض  31طرّا متعاقدا و 3أطرا متعاو ة .وتتمتع ا(يئة مبيزا ية مستقلة تقوارب
 -67ويقع ر
 4مالي و دوالر أمريكووي ،او(ووا دو(ووا األعضوواء .وتوودع هووذه امليزا يووة عموول  13موظ ووا وسووبع تموعووات عموول شوواة،
وثال جلان ّنية ،وجلنة امتثا دائمة ،وجلنة دائمة معنية باقدارة واملالية.
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 -68ولودى ا(يئووة حاليوا  53توودبيا شواا للصووون واقدارة .وتغاووي هوذه التوودابي األ وواع السووتة عشور املشوومولة بالواليووة
(توودابي الصوويد وجهوود الصوويد وتوودابي العتوواد) ،والرصوود واملراقبووة واق ،ورا (ق ووائ الس و ن وأ شوواة امل وراقب  ،والصوويد غووي
القووا وين دون إبووالغ ودون تنظووي  ،وتوودابي دولووة املينوواء) ،والوونظ اقيكولوجيووة والصوويد العريووي (التنوووع البيولوووجي ،وأمسوواك
القرش ،والسالحا الب رية).
 -69وقامووت ا(يئووة ،يف اجلووزء الثوواين موون عووام  ،2016بووسطالق منصووة االتصوواالت اقلكرتو يووة اخلاصووة بتوودابي دولووة املينوواء
(تابيق  )e-PSMواليت تسهل تن يذ تدابي دولة امليناء وتبواد املعلوموات بو أصو اب املصول ة .ومت تودريب أكثور مون 400
،ووخو موون  13دولووة عضووو يف ا(يئووة (دو املينوواء والصووناعة) علووى اسووتخدام التابيووق .واعتبووارا موون مووارا/إذار  ،2018مت
إ ش و وواء ح و و ووايل  3إال مل و ووا للس و و و ن ومت تق و وودأل أكث و وور م و وون  6000اس و و وتمارة لت و وودابي دول و ووة املين و وواء م و وون خ و ووال تابي و ووق
e-PSM؛ مبووا يف ذل و الالبووات املسووبقة والرتاخوويو للوودخو إىل املينوواء ،وتقووارير ت توويا املينوواء .ويسووتخدم التابيووق 37دولووة
عل  ،و 13دولة ميناء تابعة للهيئة ،و 1255من ثلي الس ن (وكالء الصويد/ربابنة السو ن) .وقود أدى تن يوذ قورار تودابي دولوة
امليناء الصادر عن ا(يئة ،والذال يعكوس بشوكل كامول يف تملو ات واق منظموة األغذيوة والزراعوة بشوأن تودابي دولوة املينواء ،إىل
اديد تسع س ن وإدراجها يف قائمة ا(يئة للس ن اليت اارا أ شاة الصيد غي القا وين دون إبالغ ودون تنظي .
 -70ويف ع ووام  ،2017عق وودت ا(يئ ووة االجتم وواع األو للجن ووة ال ني ووة املخصص ووة املعني ووة بو و سجراءات اقدارة ،ال وويت مت
إ شواؤها كقنوواة اتصووا رمسيوة بو العلوووم واقدارة لتعزيووز اسوتجابة ا(يئووة يف صوونع القورارات املتعلقووة باملويوووعات املعقوودة،
مثل إجراءات اقدارة.
وعقودت
 -71درست ا(يئة منذ عام  2011كي ية ختصيو ّرص الصيد للمشارك يف قااع مصوايد األمسواك لوديهاُ .
الدورة الرابعة للجنة ال نية املعنية مبعايي التخصويو يف ّ اير،/وبا  ،2018ويف حو أن املوداوالت جاريوة بشوأن خيوارات
التخصوويو املختل ووة ،تقوور اللجنووة ال نيووة املعنيووة مبعووايي التخصوويو بووأن إليووة التخصوويو سووت تاج إىل النظوور يف العديوود موون
املبادئ العامة .وتشمل هذه مجيع األطرا املتعاقدة واألطرا املتعاو ة غي املتعاقدة اليت حيق (ا ختصيو خط األسواا
مع إيالء االعتبوار الواجوب للبلودان الناميوة والودو اجلزريوة الصوغية الناميوة؛ إقاموة تووازن بو حقووق الودو السواحلية ودو
الصيد يف املياه البعيدة وما يتصل هبا من واجبات وحريات جلميع الدو يف ما يتعلوق بالصويد يف أعوايل الب وار؛ و وب أن
يأخذ هذا التخصيو يف احلسبان احتياجات البلودان الناميوة وأن يعاجلهوا ،ويف وس الوقوت عودم ويوع عوبء ال مو ر لو
على املوارد يف املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية أو ّروض اجتماعية واقتصادية ال ميكن أن يت ملها األعضاء.
