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دعماً لتنفيذ مؤخراً تتضمن هذه الوثيقة موجزاً عن األنشطة اليت قامت هبا منظمة األغذية والزراعة (املنظمة)  

  مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (مدونة السلوك) يف ما يتصل بالسالمة يف البحر يف قطاع مصايد األمساك.
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 مقدمة -أوًال 
 
مة" حيث يتم من مدونة الســـــــلوك الصـــــــدارة عن املنظمة بشـــــــكل صـــــــريح على مبدأ "الســـــــال 17-6تنص املادة  -1

د كذلك، توفر ظروف عمل التشـــديد على أنه "ينبغي للدول أن تتأكد من أن مرافق الصـــيد ومعداته، ومجيع أنشـــطة الصـــي
ع  ظمات الدولية املختصــــة".نومعيشــــة مأمونة وصــــحية ومنصــــفة وتســــتويف املعايري املتفق عليها دولياً اليت اعتمدهتا امل وتوســــّ

لســـالمة على كل شـــخص نطاق مبدأ الســـالمة حبيث يُطلب من الدول أن "تكفل تطبيق معايري الصـــحة وا 5-1-8املادة 
التفاقيات الدولية املتصــــــــلة ايعمل يف عمليات الصــــــــيد وينبغي أال تقل هذه املعايري مســــــــتوى عن احلد األدىن املطلوب يف 

 د حيث يُطلب من الدول املتعّلقة بعمليات الصــــــــــــــي 1-4-8شــــــــــــــروط العمل واخلدمة". وتعقبها املادة بذلك فيما يتعلق ب
 "أن تكفل ممارسة عمليات الصيد مع توجيه االهتمام الواجب لسالمة الصيادين".

 
 ويُعترب صــــــــــــــيـــد األمســـاك أشــــــــــــــــد املهن خطورة يف العـــامل حيـــث أن عـــدد حـــاالت الوفـــاة يف هـــذا القطـــاع يزيـــد  -2

وقد أبرزت اللجنة مراراً  حالة وفاة لكل مائة ألف صــــــّياد يف الســــــنة). 80(مما يعادل  1حالة يف العام الواحد  24 000عن 
وتكراراً أمهية الســــــــــــــالمة يف البحار يف قطاع مصــــــــــــــايد األمساك ورّحبت بالتعاون الوثيق بني املنظمة ومنظمة العمل الدولية 

، على الرابط القائم بني الســــــــــالمة يف البحر 2014د من األعضــــــــــاء، يف دورة عام واملنظمة البحرية الدولية. وشــــــــــّدد العدي
وأشــــاروا يف هذا الســــياق إىل اتفاقية منظمة  والعمل القســــري وظهور أنشــــطة الصــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.

 .1993كول تورميولينوس لعام بشأن تنفيذ أحكام بروتو  2012وإىل االتفاقية كيب تاون لعام  188العمل الدولية رقم 
 

 االستعراض العالمي للسالمة في البحر في قطاع مصايد األسماك -اثانيً 
 
 ، 2 1153هذه الوثيقة، اليت نشــــــــــرت مؤخراً باعتبارها النشــــــــــرة الدورية ملصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية رقم  -3

األمساك، مع الرتكيز بشــــكل خاص على قطاع مصــــايد األمساك هي اســــتعراض عاملي للســــالمة يف البحر يف قطاع مصــــايد 
 الصـــــــــغري النطاق يف البلدان النامية. وهي تنظر، ضـــــــــمن مجلة القضـــــــــايا األخرى ذات الصـــــــــلة بالســـــــــالمة، يف ما هو قائم 
من تشـــــــريعات وتدابري إلدارة مصـــــــايد األمساك وتســـــــجيل للبيانات. ومت احلصـــــــول على املعلومات املقدمة من الدراســـــــات 
وحلقات العمل اليت نظمتها املنظمة واملنظمات واملؤســــســــات األخرى، إضــــافة إىل املعلومات والتشــــريعات واإلحصــــاءات 
القطرية. وتنظم هذه الوثيقة، باتباع كٍل من االســـــتعراضـــــات العاملية واإلقليمية، حبســـــب األقاليم. وتنظر الوثيقة يف األقاليم 

 والبلدان التالية:
 

كولومبيا واملكســــــــــــــيك وإكوادور وغرينادا وكوســــــــــــــتاريكا و  األرجنتني وبليز وبريوالبحر الكارييب (أمريكا الالتينية  •
 ؛)والسلفادور

