
June 2018 COFI/2018/3 

 
 

 من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. من هذه الوثيقة طُبع عدد حمدود
 ويرجى من السادة املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
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 األسماك مصايد لجنة

 الدورة الثالثة والثالثون

 2018 تموز/يوليو 13-9روما، 

 (المدونة)التقدم المحرز في تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 
 والصكوك ذات الصلة

 
 

 موجز
 

ة ا عن التحليالت املتعّلقة بتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمموجزً  الوثيقةتقّدم هذه  
(املدونة) والصكوك ذات الصلة، من جانب البلدان األعضاء يف املنظمة، واألجهزة اإلقليمية  1995األغذية والزراعة عام 

 .2016عام يف مصايد األمساك كومية منذ آخر تقرير رفع إىل جلنة احلملصايد األمساك، واملنظمات غري 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة
 

 :إن اللجنة مدعوة إلى
 

  ًا بالتقدم احملرز يف تنفيذ املدّونة وإســـــداء املشـــــورة بشـــــأن كيفية التصـــــدي للثغرات والقيود اليت مت اإلحاطة علم
 ؛حتديدها يف خمتلف مكونات املدونة، ويف هذا الصدد

  ؛ةحلفاظ على التزامهم باإلجابعلى اعلى االستبيان وتشجيع األعضاء  ةالقياسيود الرد معدلمالحظة و 

  ؛نطاق تنفيذ املدونةوتعميق توجيهات بشأن كيفية مواصلة توسيع التقدمي و 

  ا للبيانات واملعلومات املقدمة من خالل اســـــتبيان املدونة، إســـــداء املشـــــورة بشـــــأن االســـــتخدام األوســـــع نطاقً و 
 احملددة؛ لفنيةاوالتقييمات والدراسات املخصصة والتقارير  لغايات اإلبالغ عن العمليات األخرى مبا يف ذلك

  قدمي املشورة بشأن استعراض حمتويات االستبيان والتحسينات اإلضافية للتطبيق القائم على اإلنرتنت تو
 .واألدوات ذات الصلة إلدارة البيانات ومعاجلة البيانات
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 مقدمة -أوًال 
 
، من بني مجلة أمور 1995من مدونة الســــــلوك بشــــــأن الصــــــيد الرشــــــيد الصــــــادرة عن املنظمة عام  4تنص املادة  -1

ا عن تنفيذ املدونة. وهذا التقرير هو العاشــــــــــــــر الذي أعدته أخرى، على أن تقدم املنظمة إىل جلنة مصــــــــــــــايد األمساك تقريرً 
دود الدول وتعرض فيه النتائج الرئيســية املتعّلقة بالتقدم احملرز يف تنفيذ املدّونة باالســتناد إىل ر  األمانة العامة ملصــايد األمساك

األعضــــــــــاء يف املنظمة، واألجهزة اإلقليمية ملصــــــــــايد األمساك، واملنظمات غري احلكومية على االســــــــــتبيان. وترد التحليالت 
لة للمعلومات املقّدمة، ال ســـــــيما تلك املتعّلقة بأ جهزة نشـــــــطة املدونة وتطبيقاهتا على املســـــــتوى الوطين وأنشـــــــطة األاملفصـــــــّ

كذلك ميكن  .COFI/2016/Inf.7تكميلية العلومات املاإلقليمية ملصــــــــــــــايد األمساك واملنظمات غري احلكومية، يف وثيقة 
ـــة اليت تلخص ردود األعضــــــــــــــــاء على موقع جلنـــة مصــــــــــــــــايـــد األمســـاك ويف الوثيقـــة  االطالع على اجلـــداول اإلحصــــــــــــــــائي

COFI/2016/SBD.1 .اليت جيب أن تُقرأ باالقرتان مع وثيقة املعلومات 
 
عن تنفيذ املدونة  2015عام  1ويف دورهتا الثانية والثالثني، رحبت اللجنة بالتحسينات اليت أدخلت على استبيان -2

وأشارت إىل معدل الرد القياسي املسجل. وطلبت إىل املنظمة مواصلة حتسني االستبيان اإللكرتوين ونظم املعلومات ذات 
، واصلت األمانة 2016ا لطلب اللجنة يف عام الصلة وشجعت األعضاء على احلفاظ على التزامهم برفع التقارير. ووفقً 

اجلة ا عديدة على االستبيان ووسعتها وطّورت أدوات معاإلنرتنت، حيث أضافت أقسامً  بكةالقائم على شحتسني النظام 
البيانات ذات الصلة. ويف ما يتعّلق باالستبيان التكميلي بشأن تربية األحياء املائية الذي ُعرض على اللجنة الفرعية املعنية 

ة ملصايد األمساك اثلة من االستبيان املوّجه إىل األجهزة اإلقليميبرتبية األحياء املائية، مت تطوير نسخة جديدة منفصلة ولكن مم
 باستخدام منصة تكنولوجيا املعلومات نفسها مع ضمان االتساق مع استبيان املدونة الرئيسي.

 
ووافقت اللجنة يف دورهتا الثانية والثالثني على أنه ميكن لألعضــــــــــــاء اســــــــــــتخدام البيانات واملعلومات املقدمة من  -3

شـــــــــي للتنوع يآغرض رفع التقارير عن مؤشـــــــــرات أهداف التنمية املســـــــــتدامة وأهداف لل االســـــــــتبيان املتعلق باملدونة، خال
 تكميلية، حســـــب الضـــــرورة. وعند اســـــتخدام البيانات لغرض التقييماتالســـــئلة األالبيولوجي اليت ميكن من أجلها إضـــــافة 

ســــب اجلوانب املتعلقة بالســــرية بالتشــــاور مع األعضــــاء املعنيني، حوالتقارير املخصــــصــــة، ناشــــدت اللجنة املنظمة النظر يف 
عت أقســــامً االقتضــــاء. ويف ســــياق متابعة قرار اللجنة، طّورت األمانة أقســــامً  ية ا أخرى حســــب االقتضــــاء بغا جديدة ووســــّ

ن إبالغ ودون و احلرص على متّكن األعضــــــاء من رفع التقارير عن تنفيذ الصــــــكوك الدولية ملكافحة الصــــــيد غري القانوين د
باإلضـــــافة إىل ذلك، أدخلت و من مؤشـــــرات أهداف التنمية املســـــتدامة.  1-6-14تنظيم على النحو املطلوب يف املؤشـــــر 

األمانة تعديالت طفيفة على بعض األســــــــــئلة لضــــــــــمان توافر املعلومات من أجل رفع التقارير عن أهداف آيشــــــــــي للتنوع 
 البيولوجي.

