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لجنة مصايد األسماك
الدورة الثالثة والثالثون
روما  13-9يوليو/تموز 2018

مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم
موجز
تقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن حالة وتنفيذ اتفاق منظمة األغذية والزراعة لعام  2009بشأن التدابري اليت تتخذها دولة
امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه (التدابري اليت تتخذها دولة امليناء) ،وخاصة
عن نتائج االجتماع األول لألطراف وإجراءات املتابعة ،وكذلك برنامج املنظمة لتنمية القدرات الذي يركز على تنفيذ
التدابري اليت تتخذها دولة امليناء والص كككو الدولية التكميلية .كما تعرض الوثيقة التقدم احملرز يف تطوير وتنفيذ الس ككجل
العاملي لسككفن الصككيد وسككفن النقل املربدة وسككفن التموين (السككجل العاملي) ،ويف وضككع اخلطوط التوجيهية الفنية بشككأن
منهجيات ومؤش ك كرات تقدير حجم وأثر الصك ككيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ،فض ك كالا عن اجلهود املبذولة للقيام
باس ككتعراض عاملي ش ككامل ملمارس ككات النقل من س ككفينة إىل أخرى .وتعرض الوثيقة أيض ك كا نتائج وتوص ككيات الدورة الرابعة
للجنة الفرعية املعنية بتنفيذ ص ك ك كككو املنظمة البحرية الدولية ،وقض ك ك ككية إعانات الدعم والص ك ك ككيد غري القانوين دون إبالغ
ودون تنظيم ،ودور املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمسا يف مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.
وباإلضك ك ك ككافة إىل ذلك ،تعرض الوثيقة حالة اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصك ك ك ككيد والنتائج ذات الصك ك ك ككلة اليت
متخضك ك عنها الدورة الس ككادس ككة عش ككرة للجنة الفرعية املعنية بتجارة األمسا  ،فضك كالا عن التقدم احملرز يف مؤش ككر هدف
التنمية املستدامة .1-6-14
إ ّن اللجنة مدعوة إلى:


الرتحيب بتزايد االلتزام العاملي جتاه اتفاق منظمة األغذية والزراعة لعام  2009بشك ك ككأن التدابري اليت تتخذها دولة
امليناء ملنع الصكيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضكاء عليه (التدابري اليت تتخذها دولة امليناء)،
وحث كافة أعضاء املنظمة على أن يصبحوا أطرافا يف هذا االتفاق.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة املوجود على هذه الصفحة؛
وهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على املوقعhttp://www.fao.org/about/meetings/cofi/ar:
MX190/A
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واإلحاطة علما باس ك ك ك ك ك ككتنتاجات االجتماع األول لألطراف يف االتفاق بش ك ك ك ك ك ككأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء
وجمموعات العمل الفرعية.
والرتحيب باجلهود اجلارية لتنمية القدرات لتلبية احتياجات الدول النامية يف جمال التنفيذ الفعال للتدابري اليت
تتخذها دولة امليناء والصكككو الدولية التكميلية .وتشككجيع األعضككاء على دعم الربنامج العاملي لتنمية القدرات
املتعلق باالتفاق بشأن تدابري دولة امليناء اخلاص باملنظمة.
والرتحيب بالتقدم احملرز على صككعيد إعداد وتطبيق السككجل العاملي ،وخاصككة من خالل إصككدار النسككخة األوىل
لنظام املعلومات يف عام  2017إىل أعضاء املنظمة ليقوموا بتحميل البيانات.
والنظر يف اس ك ك ككتنتاجات وتوص ك ك ككيات االجتماعني الثالث والرابع للفريق العامل التقين واالس ك ك ككتش ك ك ككاري غري الرمسي
املفتوح باب العضوية للسجل العاملي.
واإلحاطة علم ا بتنسك ك ك ك ككيق اجلهود اليت بذلتها املنظمة والدول يف توفري النسك ك ك ك ككخة العامة األوىل للسك ك ك ك ككجل العاملي
يف عام  2018والدعوة إىل مش ككاركة أعض ككاء املنظمة مش ككاركةا أوس ككع عن طريق تقدمي بيانات ليكون هلذه املبادرة
األثر املنش ككود يف مكافحة الص ككيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم والدعم الفعال لتنفيذ اتفاق التدابري اليت
تتخذها دولة امليناء وغريه من الصكو واآلليات واألدوات الدولية األخرى.
واإلحاطة علما بالتقدم احملرز يف وضك ك ك ككع خطوط توجيهية فنية بشك ك ك ككأن منهجيات ومؤش ك ك ك كرات تقدير حجم وأثر
الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم والنظر يف التوصية باستخدام هذه اخلطوط التوجيهية.
والنظر يف نتائج االس ككتعراض العاملي الش ككامل ملمارس ككات النقل من س ككفينة إىل أخرى وتوفري التوجيه الختاذ مزيد
من اإلجراءات.
واإلحاطة علما حبالة املفاوضات الدولية بشأن إعانات الدعم والصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.
وأخذ العلم بنتائج وتوصيات الدورة الرابعة للجنة الفرعية املعنية بتنفيذ صكو املنظمة البحرية الدولية.
واإلحاطة علما بنتائج الدورة الس ك ك ك ك ككادس ك ك ك ك ككة عش ك ك ك ك ككرة للجنة الفرعية املعنية بتجارة األمسا يف ما يتعلق باخلطوط
التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد.
واإلحاطة علما بالتقدم احملرز بصك ك ك ك ككدد مؤشك ك ك ك ككر هدف التنمية املسك ك ك ك ككتدامة  " 1-6-14التقدم احملرز من جانب
البلدان يف مدى تنفيذ الصكو الدولية الرامية إىل مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ".
والتذكري بالدور اهلام الذي تواص ك ك ككل أداءه املنظمات اإلقليمية إلدارة مص ك ك ككايد األمسا يف مكافحة الص ك ك ككيد غري
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وتشجيع اعتماد تدابري الصون واإلدارة ذات الصلة بذلك.
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أولا -مقدمة
منذ الدورة الثانية والثالثني للجنة مصك ككايد األمسا  ،تضك ككمن الطريق إىل مكافحة الصك ككيد غري القانوين دون إبالغ
-1
ودون تنظيم عددا من اإلجنازات احلديثة العهد اجلديرة بالثناء ،وخاصككة الدعم املتنامي لالتفاق بشككأن التدابري اليت تتخذها
دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه (االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة
امليناء) وتنفيذ هذا االتفاق ،وإطالق النسخة األوىل من السجل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربدة وسفن التموين،
واعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املص ك ك ك ك ككيد .وباإلضك ك ك ك ك كافة إىل هذه الص ك ك ك ك كككو الدولية ،وخالل فرتة ما بني
الدورتني ،توسك ك كع نطاق العمل املتعلق مبكافحة الص ك ككيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم لض ك ككمان إحراز تقدم يف أوجه
أخرى هامة يف هذا اجملال .ومن ذلك دراسككة عاملية عن النقل من سككفينة إىل أخرى والصككيد غري القانوين دون إبالغ ودون
تنظيم ،فض كالا عن مواصككلة اجلهود املبذولة لوضككع خطوط توجيهية فنية لتقدير حجم الصككيد غري القانوين دون إبالغ ودون
تنظيم .وباإلض ككافة إىل ذلك فإن اخلطوط التوجيهية الطوعية لوس ككم معدات الص ككيد (الوثيقة  ،)COFI/2018/inf.25اليت
تطرح للمصادقة عليها يف الدورة احلالية للجنة مصايد األمسا  ،متثل خطوة هامة حنو حتسني وضبط ممارسات الصيد.
وما زال برنامج العمل ملكافحة الص ك ك ك ك ك ككيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يتنامى مبا يكفل اس ك ك ك ك ك ككتمرار تزايد
-2
الوعي ملكافحة الص ككيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وااللتزام العاملي به ،ويض ككمن أن تس ككتمر يف التض ككا ل وس ككائل
التملص من التنظيم واإلنفاذ ،خاصك ك ككة عندما يقرتن ذلك مبكاسك ك ككب مصك ك ككاحبة يف الرصك ك ككد واملراقبة واإلش ك ك كراف .وقد ت يف
 5يونيو/حزيران  2018يف مقر منظمة األغذية والزراعة االحتفال للمرة األوىل باليوم الدويل ملكافحة الصك ك ك ك ك ككيد غري القانوين
1
دون إبالغ ودون تنظيم.

