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 املوجود على هذه الصفحة؛ ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 وهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

  http://www.fao.org/about/meetings/cofi/ar:وقعاملوميكن االطالع على وثائق أخرى على 

 

MX190/A 

A 

 األسماك مصايد ةلجن
 والثالثون الثالثة الدورة

 2018 تموز/ويولي 13-9 روما

 تنظيم ودون إبالغ دون القانوني غير الصيد مكافحة
 

 موجز
 دولة تتخذها اليت التدابري بشأن 2009 لعام والزراعة األغذية منظمة اتفاق وتنفيذ ةحال عن ةعام ةحمل الوثيقة هذه تقدم
 وخاصة ،(امليناء دولة تتخذها اليت تدابريال) عليه والقضاء ردعهو  تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد ملنع امليناء
 تنفيذ ىعل يركز الذي القدرات ةتنميل نظمةامل برنامج كذلكو  ،املتابعة وإجراءات لألطراف األول االجتماع نتائج عن
 لالسكككج   وتنفيذ تطوير يف احملرز التقدم الوثيقة تعرض كما  .التكميلية الدولية والصككككو  امليناء دولة تتخذها اليت تدابريال

 بشكككأن الفنية التوجيهية اخلطوط وضكككع يفو  العاملي(، )السكككجل التموين وسكككفن املرب دة النقل وسكككفن الصكككيد لسكككفن العاملي
 للقيام املبذولة اجلهود عن فضككككالا  تنظيم، ودون إبالغ دون القانوين غري الصككككيد ثرأو  حجم تقدير ؤشككككراتمو  نهجياتم
 الرابعة الدورة وتوصككككيات نتائج أيضككككاا  الوثيقة وتعرض .أخرى إىل سككككفينة من قلالن ملمارسككككات شككككامل عاملي اسككككتعراضب

 إبالغ دون القانوين غري الصككككككككيدو  الدعم إعانات وقضككككككككية ،الدولية البحرية املنظمة صكككككككككو  بتنفيذ املعنية الفرعية للجنة
 .تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد ةمكافح يف األمسا  ديمصا ةدار إل اإلقليمية املنظمات ودور ،تنظيم ودون
 اليت الصككككككككلة ذات والنتائج املصككككككككيد توثيق خلطط الطوعية التوجيهية اخلطوط ةحال الوثيقة تعرض ذلك، إىل باإلضككككككككافةو 

 هدف مؤشككككر يف احملرز التقدم عن فضككككالا  ،األمسا  ةبتجار  املعنية الفرعية للجنة ةعشككككر  السككككادسككككة الدورة عنها متخضكككك 
 .1-6-14 املستدامة التنمية

 :إلى ةمدعو  اللجنةإّن 
 دولة تتخذها اليت التدابري بشكككككككأن 2009 لعام والزراعة األغذية منظمة اتفاق جتاه العاملي االلتزام بتزايد الرتحيب 

 ،(امليناء دولة تتخذها اليت التدابري) عليه والقضكاء وردعه تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصكيد ملنع امليناء
  .االتفاق هذا يف أطرافاا  يصبحوا أن على نظمةامل أعضاء كافة  وحث
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  امليناء دولة تتخذها اليت تدابريال بشككككككككككككككأن تفاقاال يف لألطراف األول االجتماع اسككككككككككككككتنتاجاتب علماا  اإلحاطةو 
 .الفرعية العمل جمموعاتو 
  اليت للتدابري الالفع   التنفيذ جمال يف النامية الدول احتياجات ةلتلبي القدرات ةلتنمي اجلارية اجلهودب الرتحيبو 

 القدرات لتنمية العاملي الربنامج دعم ىعل األعضككاء تشككجيعو  .التكميلية الدولية والصكككو  امليناء دولة تتخذها
 املنظمة.اخلاص ب امليناء دولة تدابري بشأن االتفاقب املتعلق

  األوىل النسكككخة إصكككدار خالل من خاصكككةو  العاملي، السكككجل طبيقوت بالتقدم احملرز على صكككعيد إعداد الرتحيبو 
  .البيانات تحميلب ليقوموا املنظمة أعضاء إىل 2017 عام يف املعلومات لنظام

  لفريق العامل التقين واالسكككككككتشكككككككاري غري الرمسي ل والرابع الثالث االجتماعني وتوصكككككككيات اسكككككككتنتاجات يف النظرو
 .ل العاملياملفتوح باب العضوية للسج  

  العاملي لسكككككككككككجلل األوىل العامة نسكككككككككككخةال توفري يف والدول نظمةامل بذلتها اليت اجلهودتنسكككككككككككيق ب علماا  اإلحاطةو 
 املبادرة هلذه ليكون بيانات تقدمي طريق عن أوسكككع مشكككاركةا  نظمةامل أعضكككاء ةمشكككارك إىل الدعوةو  2018 عام يف
 اليت تدابريال اتفاق لتنفيذ الفعال والدعم تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصكككيد ةمكافح يف نشكككودامل األثر

 .األخرى لدوليةا واألدوات اآللياتو  الصكو  من غريهو  امليناء دولة تتخذها
  ثرأو  حجم تقدير ومؤشكككككككككرات منهجيات بشكككككككككأن فنية توجيهية خطوط وضكككككككككع يف احملرز التقدمب علماا  اإلحاطةو 

 .التوجيهية اخلطوط ههذ استخدامب التوصية يف ظرالنو  تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد
  مزيد الختاذ التوجيه وتوفري أخرى إىل سككككفينة من قلالن ملمارسككككات الشككككامل العاملي االسككككتعراض نتائج يف النظرو 

 .اإلجراءات من
  تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيدو  الدعم إعانات نأبش الدولية املفاوضات ةالحب علماا  اإلحاطةو. 
  الدولية البحرية املنظمة صكو  بتنفيذ املعنية الفرعية للجنة الرابعة الدورة وتوصيات نتائجبوأخذ العلم. 
  اخلطوطب يتعلق ما يف األمسا  ةبتجار  املعنية الفرعية للجنة ةعشككككككككككككر  السككككككككككككادسككككككككككككة الدورة بنتائج اا علم اإلحاطةو 

 .ملصيدا توثيق ططخل الطوعية التوجيهية
  التقدم احملرز من جانب  " 1-6-14 املسكككككككككككتدامة التنمية هدف مؤشكككككككككككر بصكككككككككككدد احملرز التقدمب علماا  اإلحاطةو

 ". تنظيمالبلدان يف مدى تنفيذ الصكو  الدولية الرامية إىل مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون 
  غري الصككككككككيد ةمكافح يف األمسا  مصككككككككايد إلدارة اإلقليمية املنظمات أداءه تواصككككككككل الذي اهلام الدورب التذكريو 

 .بذلك الصلة ذات واإلدارة الصون تدابري اعتماد وتشجيع تنظيم ودون إبالغ دون القانوين
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 ةمقدم -أولا 
 
 إبالغ دون القانوين غري صكككككيدال مكافحة إىل الطريق تضكككككم ن األمسا ، مصكككككايد للجنة والثالثني الثانية الدورة منذ -1