 
أبداه األعضــــــــــــــاء بفهم أثر معدات الصــــــــــــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة على البيئة ا إىل االهتمام الذي ونظرً  -4

ان لرصــــــــد االســــــــتبي يفاألمانة ســــــــؤالني منظمني  قدمتالبحرية والدور الذي ميكن أن يؤديه وســــــــم املعدات يف احلد منه، 
 اإلجراءات اليت اختذها األعضاء يف هذا الصدد.

 
                                                 

1  /en166326www.fao.org/fishery/topic/ 
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، 4) بالرد على االســـــــتبيان3يف املائة من البلدان األعضـــــــاء يف املنظمة 65( 2اعضـــــــوً  128، قام 2018ولتقرير عام  -5
. 2016يف املائة منذ صـــدور التقرير األخري يف عام  11يســـاوي زيادًة بنســـبة  ودا يف معدل الردا قياســـيً رقمً بذلك مســـجلني 

ء آخرين على االسـتبيان، ومل يكن سـبعة أعضـا اردودً هذا العام مل يقدموا من قبل  التقريروإن أربعة أعضـاء من الذين رفعوا 
ــــــــادات األكرب  ردوًداهذا العام قد قدموا  التقريرمن الذين رفعوا  ــــــــوات أو أكثر. وُسّجلت الزيـ  على االستبيان ملدة عشر سنـ

أعضاء؛  10يف املائة)، وجنوب غرب احمليط اهلادئ ( 33أعضاء؛ زيادة قدرها  8يف أقاليم الشرق األدىن ( الردوديف معـدل 
 يف املائة). 19ا؛ زيادة قدرها عضوً  31يف املائة) وأفريقيا ( 25زيادة قدرها 

 
  32ا يعكس زيادة قدرها ممعلى االســــــــــــتبيان،  ردوًدا 5ا ملصــــــــــــايد األمساكا إقليميً جهازً  52من أصــــــــــــل  33وقدم  -6

ا ميّثل زيادة قدرها مممنظمة،  11، جاء الرد من 6ما يتعّلق باملنظمات غري احلكومية. ويف 2016يف املائة منذ تقرير عام 
 .2016واحد يف املائة عن عام 

 
 اإلجراءات التي اتخذتها منظمة األغذية والزراعة لدعم تنفيذ المدونة -اثانيً 

 
تدعم منظمة األغذية والزراعة تنفيذ املدونة بطرق متنوعة، مبا يف ذلك من خالل أنشطة الربنامج العادي والربامج  -7

 لتعزيزوطنية المية و قلياإلعمل الامليدانية. وتقوم املنظمة بانتظام بأنشطة موجهة لدعم تنفيذ املدونة، مبا يف ذلك حلقات 
تقدمي املساعدة وترمجة بعض اخلطوط التوجيهية و  الفنيةتوجيهية الطوط اخللوضع   عن العمل اجلاريتنفيذ املدونة، فضًال 

                                                 
 ت، جاء51و 41. ويف القســــــــمني 51و 41و 21و 20و 3-19و 2-19أجاب االحتاد األورويب بالنيابة عن الدول األعضــــــــاء فيه، باســــــــتثناء األقســــــــام   2

 من االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه على السواء. ودالرد
 التقرير. ميععند جتيف هذا التقرير، اإلشارة إىل "األعضاء" تتعلق بأعضاء املنظمة الذين ردوا على االستبيان والذين أخذت ردودهم باالعتبار   3
عضـــاء يف املنظمة، واألجهزة اإلقليمية ملصـــايد األمساك، واملنظمات غري احلكومية عرب الرســـالة اإللكرتونية من خالل ّمت توزيع االســـتبيان على الدول األ  4

 28و 15. وقد أرســــــــلت ثالثة تذكريات "للتســــــــجيل" وثالثة "للتســــــــليم" بني 2018يناير/كانون الثاين  31نظام معلومات االســــــــتبيان اخلاص باملدّونة يف 
  2018مارس/آذار  15لتمديد املوعد النهائي من  2018أبريل/نيســــــــــــــــان  17و 2018مارس/آذار  13مت إرســــــــــــــــال اإلخطارات بني . و 2018مارس/آذار 

 .2018أبريل/نيسان  25إىل 
دولية، هيئة مصايد لاكومية احلنظمة امل -، برنامج خليج البنغالئاإلتفاق بشأن حفظ طائري القطرس والنوء، هيئة مصايد أمساك آسيا واحمليط اهلاد  5

ة وتربية األحياء املائية يف ياألمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى والقوقاز، اهليئة الدولية لصيانة التونة زرقاء الزعانف، جلنة مصايد األمساك الداخل
ئة االستشارية دول األفريقية املطلة على احمليط األطلسي، اهلي، املؤمتر الوزاري املعين بالتعاون يف جمال مصائد األمساك فيما بني الCOFREMARأفريقيا، 

 الثاين املعين بالتغذية، يلاألوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية، جلنة مصايد أمساك املنطقة الوسطى الغربية خلليج غينيا، إطار عمل املؤمتر الدو 
طلسي، هيئة سط، هيئة التونة االستوائية ىف البلدان األمريكية، اهليئة الدولية لصون أمساك التونة يف احمليط األاهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتو 