 -72خضووعت ا(يئووة ملراجعووة أداءهووا الثا يووة يف ال وورتة  .2016-2015وأوصووت هووذه العمليووة بت ووديث ات اقيووة ا(يئووة،
وبأ و موون املالئو أكثوور أن تكووون ا(يئووة كيا وا مسووتقال .ويف أوائوول عووام  ،2018حققووت اللجنووة ال نيووة املعنيووة مبراجعووة األداء
تقودما يف ويووع ووو جديود الت اقيووة ا(يئووة؛ غوي أن مسووألة مووا إذا كوان ينبغووي أن تظوول ا(يئوة يف إطوار عموول املنظمووة أو أن
تصبة كيا ا مستقال ستقوم مبناقشتها ا(يئة يف مايو/أيار .2018
ا(يئة اققليمية ملصايد األمساك
 -73ا(يئة اققليمية ملصايد األمساك هي منظمة إقليمية قدارة مصايد األمساك تأسست مبوجب ات اق يف سياق املادة
الرابعة عشرة من دستور املنظمة ،ودخلت حيز التن يذ يف عام  .2001وتض العضوية احلالية مثاين دو ساحلية يف خلويج
وار ُعمان .وتتمتع ا(يئة بالقدرة على اعتماد تدابي ملزمة يف تايل الصون واقدارة.
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تشجع ا(يئة وّقا لواليتها تنمية املوارد الب رية احليرة وصوعا ،وإدارهتا الر،يدة واستخدامها علوى الن وو األّضول،
-74
ر
والتنمية املسوتدامة لرتبيوة األحيواء املائيوة يومن توا االختصواص املنصووص عليو والوذال يشومل امليواه الوطنيوة .و رأموا األ وواع
اليت يغايها تا االختصاص ّتض مجيع املوارد الب رية احلية يف هذه املناقة.
 -75ولدى ا(يئة جهوازان ّرعيوان تموعوة العمول املعنيوة بوسدارة مصوايد األمسواك وتموعوة العمول املعنيوة برتبيوة األحيواء
املائيووة .وتستضوويا حاليووا منظمووة األغذيووة والزراعووة األما ووة الوويت تقوووم يف املكتووب اققليمووي للشوورق األدىن و ووا أّريقيووا
للمنظمة يف القاهرة ،مصر.
 -76ا عقدت الدورة التاسعة للهيئة يف مايو/أيار  .2017وواّقت ا(يئوة علوى إدراج القورارات والتوصويات الرئيسوية الويت
قدمتها جلنة مصايد األمساك يف املنظمة واملؤار اققليمي للشرق األدىن ،يف االجتماعوات املنتظموة ألّرقتهوا العاملوة .وأقورت
ا(يئ ووة اقو ورتا تموع ووة العم وول املعني ووة ب ووسدارة مص ووايد األمس وواك بوي ووع وووع م وون الب ووورال إىل قائم ووة األولوي ووات ومه ووا ب ووورال
 )Liza Klunzingeri( Klinzinger’sوبوورال  .)Liza Subviridis( Greenbackوواّقووت ا(يئوة علووى تنظوي االجتماعووات
العادية جلهازيها ال رعي كل سنت .
 -77ولوودى ا(يئووة حاليووا توصوويتان ملزمت وان ( )1التوصووية  RECOFI/6/2011/1بشووأن احلوود األدىن موون اقبووالغ عوون
البيا ووات يف مناقووة ا(يئووة؛ و( )2التوصووية  RECOFI/8/2015/1بشووأن احلوود األدىن موون اقبووالغ عوون بيا ووات ومعلومووات
أقرت ا(يئة ،يف دورهتا التاسوعة ،أ و بالنسوبة لبيا وات مصوايد األمسواك ،سويتع علوى النظوام اققليموي
تربية األحياء املائية .و ر
ملعلومات تربية األحياء املائية تكييا قدرت على معاجلة تقدأل وإدارة و شر البيا ات املتعلقة برتبية األحياء املائية الواردة يف
يسرت منظمة األغذية والزراعة ،بوص ها أما ة ا(يئة ،تن يذ التوصيت امللزمت .