 تتخذها ليتا التدابري بشككأن لالتفاق املتنامي الدعم خاصككةو  ،بالثناء اجلديرة العهد احلديثة اإلجنازات من اا عدد تنظيم ودون
 دولة تتخذها اليت تدابريال بشأن االتفاق) عليه والقضاء وردعه تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد ملنع امليناء دولة
 ،التموين وسفن املرب دة النقل وسفن الصيد لسفن العاملي السجل   من األوىل النسخة إطالقو  ،فاقاالت هذا وتنفيذ امليناء(
 بني ما ةفرت  وخالل ،الدولية الصكككككككككككككو  هذه إىل ةافإلضككككككككككككابو  املصككككككككككككيد. توثيق خلطط الطوعية التوجيهية اخلطوط واعتماد
ع ،تنيالدور   أوجه يف تقدم إحراز لضكككككمان تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصكككككيد ةمبكافح املتعلق العمل نطاق توسككككك 
 ودون إبالغ دون القانوين غري الصككيدو  أخرى إىل سككفينة من النقل عن ةعاملي دراسككة ذلك ومن .الاجمل هذا يف ةهام أخرى
 ودون إبالغ دون القانوين غري الصككيد حجم لتقدير فنية توجيهية خطوط وضككعل املبذولة اجلهود ةمواصككل عن فضككالا  ،تنظيم
 اليت ،(COFI/2018/inf.25الوثيقة ) صككككيدال معدات لوسككككم الطوعية لتوجيهيةا اخلطوط فإن ذلك إىل ةضككككافوباإل .تنظيم
  .الصيد ممارسات وضبط حتسني حنو ةهام ةخطو  ثلمت ،األمسا  مصايد لجنةل احلالية الدورة يف عليها للمصادقة طرحت  
 
 تزايد اسككككككككككككككتمرار كفلي مبا يتنامى تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصككككككككككككككيد ةملكافح العمل برنامج زال ماو  -2

 وسككككائل التضككككا ل يف تسككككتمر أن ويضككككمن ،به العاملي وااللتزام تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصككككيد ةكافحمل الوعي
 يف ت   وقد .واإلشكككككككراف واملراقبة الرصكككككككد يف مصكككككككاحبة مبكاسكككككككب ذلك قرتني عندما خاصكككككككة واإلنفاذ، التنظيم من صالتمل  
 القانوين غري الصككككككككككككيد ةملكافح الدويل ليوماب األوىل للمرة االحتفال والزراعة األغذية منظمة مقر يف 2018 حزيران/يونيو 5
 1.تنظيم ودون إبالغ دون

 

 القانوني غير الصيد لمنع الميناء دولة تتخذها التي التدابير بشأن التفاق تنفيذ -اثانيا 
 المقبلة والخطوات عليه والقضاء وردعه تنظيم ودون إبالغ دون

 
 من يوماا  30 بعد ،2016 حزيران/يونيو 5 يف النفاذ حيز امليناء دولة تتخذها اليت تدابريال بشككككككككككككككأن االتفاق دخل -3

 حزيران/يونيو ويف .العام املدير لدى والعشكككككككرين اخلامس القبول أو املوافقة أو االنضكككككككمام أو التصكككككككديق صكككككككك إيداع تاريخ
 األمسا  مصكككككايد إلدارة اإلقليمية املنظمات من عدد يواصكككككل ،ذلك على وعالوة .االتفاق يف طرفاا  55 هنا  كان  ،2018
  امليناء. دولة تتخذها اليت التدابري بشأن االتفاق أحكام مع املوانئ مراقبة إىل الرامية وتدابريه خططه ةمواءم
 
 يف االتفاق يف طرافلأل األول االجتماع عقد والثالثني، الثانية دورهتا يف األمسا  مصككككككككككككككايد جلنة توجيهب عمالا و  -4

 طرفككاا  36 االجتمككاع وحضككككككككككككككر .(COFI/2018/Inf.16الوثيقككة ) 2017 أيككار/مككايو 31 إىل 29 من النرويج، أوسككككككككككككككلو،
 املسككككككككككككككائل من اا عدد االتفاق أطراف واختتم  .حكومية غري اتمنظم 4و دولية حكومية منظمة 11و ىأخر  ةدول 16و

                                                 
 إبالغ دون القانوين غري الصيد ملكافحة العاملي اليوم يونيو/حزيران 5 يوم املتحدة لألمم العامة اجلمعية أعلن  ،2017 انون األولك/ديسمرب 5 يف  1

 .والزراعة األغذية منظمة به تقدم  قرتح، تبعاا ملتنظيم ودون
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 ورصككككككككككد النامية، الدول متطلباتو  ،ونشككككككككككرها اا إلكرتوني وتبادهلا املعلومات نقلبو  ،امليناء دولة تتخذها اليت بالتدابري املتعلقة
 .املتابعة واجتماعات االتفاق تنفيذ وتقييم واستعراض

 
 علوماتامل ذلك يف مبا ،االتفاق لتنفيذ الالزمة املعلومات مجع دور نظمةامل تتوىل أن على االتفاق أطراف وافق  -5
 ةمبشكككارك يتعلق ما ويف االتفاق. لتنفيذ ةمفيد ةصكككل ذات أخرى معلومات وأي الوطنية االتصكككال جهاتو  املعي نة املوانئ عن
 جهات عن معلومات مجع إىل أيضككككككككككككاا  نظمةامل تسككككككككككككعى نأ على األطراف الدول وافق  ،االتفاق يف األطراف غري الدول
 .األطراف غري الدول من االتصال

 
 البداية يف األولوية تعطى أن على االتفاق أطراف وافق  ،ونشرها ياا إلكرتون وتبادهلا املعلومات بنقل يتعلق ما يفو  -6

 متطلب على بناءا  ،ةالحق ةمرحل يف تقدماا  أكثر معلومات نظم تطوير ميكن حني يف ،سككككاسككككيةاأل علوماتامل توفري لضككككرورة
 بتبادل يتعلق ما يف نفاذال وإمكانية الشككفافية مسككألة أن على الضككوء تسككليط جرىو  .االتفاق يف هل املشككار املعلومات تبادل

فريق عامل تقين  إنشككككككاء ىعل اا أيضكككككك واتفق .باالعتبار الدقة توخي ضككككككرورة أخذ ينبغي أنه علىو  حامسة سككككككتكون املعلومات
 إىل احلاجة ذلك يف مبا أخرى، فنية ومسكككككائل املعلومات تبادلل ةليآ تطوير أنبشككككك هاتيتوجال لتقدميباب العضكككككوية  مفتوح
 .املقدمة املعلومات لطبيعة بعاا ت املعلومات إىل النفاذ من متنوعة مستويات توفري
 
 ذلك، إىل اإلضكككافةبو  .املرجعية ااختصكككاصكككاهت وأقر ت "6 جلزءعلى ا العمل جمموعة" يف االتفاق األطراف أنشكككأت -7

 اليت النامية الصككغرية اجلزرية لدولل ذلك يف مبا القدرات، تنمية هودجل والفين املايل دعمها تعزيزإىل  نظمةامل األطراف دع 
  .االتفاق تنفيذصعوبة يف بشكل خاص  هتواج
 
