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 األسماك مصايد لجنة
 الدورة الثالثة والثالثون

 2018يوليو/تموز  13-9روما، 

 ةواإلقليمي ةالمرتجع: آخر المستجدات العالميوالمصيد  صيد العرضيمال

     

 موجزال
توفر هذه الوثيقة معلومات عن عمل منظمة األغذية والزراعة احلايل يف ما يتعلق مبعاجلة قضــــــــــــــايا املصــــــــــــــيد  

املرجتع، من حيث صـــلتها بإدارة مصـــايد األمساك، وعمليات وممارســـات صـــيد األمساك، وســـبل العيش املصـــيد العرضـــي و 
 بتنفيذ صيد العرضي واحلد من املصيد املرجتع. وتقوم املنظمة حالياً املستدامة، دعماً للخطوط التوجيهية الدولية إلدارة امل

 األنشطة التالية:
 

تلف لتوفري النطاق العاملي احملدث حلجم ومعدل املصــــــــــيد املرجتع يف خمتقييمات عاملية للمصــــــــــيد املرجتع  •
مصـــــايد األمساك، واجتاهات االرجتاع، لتســـــليط الضـــــوء على قضـــــايا إدارة مصـــــايد األمساك واملمارســـــات 

 املرتبطة باملصيد املرجتع.
جتع والتأثريات ملر ااملصــيد صــيد العرضــي و املللتخفيف من  بشــباك اجلرّ أفضــل املمارســات يف جمال الصــيد  •

 . شباك اجلرّ تستخدم  أكثر استدامة اجلانبية على قاع البحار وغريها، حنو مصايد أمساك
وســـــائل وأســـــاليب للتخفيف من املصـــــيد العرضـــــي وما يرتبط به من نفوق الثدييات البحرية يف مصـــــايد  •

 والتنوع البيولوجي.األمساك وتربية األحياء املائية، حلماية األنواع البحرية املعرضة للخطر 
، وتدابري للحّد من معّدات الصــــــيد املرتوكة أو املفقودة اخلطوط التوجيهية بشــــــأن وســــــم معّدات الصــــــيد •

والنفوق بســــــــبب الصــــــــيد غري املقصــــــــود املرتبط هبذه املعدات املرتوكة أو املفقودة أو املهملة، ، املهملة أو
 نظيم.وكذلك احلد من الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون ت
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لث املرجاين شــــباك اجلّر يف املثاليت تســــتخدم اســــرتاتيجيات إلدارة املصــــيد العرضــــي يف مصــــايد األمساك  •
، لتعزيز األطر املؤسسية وتعزيز القدرة على إدارة مصايد )REBYC-II CTI( ومياه جنوب شرق آسيا

 األمساك وتوفري مستوى أفضل من التواصل والتوعية وتقاسم املعارف.
التينية اجلّر يف أمريكا الشـــــباك اك اليت تســـــتخدم املســـــتدامة للمصـــــيد العرضـــــي يف مصـــــايد األمساإلدارة  •

 اليت، لتحســـــــني األطر املؤســـــــســـــــية والتنظيمية ملصـــــــايد األمساك )REBYC-II LAC( والبحر الكارييب
تعزيز سـبل و شـباك اجلر، وتعزيز إدارة املصـيد العرضـي وممارسـات الصـيد بشـباك اجلّر املسـؤولة، تسـتخدم 

 علومات لفوائد طويلة األمد يف املنطقة.العيش املستدامة واملنصفة، ونشر امل
 
شـــــــأن إدارة املصـــــــيد بوعلى الرغم من التقدم احملرز حىت اآلن، يوصـــــــى بزيادة العمل لتنفيذ اخلطوط التوجيهية  

 العرضي واحلد من املصيد املرجتع بشكل أكثر فعالية من خالل ما يلي، من بني أمور أخرى: 
 

زيادة املســـــــاعدة التقنية لدعم وضـــــــع بروتوكوالت جلمع البيانات، ومجع البيانات عن املصـــــــيد العرضـــــــي  •
 جم.املرجتع، وخاصة يف الدول النامية ومصايد األمساك الصغرية احلاملصيد و 

يــــد من اجلهود للتحقيق يف األســــــــــــــبــــاب واحلوافز والتــــدابري غري التحفيزيــــة املرتبطــــة بــــاعتمــــاد بــــذل املز  •
تكنولوجيات التخفيف من املصيد العرضي واملصيد املرجتع، واعتماد اسرتاتيجيات لتطبيق التكنولوجيات 

 اليت أثبتت جدواها.
لقة ئي وســـــبل العيش، والوســـــائل واآلليات املتعإجراء حبوث عن تأثري املصـــــيد العرضـــــي على األمن الغذا •

 بالفرص البديلة لتوليد الدخل، مبا يف ذلك استخدام املصيد العرضي املستدام واملصيد املرجتع.
بذل املزيد من جهود بناء القدرات لدعم االختبار امليداين وشرح تكنولوجيات احلد من املصيد العرضي  •

 إلدارة املصـــــيد العرضـــــي، وتنويع ســـــبل العيش لضـــــمان فرص العملواملصـــــيد املرجتع، والتخطيط الفعال 
 الالئق والدخل.

بذل اجلهود لوضع خطوط توجيهية ألفضل املمارسات واالسرتاتيجيات إلدارة معدات الصيد املختلفة،  •
ســــــــــــيما أنواع املعدات ومصــــــــــــايد األمساك ذات املعدالت املرتفعة من املصــــــــــــيد املرجتع أو املهدر من  وال

 املأكوالت البحرية.
 