التوصية  .RECOFI/8/2015/1وقد ر
 -78ال يسوومة املسووتوى احلووايل م ون مسووامهة الوودو األعضوواء للجنووة بتقوودأل بر ووامج عموول واسووع وتن يووذ دورهووا بشووكل
ّعا  .وقد مت اقبقاء على بر امج العمل عند أدىن مستوى بينما مت اويل عدد كبوي مون األ شواة مون مصوادر خارجوة عون
امليزا ية أو من أموا ال امج العادال للمنظمة.
، -79ووهدت ا(يئووة ،علووى موودى السوونوات املايووية ،مناقشووات حووو تعزيووز وظي تهووا .ومت اقورتا السوويناريوه اعتملو
التووالي للنظوور ّيهمووا يف دورهتووا التاسووعة ( )1إبقوواء أ شوواة ا(يئووة اققليميووة ملصووايد األمسوواك يوومن مسووتوى امليزا يووة احلاليووة
واحلوود موون دعو منظمووة األغذيووة والزراعووة؛ و( )2توودعي ا(يئووة اققليميووة ملصووايد األمسوواك موون أجوول زيووادة ميزا يتهووا وتوسوويع
ااق أما تها .وواّقت الدورة على تقدأل وثيقوة اسوتعراض منظموة األغذيوة والزراعوة ( )2015-2005الويت تتنواو  ،مون بو
أمووور أخوورى ،الت ووديات الرئيسووية وأداء ا(يئووة اققليميووة ملصووايد األمسوواك ،بصووورة رمسيووة إىل وزراء كوول بلوود عضووو ملزيوود موون
القرارات والتوجيهات .ويف هذا الصدد ،اعتُ تنظي دورة صصة كمناسبة مالئمة للتوصل إىل قرار عائي.
البحر األبيض المتوسط والبحر األسود
ا(يئة العامة ملصايد أمساك الب ر األبيأل املتوسط
 -80أ شئت ا(يئة العامة ملصايد أمساك الب ر األبويأل املتوسوط عوام  1949كهيئوة إقليميوة مبوجوب املوادة الرابعوة عشورة
موون دسووتور املنظمووة .وهووي ا(يئووة اققليميووة قدارة مصووايد األمسوواك تووا اختصاصووها يف الب وور األبوويأل املتوسووط والب وور
األسود وتتمتع بالقدرة على اعتماد تدابي ملزمة يف تا اقدارة والصون بالنسبة إىل األطرا املتعاقدة واألطورا املتعاو وة
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غوي املتعاقودة .وتضو ا(يئووة حاليوا  24طرّوا متعاقودا ( 9بلوودان مون الب ور األبويأل املتوسووط ،و 3بلودان مون الب ور األسووود،
واالااد األورويب ،واليابان) و 4أطرا متعاو ة غي متعاقدة (البوسنة وا(رس  ،وجورجيا ،ومجهورية مولدوّا ،وأوكرا يا).
 -81ويتمث وول ه وود ا(يئ ووة يف ي وومان ص ووون املو ووارد الب ري ووة احلي ووة واس ووتخدامها املس ووتدام عل ووى الص ووعيد البيول وووجي،
واالجتماعي واالقتصوادال والبيئوي ،وبالتنميوة املسوتدامة لرتبيوة األحيواء املائيوة يف توا تابيقهوا ،الوذال يشومل مجيوع امليواه يف
الب ر املتوسط والب ور األسوود .وتعمول ا(يئوة عون طريوق أما تهوا الويت تودع أعموا أربعوة أجهوزة ّرعيوة اللجنوة االستشوارية
العلميووة املعنيووة مبصووايد األمسوواك ،واللجنووة االستشووارية العلميووة املعنيووة برتبيووة األحيوواء املائيووة ،وجلنووة االمتثووا  ،وجلنووة اقدارة
واملالية .كما توجد إلية صصة معنية بالب ر األسود ،وهي تموعة العمل املخصصة املعنية بالب ر األسود.