 ؛)توفالو وتونغا وساموا وفيجي وكرييبايتوجزر احمليط اهلادئ ( •
 )؛و (اهلند)وملديف وميامنار والية تاميل ناد إندونيسيا وتايلند وسري النكاوجنوب شرق آسيا ( •

                                                      
 .1999ديسمرب/كانون األول  17-13االجتماع الثالثي األطراف عن السالمة والصحة يف قطاع الصيد، جنيف،   1
 ./2SBD./2018COFIانظر الوثيقة   2
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 )؛سيشيل وكينيا ومدغشقر وموريشيوسو  جزر القمر ومجهورية تنزانيا املتحدةاحمليط اهلندي (وجنوب غرب  •
وكوت ديفوار  والكامريونتوغو والســـــــنغال وســـــــرياليون وغامبيا وغينيا بيســـــــاو وغينيا وكابو فردي وأفريقيا الغربية ( •

 .)وموريتانيا

 
 ومن املتوقع أن تكون هذه الوثيقة مفيدة بالنســــــــــــــبة إىل املنظمات الدولية واإلقليمية يف حتديد األقاليم والبلدان  -4

 من أجل تنفيذ مشاريع هتدف إىل حتسني السالمة يف البحر يف قطاع مصايد األمساك.
 

 بشأن تنفيذ أحكام بروتوكول توريمولينوس  2012اتفاق كيب تاون لعام  -اثالثً 
 المتعلق باتفاقية توريمولينوس الدولية لسالمة سفن الصيد  1993لعام 

 (اتفاقية كيب تاون) 1977لعام 
 
 شــــــــــــهرا من التاريخ الذي أعربت  12، حيز النفاذ بعد 2012ســــــــــــيدخل اتفاقية كيب تاون، الذي اعتمد يف عام  -5

 مرتاً واليت تعمل يف أعايل البحار  24دولة على األقل، ال يقل فيها العدد اإلمجايل لســــــــــــــفن الصــــــــــــــيد اليت طوهلا  22 فيه
 ، حظي االتفاق مبصــــــــــــــادقة تســــــــــــــع دول 2018مارس/آذار  20ســــــــــــــفينة، عن موافقتها على االلتزام به. ويف  3 600عن 

سـفينة  1 144، متلك )فيس وفرنسـا والكونغو والنرويج وهولنداالدامنرك وسـانت كيتس ونيو  أملانيا وآيسـلندا وجنوب أفريقيا(
 مرتاً وأكثر. 24صيد يبلغ طوهلا 

 
، اعتمدت مجعية املنظمة البحرية الدولية يف دورهتا التاســــــعة والعشــــــرين، القرار 2015ويف ديســــــمرب/كانون األول  -6

A.1107)29 حيز النفاذ وتطبيقه، والذي: 2012) بشأن دخول اتفاق كيب تاون لعام 
 

 حيّث احلكومات على النظر يف قبول االتفاق يف أقرب فرصة ممكنة؛ •
يدعو احلكومات اليت تواجه صعوبات يف عملية االنضمام كطرف إىل االتفاق إىل إبالغ املنظمة بظروفها، ليتم و  •

 النظر يف اختاذ إجراءات مناسبة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة الفنية الالزمة؛ 
اختاذ اإلجراءات الالزمة حسبما يطلب إىل جلنة السالمة البحرية استعراض حالة دخول االتفاق حيز النفاذ، و و  •

 تراه مناسباً يف ضوء هذا االستعراض؛
يطلب إىل األمني العام اختاذ أي تدابري إضافية مماثلة، حبسب االقتضاء، من أجل مساعدة احلكومات األعضاء و  •

 يف عملية االنضمام كطرف إىل االتفاق وتنفيذه.
 