ويســـــــاهم عمل منظمة األغذية والزراعة بشـــــــأن املصـــــــيد العرضـــــــي واملصـــــــيد املرجتع، على الصـــــــعيدين العاملي  

حفظ احمليطات (  14) واجلوع(القضاء على  2الفقر) والقضاء على ( 1ف التنمية املستدامة اهدأواإلقليمي، يف حتقيق 
جبميع أنواعه بدرجة كبرية، مبا يف ذلك  ي(احلد من التلوث البحر  1-14 املقاصــــــدو )، واســــــتخدامها على حنو مســــــتدام

(إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والســـــــــــــاحلية على حنو مســـــــــــــتدام ومحايتها، من أجل جتنب  2-14و احلطام البحري)
(القضــــــــاء على الصــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وممارســــــــات الصــــــــيد  4-14حدوث آثار ســــــــلبية كبرية) و

 املدمرة).
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 معلومات أساسية –أوالً 
 
ضـــــــــــرورة إيالء العناية الواجبة للتعاطي بشـــــــــــكل ) على 2012أكدت جلنة مصـــــــــــايد األمساك يف دورهتا الثالثني ( -1

متكامل مع املصــــــــــيد العرضــــــــــي واملصــــــــــيد املرجتع يف عمليات تقييم الصــــــــــون واإلدارة ملوارد مصــــــــــايد األمساك، باتباع �ج 
ات األخرى واملنظمإيكولوجي. وملعاجلة هذه القضــايا، تواصــل منظمة األغذية والزراعة بنشــاط مبادرات التعاون مع الدول 

أن تقييم مســـتوى املصـــيد املرجتع، واختبار وتنفيذ تدابري إدارة املصـــيد العرضـــي واحلد من املصـــيد املرجتع على املســـتويني بشـــ
 العاملي واإلقليمي.

 
ويســــــاهم عمل املنظمة يف مواجهة املصــــــيد العرضــــــي واملصــــــيد املرجتع يف حتقيق أهداف التنمية املســــــتدامة التالية  -2

 ، وال سيما:ومقاصدها
 

 على الفقر. ، القضاء1هدف التنمية املستدامة  •
 على اجلوع.التام ، القضاء 2هدف التنمية املستدامة  •
احلد من  1-14 املقصد، وال سيما واستخدامها على حنو مستدام حمليطاتحفظ ا، 14هدف التنمية املستدامة  •

إدارة النظم اإليكولوجية  2-14 املقصدجبميع أنواعه بدرجة كبرية، مبا يف ذلك احلطام البحري، و  يالتلوث البحر 
القضاء  4-14 دواملقصالبحرية والساحلية على حنو مستدام ومحايتها، من أجل جتنب حدوث آثار سلبية كبرية، 

على الصـــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وممارســـــات الصـــــيد املدمرة، واســـــتعادة األرصـــــدة الســـــمكية يف 
 وقت ممكن. أقصر

 
 العالميةاإلجراءات  –ثانياً 

 
 تقييم المصيد المرتجع على الصعيد العالمي

 
يشــــــكل املصــــــيد العرضــــــي واملصــــــيد املرجتع هتديداً لالســــــتدامة يف قطاع مصــــــايد األمساك من خالل إحلاق نفوق  -3
ة الثالثون وبالتايل، اقرتحت الدور  الغذائي وســـــــــبل عيش اجملتمعات الســـــــــاحلية على املدى الطويل. مربر له يهدد األمن ال

إيالء العناية الواجبة للتعاطي بشكل متكامل مع املصيد العرضي واملصيد املرجتع مواصلة )، 2012للجنة مصايد األمساك (
نظمة أنه من ويف هذا الســــــياق، تعترب امل يف عمليات تقييم الصــــــون واإلدارة ملوارد مصــــــايد األمساك، باتباع �ج إيكولوجي.

ملهم احلصــــول على معلومات حمدثة عن أداء مصــــايد األمساك على املســــتوى العاملي يف ما يتعلق باحلد من املصــــيد املرجتع ا
يف تنفيذ مشــــــــــــروع يرمي إىل إجراء  2015وفقدان املأكوالت البحرية. وبالتايل، شــــــــــــرعت منظمة األغذية والزراعة يف عام 

 تقييمها العاملي الثالث للمصيد املرجتع.
 
 "ك على حدةمصـــــيدة من مصـــــايد األمساويتبع تقييم املنظمة العاملي الثالث للمصـــــيد املرجتع النهج نفســـــه لكل " -4

وتشــــــــــمل الدراســــــــــة احلالية بيانات معدالت املصــــــــــيد املرجتع املتاحة  يف التقييم الثاين.) Kelleher )2005الذي اعتمده 
للجمهور واليت مت إصــــدارها خالل الســــنوات العشــــرين املاضــــية لتحديد خط األســــاس لســــلســــلة زمنية للمصــــيد املرجتع يف 
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�ج النظام من  1ة مصايد األمساك البحرية على املستوى العاملي من أجل رصد حالة واجتاهات إدارة املصيد املرجتع (اخلطو 
اإليكولوجي لدورة إدارة مصـــــــايد األمساك). وباإلضـــــــافة إىل ذلك، وضـــــــعت هذه الدراســـــــة اجلديدة قاعدة بيانات جديدة 

 2010خالل الفرتة  )FishStat J(قاعدة بيانات املنظمة إلنتاج املصـــيد العاملي  من اإلنزال ملصـــايد األمساك تضـــم بيانات
مساك حول العامل، وقاعدة بيانات املصـــــــــيد األ من مصـــــــــايد 2 000اإلنزال ألكثر من  واليت ختصـــــــــص عمليات 2014إىل 

املرجتع. كما يوفر املشــــروع طريقة مفصــــلة يتم اســــتخدامها لتقدير معدالت املصــــيد املرجتع على الصــــعيد العاملي، مما جيعل 
 هذا التقييم العاملي شفافا وقابال للتكرار.