ة األحياء املائية يف يمصايد أمساك التونة ىف احمليط اهلندي، االتفاق الطويل األجل، منظمة مصايد أمساك حبرية فكتوريا، جلنة �ر امليكونغ، شبكة مراكز ترب
رق شيم آسيا واحمليط اهلادئ، منظمة مصائد أمساك مشال غرب األطلسي، جلنة مشال احمليط األطلسي للثدييات البحرية، هيئة مصايد أمساك مشال إقل

ملعنية بقطاع ا األطلسي، هيئة األمساك البحرية النهرية السرء يف مشال احمليط اهلادئ، هيئة مصائد األمساك مشال احمليط اهلادئ، منظمة أمريكا الوسطى
نظمة ، اهليئة االقليمية ملصايد األمساك، مركز تنمية مصايد األمساك ىف جنوب شرق آسيا، مأمانة مجاعة احمليط اهلادئمصايد األمساك وتربية األحياء املائية، 

نوب احمليط قليمية إلدارة مصايد أمساك جمصايد األمساك يف جنوب شرق احمليط األطلسي، إتفاق مصايد األمساك يف جنوب احمليط اهلندي، املنظمة اإل
 ، هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسي.وهيئة مصايد األمساك شبه اإلقليميةاهلادئ، 

، حياء املائيةاالئتالف من أجل اتفاق عادل بشأن مصايد األمساك، منظمة احلفظ الدولية، املكتب األورويب للحفظ والتنمية، االحتاد األورويب ملريب األ  6
ملنظمة املعنية االتجمع الدوىل لدعم العاملني ىف مصايد األمساك، الرابطة الدولية ملموين السفن، االحتاد الدويل لعمال النقل، جملس التوجيه البحري، 

 بالرتويج للصيد الرشيد ألمساك التونة، صناديق بيو االستئمانية اخلريية، االحتاد العاملي لنقابات العمال.
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 ا من الربامج الداعمة لتنفيذ خطط العمل الدولية واخلطوط التوجيهيةوطنية. كما وضعت املنظمة عددً العمل اللوضع خطط 
تطوير  ضاء على زيادة قدرهتم علىواالسرتاتيجيات الطوعية، على الصعيدين الوطين واإلقليمي، من أجل مساعدة األع

ل ا ألحكام هذه الصكوك التكميلية، مبا يف ذلك من خالوإدارة قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية لديهم وفقً 
 اآلليات اإلقليمية والتعاون اإلقليمي.

 
، نشرت املنظمة "اخلطوط التوجيهية الفنية لتنمية تربية األحياء املائية: إدارة تربية األحياء املائية 2017ويف عام  -8

 يف هذه السلسلة إىل ثالثني. الفنيةا رفع العدد اإلمجايل للخطوط التوجيهية مم، 7)7وتطوير القطاع" (امللحق 
 

 األعضاءموجز عن التقدم المحرز في تنفيذ المدونة من قبل  -اثالثً 
 

 عام -ألف
 
اد ملصايد األمساك تتفق إىل حد كبري مع املدونة. وأفلديهم ا عن وجود سياسات أبلغ األعضاء مجيعهم تقريبً  -9

رتبط ا إلدارة مصايد األمساك ونفذوها. وتمصايد أمساك حبرية و/أو داخلّية بأ�م وضعوا خططً  لديهممعظم األعضاء الذين 
ا يف مصايد األمساك البحرية حبظر الصيد املدّمر، ويف مصايد األمساك الداخلية باالعرتاف شيوعً إجراءات اإلدارة األكثر 

 بالعمليات لتحديد األنواع اليت توجد خماوف بشأن صو�ا ومحاية هذه األنواع املوجودة يف مصايد األمساك.
 

جراءات إلاد األمساك، واعتمد معظمهم وقد بدأ ثالثة أرباع األعضاء بتنفيذ �ج النظام اإليكولوجي يف مصاي -10
ا إيكولوجية واقتصادية واجتماعية وخاصة باحلوكمة. كما أنشأ العديد من األعضاء آليات ناسبة ووضعوا أهدافً املدارية اإل

 ا مرجعية مستهدفة إلدارة مصايد األمساك وذكر معظمهمثالثة أرباع األعضاء نقاطً  من للرصد والتقييم. ووضع ما يقرب
ة مستهدفة ا مرجعيه جرى االقرتاب من نقطة مرجعية واحدة أو أكثر. وأفاد ما يقل عن نصف األعضاء الذين وضعوا نقاطً أن

تستخدم  دفةالنقاط املرجعية املسته خبالف أخرى مؤشرات بأن هناكالعديد من األعضاء  وأفادبأنه مت جتاوز نقطة أو أكثر. 
لنقاط ا اليت اسُتخدمت يف حاالت جتاوز ايف إدارة مصايد األمساك لديهم. وكانت اإلجراءات العالجية األكثر شيوعً  أيًضا

 ث، وتعزيز الرصد واملراقبة واإلشراف.و املرجعية املستهدفة هي احلد من جهد الصيد، وزيادة أنشطة البح
 

ة تحكم بعمليات صيد األمساك داخل املنطقة االقتصاديا بأ�م اختذوا خطوات للوأفاد األعضاء مجيعهم تقريبً  -11
اخلالصة اخلاصة هبم وخارجها. وقد حصل ذلك داخل هذه املنطقة عن طريق تعزيز تدابري الرصد واملراقبة واإلشراف، 

 وخارجها عن طريق تدابري الرتخيص اإللزامي.
 

قوم أكثر مساك الرئيسية لدى معظم األعضاء. ويوال يزال الصيد العرضي والصيد املرجتع يتواصالن يف مصايد األ -12
م ثالثة أرباع األعضاء أن الصيد العرضي والصيد املرجتع يسامهان يف عد من من نصف األعضاء برصدمها. وأثبت ما يقرب

 االستدامة وأفادوا بأ�م ينفذون التدابري للحد منهما.
 