 إجراء الضككككككروري من سككككككيكون أنه ىعل األطراف اتفق  ،االتفاق تنفيذ وتقييم واسككككككتعراض رصككككككدب يتعلق ما يفو  -8

 ،ذلك إىل وباإلضافة .األطراف حتددها بوترية ذلك وبعد البداية، يف سنتني كل  جيري استبيان خالل من التنفيذ استعراض
 تسككككككجيل وكذلك االتفاق، تنفيذ رصككككككد لغرض منوذجي إلكرتوين اسككككككتبيان بصككككككياغة األمانة تقوم أن على األطراف وافق 

 علىاالتفاق  أطراف ووافق  .وصكككككقله االسكككككتبيان هذا باسكككككتعراض الفنية العمل جمموعة سكككككتقومو  .اليت تواجهه التحديات
 .االقتضاء حسب إضافية فنية اجتماعات عقد جانب إىل سنتني كلمرة   اجتماعات عقد
 
 أوسكككككككككلو، يف عقد الذي ،(6 اجلزءعلى  العمل جمموعة) املخصكككككككككصكككككككككة العمل جملموعة األول االجتماع حبثوقد  -9

 االتفككككاق تنفيككككذ يف وأولويككككاهتككككا النككككاميككككة للككككدول الرئيسككككككككككككككيككككة املتطلبككككات يف ،2017 حزيران/يونيو 2و 1 يومي يف النرويج،
 برنامجبني و  املساعدة صندوق يدعمها اليت األنشطة بني اهلام الرابط على التأكيد وت (.COFI/2018/SBD.8الوثيقة )

 ةملسككككاعد التمويل ليةاملرجعية آل ختصككككاصككككاتاال واعتمدت .التكميلية والصكككككو  االتفاق دعم يف القدرات لتنمية املنظمة
على  العمل جملموعة الثاين االجتماع سيعقدو  املقبل. هااجتماع يف عليها األطراف مبصادقةأوصي و  النامية األطراف الدول
  .هذه األمسا  مصايد جلنة دورة قبل ةا مباشر  ،2018 متوز/يوليو 6و5 يومي يف 6 اجلزء
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 جهاتعن  املعلومات تبادلل مناذج وضككككككككككككككعتعمل على  نظمةاملال زال   ،لألطراف ولاأل جتماعالا اختتام منذ -10
 املوانئ اذجمنأصككككككككبح  و  لالتفاق جديد إلكرتوين موقع 2018 يف أبريل/نيسككككككككان وأطلق .نةاملعي  وانئ املو  الوطنية االتصككككككككال

وهي  اجلديد املوقع خالل من النماذجهذه  جربسككككت  و  .متوفرة عليه نظمةامل هاتصككككاغ اليتاملعي نة  الوطنية االتصككككال جهاتو 
تنمية  أنشكككككطة تنسكككككيق عملد اا تطبيق اا أيضككككك االتفاق موقع ويوفر .الثاين اجتماعها يف األطراف تسكككككتعرضكككككها كيمتاحة اآلن  

  .االتفاقالقدرات املتعلقة ب
 
 اململكككة لنككدن، يفاملعين بتبككادل املعلومككات لفريق العككامككل التقين املفتوح بككاب العضككككككككككككككويككة ل األول االجتمككاع عقككد -11

 العاملي النظام نوع يف االجتماع نظرو  .(COFI/2018/SBD.9الوثيقة ) 2018 أبريل/نيسككككككككككككككان 18 إىل 16 من املتحدة
 مرحلتني من هنج اتباع املناسكككككككب من أن لىع االجتماع وافقو  .االتفاق تنفيذ لدعم وضكككككككعه ينبغي الذي املعلومات تبادلل

 االتصكككككككال جهاتو املعي نة  املوانئكاملعلومات عن   األسكككككككاسكككككككية املعلومات تبادل األوىل املرحلةر تيسككككككك  ف .نظامال اهذ لوضكككككككع
، للمعلوماتيف الوق  احلقيقي تقريباا  الفوري التبادل رييسككككك   متني عاملي نظام وضكككككع ىعل الثانية املرحلة تركز، بينما الوطنية
 وافقو  .املوانئ تفتيش تقارير مثل احملمية للمعلومات حمدود نفاذ وقسكككككككككم للعموم اا متاح لمعلوماتل اا قسكككككككككم يشكككككككككملحبيث 
 .املناسكككب الوق  يف املعلومات تبادل تتيح اليت الطرائق اسكككتخدام ينبغي هنأو  مةاه املعلومات تبادل ةليآ نأ ىعل االجتماع
 االجتماع وافقو  .للمعلومات اإللكرتوين للتبادل موحد هنج اتباع تيسككككككككري ياراتخ يف نظمةاملتبحث  نأ ىعل كذلك  واتفق
 العاملية النظم، كما مع األمسا  مصايد إلدارة اإلقليمية املنظماتالنظ م ذات الصلة اليت تستخدمها  مع روابطال أمهية ىعل
 (Equasisم إكواسككككككيس )نظاو  (GISIS) الدولية البحرية ملنظمةااخلاص ب الشككككككحن ملعلومات املتكامل العاملي النظام مثل

 لتبادل ةواعد منصكككككةيشكككككك ل  العاملي السكككككجلوافق على أن وشكككككركات الشكككككحن، كما السكككككفن بسكككككالمة  املتعلقللمعلومات 
  .بالنظام العاملي لتبادل املعلومات هربط يضاا أ وميكن املعلومات

 
 قبل كوريا  ةمجهوري يفللفريق العامل التقين املفتوح باب العضوية املعين بتبادل املعلومات  ثاينال جتماعاال سيعقدو  -12

 .2019 عام يف االتفاق ألطراف الثاين االجتماع
 

 القدرات ةلتنمي العالمي البرنامج -اثالثا 

 
 تنفيذعلى  النامية البلدان ةملسككاعد قدراتال تنميةة أنشككط وزيادة توسككيع الدورتني بني ما ةفرت  يف املنظمة واصككل  -13

 ودون إبالغ دون القانوين غري الصيد ةمكافح وآليات التكميلية الصكو و  امليناء دولة تتخذها اليت التدابري بشأن االتفاق
 2015منذ عام  قدم ذيال املنظمة يف التقين التعاون برنامجها من قبل قدم اليت املساعدةعلى  اجلهود هذهبين ستو  .تنظيم
  .بلدا 37 إىل ساعدةامل
 
 شكككككككككككككركاء يدعمها مشكككككككككككككاريع خالل من سكككككككككككككنوات مخس مدته قدراتال لتنمية برنامج بتنفيذ حالياا  نظمةامل تقومو  -14
 األول كانون/ديسككككككككككككمرب يف ربنامجالهذا  على صككككككككككككودققد و  .والعاملي واإلقليمي الوطين سككككككككككككتوياتامل ىعل ت نفذ ،ونماحنو 