صـــايد األمساك، من املتوقع أن يصـــبح اتفاق كيب تاون أيضـــاً وعالوة على حتســـني الســـالمة يف البحر يف قطاع م -7

ل بـالتـايل االتفـاق بشــــــــــــــأن التـدابري اليت تتخـذهـا دولـة املينـاء، أداة مفيـدة ملكـافحـة الصــــــــــــــيـد غري القـانوين  ، نظراً وأن يكمـّ
 إىل أن سفن الصيد اليت تندرج ضمن نطاق االتفاق ستخضع لرقابة دولة امليناء.
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بحرية الدولية احلصــــول ، وافقت املنظمة على طلب املنظمة ال2012ويف أعقاب اعتماد اتفاق كيب تاون يف عام  -8
ليه. وحىت اليوم، ُعقدت ععلى املســـــاعدة يف بلورة وعقد حلقات عمل إقليمية بشـــــأن تطبيق اتفاق كيب تاون واملصـــــادقة 

 .كوستاريكا واملغربكوت ديفوار و و ك وجنوب أفريقيا إندونيسيا وبليز وبريو وجزر كو هذه احللقات الدراسية يف 
 
صــــة واملعنية  -9 صــــة املشــــرتكة بني املنظمة ومنظمة البحرية الدولية املخصــــّ وخالل الدورة الثالثة جملموعة العمل املخصــــّ

نظمة البحرية ، اليت انعقدت يف املقر الرئيســــي للم3بالصــــيد غري القانوين واملســــائل ذات الصــــلة (جمموعة العمل املشــــرتكة) 
، أعرب املشاركون عن قلق بالغ 2015نوفمرب/تشرين الثاين  18إىل  16الدولية يف لندن، اململكة املتحدة، خالل الفرتة من 

 ، ورفعوا توصيات بأن:2012إزاء بطء وترية قبول اتفاق كيب تاون لعام 
 

يم أحداث دولية، ال سيما مبشاركة تواصل أمانة املنظمة البحرية الدولية، بالتعاون مع أمانة املنظمة، النظر يف تنظ •
حيز النفاذ على  2012الدول اليت متلك أســــــــــــاطيل صــــــــــــيد كبرية، للنظر بتمّعن يف دخول اتفاق كيب تاون لعام 

 ة إىل بناء القدرات؛ البحرية الدولية الرامي املستوى الفين ومستوى اختاذ القرارات ودعم جهود املنظمة
 قليميـة املعنيـة املعلومـات تتشـــــــــــــــاطر أمـانتـا املنظمـة واملنظمـة البحريـة الـدوليـة ودوهلمـا األعضـــــــــــــــاء واملنظمـات اإلو  •

 صــــــــــــــك حّيز ، مـا قـد يـدعم دخول ال2012عن العمليـات اخلـاصــــــــــــــة بـاالنضــــــــــــــمـام إىل اتفـاق كيـب تـاون لعـام 
  النفاذ ويُيّسره؛

 ط التوجيهية الصــــــــــــــادرة تقوم املنظمة البحرية الدولية واملنظمة بدعوة الدول األعضــــــــــــــاء إىل اســــــــــــــتخدام اخلطو و  •
نفيذ اجلزء باء من املدونة عن املنظمة ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية بشــــــــــــــأن املســــــــــــــاعدة على ت

ة يف ســــياق اتفاق كيب راً إىل أ�ا مفيدواخلطوط التوجيهية الطوعية وتوصــــيات الســــالمة، حســــب االقتضــــاء، نظ
 .2012تاون لعام 

 
شـــــــــرتكة تقريراً عن نتائج موأوصـــــــــت جمموعة العمل املشـــــــــرتكة بأن ترفع املنظمة واملنظمة البحرية الدولية بصـــــــــورة  -10
ية لكتا املنظمتني، بدءًا بتقرير اال جتماعاال جتماع الثالث جملموعة العمل لكي تنظر فيها بالتفصــــــــــــــيل األجهزة الرئاســــــــــــــ

، بنتائج االجتماع 2016وليو/متوز املشـــــــــــرتكة. وقد أحيطت جلنة مصـــــــــــايد األمساك، يف دورهتا الثانية والثالثني املعقودة يف ي
 عام بعمل جمموعة العمل.الثالث جملموعة العمل املشرتكة، ورّحبت بشكل 

 
ة وجلنة الســــــــــــــالمة البحرية اللتان ووافقت جلنتان تابعتان للمنظمة البحرية الدولية، ومها جلنة محاية البيئة البحري -11

نتائج االجتماع الثالث جملموعة  ، على التوايل، عند النظر يف2016اجتمعتا يف أكتوبر/تشـــرين األول ونوفمرب/تشـــرين الثاين 
اللجنة الفرعية إلنفاذ صــــــــكوك  شــــــــرتكة، على إحالة تقرير االجتماع الثالث جملموعة العمل املشــــــــرتكة بكامله علىالعمل امل