 -82و تيجووة لعمليووة إصووال أدت إىل تعووديل ات اقهووا التأسيسووي يف عووام  ،2014أصووب ت ا(يئووة اان منظمووة حديثووة
لديها اخل ة الختاذ القرارات املناسبة بناء على املشورة العلمية ،ويمان تن يذها .وهي تلعب دورا حامسوا يف تنسويق اجلهوود
اليت تبذ(ا احلكومات يف تا إدارة مصايد األمساك على املستوى اققليمي باتبواع مدو وة السولوك بشوأن الصويد الر،ويد يف
منظمة األغذية والزراعة ،وتدع اقيق أهدا التنمية املستدامة ،وخاصة ا(د  14احلياة ات املاء .
 -83وباالستناد إىل املشورة العلمية اليت توّرهوا سونويا اللجنوة االستشوارية العلميوة املعنيوة مبصوايد األمسواك ،اعتمودت ا(يئوة
منووذ عووام  2004أكثوور موون  60توودبيا يف تووا اقدارة والصووون بشووكل توصوويات ملزمووة تقوووم علووى أسوواا ظووام إدارة إقليمووي.
وعالوة على ذل  ،تتعاون ا(يئة بشكل وثيق مع املنظمات الدولية األخرى يف املسائل ذات االهتمام املشرتك من أجول تعزيوز
التعاون العلمي وبناء القدرات .ويف هذا الصدد ،مت توقيع أكثر من  15مذكرة ت اه مع منظمات ،ريكة.
 -84وأطلقووت ا(يئووة مووؤخرا اسورتاتيجيت تتسووقان ااموا مووع أهوودا التنميووة املسووتدامة ومووع االلتزامووات الدوليووة النا،ووئة
عنها وتتناوالن خصوصيات املناقة اسرتاتيجية منتصا املدة ( )2020-2017ةحو استدامة مصايد أمساك الب ر األبيأل
املتوسووط والب وور األسووود ،واس ورتاتيجية التنميووة املسووتدامة لرتبيووة األحيوواء املائيووة يف الب وور األبوويأل املتوسووط والب وور األسووود.
وباقياّة إىل ذل  ،يت حاليا إعداد التقرير الثاين عن حالة مصايد أمساك الب ر األبويأل املتوسوط والب ور األسوود وسويت
شره الو عاية عام  .2018ويُعد هذا املنشور الرئيسي ،الذال يستند إىل البيا ات احلديثة املقدمة من األطورا املتعاقودة
واألطوورا املتعاو ووة غووي املتعاقوودة ،مصوودرا ،ووامال للمعلومووات يقوودم عووة عامووة عوون أهو جوا ووب مصووايد األمسوواك وحالتهووا
واجتاهاهتا يف املناقة.
 -85ومت اديود عوودد مون املعووايي احلامسوة لعووام  2018و وورال حاليوا اقعووداد ل حودا ا(امووة .وعلوى وجو اخلصوووص،
سيت تنظي مؤار رّيع املستوى بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف الب ور األسوود ،مون  8إىل  9يو يوو/حزيران،
يف بلغاريووا ،وموون املقوورر عقوود اجتموواع رّيووع املسووتوى بشووأن مصووايد األمسوواك صووغية احلج و يف  25و 26سووبتم /أيلو يف
مالاووة ،و وورال تنظ ووي منت وودى دويل لعل وووم مص ووايد األمس وواك يف املق و رور الرئيس ووي للمنظم ووة س وويعقد يف ال وورتة م وون  10إىل 14
ديسووم /كا ون األو  .وستسوولط هووذه األحوودا الك و ى الضوووء علووى اجلهووود املبذولووة حاليووا لضوومان التعوواون اققليمووي،
ودعو قاوواع مصووايد األمسوواك الصووغية احلجو يف املناقووة ،وتعزيووز اخلو ات العلميووة علووى املسووتوى العواملي لوودع عموول ا(يئووة
وغيها من املنظمات اققليمية قدارة مصايد األمساك.