                                                 
7  e.pdf7797i-/a3www.fao.org/ 
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 يف املتوســـــط، بأن معدات الصـــــيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة تشـــــكل مصـــــدر قلق متوســـــط أفاد األعضـــــاء  و -13
ن لديهم نصــــف األعضــــاء أ وأبلغ ما يقرب منفقدان املعدات.  تيف حني يتوافر قدر ضــــئيل من املعلومات بشــــأن معدال

صـــيد وتلقي قبال نفايات ســـفن الاملوانئ الســـت وجود مرافقمتطلبات لوســـم املعدات. وأبلغ بعض األعضـــاء عن متطلبات 
 .إعادة تدويرهامعدات الصيد القدمية و/أو 

 
جيري تطوير تربية األحياء املائية يف معظم البلدان، ومع ذلك لدى نصف األعضاء فقط أطر سياساتية وقانونية و  -14

دونات املضاء اعتمد معظم األع قدفا لرتبية األحياء املائية. وعلى الرغم من ذلك، ومؤسسية متكينية وكاملة معّدة خصيصً 
 . اصــــــــكوك لتعزيز ممارســــــــات الرتبية املســــــــؤولة لألحياء املائية، ويف الكثري من احلاالت فعل القطاع اخلاص ذلك أيضــــــــً الأو 

يات ا يقومون بتنفيذ اإلجراءات لالضطالع بعمليات التقييم البيئي، ورصد عملوعلى الرغم من أن األعضاء مجيعهم تقريبً 
بأن هذه  ااألحياء املائية، والتقليل إىل أدىن حد من اآلثار الضـــارة إلدخال األنواع الغريبة، إال أن معظمهم يفيد أيضًـــ تربية 

اإلجراءات حباجة إىل التحســــــني. كذلك اختذ معظم األعضــــــاء تدابري لتعزيز ممارســــــات الرتبية املســــــؤولة لألحياء املائية من 
 املنتجني ومزارعي األمساك.أجل دعم اجملتمعات الريفية ومنظمات 

 
كاملة التمكينية و الؤسسية املقانونية و السياساتية و ال األطرسواحل، ال ميتلكوننّفذ أقل من ثلث األعضاء الذين و  -15

النزاعات  كانتو ا. مطّورة جزئيً  عمل أطر تقريًبا لديهم حوايل النصف يف حني أنلإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية، 
يد األمساك الساحلية بني مصاوالنزاعات معدات الصيد  هي نزاعاتيف املناطق الساحلية، اليت مت اإلبالغ عنها ا األكثر شيوعً 

 ومصايد األمساك الصناعية؛ غري أن لدى معظم األعضاء املعنيني آليات حلل النزاعات.
 

لســـــالمة األغذية وضـــــمان اجلودة لألمساك واملنتجات ميلك نصـــــف األعضـــــاء نظم فعالة ومكتملة إىل حد كبري و  -16
يعهم أفاد مجولكن من جانب األعضـــــاء واملهدر ميثالن مشـــــكلة  خســـــائر ما بعد الصـــــيدبأن  ت التقاريرالســـــمكية. وأفاد

حتســــني اســــتخدام الصــــيد  من أجلتدابري ال. كما مت تطبيق هذه اخلســــائرمن لتقليل لناســــبة املتدابري الاختذوا قد تقريًبا أ�م 
العرضــــي على نطاق واســــع. وأفاد أكثر من ثالثة أرباع األعضــــاء بأن اجملّهزين يف وضــــع يســــمح هلم بتتبع منشــــأ املنتجات 

من لى الرغم وعذلك. ب القيامالســــــــمكية اليت يشــــــــرتو�ا، ولكن أعلن ثلث األعضــــــــاء فقط أن املســــــــتهلكني يســــــــتطيعون 
 قد اختذ مجيعفجتهيز املوارد الســـــمكية املصـــــيدة بصـــــورة غري مشـــــروعة وتداوهلا مشـــــكلة، أنه من الشـــــائع اعتبار ب االعرتاف

كذلك من اك، و مصــــــــايد األمسعلى تفتيش الو  تعزيز الرقابةتدابري ملعاجلة هذه املســــــــألة، مبا يف ذلك من خالل الاألعضــــــــاء 
دون تنظيم صـــيد غري القانوين دون إبالغ و احلدود، وتنفيذ خطط العمل الوطنية ملنع الب خالل الضـــوابط اجلمركية واخلاصـــة

 وردعه والقضاء عليه.
 

األعضاء  أساطيل صيد األعضاء. وجيمع ثالثة أرباع اليت استهدفتهانصف األرصدة السمكية  وضعوقد مت حتديد  -17
صفهم نمن موثوق، على الرغم من أن أكثر و كامل   وبشكلصيد يف الوقت املناسب االحصاءات عن املصيد وجهد امل

يفتقر إىل العدد الكايف من املوظفني املؤهلني لتوليد البيانات الالزمة لدعم اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك. وإن البيانات 
خدمها ا ومسوح العينات يف املوانئ ومواقع إنزال املصيد هي مصادر البيانات األبرز اليت يستالتارخيية ومجع البيانات روتينيً 

ملوارد ا بأن الثغرات يف البيانات تضعف إدارة اخطط إدارة مصايد األمساك. وأفاد األعضاء مجيعهم تقريبً األعضاء لوضع 
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السمكية. وعلى الرغم من أنه مت اإلبالغ عن أنواع عديدة من الثغرات، إال أن أغلبها ارتبط حبالة األرصدة السمكية. وذكر 
ناخ على مصايد األمساك ا لتقييم آثار تغري املا وجيرون حبوثً بحرية روتينيً أكثر من نصف األعضاء أ�م يرصدون حالة البيئة ال

 وللتنبؤ هبا.
 