 البحرية وجلنة السالمة البحرية. املنظمة البحرية الدولية للنظر فيه بشكل مفّصل وتقدمي املشورة إىل جلنة محاية البيئة
 

 يف دورهتــا جنــة الفرعيــة إلنفــاذ صــــــــــــــكوك املنظمــة البحريــة الــدوليــة، ويف مــا يتعلق بــاتفــاق كيــب تــاون، دعــت الل -12
، كالً من جلنة محاية البيئة البحرية وجلنة الســــــــالمة البحرية 2017ســــــــبتمرب/أيلول  29إىل  25اليت انعقدت خالل الفرتة من 

                                                      
صيد املنظمة البحرية الدولية املخّصصة واملعنية بالتقرير الدورة الثالثة جملموعة العمل املشرتكة بني املنظمة و  - /8SBD./2016COFIانظر أيضاً الوثيقة   3

 غري القانوين واملسائل ذات الصلة.
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. وســــــــــــــتنظر جلنة محاية البيئة 4يف تقرير اللجنة الفرعية  اإىل اختاذ إجراءات بشــــــــــــــأن عدد من البنود، ميكن اإلطالع عليه
 ) وجلنة الســـــــالمة البحرية يف دورهتا التاســـــــعة والتســـــــعني 2018أبريل/نيســـــــان  13 - 9البحرية يف دورهتا الثانية والســـــــبعني (

 ) على التوايل يف هذه اإلجراءات.2018مايو/أيار  25 - 16(
 

 االتفاقية الدولية المتعلقة بمعايير تدريب طواقم سفن الصيد  -رابًعا
 )1995(االتفاقية الدولية لعام  1995وإصدار تراخيصهم لعام 

 
دىن من التدريب الذي حتتاج ، اليت حتّدد متطلبات إصدار الرتاخيص واحلد األ1995دخلت االتفاقية الدولية لعام  -13

 .2012سبتمرب/أيلول  29النفاذ يف  مرتًا أو أكثر، حيز 24إليه طواقم سفن الصيد العابرة للبحار العالية اليت يبلغ طوهلا 
 وتشارك املنظمة  .2018ستهدفة هي وبدأت املنظمة البحرية الدولية مؤخرًا استعراضها الشامل لالتفاقية، وسنة اإلجناز امل

أن تبدأ املنظمة البحرية الدولية، يف هذا العمل. وقد أوصت جمموعة العمل املشرتكة املذكورة أعاله، يف دورهتا الثالثة، ب
ذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية، وبالتعاون مع منظمة األغ1995ق االتفاقية الدولية لعام استناداً إىل نتائج استعراض ملح

 سفن الصيد  استعراض الوثيقة الصادرة عن هذه املنظمات الثالث بشأن التوجيهات اخلاصة بتدريب طواقم
 وإصدار تراخيصهم.

 
درة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية والوثيقة الصــــــــــا 1995ويف ما يتعلق باالتفاقية الدولية لعام  -14

واملنظمة البحرية الدولية بشــأن التوجيهات اخلاصــة بتدريب طواقم ســفن الصــيد وإصــدار تراخيصــهم، دعت اللجنة الفرعية 
 اذ إجراءات إلنفـاذ صــــــــــــــكوك املنظمـة البحرية الدوليـة كًال من جلنـة محاية البيئـة البحرية وجلنـة الســــــــــــــالمة البحرية إىل اختـ

. وســــتنظر جلنة الســــالمة البحرية يف دورهتا التاســــعة 5يف تقرير اللجنة الفرعية  ابشــــأن عدد من البنود، ميكن اإلطالع عليه
 ) يف هذه اإلجراءات.2018مايو/أيار  25 - 16والتسعني (

 
 ) 188(رقم  2007اتفاقية العمل في قطاع صيد األسماك،  -خامًسا

 العمل الدوليةالصادرة عن منظمة 
 

 ) 188(رقم  2007اك، اعتمــد مؤمتر العمــل الــدويل ملنظمــة العمــل الــدوليــة اتفــاقيــة العمــل يف قطــاع صــــــــــــــيــد األمســ -15
د من حيث احلد األدىن وترمي هذه االتفاقية إىل ضمان ظروف عمل الئقة للصيادين على منت سفن الصي .2007يف عام 