 
املشــــروع أيضــــاً قائمة من التدابري إلدارة املصــــيد العرضــــي واحلد من املصــــيد املرجتع، ّمجع هذا وعالوة على ذلك،  -5

فضـــــال عن وصـــــف القضـــــايا ذات الصـــــلة (أي النفوق ما قبل الصـــــيد وما بعد االرجتاع) ، وهي تعد أســـــاســـــية إلدارة هذه 
ع املعرضــــــة للخطر ملرجتع لألنوا القضــــــية احلرجة بطريقة فعالة. كما يتضــــــمن التقرير فصــــــًال عن املصــــــيد العرضــــــي واملصــــــيد ا

 واملهددة واحملمية، ويقدم نظرة عامة حمدثة هلذا البعد احملدد لقضية املصيد العرضي واملصيد املرجتع.
 
 النصــف الثاين فنية عن مصــايد األمساك يفكوثيقة   وســيتم نشــر التقرير اجلديد عن التقييم العاملي ملصــايد األمساك -6

لعاملي الوراد ا توفري منشور عنها خالل دورة جلنة مصايد األمساك. وميثل تقدير املصيد املرجتع، ولكن سيتم 2018من عام 
يف هذا التقرير ناجتاً ملبادرة املنظمة اجلارية اليت تركز على نطاق املصـــيد املرجتع، واالجتاهات يف قضـــايا املصـــيد املرجتع وإدارة 

أن  ملرجتع. ومع ذلك، فإنه ينبغي عند قراءة هذا التقرير اجلديد وتفســــــريهمصــــــايد األمساك، واملمارســــــات املرتبطة باملصــــــيد ا
شرح موضوع تقريبية، بوجه عام، مبا أن هذه التقييمات وسيلة مبسطة للغاية ل عيؤخذ يف االعتبار أن تقييمات املصيد املرجت

 شديد التعقيد.
 

 أفضل الممارسات في مجال الصيد بشباك الجرّ 
 
نظمت منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع جامعة واشــــــنطن (الواليات املتحدة األمريكية) ثالث حلقات عمل  -7

بشأن "استخدام أفضل العلوم املتاحة يف تطوير وتعزيز أفضل املمارسات لعمليات  2017و 2014للخرباء يف الفرتة ما بني 
د بشــباك بحر على املســتوى العاملي، ولوضــع أفضــل املمارســات للصــيالصــيد بشــباك اجلّر" لتقييم أثر شــباك اجلّر يف قاع ال

)، وأمريكا الالتينية والبحر 2014اجلّر. وغطت حلقات العمل ثالثة جماالت رئيســـية: جنوب آســـيا وجنوب شـــرق آســـيا (
 اجلّر يف). ومع أن حلقات العمل أولت االهتمام بشــكل أســاســي ألثر الصــيد بشــباك 2017)، وأفريقيا (2016الكارييب (

دابري أفضــــل العديد من تقاع البحار، فإنه متت مناقشــــة املصــــيد العرضــــي واملصــــيد املرجتع أيضــــاً. وحددت حلقات العمل 
املمارسات اليت قد حتّد أو تقلل من أثر الصيد بشباك اجلّر، مبا يف ذلك تصميم وتشغيل املعدات، والتحكم املكاين، وأثر 

قات العمل جمموعة من مقاييس األداء لتدابري اإلدارة واملمارســـــات الصـــــناعية اليت احلصـــــص، ومراقبة اجلهد. ووضـــــعت حل
 املختلفة. النهجتقارن فعالية 

 
ومت اإلقرار بأن تعريف أفضـــل ممارســـات الصـــيد بشـــباك اجلّر قد خيتلف باختالف املوقع أو اإلقليم أو البلد، وقد  -8

يتغري حبسب الظروف السائدة. ولذلك، جيب أن تكون اخلطوط التوجيهية ومقاييس األداء مرنة، وجيب أن تراعي جمموعة 
هية واالقتصــادية. وأوصــي بضــرورة مواصــلة العمل لوضــع اخلطوط التوجيواســعة من العوامل البيولوجية والتقنية واالجتماعية 
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املعنية بأفضــل ممارســات الصــيد بشــباك اجلّر لدعم مدونة الســلوك لدى منظمة األغذية والزراعة بشــأن الصــيد الرشــيد. وترد 
 .COFI/2018/inf.27معلومات أكثر تفصيًال يف الوثيقة 

 
 صايد األسماك وتربية األحياء المائيةالمصيد العرضي للثدييات البحرية في م

 
أعرب أعضــــاء املنظمة خالل الدورات األخرية للجنة مصــــايد األمساك عن قلقهم إزاء املصــــيد العرضــــي للثدييات  -9