 املتحدة الوالياتو  السكككككككككويدو  كوريا  ةمجهوريو  النرويجو  األورويب االحتاد من ،ىتلق ،2018 نيسكككككككككان/بريلأ مناا بدءو  ،2016
 ا.بلد 33نحو ل اا دعم وسيقدم كبداية  سنوات 5 ىمد ىعل أمريكي دوالر مليون 9.7 جمموعه بلغمتويالا  ،يةاألمريك
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 والتشككككككغيلية واملؤسككككككسككككككية القانونية لقدراهتا تقييم إجراء (1) :يف البلدان املشككككككاريع هذه تدعم التحديد، هوج ىعل -15
 ؛تنظيم ودون إبالغ دون القككانوين غري الصككككككككككككككيككد ةملكككافحكك اإلقليميككة ليككاتاآلو  التكميليككة والصكككككككككككككككو  االتفككاق تنفيككذ ىعل
 نظمتقوية و  (3) ؛تنظيم ودون إبالغ دون القانوين غري الصككككيد ةملكافح التشككككريعية واألطر الوطنية السككككياسككككات تقويةو  (2)

 اإلقليمي؛ والتعاون والتنسيق لمواءمةل وآليات اجلنوب بلدان بني التعاون خالل من ذلك يف مبا ،واإلشراف واملراقبة الرصد
اليت أصكككككككدرهتا  الصكككككككلة ذات الطوعية التوجيهية اخلطوط مع يتماشكككككككى مبا ،العلم دولة أداء حتسكككككككني على القدرة تعزيزو  (4)
 دون القانوين غري الصككككككككككككيد يفاملنخرطة  والكياناتنخرطني امل األشككككككككككككخاص حبق فعالية أكثر إجراءات اختاذ وعلى ،ملنظمةا

طار إيف وجيري  املصيد. وتتبع توثيق برامج مثل ،السوق إىل النفاذ تدابري تنفيذ (5)وحسب االقتضاء  تنظيم؛ ودون إبالغ
 بيانات قاعدة - Portlexقاعدة البيانات  تعزيزب، و العاملي السككككككككجل تطوير بزيادة املتعلقة األنشككككككككطة معينة دعممشككككككككاريع 

، واليت املينككاء دولككة تتخككذهككا اليت التككدابرياملتعلقككة بككاتفككاق تنميككة القككدرات  بوابككةتطوير ول - الككدولككة تككدابري بشكككككككككككككككأن نظمككةامل
 .ستستضيفها املنظمة

 

 السجل العالمي لسفن الصيد وسفن النقل المبردة وسفن التموين -رابعاا 
 (السجل العالمي)

 
باالسككتفادة من . و 2العاملي يف السككجلالتقدم الكثري من ، أحرز منذ الدورة الثانية والثالثني للجنة مصككايد األمسا  -16
من  األوىلالنسخة  2017نيسان /يف أبريل، صدرت 4اشريك 11اشرت  فيه  3من خالل مشروع جترييب  كتسباليت ا اخلربة 

السككفن. عن حصككرياا ألعضككاء املنظمة لتحميل بيانات واالطالع على املعلومات   وأتيح 5ل العاملينظام معلومات السككج  
جيدة ملنطقيت أمريكا حيقق حالياا تغطية فأصككككككككككككككبح النظام هذا  ىومنذ ذلك احلني، بدأ عدد من الدول حتميل البيانات عل

الدول تفاصككككككككيل السككككككككفن معظم . وأدرج األوليةاملرحلة  ه. وينبغي تعزيز املشككككككككاركة من مناطق أخرى يف هذ6الالتينية وأوروبا
درج تفاصكككيل تار ية تدول أيضكككاا عدة  ت. وبدأ38و 2، مع بعض التوسكككع باملثل للمرحلتني 7أسكككاسكككاا لسكككفن املرحلة األوىل
 االمتثال.عن وتراخيص الصيد ومعلومات 

 
ل عقد االجتماعان الثالث والرابع للفريق العامل التقين واالسككككككتشككككككاري غري الرمسي املفتوح باب العضككككككوية للسككككككج   -17

 201810ويف أبككككككريكككككككل/نككككككيسككككككككككككككككككككان ( /10SBD./2018COFIالككككككوثككككككيككككككقكككككككة ) 20179الككككككعكككككككاملككككككي يف يككككككونككككككيككككككو/حككككككزيككككككران 
على أمهيكككة اإلطالق  (2017يونيو/حزيران )ووافق االجتمكككاع الثكككالكككث . على التوايل ،(COFI/2018/SBD.11الوثيقكككة )

ل العاملي يف الوق  املناسكككككب لدعم تنفيذ االتفاق بشكككككأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، خاصكككككة عن طريق العام للسكككككج  
خيارات بديلة ولكن حمدودة أن تكون هنا  قيمة جتماع اال ولتسككككريع املشككككاركة، أقر. التحقق من البيانات وحتليل املخاطر

                                                 
2  i6882e.pdf-http://www.fao.org/3/a  
3  project/en-pilot-record-record/background/global-http://www.fao.org/global  
 .يوس وموزامبيقوجزر القمر وسيشيل وغانا والفلبني وكولومبيا وموريش يسلنداآإسبانيا وإندونيسيا وأوروغواي و   4
5  /events/detail/en/c/882133-record/news-http://www.fao.org/global  
6  events/news/en-record/news-http://www.fao.org/global  
 .وما فوق اا مرت  24طن أو يبلغ طوهلا  100 اإلمجالية تبلغ محولتهاالسفن اليت   7
 .وما فوق مرتاا  12أطنان أو يبلغ طوهلا  10 اإلمجاليةاليت تبلغ محولتها  السفن 3و 2تشمل املرحلتان   8
9  http://www.fao.org/fishery/nems/40941/en  

10  http://www.fao.org/fishery/nems/41011/en  

http://www.fao.org/3/a-i6882e.pdf
http://www.fao.org/global-record/background/global-record-pilot-project/en/
http://www.fao.org/global-record/news-events/detail/en/c/882133/
http://www.fao.org/global-record/news-events/news/en/
http://www.fao.org/fishery/nems/40941/en
http://www.fao.org/fishery/nems/41011/en
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املنظمات اإلقليمية إلدارة مصككككككككككككككايد األمسا  معلومات ل العاملي، مبا يف ذلك من نظم للدول لتقدمي بيانات إىل السككككككككككككككج  
 .ل العككاملييف بوابككة السككككككككككككككجكك   ةدرجككاملكك، رهنككاا مبوافقككة الككدولككة IHS Maritime and Trade (IHSM&T)وقككاعككدة بيككانككات 

اسككككتخدام اآلليات بسككككبل توسككككيع نطاق مشككككاركة الدول، وخاصككككة ( 2018نيسككككان /أبريل) 11واسككككتكشككككع االجتماع الرابع
ل العاملي وتعزيز مشككاركة املنظمات اإلقليمية إلدارة مصككايد األمسا  اليت جيري تطويرها يف السككج   12التلقائية لتبادل البيانات