الصــــــــحة؛ والرعاية الطبية  اخلدمة؛ والغذاء والســــــــكن؛ والســــــــالمة املهنية ومحايةمن متطلبات العمل على متنها؛ وشــــــــروط 
عو منظمة العمل الدولية إىل التماس والضــمان االجتماعي. كما اعتمد مؤمتر العمل الدويل قراراً بشــأن رقابة دولة امليناء يد

 اخلربات الفنية اليت تتمتع هبا املنظمة وجهات معنية أخرى هبذا الشأن.
                                                      

وك املنظمة البحرية الدولية، والسيما تقرير الدورة الرابعة لللجنة الفرعية إلنفاذ صك - /12SBD./2018COFIيشار يف هذا الصدد إىل الوثيقة   4
 .2-15و 5-3-47-14و 6-2-47-14والفقرات  27-14و 26-14الفقرتان 

ية الدولية، والسيما تقرير الدورة الرابعة لللجنة الفرعية إلنفاذ صكوك املنظمة البحر  - /12SBD./2018COFIيشار يف هذا الصدد إىل الوثيقة   5
 .2-15و 4-4-47-14، والفقرتان 29-14و 28-14الفقرتان 
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 اريخ املصـــــــادقة عليها من ت شـــــــهراً  12، أي بعد 2017نوفبمر/تشـــــــرين الثاين  16ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف  -16

اقية عشـــــــر دول ، صـــــــادقت على االتف2016أبريل/نيســـــــان  2من جانب عشـــــــرة أعضـــــــاء، مثاين منها دول ســـــــاحلية. ويف 
 .نيا واملغرب والنرويج)فرنسا والكونغو وليتواو  األرجنتني وإستونيا وأنغوال والبوسنة واهلرسك وجنوب أفريقيا(
 

 المؤتمر الدولي الخامس للسالمة والصحة في قطاع صيد األسماك  -سادًسا
 (المؤتمر الخامس)

 
امس) يف ســـــــانت جونز ســـــــينعقد املؤمتر الدويل اخلامس للســـــــالمة والصـــــــحة يف قطاع صـــــــيد األمساك (املؤمتر اخل -17

 .2018يونيو/حزيران  13إىل  10نيوفاوندالند والبرادور، كندا، خالل الفرتة من 
 

وكذلك قضــــايا جاري وتشــــمل املواضــــيع الرئيســــية للمؤمتر اخلامس مواضــــيع عن الســــالمة والصــــحة يف الصــــيد الت -18
أن يتضـــــــــمن جدول  ومن املتوقع الصـــــــــحة والســـــــــالمة املهنيتني ذات الصـــــــــلة برتبية األحياء املائية وجتهيز األغذية البحرية.

، وتقييمات لإلجراءات األعمال دراســـــــات تتعلق بالســـــــالمة والصـــــــحة املهنيتني، تســـــــّلط الضـــــــوء على التعاون مع القطاع
مة وإدارة مصـــــايد األمساك، واقية، مثل أجهزة التعومي الشـــــخصـــــية، وعالقات الســـــالاملتخذة، والتحســـــينات على املعدات ال

 واآلثار االقتصادية للسالمة والصحة املهنيتني.
 

  من البلدان النامية.خبرياً  15وتشرتك املنظمة يف رعاية املؤمتر اخلامس من خالل دعم مشاركة ما يصل إىل  -19
 

 الصيادينالموقع الشبكي لسالمة  -سابًعا
 

عاملي حول الســالمة يف البحر يف مصــايد األمساك الصــغرية النطاق يف البلدان  مشــروعقامت املنظمة، من خالل  -20
، بإعداد املوقع الشبكي "لسالمة الصيادين" الذي يشّكل اليوم بوابة رئيسية للحصول MUL/200GCP/GLO/( 6(النامية

 البحر مع الرتكيز على الصــــــيادين وســــــفن الصــــــيد. وميكن دخول املوقع، على مواد ذات نوعية جيدة بشــــــأن الســــــالمة يف 
الذي تســـــــــــتضـــــــــــيفه املنظمة وتديره جمموعة خمتارة من اخلرباء (مبا يف ذلك خرباء من منظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية 

 http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen: الدولية)، على العنوان التايل
 

                                                      
 .حظي هذا املشروع بدعم كٍل من الوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية واملنظمة البحرية الدولية واإلدارة البحرية السويدية  6