البحرية. وبالتايل، عقدت املنظمة حلقة عمل للخرباء بشــــــــأن الوســــــــائل واألســــــــاليب للحد من نفوق الثدييات البحرية يف 
يف روما، الســــــــــــــتعراض نتائج حلقات العمل  2018مارس/آذار  23إىل  20، من وتربية األحياء املائيةعمليات الصــــــــــــــيد 

الدولية األخرية املعنية بالثدييات البحرية. وقيمت حلقة العمل اجلدارة النســـبية ملختلف االســـرتاتيجيات والتدابري الرامية إىل 
يســـية، الفنية الرئ بعض املخرجات التخفيف من املصـــيد العرضـــي والنفوق الالحق للثدييات البحرية. وأنتجت حلقة العمل

مبا يف ذلك جدول يلخص تقنيات ختفيف املصـــيد العرضـــي للثدييات البحرية عرب خمتلف األنواع ومبختلف أنواع املعدات، 
 ومشروع أداة صنع قرار (بنية متشعبة الختاذ القرارات) ميكن استخدامها لدعم عمليات صنع القرار يف اإلدارة.

 
نظمة األغذية والزراعة خطوطاً توجيهية تقنية بشـــــــــأن وســـــــــائل ) أن تضـــــــــع م1(وأوصـــــــــت حلقة العمل مبا يلي:  -10

وأســــاليب الوقاية واحلّد من املصــــيد العرضــــي للثدييات البحرية ومعدالت نفوقها يف عمليات الصــــيد وتربية األحياء املائية، 
صيد العرضي ارة املبشأن إدلدعم مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لدى املنظمة، واستكمال اخلطوط التوجيهية الدولية 

) أن تنظر املنظمة يف إنشــــاء آلية لتســــهيل مجع املعلومات عن التنفيذ على املســــتوى العاملي 2(واحلد من املصــــيد املرجتع؛ و
للخطوط التوجيهية التقنية املقرتحة، يف إطار أوســــــــع للخطوط التوجيهية الدولية بشــــــــأن إدارة املصــــــــيد العرضــــــــي واحلد من 

مكية وتربية يف نشـــــــرة حالة املوارد الســـــــ ل جهود الوقاية واحلد من املصـــــــيد العرضـــــــي للثدييات البحريةاملصـــــــيد املرجتع، ومش
) أن تنظر املنظمة يف إنشاء برنامج عاملي لتنمية القدرات لدعم الدول 3(األحياء املائية يف العامل اليت تصدر كل سنتني؛ و

النــاميــة يف تطبيق اخلطوط التوجيهيــة املقرتحــة. ويتوفر التقرير الكــامــل حللقــة العمــل هــذه، مبــا يف ذلــك القــائمــة الكــاملــة 
 .COFI/2018/SBD.19للتوصيات يف وثيقة املعلومات األساسية لدورة جلنة مصايد األمساك 

 
 معّدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة والخطوط التوجيهية بشأن وسم معّدات الصيد

 
، يف املقّر الرئيســـــي 2018فرباير/شـــــباط  9إىل  5عقدت املنظمة مشـــــاورة فنية بشـــــأن وســـــم معدات الصـــــيد من  -11

نظر جلنة وسم معّدات الصيد وأوصت بأن تللمنظمة يف روما. واعتمدت املشاورة الفنية اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن 
كة أو مة للتقليل إىل أدىن حد من تأثري معدات الصـــــــــــيد املرتو مصـــــــــــايد األمساك بإقرارها. وتعترب اخلطوط التوجيهية أداة مه

ة ر املفقودة أو املهملة مبا يف ذلك الصـــــــيد غري املقصـــــــود والصـــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. ويرد تقرير املشـــــــاو 
 .COFI/2018/inf.25الفنية، مبا يف ذلك اخلطوط التوجيهية الطوعية، يف الوثيقة 

 
كما أوصــــت املشــــاورة الفنية أيضــــاً بأن تنظر جلنة مصــــايد األمساك يف وضــــع اســــرتاتيجية عاملية للتصــــدي ملســــألة  -12

صـــود، األغذية من خالل الصـــيد غري املق معدات الصـــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة وآثارها الضـــارة، مبا يف ذلك فقدان
لدول أن تنظر يف وضـــــــع وتنفيذ خطط عمل وطنية للتصـــــــدي ملســـــــألة معدات الصـــــــيد املرتوكة على اوأوصـــــــت بأنه ينبغي 
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املفقودة أو املهملة. ويف هذا الصدد، أعدت املنظمة وثيقة معلومات تقرتح مفهوماً لوضع برنامج "شامل" ملنع وختفيف  أو
). ومن املتوقع أن تدعم COFI/2018/Inf.24(الوثيقة الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة وآثارها الضارة وطأة معدات 

املشاريع يف إطار هذا الربنامج العاملي تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن وسم معدات الصيد، وكذلك تشجيع تنفيذ 
ة أو املفقودة أو املهملة واحلد من معدالت النفوق املهدرة ملوارد تدابري وأدوات أخرى للحد من معدات الصــــــــــــــيد املرتوك

 .COFI/2018/inf.24مصايد األمساك بسبب الصيد غري املقصود. وترد معلومات أكثر تفصيًال يف الوثيقة 
 

 اإلجراءات اإلقليمية –ثالثاً 
 

لمرجاني الجّر في المثلث اشــباك التي تســتعمل اســتراتيجيات إدارة المصــيد العرضــي في مصــايد األســماك 
 )REBYC-II CTI( ومياه جنوب شرق آسيا

