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 مصايد األمساك جلنة
 

 ثالثونوال احلاديةالدورة 

 1034 حزيران/يونيو 31-9روما، 

آخر املعلومات عن عمل منظمة األغذية والزراعة لدعم بناء القدرات وتنفيذ اخلطوط التوجيهية 

 العرضي واحلد من املصيد املرجتعالدولية إلدارة الصيد 

 

 موجز
 

مصايد األمساك وتربية األحياا   الذي تضطلع به إدارة العمل اجلاري  عنمعلومات اإلعالمية وثيقة هذه القدم ت 

املرجتاع، وإدارة  املصايد  و ،لصايد العرضاي  اب واملتعلقاة رتابطة بككل وثيق املهمية واملتزايدة األقضايا الاملائية يف معاجلة 

رغام التقادم   ومصايد األمساك، وعمليات الصيد، وممارسات الصيد، وسبل العيش املستدامة، واألمن الغذائي والتغذياة.  

 :مجلة أمور منهالتوجيهية من خالل خلطوط ااتنفيذ فعالية  زيادةميكن فإنه احملرز حتى اآلن، 
 

   مصاايد األمسااك البيرياة يف العااا، واساتيداا أدوات لر اد       تقديم آخر املعلومات عن املصيد املرجتاع يف

املصيد املرجتع وتقييمه وإدراجه كمكون مان مكوناات خساائر األغذياة وهادرها يف سالسال إمادادات مصاايد         

 األمساك؛

 اعتماد مكغلي السافن لتكنولوجياات التخفيا     ( 1) با: التيقيق يف احلوافز والتدابري غري التيفيزية املرتبطة

االقتصادية ذات الصلة بتنفياذ أطار تنظيمياة    والتكالي  االجتماعية ( 2الصيد العرضي واملصيد املرجتع، ) من

 بديلة؛

 املقدمة لادعم االختباار املياداني لتكنولوجياات التخفيا  مان الصايد العرضاي واملصايد           الفنية زيادة املساعدة

 الر د واإلبالغ االلكرتونية؛املرجتع وعرضها مبا يف ذلك استخدام أدوات جديدة مثل نظم 

    البيااوا  أحاادا ق جساور بااني زياادة احلااوار مااع مكاغلي ساافن الصاايد والقااائمني علاى إدارة املااوارد وخلاا

 السياساات و اانعي  ، والصيادين، والقائمني على التجهيز، جتار اجلملة، وجتاار التجزئاة،   والتكنولوجيات

 واملستهلكني.
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 معلومات أساسية

 

الصايد العرضاي واملصايد املرجتاع يف اجلمعياة العاماة ل مام        اللجنة أنه مت إثارة اإلجرا ات املتعلقة بقد تتذكر  -1

مصايد األمساك الذي اعتمدتاه اجلمعياة العاماة يف الادورة     استدامة بكأن  A/RES/64/72املتيدة، مبا يف ذلك يف القرار 

 اإلقليمية الفرعياة واإلقليمياة إلدارة مصاايد األمسااك وغريهاا      ث الدول واملنظمات والرتتيبات حي والذي الرابعة والستني

 املرتوكاة عادات الصايد املفقاودة أو    مبصايد  املالصايد العرضاي و   القضاا  علاى خفاأ أو    ذات الصلةمن املنظمات الدولية 

 عرضاي واألمساك املرجتعة وخسائر ما بعد الصيد، وعلى دعم الدراسات والبيوا اليت ساتددي إىل احلاد مان الصايد ال    

طلبات، خاالل الادورة     (الفااو منظمة األغذياة والزراعاة )  وقد تتذكر اللجنة كذلك أن  .القضا  عليهمن  غار األمساك أو 

دولياة إلدارة الصايد   ، إعاداد خطاوط توجيهياة    2002الثامنة والعكرين للجنة مصايد األمسااك املعقاودة يف ماارذاآذار    

التاسعة والعكرين  ايف دورته ،أقرت جلنة مصايد األمساك وقدوجيهية(. )اخلطوط الت العرضي واحلد من املصيد املرجتع

تنمياة القادرات وتنفياذ    جماالي  الادعم يف  الفااو  وأو ات كاذلك باأن تقادم      1التوجيهيةطوط (، اخل2011 اشباط)فرباير