ثانياا -تنفيذ التفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني
دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه والخطوات المقبلة
دخل االتفاق بش ك ك ك ك ك ككأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء حيز النفاذ يف  5يونيو/حزيران  ،2016بعد  30يوما من
-3
تاريخ إيداع ص ك ك ككك التص ك ك ككديق أو االنض ك ك ككمام أو املوافقة أو القبول اخلامس والعشك ك ك كرين لدى املدير العام .ويف يونيو/حزيران
 ،2018كان هنا  55طرفا يف االتفاق .وعالوة على ذلك ،يواص ك ككل عدد من املنظمات اإلقليمية إلدارة مص ك ككايد األمسا
مواءمة خططه وتدابريه الرامية إىل مراقبة املوانئ مع أحكام االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء.
وعمالا بتوجيه جلنة مص ك ك ك ك ك ككايد األمسا يف دورهتا الثانية والثالثني ،عقد االجتماع األول لألطراف يف االتفاق يف
-4
أوس ك ك ك ك ك ككلو ،النرويج ،من  29إىل  31مككايو/أيككار ( 2017الوثيقككة  .)COFI/2018/Inf.16وحض ك ك ك ك ك ككر االجتمككاع  36طرف ك ا
و 16دولة أخرى و 11منظمة حكومية دولية و 4منظمات غري حكومية .واختتم أطراف االتفاق عددا من املس ك ك ك ك ك ككائل