ل العككككككاملي  .1117A)30(قرار املنظمككككككة البحريككككككة الككككككدوليككككككة بالفريق العككككككامككككككل نو ه و  .13من خالل الروابط مع السككككككككككككككجكككككك 
ع االسكككككككتخدام الطوعي لنظام أرقام السكككككككفن الصكككككككادر عن  (8inf./2018/4GRWG/14 الوثيقة) املنظمة هذه الذي يوسككككككك 
د على أن الدول قد حتتاج إىل تعديل ، وشككد  1املرحلة  اليت تتعدىوفئات الطول  البدن سككفن الصككيد غري الفوالذيةيشككمل ل

ا  أن املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمسعلى ، و ملزما استخدام أرقام املنظمة البحرية الدوليةلتجعل تشريعاهتا الوطنية 
أمهية اإلسككككراع بتنفيذ وإصككككدار السككككج ل على تأكيد ال وكرر الفريق العامل. قد حتتاج إىل حتديث تدابريها حسككككب االقتضككككاء

ضككككرورة ربط إىل لنظر باالعاملي لدعم تنفيذ االتفاق بشككككأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء وخاصككككة للتحقق من البيانات، 
 ةاألولياملرحلة  هذهل العاملي قد يدعم حتليل املخاطر يف ووافق أيضكككككككاا على أن السكككككككج  . ةسكككككككفينة معينمع تفتيش أي نتائج 
لتبادل املعلومات املتعلقة بالتفتيش مبوجب  إنشككككككككككككككا همن تنفيذ االتفاق وأن يكون مبثابة مقدمة للنظام العاملي املقرر جداا 
الفرص املتاحة لدعم تنمية القدرات، وخاصكككككككة  العامل إىلوأشكككككككار الفريق . تتخذها دولة امليناء اليت بشكككككككأن التدابري تفاقاال

 .التلقائية لتبادل البياناتات املتكاملة واآلليتطوير نظم املعلومات ملواصلة 
 
ل العاملي، ملتابعة تقدمي لتعيني جهة االتصككككككككككككال الوطنية الرمسية للسككككككككككككج  إجراء  2018كانون الثاين /يف ينايرأطلق  -18

اإلصكككدار من النظام. وت شكككج ع الدول على زيادة مشكككاركتها من خالل تقدمي البيانات قبل املتاحة للعموم  البيانات للنسكككخة
سيربز هذا اإلصدار مدى و والثالثني للجنة مصايد األمسا .  الدورة الثالثةتوقع قبل العام لنظام معلومات السج ل العاملي امل

مثل االتفاق بشككككككككأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، واتفاق من ل العاملي ودوره يف دعم الصكككككككككو  الدولية فائدة السككككككككج  
من املبادرات واألدوات التكميلية مثل اخلطوط التوجيهية الطوعية بشكككككككأن أداء  وغريمهاالسكككككككمكية  لألرصكككككككدةاألمم املتحدة 

دولة العلم واخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصكككككيد. وعالوة على ذلك، ميكن للدول املشكككككاركة أن تعرض التزامها 
 .شرتكة يف هذا الصددوجهودها امل كافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيممب
 
وتنفيذ السككج ل العاملي لفرتة تطوير يف مليون دوالر  0.9حبوايل مسككامهة حكومة السككويد  ، قدم 2018يف عام و  -19

يسككككلندا ومجهورية كوريا وإسككككبانيا والواليات آوحكومات ويب ور األ من االحتادإىل جانب مسككككامهات هكذا، مخس سككككنوات. 
سكنوات وجيري توسكيع نطاق أنشكطة تنمية ثالث إىل سكنتني  متويل تطوير النظام لفرتة إضكافية منتكفل ، األمريكيةاملتحدة 

  الدول يف السج ل العاملي.مشاركة القدرات لدعم 

                                                 
11  media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/2e.pdf-http://www.fao.org/fi/static  
12  FLUX (Fisheries Language for Universal eXchange) -http://www.fao.org/fi/static

media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/Inf12e.pdf  
 .الدولة املعنية ةضع ملوافقاتقدمي البيانات خ  13
14  media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/A30Res1117e.pdf-http://www.fao.org/fi/static  

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/2e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/Inf12e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/Inf12e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/Inf12e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/A30Res1117e.pdf
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 حجم الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم -خامساا 

 
الصكككيد غري القانوين  لتقدير مسكككتوياتن للجنة مصكككايد األمسا  باالسكككتعراض العاملي و الثانية والثالث رح ب  الدورة -20

ن منهجيات ومؤشكككرات تقدير حجم أوضكككع اخلطوط التوجيهية الفنية بشكككباملنظمة    قيامودعم 15دون إبالغ ودون تنظيم
( 2018خرباء )يونيو/حزيران عقدت املنظمة حلقة عمل ثانية للقد وأثر الصككككككككككككككيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. و 

يف هذه الدورة للجنة مصككككايد من هذا املشككككروع  مبكرةنسككككخة وجيري عرض السككككتعراض مشككككروع اخلطوط التوجيهية الفنية، 
 .2018ستوضع الصيغة النهائية للخطوط التوجيهية خالل عام و (. COFI/2018/SBD.13الوثيقة األمسا  )

 

 والصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيمالنقل من سفينة إلى أخرى  -سادساا 

 
املنظمة على بدء العمل على  2016شج ع  جلنة مصايد األمسا  يف دورهتا الثانية والثالثني اليت عقدت يف عام  -21

احلالية : اسكككتعراض اللوائح التنظيمية مبا يف ذلك ،والصكككيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم النقل من سكككفينة إىل أخرى
اليت العمليات يف حتديد النظر ما يتعلق بعمليات نقل الشكككككحنات يف البحر من سكككككفينة إىل أخرى و  واملمارسكككككات الراهنة يف

عمليات نقل الشككحنات من سككفينة از حيث جت  حمددة ضككبط ؛ وإعطاء توجيهات بشككأن آليات ، إن وجدتجيوز القيام هبا
إجراءات إصككدار تراخيص وإشككعارات نقل الشككحنات من سككفينة إىل أخرى إىل أخرى وختضككع للوائح تنظيمية؛ واسككتعراض 
 .مستقلني لنقل من سفينة إىل أخرىضبط لرصد و لتوفري ستخدم اليت تدوات األوشروط رفع التقارير والشفافية وغريها من 

 
القانوين دون  شكككككاملة عن النقل من سكككككفينة إىل أخرى والصكككككيد غريعاملية بدأت املنظمة دراسكككككة  ،2017يف عام و  -22

 إبالغ ودون تنظيم، مبككككككا يف ذلككككككك مراجعككككككة لألدبيككككككات ومسككككككككككككككح ألصككككككككككككككحككككككاب املصككككككككككككككلحككككككة ودراسكككككككككككككككككككات حككككككالككككككة
 (.COFI/2018/SBD.15الوثيقة )

 
الشاملة واستعرض  يف حلقة عمل للخرباء حول النقل من سفينة إىل أخرى والصيد غري العاملية  أعد ت الدراسة -23

 (.COFI/2018/SBD.14الوثيقة ) 2018شباط /فرباير 23-21من القانوين دون إبالغ ودون تنظيم عقدت يف روما، 