املرجتاع  املصايد  لصايد العرضاي و  لاالهتماام  إياال   وا الة  م ،الثالثنيتها يف دورواقرتحت اللجنة، التوجيهية. طوط اخل

طاوط  بعاد إقارار اخل  ولنظاام اإليكولاوجي.   لنها   ضامن  اإلدارة، صاون و ال اتشاامل يف تقييما  لضمان معاجلتهما بكاكل  

املتعلقاة   ةواإلقليميا  ةباادرات العامليا  املمان  وضع جمموعاة  استباقي يف يضطلعون بدور ها ؤوشركاظلت الفاو التوجيهية، 

 .ةية تنفيذ عامليإدارة الصيد العرضي كجز  من اسرتاتيجب

 

العمل اجلاري الذي تضطلع به إدارة مصايد األمساك وتربية األحياا   عن تقدم هذه الوثيقة اإلعالمية معلومات و -2

الصايد العرضاي، واملصايد املرجتاع، وإدارة     ب واملتعلقاة املائية يف معاجلة القضايا املتزايدة األهمية واملرتابطة بككل وثياق  

 .وعمليات الصيد، وممارسات الصيد، وسبل العيش املستدامة، واألمن الغذائي والتغذيةمصايد األمساك، 

 

 الصيد العرضياملتعلقة باإلقليمية والعاملية الفاو مشاريع 

 

لصايد  اإلدارة "اسارتاتيجيات  املعنون (REBYC -II CTI)ومرفق البيئاة العاملياة   بدأ املكروع املكرتك بني الفاو  -3

يف جنوب شار   بلدان أ ياب مصلية من مخس  مبكاركة ،2012 اأيارمايويف  2"اجلربكباك مساك األصايد مل العرضي

دارة الصايد  إجماال  يف  شاامالً  ًااملكروع نهجا ويعتمد نام(.  تيآسيا )إندونيسيا وبابوا غينيا اجلديدة والفلبني وتايلند وفي

تنفاذ  . واآلخارين أ اياب املصالية   وصايد  قطااع ال ويعمل مباشرة مع الصايادين و  اجلربكباك مساك األصايد ملالعرضي 

 مبا يف ذلك مساخليف البلدان املكاركة اليت تستخدم فيها شباك اجلر الرئيسية  ناطقاملأنكطة املكروع يف عدد خمتار من 

 نطقاة مان املنااطق   يف كال م ويف فييت ناام.   غكيني جيانمقاطعة خلي  تايلند وووحبر مسر،  ،خلي  بابواوحبر أرافورا، 

لعام واخلاص إلجياد احللاول املناسابة،   ابني القطاعني  اتكراكإقامة الاحملددة، سيتم حتديد أهم القضايا ذات الصلة و

                                                 
1  www.fao.org/docrep/015/ba0022t/ba0022t00.pdf  
 GCP/RAS/269/GFF (2012-2015) http://iwlearn.net/iw-projects/3619، جنوب شر  آسيا إقليم  2
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 مالياني  3منهاا  أمريكاي  ملياون دوالر   11تكاالي  املكاروع   ويبلاغ إمجاالي   . فا  لادعم ال ل ملكروع وشاركائه توفري امع 

 .العامليةمنية مقدمة من مرفق البيئة ك ةأمريكي اتدوالر

 

 "اإلدارة املساتدامة للصايد العرضاي   املعناون  ومرفاق البيئاة العاملياة    الفااو  املكروع اإلقليمي املكرتك بني ويوجد  -4

قياد اإلعاداد النهاائي.     3(REBYC-II LACأمريكاا الالتينياة والبيار الكااري  )    يف يف مصايد األمسااك بكاباك اجلار    

أل  الربازيل وكولومبيا وكوساتاريكا واملكسايك وساورينام وترينياداد وتوبااغو. ويتا       هياملكروع هذا الكريكة يف لدان بالو

إلدارة الصيد العرضي، التعاونية ( حتسني الرتتيبات املدسسية والتنظيمية 1) :تركز علىمكونات فنية املكروع من ثالثة 