 1يف  5ديسمرب/كانون األول  ،2017أعلن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم  5يونيو/حزيران اليوم العاملي ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ
ودون تنظيم ،تبع ا ملقرتح تقدم به منظمة األغذية والزراعة.
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املتعلقة بالتدابري اليت تتخذها دولة امليناء ،وبنقل املعلومات وتبادهلا إلكرتونيا ونشك ك ك ك ككرها ،ومتطلبات الدول النامية ،ورصك ك ك ك ككد
واستعراض وتقييم تنفيذ االتفاق واجتماعات املتابعة.
وافق أطراف االتفاق على أن تتوىل املنظمة دور مجع املعلومات الالزمة لتنفيذ االتفاق ،مبا يف ذلك املعلومات
-5
عن املوانئ املعينة وجهات االتص ككال الوطنية وأي معلومات أخرى ذات ص ككلة مفيدة لتنفيذ االتفاق .ويف ما يتعلق مبش ككاركة
الدول غري األطراف يف االتفاق ،وافق الدول األطراف على أن تسك ك ك ك ك ككعى املنظمة أيض ك ك ك ك ك كا إىل مجع معلومات عن جهات
االتصال من الدول غري األطراف.
ويف ما يتعلق بنقل املعلومات وتبادهلا إلكرتوني ا ونشرها ،وافق أطراف االتفاق على أن تعطى األولوية يف البداية
-6
لض ككرورة توفري املعلومات األس ككاس ككية ،يف حني ميكن تطوير نظم معلومات أكثر تقدم ا يف مرحلة الحقة ،بناءا على متطلب
تبادل املعلومات املشككار له يف االتفاق .وجرى تسككليط الضككوء على أن مسككألة الشككفافية وإمكانية النفاذ يف ما يتعلق بتبادل
املعلومات س ك ككتكون حامسة وعلى أنه ينبغي أخذ ض ك ككرورة توخي الدقة باالعتبار .واتفق أيضك ك ك ا على إنش ك ككاء فريق عامل تقين
مفتوح باب العض ك ككوية لتقدمي التوجيهات بش ك كأن تطوير آلية لتبادل املعلومات ومس ك ككائل فنية أخرى ،مبا يف ذلك احلاجة إىل
توفري مستويات متنوعة من النفاذ إىل املعلومات تبع ا لطبيعة املعلومات املقدمة.
أنشككأت األطراف يف االتفاق "جمموعة العمل على اجلزء  "6وأقرت اختصككاصككاهتا املرجعية .وباإلضككافة إىل ذلك،
-7
دع األطراف املنظمة إىل تعزيز دعمها املايل والفين جلهود تنمية القدرات ،مبا يف ذلك للدول اجلزرية الصككغرية النامية اليت
تواجه بشكل خاص صعوبة يف تنفيذ االتفاق.
ويف ما يتعلق برص ك ككد واس ك ككتعراض وتقييم تنفيذ االتفاق ،اتفق األطراف على أنه س ك ككيكون من الض ك ككروري إجراء
-8
استعراض التنفيذ من خالل استبيان جيري كل سنتني يف البداية ،وبعد ذلك بوترية حتددها األطراف .وباإلضافة إىل ذلك،
وافق األطراف على أن تقوم األمانة بص ك ككياغة اس ك ككتبيان إلكرتوين منوذجي لغرض رص ك ككد تنفيذ االتفاق ،وكذلك تس ك ككجيل
التحديات اليت تواجهه .وس ك ككتقوم جمموعة العمل الفنية باس ك ككتعراض هذا االس ك ككتبيان وص ك ككقله .ووافق أطراف االتفاق على
عقد اجتماعات مرة كل سنتني إىل جانب عقد اجتماعات فنية إضافية حسب االقتضاء.
وقد حبث االجتماع األول جملموعة العمل املخصك ك ك ك كص ك ك ك ككة (جمموعة العمل على اجلزء  ،)6الذي عقد يف أوس ك ك ك ككلو،
-9
النرويج ،يف يومي  1و 2يونيو/حزيران  ،2017يف املتطلب ككات الرئيسك ك ك ك ك ك كي ككة لل ككدول الن ككامي ككة وأولوي ككاهت ككا يف تنفي ككذ االتف ككاق
(الوثيقة  .)COFI/2018/SBD.8وت التأكيد على الرابط اهلام بني األنشطة اليت يدعمها صندوق املساعدة وبني برنامج
املنظمة لتنمية القدرات يف دعم االتفاق والص كككو التكميلية .واعتمدت االختص ككاص ككات املرجعية آللية التمويل ملس ككاعدة
الدول األطراف النامية وأوصي مبصادقة األطراف عليها يف اجتماعها املقبل .وسيعقد االجتماع الثاين جملموعة العمل على
اجلزء  6يف يومي 5و 6يوليو/متوز  ،2018مباشرةا قبل دورة جلنة مصايد األمسا هذه.
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 -10منذ اختتام االجتماع األول لألطراف ،ال زال املنظمة تعمل على وض ك ك ك ك ك ككع مناذج لتبادل املعلومات عن جهات
االتص ك ك ككال الوطنية واملوانئ املعينة .وأطلق يف أبريل/نيس ك ك ككان  2018موقع إلكرتوين جديد لالتفاق وأص ك ك ككبح مناذج املوانئ
وجهات االتص ككال الوطنية املعينة اليت ص ككاغتها املنظمة متوفرة عليه .وس ككتجرب هذه النماذج من خالل املوقع اجلديد وهي
متاحة اآلن كي تس ك ككتعرض ك ككها األطراف يف اجتماعها الثاين .ويوفر موقع االتفاق أيض ك كا تطبيقا لدعم تنس ك ككيق أنش ك ككطة تنمية
القدرات املتعلقة باالتفاق.
 -11عقككد االجتمككاع األول للفريق العككامككل التقين املفتوح بككاب العض ك ك ك ك ك ككويككة املعين بتبككادل املعلومككات يف لنككدن ،اململكككة
املتحدة من  16إىل  18أبريل/نيس ك ك ك ك ك ككان ( 2018الوثيقة  .)COFI/2018/SBD.9ونظر االجتماع يف نوع النظام العاملي
لتبادل املعلومات الذي ينبغي وض ك ك ككعه لدعم تنفيذ االتفاق .ووافق االجتماع على أن من املناس ك ك ككب اتباع هنج من مرحلتني
لوض ك ك ككع هذا النظام .فتيسك ك ك كر املرحلة األوىل تبادل املعلومات األس ك ك ككاس ك ك ككية كاملعلومات عن املوانئ املعينة وجهات االتص ك ك ككال
الوطنية ،بينما تركز املرحلة الثانية على وضك ككع نظام عاملي متني ييس ك كر التبادل الفوري يف الوق احلقيقي تقريب ا للمعلومات،
حبيث يش ك ك ك ككمل قس ك ك ك ككم ا للمعلومات متاح ا للعموم وقس ك ك ك ككم نفاذ حمدود للمعلومات احملمية مثل تقارير تفتيش املوانئ .ووافق
االجتماع على أن آلية تبادل املعلومات هامة وأنه ينبغي اس ككتخدام الطرائق اليت تتيح تبادل املعلومات يف الوق املناس ككب.
واتفق كذلك على أن تبحث املنظمة يف خيارات تيس ك ك ككري اتباع هنج موحد للتبادل اإللكرتوين للمعلومات .ووافق االجتماع
على أمهية الروابط مع النظم ذات الصلة اليت تستخدمها املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمسا  ،كما مع النظم العاملية
مثل النظام العاملي املتكامل ملعلومات الش ك ككحن اخلاص باملنظمة البحرية الدولية ( )GISISونظام إكواس ك ككيس ()Equasis
للمعلومات املتعلق بسك ككالمة السك ككفن وشك ككركات الشك ككحن ،كما وافق على أن السك ككجل العاملي يشك كككل منصك ككة واعدة لتبادل
املعلومات وميكن أيض ا ربطه بالنظام العاملي لتبادل املعلومات.
 -12وسيعقد االجتماع الثاين للفريق العامل التقين املفتوح باب العضوية املعين بتبادل املعلومات يف مجهورية كوريا قبل
االجتماع الثاين ألطراف االتفاق يف عام .2019

ثالثاا -البرنامج العالمي لتنمية القدرات
 -13واصككل املنظمة يف فرتة ما بني الدورتني توسككيع وزيادة أنشككطة تنمية القدرات ملسككاعدة البلدان النامية على تنفيذ
االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء والصكو التكميلية وآليات مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون
تنظيم .وستبين هذه اجلهود على املساعدة اليت قدمها من قبل برنامج التعاون التقين يف املنظمة الذي قدم منذ عام 2015
املساعدة إىل  37بلدا.
 -14وتقوم املنظمة حاليا بتنفيذ برنامج لتنمية القدرات مدته مخس سك ك ك ك ك ككنوات من خالل مشك ك ك ك ك ككاريع يدعمها شك ك ك ك ك ككركاء
وماحنون ،تنفذ على املس ك ك ك ك ككتويات الوطين واإلقليمي والعاملي .وقد ص ك ك ك ك ككودق على هذا الربنامج يف ديس ك ك ك ك ككمرب/كانون األول
 ،2016وبدءا من أبريل/نيس ك ك ك ككان  ،2018تلقى ،من االحتاد األورويب والنرويج ومجهورية كوريا والس ك ك ك ككويد والواليات املتحدة
األمريكية ،متويالا بلغ جمموعه  9.7مليون دوالر أمريكي على مدى  5سنوات كبداية وسيقدم دعم ا لنحو  33بلدا.
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 -15على وجه التحديد ،تدعم هذه املش ك ككاريع البلدان يف )1( :إجراء تقييم لقدراهتا القانونية واملؤسك ك كس ك ككية والتش ك ككغيلية
على تنفيككذ االتفككاق والص ك ك ك ك ك كككو التكميليككة واآلليككات اإلقليميككة ملكككافحكة الصك ك ك ك ك ك كيككد غري القككانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛
( )2وتقوية الس ككياس ككات الوطنية واألطر التشك كريعية ملكافحة الص ككيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ ( )3وتقوية نظم
الرصد واملراقبة واإلشراف ،مبا يف ذلك من خالل التعاون بني بلدان اجلنوب وآليات للمواءمة والتنسيق والتعاون اإلقليمي؛
( )4وتعزيز القدرة على حتس ك ك ككني أداء دولة العلم ،مبا يتماش ك ك ككى مع اخلطوط التوجيهية الطوعية ذات الص ك ك ككلة اليت أص ك ك ككدرهتا
املنظمة ،وعلى اختاذ إجراءات أكثر فعالية حبق األش ك ك ك ك ككخاص املنخرطني والكيانات املنخرطة يف الص ك ك ك ك ككيد غري القانوين دون
إبالغ ودون تنظيم؛ وحسب االقتضاء ( )5تنفيذ تدابري النفاذ إىل السوق ،مثل برامج توثيق وتتبع املصيد .وجيري يف إطار
مشك ك ك ككاريع معينة دعم األنشك ك ك ككطة املتعلقة بزيادة تطوير السك ك ك ككجل العاملي ،وبتعزيز قاعدة البيانات  - Portlexقاعدة بيانات
املنظمككة بشك ك ك ك ك ك ككأن تككدابري الككدولككة  -ولتطوير بوابككة تنميككة القككدرات املتعلقككة بككاتفككاق التككدابري اليت تتخككذهككا دولككة املينككاء ،واليت
ستستضيفها املنظمة.