 
 ووافق  على أن أخرىلنقل من سكككككككفينة إىل اوضكككككككبط على رصكككككككد الة لة وغري فع  فعا  نظرت حلقة العمل يف أمثلة  -24

عندما ترصكككككد وتراقب على النحو املناسكككككب ال تشكككككك ل  اتشكككككك ل جزءاا هاماا من عمليات الصكككككيد، وأهنالنقل هذه عمليات 
زيادة على ما يبدو إىل أن هنا   وقد أشككككككككككري. السككككككككككمكية األرصككككككككككدةسككككككككككتدامة على البيئة البحرية أو على اخطراا إضككككككككككافياا 

 .العمليات ذههل فعالضبط ضمان إىل املستوى العاملي وأن هنا  حاجة على عمليات النقل من سفينة إىل أخرى  يف
  

                                                 
15 bl765e.pdf-http://www.fao.org/3/a  

http://www.fao.org/3/a-bl765e.pdf


9 COFI/2018/6 

مجموعة العمل المخصصة المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة والمنظمة البحرية  -سابعاا
 لةالصالمسائل ذات بالدولية المعنية بالصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم و 

 
إىل  25اليت عقدت من  ،يف الدورة الرابعة للجنة الفرعية املعنية بتنفيذ صكككككككككو  املنظمة البحرية الدوليةعرضكككككككك   -25
نتائج الدورة الثالثة جملموعة العمل املخصككككككصككككككة املشككككككرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة  ،2017 أيلول/سككككككبتمرب 29

إىل  16البحرية الدولية املعنية بالصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم واملسائل ذات الصلة، اليت عقدت يف الفرتة من 
 القراراتاختككذت اللجنككة الفرعيككة عككدداا من قككد و (. COFI/2018/SBD.12الوثيقككة ) 2015الثككاين  نوفمرب/تشككككككككككككككرين 18

 .والتوصيات املتعلقة مبكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم
 
العاملي منظمة األغذية والزراعة  للسكككج   ةسكككتواصكككل أمانة املنظمة البحرية الدولية املشكككاركة يف جمموعة العمل التابع -26

مانات منظمة األغذية والزراعة ه ينبغي أل. ووافق  اللجنة الفرعية على أنوسككفن التموين لسككفن الصككيد وسككفن النقل املرب دة
ملصايد  اإلقليمية، مبا يف ذلك اهليئات اإلقليميةواملنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية والدول األعضاء واملنظمات 

تتخذها دولة امليناء وتشكككككجع الدول على أن تصكككككبح أطرافا فيه.  فوائد تنفيذ االتفاق بشكككككأن التدابري اليتأن ترو ج األمسا ، 
برامج مشككرتكة لبناء القدرات والتعاون التقين لتعزيز اسككتكشككاف وافق  اللجنة الفرعية على أنه ينبغي  ،إىل ذلك وباإلضككافة

ن التدابري اليت تتخذها تنفيذ الصكككو  الدولية ملكافحة الصككيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، وخاصككة االتفاق بشككأ
 التدابري اليتق لالتفاق بشكككأن صكككادق  اللجنة الفرعية على توصكككية بتشكككجيع التنفيذ املنسككك   ،دولة امليناء. وعالوة علي ذلك

معاهدات املنظمة البحرية الدولية مبوجب  قد جتريتلك اليت كتتخذها دولة امليناء مع أنواع أخرى من عمليات التفتيش،  
 .الدوليةومنظمة العمل 

 
مع منظمة األغذية والزراعة يف كيع ميكن أن تسككككاهم ألن تسككككتكشككككع د عي  أمانة املنظمة البحرية الدولية وقد  -27

. ملنظمة البحرية الدولية يف اخلطوط التوجيهية الطوعية بشككككككككأن أداء دولة العلميف اخطة املراجعة اإللزامية للدول األعضككككككككاء 
إىل اخلطوط يف "مدونة تنفيذ صكككككككككو  املنظمة البحرية الدولية"، حت  بند الصكككككككككو  ذات الصككككككككلة، ن يشككككككككار أوأوصككككككككي ب

. ومحاية البيئة 16تعزيز الربط بني مصكككككككايد األمسا  وسكككككككالمة السكككككككفنسكككككككعياا إىل التوجيهية الطوعية بشكككككككأن أداء دولة العلم، 
واملنظمة البحرية الدولية  وافق  اللجنة الفرعية على أن تدعى أمانات منظمة األغذية والزراعة ،إىل ذلك اإلضككككككككككككككافةبو 

فذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشككأن أداء دولة أن تنكيع ميكن االسككتكشككاف لومنظمة العمل الدولية إىل القيام مبزيد من 
 .منظمة العمل الدوليةو  عتمدها املنظمة البحرية الدوليةتاليت باالقرتان مع الصكو  األخرى ذات الصلة  فعاالا تنفيذاا العلم 
 
بالقرصككككنة والسككككطو م املعلومات املتعلقة ينشككككر وتعمب تقوم منظمة األغذية والزراعة وافق  اللجنة الفرعية على أن -28

 .اإلقليمية ملصايد األمسا ، على أعضاء املنظمة وعلى اهليئات من املسائل املتعلقة باألمنذلك  وغري ،املسلح على السفن
 
ملتعلقة مبعايري تدريب طواقم سكككككككككككفن ااالتفاقية الدولية للمنظمة البحرية الدولية  2012حيز النفاذ يف عام دخل   -29

حالياا السككككتعراض هذه االتفاقية متطلبات تدريب طواقم سككككفن الصككككيد. وختضككككع تورد اليت و الصككككيد وإصككككدار تراخيصككككهم، 
                                                 

 .األمسا  السالمة يف البحر يف قطاع مصايد. COFI/2018/inf.8 الوثيقة  16
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، مع هاوتنقيح اهالفرعية للمنظمة البحرية الدولية املعنية بالعنصككككككككككر البشككككككككككري والتدريب واملراقبة، لتحديثشككككككككككامل يف اللجنة 
 األخذ باالعتبار الطبيعة الفريدة لقطاع صكككيد األمسا  وبيئة عمل الصكككيد وضكككرورة احليلولة دون إحلاق ضكككرر بالبيئة البحرية.

منظمة /منظمة األغذية والزراعةاليت أصدرهتا د وإصدار تراخيصهم لتوجيهات حول تدريب طواقم سفن الصياوتوفر وثيقة 
أن تعمل املنظمات الثالث معاا على على الفرعية  املنظمة البحرية الدولية تعليمات إضككككافية. ووافق  اللجنة/العمل الدولية

 حتديث متطلبات التدريب. 