 
"اســرتاتيجيات إدارة املصــيد العرضــي يف مصــايد األمساك اليت تســتعمل شــباك اجلّر" يف االســتخدام ســاهم مشــروع  -13

شرق آسيا  يف مياه املثلث املرجاين ومياه جنوب سليمة بشكل أكرباملستدام ملوارد مصايد األمساك ونظم إيكولوجية حبرية 
 عن طريق احلد من املصيد العرضي وتأثري الصيد بشباك اجلّر. وقد مت تنفيذه يف إندونيسيا، وبابوا غينيا اجلديدة، والفلبني،

اء املنفذون مركز . ويشمل الشرك2017مايو/أيار  31و 2011نوفمرب/تشرين الثاين  1، يف الفرتة ما بني وفييت ناموتايلند، 
وارد (إندونيسيا)، ومكتب الثروة السمكية وامل إدارة مصايد األمساكتنمية مصايد األمساك يف جنوب شرق آسيا (تايلند)، و 

املائية (الفلبني)، واإلدارة الوطنية ملصـــــــايد األمساك (بابوا غينيا اجلديدة)، وإدارة مصـــــــايد األمساك (تايلند)، وإدارة مصـــــــايد 
والشــركاء  ة)، وجامعة والية مسار (الفلبني). ومت متويل املشــروع بشــكل مشــرتك من قبل مرفق البيئة العامليييت نامفاألمساك (

 املنفذين والتنفيذيني.
 

) إدارة املوارد وعمليات 2) األطر الســــــياســــــية والقانونية واملؤســــــســــــية؛ (1حيتوي املشــــــروع على أربعة مكونات: ( -14
 2016) التوعية واملعرفة. ووجد التقييم النهائي للمشـــــــــروع يف يوليو/متوز 4املعلومات واالتصـــــــــاالت؛ () إدارة 3الصـــــــــيد؛ (

جات الوطنية املعنية، مما يضمن بقاء املشروع ذات أمهية لالحتياهناك إحساساً قوياً مبلكية املشروع من قبل املؤسسات  إن
درات احتماالت جيدة الستدامة نتائج املشروع، نتيجة لزيادة الق القطرية ذات األولوية. وخلص التقييم نفسه إىل أن هناك

البشــــرية واملؤســــســــية، ووضــــع خطط إلدارة مصــــايد األمساك، وزيادة الوعي واإلحســــاس بامللكية، وحتســــن قبول الصــــيادين 
 القطاعني كات بنيصـــايد األمساك عند التخطيط اإلداري، وتعزيز الشـــرا ملألنظمة اإلدارة، واعتماد �ج النظام اإليكولوجي 

وتوليد الدروس املســــتفادة وأفضــــل املمارســــات للتكرار والتحســــني، وإثبات الفوائد امللموســــة املســــتمدة من العام واخلاص، 
إدارة املصيد العرضي، وإدخال املعدات البديلة، وسبل العيش، وزيادة اإلرادة السياسية واملشاركة من قبل صانعي القرارات 

   البلدان).(مستويات خمتلفة بني
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 وضم املشروع األنشطة التالية: -15
 

البلدان اخلمســــة  يف مجيع اخلطوط التوجيهية الدولية بشــــأن إدارة املصــــيد العرضــــي واحلّد من املصــــيد املرجتعإقرار  •
 هلادئ.اقدمة يف اخلطوط التوجيهية اإلقليمية هليئة مصايد أمساك آسيا واحمليط املسامهات املاملشرتكة يف املشروع، و 

موافقة أصــــــــحاب املصــــــــلحة على خطة إدارة مصــــــــايد أمساك حبر مسار (الفلبني) واعتمادها من قبل الســــــــلطات  •
 .)فييت ناماملختصة. كما مت إعداد خطط إلدارة املصيد العرضي يف ترات (تايلند) وكني جيانغ (

ع البلدان خدم شـــــباك اجلّر يف مجيوضـــــع األطر القانونية والتنظيمية ذات الصـــــلة بإدارة مصـــــايد األمساك اليت تســـــت •
 اخلمسة.

؛ وإجراء تقييم يت ناموفيتنفيذ الدراســــــــــات االجتماعية واالقتصــــــــــادية يف الفلبني، وبابوا غينيا اجلديدة، وتايلند،  •
 املعدلة على الدخل يف تايلند.ألثر معدات الصيد بشباك اجلّر 

مات عن ة لتبادل املعلومات للحصـــــول على معلو إنشـــــاء موقع على شـــــبكة اإلنرتنت وتطويره ليصـــــبح آلية إقليمي •
  )./http://rebyc-cti.orgإدارة املصيد العرضي يف مصايد األمساك اليت تستخدم شباك اجلّر (

صـــــــــايد األمساك للقادة والرؤســـــــــاء التنفيذيني وصـــــــــانعي القرار؛ وترمجة املواد ملإعداد مواد �ج النظام اإليكولوجي  •
 صايد األمساك إىل اللغة التايالندية والفيتنامية. ملاألساسية لنهج النظام اإليكولوجي 

 ملخصات السياسات على املستوى القطري، استنادا إىل نتائج املشروع والدروس املستفادة. •
أن أجهزة للحد من املصيد العرضي والتدابري اإلدارية األخرى، حضرها القطاع اخلاص تنظيم أحداث تدريبية بش •

 .واملنظمات غري احلكومية واحلكومات (مستويات خمتلفة بني البلدان)
 نشــــــــــــــرة عـــامـــة بشــــــــــــــــأن االقتصــــــــــــــــاديـــات االجتمـــاعيـــة ملصــــــــــــــــايـــد األمســـاك اليت تســــــــــــــتخـــدم شــــــــــــــبـــاك اجلّر:  •

Siar, S.V.، Suuronen, P. وGregory, R. (Eds.) 2017 . االقتصــــاديات االجتماعية ملصــــايد األمساك
. 50اليت تســـــــــتخدم شـــــــــباك اجلّر. منظمة األغذية والزراعة. إجراءات مصـــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية رقم 

 www.fao.org/3/a-i7812e.pdf 237روما، إيطاليا، ص.