رابع ا -السجل العالمي لسفن الصيد وسفن النقل المبردة وسفن التموين
(السجل العالمي)
 -16منذ الدورة الثانية والثالثني للجنة مصككايد األمسا  ،أحرز الكثري من التقدم يف السككجل العاملي .2وباالسككتفادة من
اخلربة اليت اكتسب من خالل مشروع جترييب 3اشرت فيه  11شريكا ،4صدرت يف أبريل/نيسان  2017النسخة األوىل من
نظام معلومات السككجل العاملي 5وأتيح حص كريا ألعضككاء املنظمة لتحميل بيانات واالطالع على املعلومات عن السككفن.
ومنذ ذلك احلني ،بدأ عدد من الدول حتميل البيانات على هذا النظام فأص ك ك ك ك ك ككبح حيقق حاليا تغطية جيدة ملنطقيت أمريكا
الالتينية وأوروبا .6وينبغي تعزيز املش ك ك ككاركة من مناطق أخرى يف هذه املرحلة األولية .وأدرج معظم الدول تفاص ك ك ككيل الس ك ك ككفن
أس ككاس كا لس ككفن املرحلة األوىل ،7مع بعض التوس ككع باملثل للمرحلتني  2و .83وبدأت عدة دول أيض كا تدرج تفاص ككيل تار ية
وتراخيص الصيد ومعلومات عن االمتثال.
 -17عقد االجتماعان الثالث والرابع للفريق العامل التقين واالسك ك ككتشك ك ككاري غري الرمسي املفتوح باب العضك ك ككوية للسك ك ككجل
10
الك ك كع ك ك ككامل ك ككي يف ي ك ككونك ك كي ك ككو/حك ك كزيك ك كران ( 92017ال ك ككوثك ك كيك ك كق ك ك ككة  )COFI/2018/SBD.10ويف أبك ك كري ك ك ككل/ن ك ككيس ك ك ك ك ك ك ك ك ككان 2018
(الوثيقككة  ،)COFI/2018/SBD.11على التوايل .ووافق االجتمككاع الثككالككث (يونيو/حزيران  )2017على أمهيككة اإلطالق
العام للس ك ككجل العاملي يف الوق املناس ك ككب لدعم تنفيذ االتفاق بش ك ككأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ،خاص ك ككة عن طريق
التحقق من البيانات وحتليل املخاطر .ولتس ك كريع املشك ككاركة ،أقر االجتماع قيمة أن تكون هنا خيارات بديلة ولكن حمدودة
2
3
4

http://www.fao.org/3/a-i6882e.pdf
http://www.fao.org/global-record/background/global-record-pilot-project/en

إسبانيا وإندونيسيا وأوروغواي وآيسلندا وجزر القمر وسيشيل وغانا والفلبني وكولومبيا وموريشيوس وموزامبيق.

http://www.fao.org/global-record/news-events/detail/en/c/882133/ 5
http://www.fao.org/global-record/news-events/news/en 6