 
 .2019يعقد االجتماع املقبل جملموعة العمل املشرتكة يف عام  أنمن املقرر  -30
 

 لخطط توثيق المصيدالخطوط التوجيهية الطوعية  -اثامنا 
 
منظمة األغذية والزراعة اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصككككككككككككككيد مؤمتر اعتمد ، 2017يف يوليو/متوز و  -31
على فعاليتها كما الضكككوء على دورها اهلام يف حتقيق اسكككتدامة مصكككايد األمسا ،  اا سكككل طم ،(/10Inf./2018COFIالوثيقة )

 نتجات متأتية من الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. مبيف احليلولة دون التجارة 

 
سككبتمرب/أيلول  8إىل  4يف الدورة السككادسككة عشككرة للجنة الفرعية املعنية بتجارة األمسا ، اليت عقدت يف الفرتة من  -32

 .(/9Inf./2018COFIالوثيقة )خلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصككككككككككككككيد ملزيد من البحث ا، خضككككككككككككككع  2017
لتوعيكة بكاخلطوط التوجيهيكة الطوعيكة خلطط توثيق املصككككككككككككككيكد لزم املنظمكة القيكام هبكا تعمكال اليت تعألوأيكدت اللجنكة الفرعيكة ا
مثل االتفاق بشككأن التدابري اليت تتخذها دولة من اخلطوط مع صكككو  ومبادرات دولية أخرى، هذه وأكد ت على تكاملية 

يف كما   ،التكلفة يف تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعيةمن حيث امليناء والسكككككككككج ل العاملي، واحلاجة إىل برامج تكاملية فع الة 
أيضكككككككككاا على دور املنظمات اإلقليمية إلدارة مصكككككككككايد  ط  اللجنة الفرعية الضكككككككككوءبناء القدرات لتحقيق هذه الغاية. وسكككككككككل  

اخلطوط أن قليمية األخرى وأصككككككككككككككحاب املصككككككككككككككلحة يف القطاع يف تنفيذها. وأكدت اللجنة الفرعية إلاألمسا  واهليئات ا
الضككوء  ةطسككل  مال  تصككبح حواجز تقنية غري ضككرورية أمام التجارة، أالتوجيهية الطوعية ينبغي أن تكون قائمة على املخاطر و 

 ملستخدمني. على اتكاليع غري ضرورية فرض االزدواجية و  الجتنابعلى فائدة املواءمة 

 
أوصكك   هاأشككارت اللجنة الفرعية إىل أمهية العديد من املكونات املدرجة يف برنامج املسككاعدة العاملية املقرتح، لكن -33
 يف املسكككتقبل توفرأن وضكككع برنامج منفصكككل هلذا الغرض. واقرتح  اللجنة الفرعية أن املنظمة ميكن من السكككابق ألوانه بأن 

 إىل جتارب التنفيذ الوطنية واإلقليمية. عن أفضل املمارسات، استناداا معلومات 
 

 قليمية إلدارة مصايد األسماكإلدور المنظمات ا -تاسعاا 

 
ملبادرات واألنشككككككككككطة املختلفة اواصككككككككككل  املنظمات اإلقليمية إلدارة مصككككككككككايد األمسا  القيام بدور بالغ األمهية يف  -34

ملكافحة الصكككككككككيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، لكوهنا مذكورة صكككككككككراحة يف الصككككككككككو  الدولية وكذلك حلضكككككككككورها 
اعتماد باملنظمات اإلقليمية إلدارة مصكككايد األمسا  بتزايد  م. وتقو الصكككلةذات ومسكككامهتها يف االجتماعات وحلقات العمل 

اليت  دارةإلوا الصكككككككون يف تنفيذ الصككككككككو  الدولية املختلفة، مبا يف ذلك تدابريجتعل هلا قصكككككككب الريادة وإدارة  صكككككككونتدابري 
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قانوين دون إبالغ قوائم سكككككككككككفن الصكككككككككككيد غري الو تتخذها دولة امليناء، واخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصكككككككككككيد، 
 .وأداء دولة العلم ،واالمتثال ،تنظيم ودون

 
الذي عقد يف أوسكككككككككككلو، النرويج، )يف االجتماع األول ألطراف االتفاق بشكككككككككككأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء  -35
حددت األطراف أن املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمسا  كيانات هامة  ،(2017مايو/أيار  31إىل  29الفرتة من  يف
ط  الضوء على املبادرات امليناء ودولة العلم، وسل   ةما يتعلق مبسؤوليات دول تنفيذ االتفاق، وخاصة يفعلى ملساعدة يف ا

تبادل  ص ما  ويف. تدابري دولة امليناءما يتعلق ب يفملنظمات اإلقليمية إلدارة مصككككككككككككككايد األمسا   قام  هبا ايتالالناجحة 
علومات إىل املنظمات اإلقليمية إلدارة مصككككككككككككككايد املاألطراف أن اإلجراءات واآلليات املتعلقة بتقدمي أشككككككككككككككارت املعلومات، 
 .وموارد حمدودةصغرية أمثلة مفيدة، وخاصة للدول اليت لديها إدارات ملصايد األمسا  شكل األمسا  ست

 
على اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصككيد، أشككري يف الدورة اخلامسككة عشككرة للجنة الفرعية يف التفاوض  -36

 26إىل  22، اليت عقكككدت يف أغكككادير، املغرب، يف الفرتة من التكككابعكككة للجنكككة مصككككككككككككككككايكككد األمسكككا  املعنيكككة بتجكككارة األمسكككا 
باالعتبار خطط املنظمات اإلقليمية إلدارة مصككككايد األمسا  أن تؤخذ االزدواجية تناب الج، أنه ينبغي 2016فرباير/شككككباط 

 .املتعلقة بتوثيق املصيد القائمة والراسخة
 
لنظم املعلومات الراسككخة للمنظمات اإلقليمية إلدارة مصككايد األمسا ، وخاصككة سككجالت السككفن، إمكانية تتوفر  -37

لفريق لاالجتماعان الثالث والرابع نو ه وقد  .لدول املشكككككاركةالعملية ل، ما يسكككككه ل تيسكككككري تقدمي البيانات إىل السكككككج ل العاملي
ل العاملي بأن املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمسا  العامل التقين واالستشاري غري الرمسي املفتوح باب العضوية للسج  

وبني نظم املعلومات اخلاصكككككككككة هبا بني روابط مد  خاصكككككككككة من خالل  ،ميكن أن تلعب دوراا هاماا يف تنفيذ السكككككككككج ل العاملي
 .على حدة هذا القرار ينبغي أن تتخذه كل دولة علممثل تقدمي البيانات وأن قيام الدول بل العاملي لتيسري السج  
 
مبادرات عاملية ذات أمهية يف مكافحة الصككككيد عدة تسككككاهم املنظمات اإلقليمية إلدارة مصككككايد األمسا  أيضككككاا يف  -38

الدراسكككككككككة العاملية عن النقل من سكككككككككفينة إىل أخرى يف املنظمات هذه قد شكككككككككارك  ف. إبالغ ودون تنظيمغري القانوين دون 
يف حلقة عمل اخلرباء   اليت اسكككتعرضكككوقدم  مدخالت هلا، وهي الدراسكككة ودون تنظيم والصكككيد غري القانوين دون إبالغ 