ويصــــــطاد معظم األعضــــــاء األمساك يف املياه اخلاضــــــعة لواليتهم ويف أعايل البحار، يف حني يقوم أقل من نصــــــف  -18
ا بدخول موانئهم ا أجنبيً اليت ترفع علمً  األعضــاء بذلك يف املياه اخلاضــعة لوالية دول أخرى. ومسح معظم األعضــاء للســفن

واســـــتخدامها. ووضـــــع ربع األعضـــــاء خطة عمل وطنية إلدارة طاقات الصـــــيد، يف حني كان متوســـــط مســـــتوى تنفيذ أطر 
احلوكمة ذات الصــلة متوســط إىل مرتفع. وأقّر نصــف األعضــاء بأن اإلفراط يف طاقات الصــيد ميثل مشــكلة، واختذ مجيعهم 

للحؤول دون اإلفراط يف طاقة الصــــيد على حنو أكرب، وذلك بصــــورة رئيســــية من خالل حتديد نظم دخول طوات اخلا تقريبً 
 حمدودة وجتميد عدد الرتاخيص و/أو الســــــــــــــفن. باإلضــــــــــــــافة إىل ذلك، أفاد معظم األعضــــــــــــــاء بأنه مت تنفيذ تدابري للحّد 

 هلذا اإلفراط.من اإلفراط يف طاقات الصيد واحليلولة دون املزيد من اآلثار السلبية 
 

 ا أدى إىل وضع خطط عملمموعلى مر السنني، أوىل األعضاء أمهية متزايدة لتقييمات أرصدة أمساك القرش،  -19
وطنية حلفظ وإدارة أمساك القرش يف العديد من البلدان األعضاء. كما أوليت األمهية لتقييم أثر مصايد األمساك على الطيور 

، ااألعضاء خطط عمل وطنية للحد من الصيد العرضي للطيور البحرية، حيثما كان ذلك مناسبً البحرية ووضع العديد من 
 ا التدابري التخفيفية.ويطبقون أيضً 

 
وضـــع خطة ن عنصـــفهم  وأفاد، ا لطاقات الصـــيدا أوليً وأفاد أكثر من نصـــف األعضـــاء اجمليبني بأ�م أجروا تقديرً  -20

اســـــتخدام الســـــمات الرئيســـــية لألســـــاطيل والســـــفن وكمية األمساك اليت حيتمل عمل وطنية إلدارة طاقات الصـــــيد. وشـــــكل 
ا لقياس طاقات الصــيد. وتعترب األغلبية العظمى من األعضــاء أن الصــيد األكثر شــيوعً  الطرقاألســطول،  بواســطة صــيدها

تشــــمل ته. و غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يشــــكل مشــــكلة، وقد وضــــع معظم األعضــــاء خطة عمل وطنية ملكافح
 لرصــــــــــــــد يف الدول الســــــــــــــاحلية، وا والرقابةحتســــــــــــــني األطر القانونية، مبا يف ذلك التدابري األبرز اليت اختذها األعضــــــــــــــاء 

 واملراقبة واإلشراف.
 

تحدة لقانون اتفاقية األمم امل يف ذلكتقارير عن تنفيذ العديد من الصكوك الدولية امللزمة، مبا الورفع األعضاء  -21
واالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء ، 8البحار

. وبصورة عامة، أبلغ األعضاء عن مستويات تنفيذ متوسطة إىل عالية ألحكام هذه االتفاقات 10، واتفاقية تعزيز االمتثال9عليه
أطلقوا عملية  يف هذه االتفاقات، أ�م طرفًابعض األعضاء الذين ليسوا  كما أفاد.  ما يتعلق بإطار احلوكمة اخلاص هبم يف

وط يف أعايل البحار يطبقون أحكام اخلط يف املياه العميقةاالنضمام إليها. ولوحظ أن األعضاء الذين ميارسون الصيد 

                                                 
 .1982 كانون األولديسمرب/ 10اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، املؤرخة   8
 والقضاء عليه. غ ودون تنظيم وردعهبشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبال 2009اتفاق منظمة األغذية والزراعة لعام   9

 .1993اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد يف أعايل البحار لتدابري الصيانة واإلدارة الدولية الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة عام   10
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 أطر يقة يف أعايل البحار، على نطاق واسع يفالتوجيهية الدولية ملنظمة األغذية والزراعة إلدارة مصايد أمساك املياه العم
 احلوكمة.

 
ويقوم أكثر من نصف األعضاء بتنفيذ خطط وبرامج تتعّلق باالسرتاتيجيات املعنية بتحسني حالة مصايد األمساك  -22

 نشرها.و  الطبيعية وتربية األحياء املائية واالجتاهات السائدة فيها، ال سيما من خالل حتسني مجع البيانات وحتليلها
 

 مصايد األسماك الصغيرة النطاق -باء
 

ايد ويف املتوســــــــط ، مت اإلبالغ عن أن مصــــــــا. مصــــــــايد األمساك الصــــــــغرية النطاق موجودة يف مجيع البلدان تقريبً  -23
 القيمة. وأفاد األعضــــــــــاء  أو، ســــــــــواء من حيث الكمية األمساك الصــــــــــغرية متثل أكثر من نصــــــــــف إمجايل إنتاج األعضــــــــــاء

 طاق، صـــــــغرية النالصـــــــايد امليف املائة من الســـــــكان العاملني يف قطاع مصـــــــايد األمساك منخرطني يف  70 يصـــــــل إىلما بأن 
 وال سيما يف أنشطة الصيد، وبدرجة أقل يف أنشطة ما بعد الصيد واألنشطة األخرى ذات الصلة.