 7السفن اليت تبلغ محولتها اإلمجالية  100طن أو يبلغ طوهلا  24مرتا وما فوق.
 8تشمل املرحلتان  2و 3السفن اليت تبلغ محولتها اإلمجالية  10أطنان أو يبلغ طوهلا  12مرتا وما فوق.
http://www.fao.org/fishery/nems/40941/en 9
http://www.fao.org/fishery/nems/41011/en 10
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للدول لتقدمي بيانات إىل الس ك ك ك ك ك ككجل العاملي ،مبا يف ذلك من نظم معلومات املنظمات اإلقليمية إلدارة مص ك ك ك ك ك ككايد األمسا
وقككاعككدة بيككانككات  ،)IHSM&T( IHS Maritime and Tradeرهن كا مبوافقككة الككدولككة امل كدرج كة يف بوابككة السك ك ك ك ك ك كج كل العككاملي.
واسك ككتكشك ككع االجتماع الرابع( 11أبريل/نيسك ككان  )2018سك ككبل توسك ككيع نطاق مشك ككاركة الدول ،وخاصك ككة باسك ككتخدام اآلليات
التلقائية لتبادل البيانات 12اليت جيري تطويرها يف السككجل العاملي وتعزيز مشككاركة املنظمات اإلقليمية إلدارة مصككايد األمسا
من خالل الروابط مع السك ك ك ك ك ك كجك ك كل الع ك ككاملي .13ونوه الفريق الع ك ككام ك ككل بقرار املنظم ك ككة البحري ك ككة ال ك ككدولي ك ككة )A.1117(30
(الوثيقة  )14GRWG/4/2018/inf.8الذي يوسك ك ك كع االس ك ك ككتخدام الطوعي لنظام أرقام الس ك ك ككفن الص ك ك ككادر عن هذه املنظمة
ليشككمل سككفن الصككيد غري الفوالذية البدن وفئات الطول اليت تتعدى املرحلة  ،1وشككدد على أن الدول قد حتتاج إىل تعديل
تشريعاهتا الوطنية لتجعل استخدام أرقام املنظمة البحرية الدولية ملزما ،وعلى أن املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمسا
قد حتتاج إىل حتديث تدابريها حس ككب االقتض ككاء .وكرر الفريق العامل التأكيد على أمهية اإلسك كراع بتنفيذ وإص ككدار الس ككجل
العاملي لدعم تنفيذ االتفاق بشك ككأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء وخاصك ككة للتحقق من البيانات ،بالنظر إىل ضك ككرورة ربط
نتائج أي تفتيش مع سك ك ككفينة معينة .ووافق أيض ك ك ك ا على أن السك ك ككجل العاملي قد يدعم حتليل املخاطر يف هذه املرحلة األولية
جدا من تنفيذ االتفاق وأن يكون مبثابة مقدمة للنظام العاملي املقرر إنش ك ك ك ك ك ككا ه لتبادل املعلومات املتعلقة بالتفتيش مبوجب
االتفاق بشك ك ككأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء .وأشك ك ككار الفريق العامل إىل الفرص املتاحة لدعم تنمية القدرات ،وخاصك ك ككة
ملواصلة تطوير نظم املعلومات املتكاملة واآلليات التلقائية لتبادل البيانات.
 -18أطلق يف يناير/كانون الثاين  2018إجراء لتعيني جهة االتص ك ك ك ك ككال الوطنية الرمسية للس ك ك ك ك ككجل العاملي ،ملتابعة تقدمي
البيانات للنسككخة املتاحة للعموم من النظام .وتشككجع الدول على زيادة مشككاركتها من خالل تقدمي البيانات قبل اإلصككدار
العام لنظام معلومات السجل العاملي املتوقع قبل الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمسا  .وسيربز هذا اإلصدار مدى
فائدة الس ك ك ككجل العاملي ودوره يف دعم الص ك ك كككو الدولية من مثل االتفاق بش ك ك ككأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ،واتفاق
األمم املتحدة لألرصك ك ككدة السك ك ككمكية وغريمها من املبادرات واألدوات التكميلية مثل اخلطوط التوجيهية الطوعية بشك ك ككأن أداء
دولة العلم واخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصك ككيد .وعالوة على ذلك ،ميكن للدول املشك ككاركة أن تعرض التزامها
مبكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وجهودها املشرتكة يف هذا الصدد.
 -19ويف عام  ،2018قدم حكومة السككويد مسككامهة حبوايل  0.9مليون دوالر يف تطوير وتنفيذ السككجل العاملي لفرتة
مخس س ككنوات .هكذا ،إىل جانب مس ككامهات من االحتاد األورويب وحكومات آيس ككلندا ومجهورية كوريا وإس ككبانيا والواليات
املتحدة األمريكية ،تكفل متويل تطوير النظام لفرتة إضكافية من سكنتني إىل ثالث سكنوات وجيري توسكيع نطاق أنشكطة تنمية
القدرات لدعم مشاركة الدول يف السجل العاملي.

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/2e.pdf 11
http://www.fao.org/fi/static- )Fisheries Language for Universal eXchange( FLUX 12
media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/Inf12e.pdf
13
14

تقدمي البيانات خاضع ملوافقة الدولة املعنية.

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/A30Res1117e.pdf
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خامسا -حجم الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم
 -20رحب الدورة الثانية والثالثون للجنة مص ككايد األمسا باالس ككتعراض العاملي لتقدير مس ككتويات الص ككيد غري القانوين
دون إبالغ ودون تنظيم 15ودعم قيام املنظمة بوضككع اخلطوط التوجيهية الفنية بش كأن منهجيات ومؤش كرات تقدير حجم
وأثر الص ك ك ك ك ك ككيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم .وقد عقدت املنظمة حلقة عمل ثانية للخرباء (يونيو/حزيران )2018
الس ككتعراض مش ككروع اخلطوط التوجيهية الفنية ،وجيري عرض نس ككخة مبكرة من هذا املش ككروع يف هذه الدورة للجنة مص ككايد
األمسا (الوثيقة  .)COFI/2018/SBD.13وستوضع الصيغة النهائية للخطوط التوجيهية خالل عام .2018

سادسا -النقل من سفينة إلى أخرى والصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم
 -21شجع جلنة مصايد األمسا يف دورهتا الثانية والثالثني اليت عقدت يف عام  2016املنظمة على بدء العمل على
النقل من س ككفينة إىل أخرى والص ككيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ،مبا يف ذلك :اس ككتعراض اللوائح التنظيمية احلالية
واملمارس ك ككات الراهنة يف ما يتعلق بعمليات نقل الش ك ككحنات يف البحر من س ك ككفينة إىل أخرى والنظر يف حتديد العمليات اليت
جيوز القيام هبا ،إن وجدت؛ وإعطاء توجيهات بشككأن آليات ضككبط حمددة حيث جتاز عمليات نقل الشككحنات من سككفينة
إىل أخرى وختضككع للوائح تنظيمية؛ واسككتعراض إجراءات إصككدار تراخيص وإشككعارات نقل الشككحنات من سككفينة إىل أخرى
وشروط رفع التقارير والشفافية وغريها من األدوات اليت تستخدم لتوفري رصد وضبط للنقل من سفينة إىل أخرى مستقلني.
 -22ويف عام  ،2017بدأت املنظمة دراسك ككة عاملية شك ككاملة عن النقل من سك ككفينة إىل أخرى والصك ككيد غري القانوين دون
إبالغ ودون تنظيم ،مب ك ككا يف ذل ك ككك مراجع ك ككة لألدبي ك ككات ومس ك ك ك ك ك ككح ألصك ك ك ك ك ك كح ك ككاب املص ك ك ك ك ك ككلح ك ككة ودراس ك ك ك ك ك ك ك ك ككات ح ك ككال ك ككة
(الوثيقة .)COFI/2018/SBD.15
 -23أعدت الدراسة العاملية الشاملة واستعرض يف حلقة عمل للخرباء حول النقل من سفينة إىل أخرى والصيد غري
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم عقدت يف روما ،من  23-21فرباير/شباط ( 2018الوثيقة .)COFI/2018/SBD.14
 -24نظرت حلقة العمل يف أمثلة فعالة وغري فعالة على رصك ك ككد وضك ك ككبط النقل من سك ك ككفينة إىل أخرى ووافق على أن
عمليات النقل هذه تشك كككل جزءا هاما من عمليات الصك ككيد ،وأهنا عندما ترصك ككد وتراقب على النحو املناسك ككب ال تشك كككل
خطرا إض ك ك ك ككافيا على البيئة البحرية أو على اس ك ك ك ككتدامة األرص ك ك ك ككدة الس ك ك ك ككمكية .وقد أش ك ك ك ككري إىل أن هنا على ما يبدو زيادة
يف عمليات النقل من سفينة إىل أخرى على املستوى العاملي وأن هنا حاجة إىل ضمان ضبط فعال هلذه العمليات.