إىل  21حول النقل من سفينة إىل أخرى والصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، اليت عقدت يف روما، يف الفرتة من 
واملنهجيات املنظمات للصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم هذه تقديرات كذلك شك ل  .  2018 فرباير/شباط 23
لخطوط التوجيهية الفنية املتعلقة مبنهجيات ومؤشككككككككككككرات تقدير حجم وأثر الصككككككككككككيد لالئمة مدخالت متها سككككككككككككتخدما اليت
  .إىل دورة جلنة مصايد األمسا  هذهكلتامها ن  اوستقدم الوثيقت. القانوين دون إبالغ ودون تنظيم غري
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 1-6-14 مؤشر هدف التنمية المستدامة -عاشراا 
 
يف الدورة الثانية والثالثني للجنة مصككايد األمسا ، وافق  الدول األعضككاء على اسككتخدام االسككتبيان لرصككد تنفيذ  -39

الدول األعضككاء لتقدمي تقارير عن مؤشككرات  دمهاتسككتخمدونة السككلو  بشككأن الصككيد الرشككيد والصكككو  ذات الصككلة كأداة 
التقدم احملرز من جانب البلدان " 1-6-14نظمة منهجية للمؤشككر ذا القرار، وضككع  املتبعاا هلو  .أهداف التنمية املسككتدامة

الذي مشل إضككافة عدة  ،"يف مدى تنفيذ الصكككو  الدولية الرامية إىل مكافحة الصككيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم
أقسككككككام جديدة لتمكني الدول من رفع تقارير عن الصكككككككو  الدولية ذات الصككككككلة الرامية إىل مكافحة الصككككككيد غري القانوين 

وقد ج رب  هذه املنهجية كجزء من حلقات العمل اجلارية لدعم تنفيذ االتفاق بشككككككككككككككأن التدابري . إبالغ ودون تنظيم دون
 لتعليقات واملالحظات الواردة من خالل هذا املشروع التجرييبأخذ اوبعد . والصكو  ذات الصلةاليت تتخذها دولة امليناء 

، قدم  املنظمة بعد ذلك املنهجية النهائية للمؤشككككككككككككر إىل فريق اخلرباء املشككككككككككككرت  بني الوكاالت املعين مبؤشككككككككككككرات باالعتبار
 .املستوى األول رفع درجته إىلعلى وافق على املؤشر و فأهداف التنمية املستدامة، 

 
 مصايد األسماك والصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيمدعم إعانات  -عشرأحد 

 
اإلعانات املقدمة ملصائد معي نة من ظر أشكال حب 2020 القيام حبلول عام "هو  6-14التنمية املستدامة  مقصد -40

هم يف صككككككككيد األمسا  اتسككككككككهم يف اإلفراط يف قدرات الصككككككككيد ويف صككككككككيد األمسا ، وإلغاء اإلعانات اليت تسكككككككك اليت األمسا 
املشكككككككككروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم، واإلحجام عن اسكككككككككتحداث إعانات جديدة من هذا القبيل، مع التسكككككككككليم بأن  غري

ال يتجزأ من مفاوضكككات  وأقل البلدان منوا ينبغي أن تكون جزءاا املعاملة اخلاصكككة والتفضكككيلية املالئمة والفعالة للبلدان النامية 
 ."منظمة التجارة العاملية بشأن اإلعانات ملصائد األمسا 

 
نوقشكككككككككك  قضككككككككككية إعانات مصككككككككككايد األمسا  يف مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املسككككككككككتوي لدعم تنفيذ هدف التنمية  -41

حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واسكككككككككككككتخدامها على حنو مسكككككككككككككتدام لتحقيق التنمية املسكككككككككككككتدامة : 14املسكككككككككككككتدامة 
اليت اعتمدهتا  ،وأشككككككككككككككارت النتيجة. 2017حزيران /يونيو 9إىل  5الذي عقد يف نيويور  يف الفرتة من  ،(احمليطات مؤمتر)

اإلعانات املقدمة ملصكككككككككككككائد األمسا  تسكككككككككككككهم ي نة من معحظر أشككككككككككككككال  العمل حبزم على "اجلمعية العامة إىل احلاجة إىل 
اإلفراط يف قدرات الصيد ويف صيد األمسا ، وإلغاء اإلعانات اليت تساهم يف صيد األمسا  غري املشروع وغري املبلغ عنه  يف

 العمل إلكمالتسككككككككككككريع وغري املنظم، واإلحجام عن اسككككككككككككتحداث إعانات جديدة من هذا القبيل، مبا يف ذلك من خالل 
مفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن هذه القضية، مع التسليم بان املعاملة اخلاصة والتفاضلية املناسبة والفعالة للبلدان 

 ".تكون جزءاا ال يتجزأ من تلك املفاوضات أنينبغي  قل البلدان منواا أالنامية و 
 
إبالغ ودون تنظيم يف الدورة السككككادسككككة عشككككر حبث  قضككككية إعانات مصككككايد األمسا  والصككككيد غري القانوين دون  -42

عقدت يف بوسككككككككككككككان، مجهورية كوريا، يف الفرتة  ، اليتالتابعة للجنة مصككككككككككككككايد األمسا  للجنة الفرعية املعنية بتجارة األمسا 
أشككككككككارت اللجنة الفرعية إىل ضككككككككرورة حظر اإلعانات اليت تسككككككككهم يف اإلفراط يف قد و . 2017سككككككككبتمرب/أيلول  8إىل  4 من
وأكدت اللجنة الفرعية على دور  .صكككككككككيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيمالصكككككككككيد ويف اليف اإلفراط ت الصكككككككككيد و قدرا

املفاوضكات اجلارية حول إعانات بشكأن وأعضكائها  يف توفري اخلربة الفنية املتخصكصكة إىل منظمة التجارة العامليةاهلام املنظمة 
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ديسمرب/كانون  13-10)ودعم  املشاركة النشطة يف املؤمتر الوزاري احلادي عشر ملنظمة التجارة العاملية  ،مصايد األمسا 
أيدت اللجنة الفرعية تعاون منظمة األغذية والزراعة مع منظمة التجارة كذلك (.  ، بوينس إيرس، األرجنتني2017األول 

على أمهية بناء القدرات أيضكاا شكددت و  ،صكايد األمسا ملعانات إلاحول  ما يتعلق باملفاوضكات احلالية العاملية، وخاصكة يف
 .واملساعدة الفنية بشأن إعانات مصايد األمسا  للبلدان النامية

 
اء يف املفاوضككات البن  االخنراط يف املؤمتر الوزاري احلادي عشككر، وافق أعضككاء منظمة التجارة العاملية على مواصككلة و  -43

ضكككككككوابط على اعتماد اتفاق ب 2019أن يقوم املؤمتر الوزاري الذي سكككككككيعقد يف عام حول إعانات مصكككككككايد األمسا ، هبدف 
صككيد اإلفراط يف النة من إعانات مصككايد األمسا  تسككهم يف اإلفراط يف قدرات الصككيد ويف شككاملة وفع الة حتظر أشكككاالا معي  
ن معاملة أأعضككاء منظمة التجارة العاملية بأقر  ذلك،  علىوعالوة . دون إبالغ ودون تنظيم ويف صككيد األمسا  غري القانوين

 .املفاوضاتهذه ن تكون جزءاا ال يتجزأ من أينبغي للبلدان النامية وألقل البلدان منوا الة مناسبة وفع   وتفضيليةخاصة 