 
طاق حبسب مصايد األمساك الصغرية الن املعلومات عن توزيع العاملني يف يفوعلى الرغم من أن هناك عادًة افتقار  -24

تثناء أنشطة ما بعد سإ، تظهر التقارير أن نسبة أعلى من الرجال يعملون فيها بدوام كامل يف كافة أحناء العامل، باجلنسني
 .الصيد اليت تنخرط فيها نسبة مئوية أعلى من النساء بدوام كامل يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 
أقل من نصــف األعضــاء بقليل، وهي معّرفة لدى ثلث األعضــاء با ومصــايد األمساك الصــغرية النطاق معّرفة قانونً  -25

ة التعاريف أو غري رمسي، مراجعا ا قانونيً اآلخرين بشـــــكل غري رمسي. وينوي أكثر من نصـــــف األعضـــــاء الذين لديهم تعريفً 
من اخلطوط التوجيهية الطوعية لضـــــــــمان  4-2عن طريق عملية متعددة أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة على النحو املبّني يف الفقرة 

 ذين نصــــف األعضــــاء ال كما أنصــــغرية النطاق يف ســــياق األمن الغذائي والقضــــاء على الفقر.  الاســــتدامة مصــــايد األمساك 
 وضع تعريف عن طريق عملية تشاركية شبيهة.يعتزمون أو غري رمسي، نًيا قانو ا ال ميلكون تعريفً 

 
 وجتمع معظم البلدان اليت لديها تعاريف ملصــــــــــــــايد األمساك الصــــــــــــــغرية النطاق، بيانات حمددة عن هذا القطاع،  -26

ل من احلاالت. عدد أق ا يفوال ســــيما عن اإلنتاج وقيمته، والعمالة، والتجارة. ويتم مجع البيانات بشــــأن االســــتهالك أيضــــً 
وقامت معظم البلدان بإدخال أو وضــــع لوائح أو ســــياســــات أو قوانني أو خطط أو اســــرتاتيجيات تتناول مصــــايد األمساك 

 الصغرية النطاق على وجه التحديد.
 

ا مبادرات حمددة لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن مصايد األمساك الصغرية ولدى نصف األعضاء تقريبً  -27
. وتشمل هذه املبادرات بصورة رئيسية تقدمي الدعم لألنشطة املتصلة بإدارة املوارد، وحتسني سالسل القيمة، وعمليات النطاق
ود اليت تواجه أبرز القيمن والعمل الالئق. وكان  والتجارة، إىل جانب النهوض بالتنمية االجتماعية والعمالة الصيدما بعد 

والعاملني ىف قطاع صيد  ناألعضاء يف تنفيذ هذه املبادرات االفتقار إىل املوارد املالية واهلياكل التنظيمية لدى صغار الصّيادي
يق غري الكايف لنطاق والتنسالوعي العام احملدود بأمهية مصايد األمساك الصغرية ا املسببة لإلعاقةاألمساك. وتشمل العوامل 

 لنطاقامع اإلدارات األخرى املعنية. وجيري حتديد الفرص لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن مصايد األمساك الصغرية 
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من جانب األعضاء يف سياق املشاريع والربامج واملبادرات اجلارية/املخطط هلا، وإمكانية إشراك صغار الصّيادين يف إدارة 
 األمساك، ومن خالل العمل مع اهلياكل التنظيمية القائمة ملصايد األمساك الصغرية النطاق.مصايد 

 
وهناك يف معظم البلدان آليات متّكن صغار الصيادين والعاملني يف قطاع صيد األمساك من املسامهة يف عمليات  -28

 نشطة للنساء.صنع القرار، ويشمل أكثر من ثالثة أرباع هذه اآلليات تعزيز املشاركة ال
 

 القيود والحلول المقترحة -جيم
 

يواجه معظم األعضــــــــــاء بعض العقبات يف تنفيذ املدونة، وهي ترتبط بصــــــــــورة رئيســــــــــية بعدم كفاية موارد امليزانية  -29
واملوارد البشــــــــرية. وتشــــــــمل احللول األولية اليت حددها األعضــــــــاء للتغلب على هذه القيود احلصــــــــول على املزيد من املوارد 

اإلحصـــاءات، والوصـــول إىل املزيد من املوارد البشـــرية. ولكن اخلطوط املالية، والتدريب، وإذكاء الوعي، وحتســـني البحوث و 
بشــــــــــأن تنفيذ املدونة منتشــــــــــرة على نطاق واســــــــــع بني األعضــــــــــاء، وال ســــــــــيما تلك املتعلقة بنهج النظام  الفنيةالتوجيهية 

دون إبالغ  لقانويناإليكولوجي يف مصــــــــايد األمساك وإدارة مصــــــــايد األمساك وتنفيذ خطة العمل الدولية ملنع الصــــــــيد غري ا
 ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

 
 نشطة هيئات مصايد األسماك اإلقليمية والمنظمات غير الحكوميةأ -ارابعً 

 
 األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك -دال

 
ت اإلجابات ا وتراوحدعيت األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك إىل اإلبالغ عن عدد األطراف املتعاقدة فيها حاليً  -30

يمية األجهزة اإلقل أكثر من ثلثا لكل جهاز إقليمي أجاب على االستبيان. و ا متعاقدً طرفً  14مبتوسط يبلغ  52و 2بني 
وتُعد إدارة  .من املراقبنيا ونصفها أيضً ومخسة أطراف متعاونة غري متعاقدة،  واحد بني طرفلديها ما ملصايد األمساك 

 ا لألجهزة اجمليبة، يليها الدور االستشاري. وتغطي معظم األجهزة اإلقليميةاألساسية األكثر شيوعً  مصايد األمساك الوالية
هذه ثلث  رب منما يق، ويغطي املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنيةو  من املناطق االقتصادية اخلالصة ملصايد األمساك كًال 

ة اإلقليمية ملصايد األمساك اليت أجابت على االستبيان عن اعتماد أكثر من نصف األجهز  وأفاداملياه الداخلية.  املناطق
 معظمها عن اعتماد تدابري غري ملزمة. أفاد بينماتدابري ملزمة 