http://www.fao.org/3/a-bl765e.pdf 15
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سابعا -مجموعة العمل المخصصة المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة والمنظمة البحرية
ا
الدولية المعنية بالصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وبالمسائل ذات الصلة
 -25عرض ك ك ك ك يف الدورة الرابعة للجنة الفرعية املعنية بتنفيذ ص ك ك كككو املنظمة البحرية الدولية ،اليت عقدت من  25إىل
 29س ك ككبتمرب/أيلول  ،2017نتائج الدورة الثالثة جملموعة العمل املخص ك ك كص ك ككة املش ك ككرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة
البحرية الدولية املعنية بالصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم واملسائل ذات الصلة ،اليت عقدت يف الفرتة من  16إىل
 18نوفمرب/تشك ك ك ك ك ك كرين الثككاين ( 2015الوثيقككة  .)COFI/2018/SBD.12وقككد اختككذت اللجنككة الفرعيككة عككددا من القرارات
والتوصيات املتعلقة مبكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.
 -26سككتواصككل أمانة املنظمة البحرية الدولية املشككاركة يف جمموعة العمل التابعة لسككجل منظمة األغذية والزراعة العاملي
لسككفن الصككيد وسككفن النقل املربدة وسككفن التموين .ووافق اللجنة الفرعية على أنه ينبغي ألمانات منظمة األغذية والزراعة
واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية والدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية ،مبا يف ذلك اهليئات اإلقليمية ملصايد
األمسا  ،أن تروج فوائد تنفيذ االتفاق بش ك ككأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء وتش ك ككجع الدول على أن تص ك ككبح أطرافا فيه.
وباإلضككافة إىل ذلك ،وافق اللجنة الفرعية على أنه ينبغي اسككتكشككاف برامج مشككرتكة لبناء القدرات والتعاون التقين لتعزيز
تنفيذ الصكككو الدولية ملكافحة الصككيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ،وخاصككة االتفاق بشككأن التدابري اليت تتخذها
دولة امليناء .وعالوة علي ذلك ،ص ككادق اللجنة الفرعية على توص ككية بتش ككجيع التنفيذ املنسك كق لالتفاق بش ككأن التدابري اليت
تتخذها دولة امليناء مع أنواع أخرى من عمليات التفتيش ،كتلك اليت قد جتري مبوجب معاهدات املنظمة البحرية الدولية
ومنظمة العمل الدولية.
 -27وقد دعي أمانة املنظمة البحرية الدولية ألن تس ككتكش ككع مع منظمة األغذية والزراعة يف كيع ميكن أن تس ككاهم
خطة املراجعة اإللزامية للدول األعض ك ك ككاء يف املنظمة البحرية الدولية يف اخلطوط التوجيهية الطوعية بش ك ك ككأن أداء دولة العلم.
وأوص ك ك ككي بأن يش ك ك ككار يف "مدونة تنفيذ ص ك ك كككو املنظمة البحرية الدولية" ،حت بند الص ك ك كككو ذات الص ك ك ككلة ،إىل اخلطوط
التوجيهية الطوعية بش ك ك ككأن أداء دولة العلم ،س ك ك ككعيا إىل تعزيز الربط بني مص ك ك ككايد األمسا وس ك ك ككالمة الس ك ك ككفن 16ومحاية البيئة.
وباإلضك ك ك ك ك ك ككافة إىل ذلك ،وافق اللجنة الفرعية على أن تدعى أمانات منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية
ومنظمة العمل الدولية إىل القيام مبزيد من االسككتكشككاف لكيع ميكن أن تنفذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشككأن أداء دولة
العلم تنفيذا فعاالا باالقرتان مع الصكو األخرى ذات الصلة اليت تعتمدها املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية.
 -28وافق اللجنة الفرعية على أن تقوم منظمة األغذية والزراعة بنشك ككر وتعميم املعلومات املتعلقة بالقرصك ككنة والسك ككطو
املسلح على السفن ،وغري ذلك من املسائل املتعلقة باألمن ،على أعضاء املنظمة وعلى اهليئات اإلقليمية ملصايد األمسا .
 -29دخل حيز النفاذ يف عام  2012االتفاقية الدولية للمنظمة البحرية الدولية املتعلقة مبعايري تدريب طواقم س ك ك ك ك ككفن
الصك ككيد وإصك ككدار تراخيصك ككهم ،واليت تورد متطلبات تدريب طواقم سك ككفن الصك ككيد .وختضك ككع هذه االتفاقية حالي ا السك ككتعراض
16

الوثيقة  .COFI/2018/inf.8السالمة يف البحر يف قطاع مصايد األمسا .
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ش ك ك ك ككامل يف اللجنة الفرعية للمنظمة البحرية الدولية املعنية بالعنص ك ك ك ككر البش ك ك ك ككري والتدريب واملراقبة ،لتحديثها وتنقيحها ،مع
األخذ باالعتبار الطبيعة الفريدة لقطاع صككيد األمسا وبيئة عمل الصككيد وضككرورة احليلولة دون إحلاق ضككرر بالبيئة البحرية.
وتوفر وثيقة التوجيهات حول تدريب طواقم سفن الصيد وإصدار تراخيصهم اليت أصدرهتا منظمة األغذية والزراعة/منظمة
العمل الدولية/املنظمة البحرية الدولية تعليمات إض ككافية .ووافق اللجنة الفرعية على أن تعمل املنظمات الثالث معا على
حتديث متطلبات التدريب.
-30