 -86وسويكون عووام  2018أو عووام حيت ول بو بوواليوم الرمسووي لتعزيوز الوووعي بشووأن يوورورة مكاّ وة الصوويد غووي القووا وين
دون إبالغ ودون تنظي  ،يف  5يو يو/حزيران .وقود سوامهت ا(يئوة بشوكل هوام يف العمليوة الويت تقودهوا املنظموة والويت مت مون
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خال(ا طر االقرتا اخلاص باليوم املعن مبكاّ ة الصيد غي القا وين دون إبالغ ودون تنظي لكي تعتمده اجلمعية العامة
ل م و املت وودة ،كمووا لووت مكاّ ووة الصوويد غووي القووا وين دون إبووالغ ودون تنظووي ب و األهوودا اخلمسووة يف اس ورتاتيجية
منتصووا املوودة ( )2020-2017اخلاصووة هبووا ،ةحووو اقيووق اسووتدامة مصووايد أمسوواك الب وور األبوويأل املتوسووط والب وور األسووود.
وسويت ذلو موون خوال خاوة عموول إقليميوة ملكاّ ووة الصويد غوي القووا وين دون إبوالغ ودون تنظوي  ،اعتموودهتا ا(يئوة مووؤخرا
قحوراز املزيوود موون التقوودم يف تواالت مثوول توودابي دولووة املينواء ،ورصوود الصوويد غووي القوا وين دون إبووالغ ودون تنظووي ومراقبتو
واق،را علي وتقيي حجم .

رابعاً  -النتائج
 -87تُعوود األجهووزة اققليميووة ملصووايد األمسوواك إليووات رئيسووية لتعزيووز التعوواون اققليمووي موون أجوول مواجهووة الت ووديات
املشرتكة يف تنمية مصايد األمساك وتربية األحياء املائية وإدارهتا .وهي توّرر منتدى الستنبا الدروا ،واملناقشة ،والت اوض
والعمل املشورتك ،كموا ولتوليود بيئوة مواتيوة لزيوادة املسواعدة ال نيوة والعلميوة وتنسويق العمول موع اجلهوات ال اعلوة الرئيسوية ،مبوا
يف ذل هيئات مصايد األمساك اققليمية أو املنظمات اققليمية قدارة مصايد األمساك األخرى ،ووكاالت األم املت ودة،
وأص اب املصل ة.
 -88كمووا أن دور ا(يئووات اققليميووة ملصووايد األمسوواك واملنظمووات اققليميووة قدارة مصووايد األمسوواك هووام جوودا لتعمووي
سياسات املنظمة وتوّي الدع ال ن لقااعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية .ومون اجلودير بالوذكر أ و يوت النظور إىل
املنظمات اققليمية قدارة مصايد األمسواك علوى ةحوو متزايود يف جوداو األعموا الدوليوة ذات الصولة ،ظورا لقودرهتا ال ريودة
على معاجلة الشواغل اققليمية املشرتكة مع الدو األعضاء ّيها.
 -89وقد أبلغت معظ هيئات مصايد األمساك اققليميوة واملنظموات اققليميوة قدارة مصوايد األمسواك املنشوأة يف إطوار
عموول منظمووة األغذيووة والزراعووة عوون إ ازاهتووا يف تووا إقامووة  ،وراكات مووع املنظمووات والوكوواالت األخوورى ،موون أجوول توووّي
استجابات مالئمة لقضايا اقدارة املستدامة ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية املرتباة بتأثيات تغي املنوا  ،واحتياجوات
النظام اقيكولوجي والتنوع البيولوجي ،واملتالبات االجتماعية واالقتصوادية؛ وبالتوايل املسوامهة يف تن يوذ ،وامل للهود 14
من أهدا التنمية املستدامة ،وااللتزامات األخرى يف إطار خاة عمل عام .2030
 -90وكم ووا ا ووت اق ،ووارة إليو و س ووابقا ،تش ووي التا ووورات املس ووتنية إىل أن بع ووأل األجه ووزة ال تو وزا تواجو و العدي وود م وون
الت ووديات؛ ويف ه ووذه احل وواالت ،ميك وون أن ت وووّر عملي ووات اس ووتعراض األداء األدوات ،لتعزي ووز وا ووديث األجه ووزة ،وادي وود
اقجراءات الالزمة لذل  .وتتالب هوذه العمليوة الودع املسوتمر مون قبول منظموة األغذيوة والزراعوة والتزاموا قويوا مون جا وب
الدو األعضاء.