 
وتتضمن خطط اإلدارة املقررة لضمان االستخدام املستدام للموارد املائية احلية يف مصايد األمساك البحرية بصورة  -31

ملهددة مع حالة موارد مصايد األمساك ومعاجلة مسألة محاية األنواع ا يتناسبمستوى الصيد  أن بضمانرئيسية تدابري تتعلق 
باالنقراض. ويف حالة مصايد األمساك الداخلية، كان حظر أساليب الصيد املدمرة ومعاجلة التنوع البيولوجي للموائل املائية 

 دارة.خبطط اإل املرتبطةا العناصر األكثر شيوعً  مصاحل وحقوق صغار الصيادين من ومعاجلةوالنظم اإليكولوجية 
 

 وأفاد أكثر من نصـــــــف األجهزة اإلقليمية ملصـــــــايد األمساك بأنه اختذ خطوات لضـــــــمان أال تتم عمليات الصـــــــيد  -32
ا خلطط إدارة مصــــــايد األمساك املعتمدة ضــــــمن جمال االختصــــــاص. وقد طبقت األجهزة اإلقليمية ملصــــــايد األمساك إال وفقً 
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 ا النهج التحوطي يف إدارة موارد مصـــــــــــــــــايــــد األمســــاك. ويف العــــامني املــــاضــــــــــــــيني، قــــام حوايل ثالثــــة أربــــاع ا تقريبًــــ مجيعهــــ
األجهزة اليت أجابت على االســــــــتبيان باختاذ أو تعزيز التدابري للحّد من الصــــــــيد العرضــــــــي والصــــــــيد املرجتع. وتُعد البيانات 

/أو لعينات يف املوانئ وموقع اإلنزال وإحصـــــــاءات منظمة األغذية والزراعة وا ومســـــــوح امجع البيانات روتينيً  تليهاالتارخيية، 
ا من جانب األجهزة اإلقليمية ملصــــــايد األمساك يف عملية إدارة غريها من املنظمات، مصــــــادر املعلومات األكثر اســــــتخدامً 

 مصايد األمساك.
 

السنوات  ضونغ تقديرات موثوقة حلالة األرصدة يفوأفاد ثلثا األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك بأ�ا حصلت على  -33
نصف  من ما يقربيف املائة يف املتوسط من األرصدة السمكية اليت تعتربها هامة. وأفاد  50الثالث األخرية ملا ال يقل عن 

األجهزة  هنقاط مرجعية مستهدفة خاصة باألرصدة السمكية. وأفادت أغلبية هذ عن وضعاألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك 
ن هذه م ا أنه قد مت جتاوز واحد أو أكثرومع ذلك ، أفادت الغالبية أيضً . طواحد أو أكثر من هذه النقاب االتصالأنه مت 

. ة املستهدفةالنقاط املرجعي كان احلد من جهد الصيد هو اإلجراء األكثر شيوًعا الذي مت تطبيقه عندما مت جتاوزالنقاط. و 
 هد الصيد هي البدائل األكثر شعبية الستخدام النقاط املرجعية املستهدفة.وكانت مؤشرات املصيد وج

 
ووضع نصف األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك متطلبات لتنفيذ نظام رصد السفن ألسطول صيد األمساك بكامله  -34

 أو جلزء منه، وقد امتثل أعضاء األجهزة لغالبية هذه املتطلبات.
 

فيذ ا على عدة جبهات وبطرق خمتلفة للمساعدة على تناألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك جهودً وبذل العديد من  -35
ا خبطة العمل الدولية ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه خطط العمل الدولية. وارتبطت اجلهود عمومً 

والقضاء عليه، وخطة العمل الدولية الدارة طاقات الصيد، وخطة العمل الدولية لصيانة أمساك القرش وإدارهتا، وخطة العمل 
صايد األمساك ذ ثلثا األجهزة اإلقليمية مل. واختمصايد اخليوط الطويلةالدولية للحد من الصيد العارض للطيور البحرية ىف 

إجراءات لتعزيز وتطوير طرق مبتكرة ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، إىل جانب 
يد صالتعاون يف جمال تبادل املعلومات وتطوير برامج التوعية والقيام بأنشطة أخرى منصوص عليها يف خطة العمل الدولية لل

غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. وأجرى حوايل نصف هذه األجهزة تقييمات للمحافظة على أمساك القرش وإدارهتا 
 مبا يتماشى مع خطة العمل الدولية لصيانة أمساك القرش وإدارهتا، واعتمد ثلثها تدابري اإلدارة اإلقليمية للمساعدة 

 .ةط الطويلو صيد العارض للطيور البحرية ىف مصايد اخليعلى تنفيذ خطة العمل الدولية للحد من ال
 

 ضــــمان أن يكونلوقد اعتمد حوايل ثلث األجهزة اإلقليمية ملصــــايد األمساك اليت أجابت على االســــتبيان تدابري  -36
اليت  ةلدى أعضـــــــــــائها إجراءات للممارســـــــــــة اجليدة يف عمليات تربية األحياء املائية. وأفاد أعضـــــــــــاء هذه األجهزة اإلقليمي

 لى الرغم عاعتمــدت هــذا النوع من التــدابري، بــأن لــديهم إجراءات للممــارســـــــــــــــة اجليــدة يف عمليــات تربيــة األحيــاء املــائيــة 
 املؤسسية. ت الفنيةاحباجة إىل مزيد من التحسني، ال سيما تلك املتعّلقة باألطر القانونية والقدر كان ا  تقريبً  مجيعهم من أن

 
 الحكوميةالمنظمات غير  -هاء
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حددت املنظمات غري احلكومية وضــع املبادئ لصــيد األمساك املســؤول وأنشــطة مصــايد األمساك على أنه اهلدف  -37
ا  عاليً  ااألهم للمدونة من أجل حتقيق اســـــــتدامة مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية. وتقّدر هذه املنظمات املدونة تقديرً 

 ســــــــــــــياســــــــــــــات احلفاظ على املوارد الســــــــــــــمكية وإدارة مصــــــــــــــايد األمساك وتطويرها. كأداة لوضــــــــــــــع مبادئ ومعايري تنفيذ 
شأن الصيد الرشيد ملنظمة األغذية والزراعة ب الفنيةومن بني املوضوعات اجلوهرية الثماين يف املدونة ويف اخلطوط التوجيهية 

مليات ة هي إدارة مصــايد األمساك، وعذات الصــلة، كانت األولويات الرئيســية الثالث اليت حددهتا املنظمات غري احلكومي
 الصيد، والبحوث املتعّلقة مبصايد األمساك.