 تســــتخدم شــــباك الجّر في أمريكا الالتينيةاإلدارة المســــتدامة للمصــــيد العرضــــي في مصــــايد األســــماك التي 
 )REBYC-II LACوالبحر الكاريبي (

 
 2015مت إطالق هذا املشـــــــروع اإلقليمي املشـــــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومرفق البيئة العاملية يف يوليو/متوز  -16

. وهو يشـــــمل أصـــــحاب املصـــــلحة من ســـــتة بلدان يف أمريكا الالتينية والبحر 2020وســـــيتم االنتهاء منه يف يونيو/حزيران 
الكارييب (الربازيل، وكولومبيا، وكوستاريكا، واملكسيك، وسورينام، وترينيداد وتوباغو). ويعد املشروع جزءا من التزام املنظمة 

من خالل الشـــراكات  املرجتع، ويتم تنفيذه بتنفيذ اخلطوط التوجيهية الدولية بشـــأن إدارة املصـــيد العرضـــي واحلد من املصـــيد
مع املؤسسات احلكومية والصيادين، والعاملني يف جمال األمساك، ومالكي السفن، واجلامعات احمللية ومؤسسات البحوث، 

على أربعة مكونات؛  REBYC-II LACواألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك، واملنظمات غري احلكومية. وحيتوي مشروع 
   ناه بعض اإلجنازات اليت مت حتقيقها يف كل من املكونات:وترد أد
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القاعية واإلدارة املشرتكة  شباك اجلرّ  /اليت تستخدميبات املؤسسية والتنظيمية ملصايد الروبيان: حتسني الرتت1املكون 
 صايد األمساك).ملللمصيد العرضي (يف إطار �ج النظام اإليكولوجي 

 
اســتعرضــت ثالثة بلدان مشــاركة يف املشــروع (كولومبيا، وكوســتاريكا، والربازيل) أطرها القانونية واملؤســســية بشــأن  -17

صــــــايد األمساك واإلدارة املشــــــرتكة. وقامت كوســــــتاريكا وكولومبيا ملإدارة املصــــــيد العرضــــــي يف إطار �ج النظام اإليكولوجي 
ارة مساكها اليت تســتخدم شــباك اجلّر القاعية. وأدرجت ســورينام تدابري إدبصــياغة واعتماد لوائح لتحســني اســتدامة مصــايد أ

املصــيد العرضــي يف مشــروع قانون وطين جديد ملصــايد األمساك وتربية األحياء املائية مت وضــعه بالتعاون مع منظمة األغذية 
يد احلريف ألول مرة. والصــ يالصــناعوالزراعة. وقامت ترينيداد وتوباغو بصــياغة تدابري تنظيمية إلنشــاء موســم مغلق للصــيد 

 وجيري حالياً استعراض هذه التدابري على املستوى الوزاري.
 

 توزع باستخدام النهج التعاونية والتشاركية، بنشر تدابري التخطيط املكاين البحرية اليتقامت كوستاريكا وكولومبيا  -18
فن الصــيد شــروع. وبســبب هذه التدابري، مل يعد بإمكان ســجهد الصــيد حبســب األســطول واملنطقة يف املواقع التجريبية للم

الصــناعية العمل يف املياه الضــحلة. وأصــبحت هذه املياه، اليت حتتوي على أعلى نســبة من املصــيد العرضــي، خمصــصــة اآلن 
لصــــيد األمساك على النطاق الصــــغري. وُخصــــصــــت جماالت أخرى للحماية، أو كما يف حالة كوســــتاريكا للبحوث حصــــراً. 

د ، أنشئت كوستاريكا واملكسيك بشكل قانوين أجهزة لإلدارة املشرتكة ملصايمن حيث اهلياكل املؤسسية لإلدارة املشرتكةو 
الروبيان. ولدى كل من كولومبيا وســــورينام وترينيداد وتوباغو أفرقة عاملة نشــــطة من أصــــحاب املصــــلحة املتعددين يف طور 

، ســتنشــئ الربازيل رمسياً جلا�ا الوطنية واإلقليمية إلدارة مصــايد الروبيان. وتشــكل  2018أن تصــبح منشــأة قانونياً. ويف عام 
ة، صـــــــايد األمساك اليت تســـــــتخدم شـــــــباك اجلّر القاعيملكل هذه النجاحات خطوات حامسة لتنفيذ �ج النظام اإليكولوجي 

 .REBYC-II LACوقد مت دعمها بشكل حاسم من قبل 
 

العرضـــي واملمارســـات املســـؤولة للصـــيد بشـــباك اجلّر يف إطار �ج النظام اإليكولوجي  : تعزيز إدارة املصـــيد2املكون 
 صايد األمساكمل
 