من املقرر أن يعقد االجتماع املقبل جملموعة العمل املشرتكة يف عام .2019

ثامناا -الخطوط التوجيهية الطوعية لخطط توثيق المصيد
 -31ويف يوليو/متوز  ،2017اعتمد مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املص ك ك ك ك ك ككيد
(الوثيقة  ،)COFI/2018/Inf.10مس ككلط ا الض ككوء على دورها اهلام يف حتقيق اس ككتدامة مص ككايد األمسا  ،كما على فعاليتها
يف احليلولة دون التجارة مبنتجات متأتية من الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.
 -32يف الدورة السككادسككة عشككرة للجنة الفرعية املعنية بتجارة األمسا  ،اليت عقدت يف الفرتة من  4إىل  8سككبتمرب/أيلول
 ،2017خض ك ك ك ك ك ككع اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املص ك ك ك ك ك ككيد ملزيد من البحث (الوثيقة .)COFI/2018/Inf.9
وأيكدت اللجنكة الفرعيكة األعمكال اليت تعتزم املنظمكة القيكام هبكا للتوعيكة بكاخلطوط التوجيهيكة الطوعيكة خلطط توثيق املصك ك ك ك ك ك كيكد
وأكدت على تكاملية هذه اخلطوط مع صكككو ومبادرات دولية أخرى ،من مثل االتفاق بشككأن التدابري اليت تتخذها دولة
امليناء والس ك ك ك ككجل العاملي ،واحلاجة إىل برامج تكاملية فعالة من حيث التكلفة يف تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية ،كما يف
بناء القدرات لتحقيق هذه الغاية .وسك ك ك ككلط اللجنة الفرعية الضك ك ك ككوء أيض ك ك ك كا على دور املنظمات اإلقليمية إلدارة مصك ك ك ككايد
األمسا واهليئات اإل قليمية األخرى وأص ك ك ك ك ك ككحاب املص ك ك ك ك ك ككلحة يف القطاع يف تنفيذها .وأكدت اللجنة الفرعية أن اخلطوط
التوجيهية الطوعية ينبغي أن تكون قائمة على املخاطر وأال تصككبح حواجز تقنية غري ضككرورية أمام التجارة ،مسككلطة الضككوء
على فائدة املواءمة الجتناب االزدواجية وفرض تكاليع غري ضرورية على املستخدمني.
 -33أشككارت اللجنة الفرعية إىل أمهية العديد من املكونات املدرجة يف برنامج املسككاعدة العاملية املقرتح ،لكنها أوص ك
بأن من الس ككابق ألوانه وض ككع برنامج منفص ككل هلذا الغرض .واقرتح اللجنة الفرعية أن املنظمة ميكن أن توفر يف املس ككتقبل
معلومات عن أفضل املمارسات ،استنادا إىل جتارب التنفيذ الوطنية واإلقليمية.

تاسعا -دور المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك
 -34واص ك ك ك ككل املنظمات اإلقليمية إلدارة مص ك ك ك ككايد األمسا القيام بدور بالغ األمهية يف املبادرات واألنش ك ك ك ككطة املختلفة
ملكافحة الصك ك ك ككيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ،لكوهنا مذكورة ص ك ك ك كراحة يف الصك ك ك كككو الدولية وكذلك حلضك ك ك ككورها
ومسككامهتها يف االجتماعات وحلقات العمل ذات الصككلة .وتقوم املنظمات اإلقليمية إلدارة مصككايد األمسا بتزايد باعتماد
تدابري صك ك ككون وإدارة جتعل هلا قصك ك ككب الريادة يف تنفيذ الصك ك كككو الدولية املختلفة ،مبا يف ذلك تدابري الصك ك ككون واإلدارة اليت
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تتخذها دولة امليناء ،واخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املص ك ك ك ك ككيد ،وقوائم س ك ك ك ك ككفن الص ك ك ك ك ككيد غري القانوين دون إبالغ
ودون تنظيم ،واالمتثال ،وأداء دولة العلم.
 -35يف االجتماع األول ألطراف االتفاق بش ك ك ك ك ككأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء (الذي عقد يف أوس ك ك ك ك ككلو ،النرويج،
يف الفرتة من  29إىل  31مايو/أيار  ،)2017حددت األطراف أن املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمسا كيانات هامة
يف املساعدة على تنفيذ االتفاق ،وخاصة يف ما يتعلق مبسؤوليات دولة امليناء ودولة العلم ،وسلط الضوء على املبادرات
الناجحة اليت قام هبا املنظمات اإلقليمية إلدارة مص ك ك ك ك ك ككايد األمسا يف ما يتعلق بتدابري دولة امليناء .ويف ما ص تبادل
املعلومات ،أش ك ك ك ك ك ككارت األطراف أن اإلجراءات واآلليات املتعلقة بتقدمي املعلومات إىل املنظمات اإلقليمية إلدارة مص ك ك ك ك ك ككايد
األمسا ستشكل أمثلة مفيدة ،وخاصة للدول اليت لديها إدارات ملصايد األمسا صغرية وموارد حمدودة.
 -36يف التفاوض على اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصككيد ،أشككري يف الدورة اخلامسككة عشككرة للجنة الفرعية
املعني ككة بتج ككارة األمس ككا الت ككابع ككة للجن ككة مص ك ك ك ك ك ك ككاي ككد األمس ككا  ،اليت عق ككدت يف أغ ككادير ،املغرب ،يف الفرتة من  22إىل 26
فرباير/ش ككباط  ،2016أنه ينبغي الجتناب االزدواجية أن تؤخذ باالعتبار خطط املنظمات اإلقليمية إلدارة مص ككايد األمسا
املتعلقة بتوثيق املصيد القائمة والراسخة.
 -37تتوفر لنظم املعلومات الراسككخة للمنظمات اإلقليمية إلدارة مصككايد األمسا  ،وخاصككة سككجالت السككفن ،إمكانية
تيسك ككري تقدمي البيانات إىل السك ككجل العاملي ،ما يسك ككهل العملية للدول املشك ككاركة .وقد نوه االجتماعان الثالث والرابع للفريق
العامل التقين واالستشاري غري الرمسي املفتوح باب العضوية للسجل العاملي بأن املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمسا
ميكن أن تلعب دورا هاما يف تنفيذ الس ك ك ك ككجل العاملي ،خاص ك ك ك ككة من خالل مد روابط بني نظم املعلومات اخلاص ك ك ك ككة هبا وبني
السجل العاملي لتيسري قيام الدول بتقدمي البيانات وأن مثل هذا القرار ينبغي أن تتخذه كل دولة علم على حدة.
 -38تس ككاهم املنظمات اإلقليمية إلدارة مص ككايد األمسا أيضك ك ا يف عدة مبادرات عاملية ذات أمهية يف مكافحة الص ككيد
غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم .فقد شك ك ك ككارك هذه املنظمات يف الدراسك ك ك ككة العاملية عن النقل من سك ك ك ككفينة إىل أخرى
والص ككيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وقدم مدخالت هلا ،وهي الدراس ككة اليت اس ككتعرض ك يف حلقة عمل اخلرباء
حول النقل من سفينة إىل أخرى والصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ،اليت عقدت يف روما ،يف الفرتة من  21إىل
 23فرباير/شباط  .2018كذلك شكل تقديرات هذه املنظمات للصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم واملنهجيات
اليت اس ك ك ك ك ككتخدمتها مدخالت مالئمة للخطوط التوجيهية الفنية املتعلقة مبنهجيات ومؤشك ك ك ك ك كرات تقدير حجم وأثر الص ك ك ك ك ككيد
غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم .وستقدم الوثيقتان كلتامها إىل دورة جلنة مصايد األمسا هذه.
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عاشرا -مؤشر هدف التنمية المستدامة