 
ي وباألطر تنفيذ املدونة بأوجه الضعف املؤسسلاليت حددهتا املنظمات غري احلكومية القيود الرئيسية  وتتعلق -38

السياساتية و/أو القانونية املنقوصة. وكان حتسني اهلياكل املؤسسية والتنظيمية وتعزيز التعاون من بني أهم احللول املقرتحة. 
دولية الو  وطنيةلاعمل الواعتربت املنظمات غري احلكومية اليت أجابت على االستبيان أن تنظيم و/أو استضافة حلقات 

 ل األكثر فعالية يف جعل املدونة معروفة ومفهومة على نطاق أوسع.يا إىل املدونة هي السبوتعزيز املعايري استنادً 
 

ا للمنظمات غري احلكومية، كان حظر أساليب وممارسات الصيد املدمرة ومعاجلة مسألة محاية األنواع املهددة ووفقً  -39
ا اليت تتخذها البلدان و/أو األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك يف خطط إدارة مصايد وعً التدابري األكثر شي يباالنقراض ه

 األمساك البحرية والداخلية القائمة.
 

 واعتربت معظم املنظمــــات غري احلكوميــــة أن البلــــدان كــــانــــت تفتقر إىل اإلجراءات املنــــاســــــــــــــبــــة للممــــارســـــــــــــــــة  -40
واعتربت املنظمــات غري احلكوميــة اليت ترى أن البلــدان متلــك هــذه اإلجراءات اجليــدة يف عمليــات تربيــة األحيــاء املــائيــة. 

 املناسبة، أن هناك حاجة إىل إدخال التحسينات عليها.
 

واخنرطت املنظمات غري احلكومية مجيعها يف اجلهود الرامية إىل املساعدة على تنفيذ خطط العمل الدولية. وانطبق  -41
لدولية ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه اليت أفاد ذلك بشكل خاص على خطة العمل ا

ا تشارك يف تنفيذ ا بأ�اجمليبون على االستبيان بأ�م ساعدوا على تنفيذها. وأفادت معظم املنظمات غري احلكومية أيضً 
 خطة العمل الدولية الدارة طاقات الصيد.

 
 نترنت وقاعدة البياناتاالستبيان على اإل   -اخامسً 

 
يلية اإلنرتنت عن املدونة واالســتبيانات التكم شــبكة املتزايدة على االســتبيان على ودكان من شــأن معدالت الرد -42

اإلنرتنت عن تربية األحياء املائية والتجارة، أ�ا أتاحت القيام بتحليالت أكمل وأكثر موثوقية لتنفيذ املدونة. شــــــــبكة على 
دمـــت يف قـــاعـــدة 2014ومنـــذ عـــام   بيـــانـــات، لكن اســــــــــــــتخـــدامهـــا ال، جرى ختزين الكميـــة اهلـــائلـــة من املعلومـــات اليت قـــُ

ت جلنة مصايد وافق ومع ذلك،اقتصر حىت اآلن على إنتاج وثيقة العمل هذه والوثائق ذات الصلة للجنة مصايد األمساك. 
تدامة إلعداد التقارير عن مؤشــــــــرات أهداف التنمية املســــــــ األمساك يف دورهتا الثانية والثالثني على اســــــــتخدام هذه البيانات

عت الصــيغة النهو يشــي للتنوع البيولوجي، مع إيالء االعتبار الواجب جلوانب الســرية. آوأهداف  ائية ملنهجيات بالتايل، وضــِ
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ريق بالتشـــــــاور مع مكتب جلنة مصـــــــايد األمساك ووافق عليها ف 1-ب-14و 1-6-14مؤشـــــــرات هديف التنمية املســـــــتدامة 
عت األمانة أقســــامً    ااخلرباء املشــــرتك بني الوكاالت املعين مبؤشــــرات أهداف التنمية املســــتدامة. ويف موازاة هذه العملية، وســــّ

 ولوجي.يشي للتنوع البيآمؤشرات أهداف التنمية املستدامة وأهداف  بشأنمن االستبيان تتعّلق برفع التقارير 
 

اعتماد أداة  يفا مع منهجية املؤشرات، ترغب األمانة بشأن املؤشرات ومتاشيً ا على شفافية نظام اإلبالغ وحرصً  -43
تطبيق االستبيان من شأ�ا أن تسمح للمستخدمني باستخراج تقرير عن كل مؤشر بعد استكمال االستبيان. لللمؤشرات 

ية املتّبعة الحتساب عن وصف للمنهج ويصّدقوا عليها، فضًال املؤشر ليستعرضها املستخدمون  ناهلاوستشمل األداة النقاط اليت 
 هذه النقاط.

 
ا إىل التطّورات املتواصلة يف قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، يستحسن أن تتم مراجعة االستبيان بشكل ونظرً  -44

اإلنرتنت وأدوات  بكةش باإلضافة إىل ذلك، ينبغي حتسني التطبيق علىو دوري، مبا يف ذلك األقسام املضافة، حسب االقتضاء. 
 إدارة ومعاجلة البيانات ذات الصلة لتعزيز قابلية استخدامها، ومراقبة جودة البيانات، وتوسيع األداء الوظيفي هلذه األدوات.