وبالتعاون الوثيق مع الصــــــــيادين والباحثني واملنظمات احلكومية واملنظمات الشــــــــريكة، تقوم اهلياكل املؤســــــــســــــــية  -19
تعزز  وتقنيات اإلدارة والتشــــــجيع على إنشــــــاء احلوافز اليتألصــــــحاب املصــــــلحة املتعددين، املذكورة أعاله، بتحديد تدابري 

بدعم حلقات عمل بشـــــأن بناء القدرات اإلقليمية لنهج  REBYC-II LACوقام مشـــــروع  ممارســـــات الصـــــيد املســـــؤولة.
صـــايد األمساك، وتكنولوجيا الصـــيد وأفضـــل املمارســـات، واســـتخدام املصـــيد العرضـــي، ومجع البيانات ملالنظام اإليكولوجي 

رصـــدها، مما أدى إىل حتســـني نقل املعارف واملعلومات يف املنطقة، وحتســـني قدرة التنفيذ الوطين املشـــرتك يف إدارة مصـــايد و 
ة وعلى الصعيد الوطين، نظمت عدة بلدان حلقات عمل وموائد مستدير  األمساك اليت تستخدم شباك اجلّر القاعية بنجاح.

تعاونية يف املواقع الرائدة للمشــــــروع. وقد أدى هذا إىل حتســــــن كبري يف بشــــــأن حل الصــــــراعات من أجل حتســــــني اإلدارة ال
  العالقة بني احلكومات والقطاع اخلاص واملؤسسات البحثية.
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 متيــل مصـــــــــــــــايــد األمســاك اليت تســــــــــــــتخــدم شــــــــــــــبــاك اجلر القــاعيــة إىل أن تفتقر للبيــانــات. ويف إطــار مشــــــــــــــروع -20
REBYC-II LACنات عن صـــــيد الروبيان واملصـــــيد العرضـــــي باســـــتخدام مزيج من ، أجنزت مجيع البلدان الســـــتة اســـــتبيا

املراقبني على منت الســــــــــــــفن وتقارير اإلنزال. وتوفر هذه البيانات اجلديدة، اليت مل يتم مجعها من قبل يف بعض احلاالت، 
صــــيد العرضــــي من امل معلومات مهمة لوضــــع تدابري اإلدارة املكانية والزمنية املناســــبة، وحتديد أفضــــل اخليارات ألجهزة احلدّ 

 وتقييم جدوى حتسني استخدام املصيد العرضي.
 

لصـــــيد اويف ما يتعلق بتكنولوجيا الصـــــيد، أجنزت مجيع البلدان الســـــتة اجلولة األوىل من التجارب امليدانية ملعدات  -21
لى أفضل املمارسات علتحديد أفضل اخليارات للحد من املصيد العرضي. وقد استندت الربوتوكوالت التجريبية للمعدات 

الدولية ومت وضــــــعها على املســــــتوى القطري وبالتعاون املباشــــــر مع قطاع الصــــــيد. وُعقدت حلقات عمل لبناء القدرات يف 
جمال تكنولوجيا احلد من املصــــــــيد العرضــــــــي والســــــــلوك الســــــــمكي يف خمترب وحدة نظم مصــــــــايد األمساك يف اإلدارة القومية 

اســــــــــــكاجوال يف والية ميســــــــــــيســــــــــــييب، ويف املعهد الوطين للبحوث البحرية والســــــــــــاحلية األمريكية للمحيطات واجلو، يف ب
)INVEMAR فة تشــكل املعر من الدول املشــاركة يف املشــروع بشــكل مباشــر. و  اوصــياد اخبري  40) يف كولومبيا. واســتفاد

ية ملعدات ختبارات األولالختبارات املعدات اليت يتم إجراؤها يف مجيع مواقع املشــــــــروع. وقد خفضــــــــت االاملقدمة أســــــــاس 
ئة تقريباً يف ســــــورينام والربازيل وترينيداد وتوباغو، مع خســــــائر مقبولة يف ايف امل 30الصــــــيد نســــــبة املصــــــيد العرضــــــي حبوايل 

الروبيان. وقد أدرج بعض الصـــــيادين يف الربازيل وترينيداد وتوباغو، الذين شـــــاركوا بنشـــــاط يف جتارب املعدات، أجهزة احلد 
العرضــــي يف شــــباكهم بالفعل، بســــبب النتائج اإلجيابية لتخفيض املصــــيد العرضــــي وأيضــــاً الفوائد الثانوية مثل من املصــــيد 

 أوقات فرز أقصر وعالقات أفضل مع اجملتمعات.
 

 : تعزيز سبل العيش املستدامة والعادلة من خالل التحسني والتنويع3املكون 
 

وشـــــركاؤه الســـــعي لتحســـــني خيارات ســـــبل العيش اســـــتناداً إىل فهم اآلثار  REBYC-II LACيواصـــــل مشـــــروع  -22
االجتماعية واالقتصــــــادية لصــــــيد الروبيان واملصــــــيد العرضــــــي للروبيان يف اجملتمعات اليت تســــــتخدم شــــــباك اجلّر. وقد حققت  

ن املئات من ثل اآلكوســـــــتاريكا تقدماً كبرياً يف هذا الصـــــــدد، حيث عززت شـــــــبكة مناطق الصـــــــيد البحري املســـــــؤول، اليت مت
الصـــيادين على النطاق الصـــغري يف عمليات ســـياســـات رئيســـية، وبالتايل تعزيز قدرة صـــغار الصـــيادين على املشـــاركة يف صـــنع 
القرارات املتعلقة بالصــــيد بشــــباك اجلّر. وتقوم أربع دول على األقل من الدول املشــــاركة يف املشــــروع بإجراء تقييمات لســــلســــة 