1-6-14

 -39يف الدورة الثانية والثالثني للجنة مصككايد األمسا  ،وافق الدول األعضككاء على اسككتخدام االسككتبيان لرصككد تنفيذ
مدونة السككلو بشككأن الصككيد الرشككيد والصكككو ذات الصككلة كأداة تسككتخدمها الدول األعضككاء لتقدمي تقارير عن مؤشكرات
أهداف التنمية املسككتدامة .وتبعا هلذا القرار ،وضككع املنظمة منهجية للمؤشككر " 1-6-14التقدم احملرز من جانب البلدان
يف مدى تنفيذ الصكككو الدولية الرامية إىل مكافحة الصككيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم" ،الذي مشل إضككافة عدة
أقس ك ككام جديدة لتمكني الدول من رفع تقارير عن الص ك كككو الدولية ذات الص ك ككلة الرامية إىل مكافحة الص ك ككيد غري القانوين
دون إبالغ ودون تنظيم .وقد جرب هذه املنهجية كجزء من حلقات العمل اجلارية لدعم تنفيذ االتفاق بش ك ك ك ك ك ككأن التدابري
اليت تتخذها دولة امليناء والصكو ذات الصلة .وبعد أخذ التعليقات واملالحظات الواردة من خالل هذا املشروع التجرييب
باالعتبار  ،قدم املنظمة بعد ذلك املنهجية النهائية للمؤش ك ك ك ك ككر إىل فريق اخلرباء املش ك ك ك ك ككرت بني الوكاالت املعين مبؤشك ك ك ك ك كرات
أهداف التنمية املستدامة ،فوافق على املؤشر وعلى رفع درجته إىل املستوى األول.

أحد عشر -إعانات دعم مصايد األسماك والصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم
 -40مقصد التنمية املستدامة  6-14هو " القيام حبلول عام  2020حبظر أشكال معينة من اإلعانات املقدمة ملصائد
األمسا اليت تس ك ك ككهم يف اإلفراط يف قدرات الص ك ك ككيد ويف ص ك ك ككيد األمسا  ،وإلغاء اإلعانات اليت تس ك ك ك كاهم يف ص ك ك ككيد األمسا
غري املشك ك ك ككروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم ،واإلحجام عن اسك ك ك ككتحداث إعانات جديدة من هذا القبيل ،مع التسك ك ك ككليم بأن
املعاملة اخلاصككة والتفضككيلية املالئمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان منوا ينبغي أن تكون جزءاا ال يتجزأ من مفاوضككات
منظمة التجارة العاملية بشأن اإلعانات ملصائد األمسا ".
 -41نوقش ك ك ك ك ك قض ك ك ك ككية إعانات مص ك ك ك ككايد األمسا يف مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املس ك ك ك ككتوي لدعم تنفيذ هدف التنمية
املسك ك ك ك ك ككتدامة  :14حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واسك ك ك ك ك ككتخدامها على حنو مسك ك ك ك ك ككتدام لتحقيق التنمية املسك ك ك ك ك ككتدامة
(مؤمتر احمليطات) ،الذي عقد يف نيويور يف الفرتة من  5إىل  9يونيو/حزيران  .2017وأشك ك ك ك ك ك ككارت النتيجة ،اليت اعتمدهتا
اجلمعية العامة إىل احلاجة إىل " العمل حبزم على حظر أش ك ك ك ك ك كككال معينة من اإلعانات املقدمة ملص ك ك ك ك ك ككائد األمسا تس ك ك ك ك ك ككهم

يف اإلفراط يف قدرات الصيد ويف صيد األمسا  ،وإلغاء اإلعانات اليت تساهم يف صيد األمسا غري املشروع وغري املبلغ عنه
وغري املنظم ،واإلحجام عن اس ك ك ك ك ككتحداث إعانات جديدة من هذا القبيل ،مبا يف ذلك من خالل تسك ك ك ك ك كريع العمل إلكمال
مفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن هذه القضية ،مع التسليم بان املعاملة اخلاصة والتفاضلية املناسبة والفعالة للبلدان
النامية وأقل البلدان منواا ينبغي أن تكون جزءاا ال يتجزأ من تلك املفاوضات".
 -42حبث قضك ككية إعانات مصك ككايد األمسا والصك ككيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف الدورة السك ككادسك ككة عشك ككر
للجنة الفرعية املعنية بتجارة األمسا التابعة للجنة مص ك ك ك ك ك ككايد األمسا  ،اليت عقدت يف بوس ك ك ك ك ك ككان ،مجهورية كوريا ،يف الفرتة
من  4إىل  8س ك ك ككبتمرب/أيلول  .2017وقد أش ك ك ككارت اللجنة الفرعية إىل ض ك ك ككرورة حظر اإلعانات اليت تس ك ك ككهم يف اإلفراط يف
قدرات الص ك ك ك ككيد واإلفراط يف الص ك ك ك ككيد ويف الص ك ك ك ككيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم .وأكدت اللجنة الفرعية على دور
املنظمة اهلام يف توفري اخلربة الفنية املتخصكصكة إىل منظمة التجارة العاملية وأعضكائها بشكأن املفاوضكات اجلارية حول إعانات
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مصايد األمسا  ،ودعم املشاركة النشطة يف املؤمتر الوزاري احلادي عشر ملنظمة التجارة العاملية ( 13-10ديسمرب/كانون
األول  ،2017بوينس إيرس ،األرجنتني) .كذلك أيدت اللجنة الفرعية تعاون منظمة األغذية والزراعة مع منظمة التجارة
العاملية ،وخاصكة يف ما يتعلق باملفاوضكات احلالية حول اإلعانات ملصكايد األمسا  ،وشكددت أيضكا على أمهية بناء القدرات
واملساعدة الفنية بشأن إعانات مصايد األمسا للبلدان النامية.
 -43ويف املؤمتر الوزاري احلادي عشككر ،وافق أعضككاء منظمة التجارة العاملية على مواصككلة االخنراط البناء يف املفاوضككات
حول إعانات مصك ك ككايد األمسا  ،هبدف أن يقوم املؤمتر الوزاري الذي سك ك ككيعقد يف عام  2019باعتماد اتفاق على ض ك ك كوابط
شككاملة وفعالة حتظر أشكككاالا معينة من إعانات مصككايد األمسا تسككهم يف اإلفراط يف قدرات الصككيد ويف اإلفراط يف الصككيد
ويف صككيد األمسا غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم .وعالوة على ذلك ،أقر أعضككاء منظمة التجارة العاملية بأن معاملة
خاصة وتفضيلية مناسبة وفعالة للبلدان النامية وألقل البلدان منوا ينبغي أن تكون جزءا ال يتجزأ من هذه املفاوضات.