ساواة بني اجلنسني. وتسعى هذه األنشطة إىل فهم دور املرأة واجملموعات الضعيفة يف سلسلة قيمة املصيد القيمة تركز على امل
أال يتأثر أصحاب و ب) (أ) أن تراعي توصيات املشروع وإجراءاته املنظور اجلنساين متاماً؛ (العرضي للروبيان لضمان ما يلي: 

ني أن يتم اختاذ قرارات اإلدارة بأفضـــل املعلومات املتاحة. ويبو ج) (املصـــلحة ســـلباً بشـــكل غري متناســـب بإجراءات املشـــروع؛ 
العمل التمهيدي بشأن سالسل القيمة أن أعداداً كبرية من النساء تعملن يف أنشطة ما بعد الصيد بشباك اجلّر القاعية، مثل 

  ي.أو املصنعة املتأتية من املصيد العرضواملصيد العرضي، ويف جمال توزيع وبيع األمساك الطازجة  معاجلة الروبيان
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أنشـطة سـبل العيش املعززة يف املنشـآت الصـناعية والصـغرية على حد سـواء.  REBYC-II LACودعم مشـروع  -23
جيمع أفرادها احملار بدون ترخيص. ومن نســــائية تعاونية  REBYC-II LACوإىل جانب املشــــاريع املتوازية، دعم مشــــروع 

خالل الشـــركاء، وضـــعت النســـاء خطة إدارية ملصـــايدهن وحصـــلن على رخصـــة صـــيد جلميع األعضـــاء، مما أدى إىل تنظيم 
أنشــــــطتهن وتأمني وصــــــوهلن للموارد ودخوهلن. وأقام مشــــــروع يف دولة (كولومبيا) شــــــراكة مع شــــــركات املأكوالت البحرية 

عاجلة األمساك ينتج عجني أمساك باســـــتخدام املصـــــيد العرضـــــي املســـــتدام الذي يتم عادة ارجتاعه، إلنشـــــاء مصـــــنع صـــــغري مل
 لألحياء ذات الدخل املنخفض. وإن معظم املوظفني واملستفيدين هم من النساء وأسرهم. مغذٍ  ايوفر العمالة ومنتج مما
 

ج النظام لتحســــني اإلدارة املشــــرتكة و� الصــــيادينوســــريكز العمل املســــتقبلي يف هذا املكون على تعزيز منظمات  -24
اإليكولوجي ملصـــــــايد األمساك، وكذلك الدعم املباشـــــــر للمشـــــــاريع اليت توفر خيارات معززة لســـــــبل عيش العاملني يف جمال 

 األمساك يف سلسلة قيمة الصيد بشباك اجلّر.
 

 : مراقبة تقدم املشروع، وتقييمه ونشر املعلومات والتواصل4املكون 
 

ميكن احلصــول على معلومات عن تقدم املشــروع والدروس املســتفادة واملعلومات اهلامة بشــأن على موقع املشــروع  -25
)2-action/rebyc-www.fao.org/in ويتضـــــــمن املوقع منتدى على اإلنرتنت مفتوح الســـــــتضـــــــافة مناقشـــــــات حول .(

اهلامة، ويوفر وســــــــيلة للتفاعل الســــــــريع والفعال ألصــــــــحاب املصــــــــلحة يف مجيع أحناء العامل. كما يســــــــهل املوقع  املواضــــــــيع
اإللكرتوين التواصـــــــــل بني أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة الذي يبحثون عن حلول للحد من فقدان الغذاء وضـــــــــمان ســـــــــبل العيش 

ن اخلربة ألقران يف مجيع أحناء املنطقة لالســتفادة ملصــيد األمساك. وقد ســهل املشــروع العديد من التبادالت بني ااملســتدامة 
التعاون يف أمريكا الالتينية  REBYC-II LACالواســــــــعة يف صــــــــيد األمساك بشــــــــباك اجلّر يف املنطقة. وقد عزز مشــــــــروع 

 الكارييب بشكل كبري، وعزز الروابط بني أصحاب املصلحة، ومؤسسات األحباث، واخلرباء البارزين واحلكومات. والبحر
 

ملتزما بتحقيق أهدافه ومن املتوقع حالياً أن يتم تنفيذ مجيع أهداف املشروع  REBYC-II LACويظل مشروع  -26
. وتعد ثالث هيئات إقليمية ملصــــايد األمساك، أي هيئة مصــــايد أمساك غرب وســــط األطلســــي 2020حبلول يونيو/حزيران 

طقة ة األحياء املائية واآللية اإلقليمية ملصــــــــايد األمساك يف منومنظمة أمريكا الوســــــــطى املعنية بقطاع مصــــــــايد األمساك وتربي
ه منفتحون ءالبحر الكارييب، شــركاء أســاســيني يف املشــروع، وهي ملتزمة بنشــر نتائج املشــروع ودعمها. وإن املشــروع وشــركا

عرضي واحلد املصيد البقوة للتعاون مع أي دولة عضو أو مؤسسة أخرى تابعة للجنة مصايد األمساك، تكون ملتزمة بإدارة 
 من املصيد املرجتع يف مصايد األمساك اليت تستخدم شباك اجلّر القاعية.

 
 

http://www.fao.org/in-action/rebyc-2