ويبلاغ إمجاالي   بادائل.  الالتنوياع و و ،( سبل العايش املساتدامة  3) استخدامه؛وحتسني الصيد العرضي ( تعزيز إدارة 2)

ويعترب منية مقدمة من مرفق البيئة العاملية. ك ةأمريكي اتدوالر ماليني 6منها أمريكي مليون دوالر  11تكالي  املكروع 

توجيهية ألفضل املمارسات ملصاايد األمسااك   يلتزم بوضع واعتماد خطوط قطاع الصيد اخلاص شريكا أساسيا يف املكروع و

 دة مخس سنوات.مل 2012كانون الثاني  ار. ومن املقرر تنفيذ املكروع يف ينايربكباك اجل

 

مرفاق البيئاة   الفاو واملكرتك بني العاملي لمكروع لد أمساك التونة عنصرا رئيسيا يالصيد العرضي يف مصاويككل  -2

يف املنااطق الواقعاة خاارل الوالياة     لتناوع البيولاوجي    اون ا التوناة و صاايد أمسااك   "اإلدارة املساتدامة مل املعناون  العاملية 

التوناة  إلدارة مصاايد أمسااك   ماس  اخلتكارك فيه مجياع املنظماات اإلقليمياة    الذي هذا املكروع، وبدأ تنفيذ ". 4الوطنية

ومن املقرر أن يستمر ملادة مخاس سانوات.     2014يف أوائل عام  ،القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكوميةالفاو ووأعضا  

أ اياب املصالية الرئيسايني،    ات باني  والكراك الف  موجة جديدة من التعاونكجيع تيف اسرتاتيجية املكروع وتتمثل 

علاى املساتويات    اتحتساين إلدخال احلوار يسري أفضل املمارسات، وتوسيع قاعدة أ ياب املصلية، وتإدرال أحدا و

 التوناة إلدارة مصاايد أمسااك   لمنظماات اإلقليمياة   ل األولوياة األنكاطة ذات  فياز  من أجال حت الوطنية واإلقليمية والعاملية 

 "النظاام اإليكولاوجي  علاى  التوناة  أمسااك  "احلد مان آثاار  ايد    املعنون . ويركز املكون الثال ث للمكروع إسراع وتريتهاو

 ةوالوطنيا  ةيف عملياات التخطايا اإلقليميا   احملسنة الصيد العرضي املتكاملة ومن التخفي   وممارسات على تكنولوجيات

الصايد  مساأليت  لا ث العمال   ويعاا  ث الصايد العرضاي.   مان  فضل ممارسات التخفي  ألالتونة  يد أمساك سفن واعتماد 

ملياون دوالر   30منهاا  أمريكاي،  ملياون دوالر   141تكاالي  املكاروع   ويبلغ إمجالي التنوع البيولوجي.  ون العرضي و

 .مقدمة من مرفق البيئة العامليةأمريكي 

 

مكروع إقليمي بكأن أمسااك التوناة بعناوان "تنفياذ االتفاقياات العاملياة واإلقليمياة ملصاايد أمسااك          مت إحالة و -6

رناام  األمام   ، يكاارك فياه ب  5احمليطات والصكوك ذات الصلة يف الدول اجلزرية الصغرية النامياة يف احملايا ادااد "   

ملرفاق البيئاة    نيالتنفياذي  كابري املاوظفني   ، إىلدااد  ومرفق البيئة العاملية لغرب ووسا احملايا ا والفاو املتيدة اإلمنائي 

وأماناة مجاعاة احملايا ادااد        وكالاة مصاايد أمسااك منتادي احملايا ادااد      هذا املكروع مان قبال   نفذالعاملية. وسي

                                                 
 GCP/RLA/203/GFF (in prep) http://www.thegef.org/gef/project_detail?projID=5304، أمريكا الالتينية والبير الكاري   3
 GCP /GLO/365/GFF (2014-2019) www.thegef.org/gef/project_detail?projID=4581، التونةصايد أمساك مل الفاو العامليمكروع   4
 GCP/RAS/267/GFF (in prep) www.thegef.org/gef/project_detail?projID=4746اإلقليمي،  مصايد أمساك التونة مكروع  5
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دارة علاى املساتوي الاوط     اإلأناواع الصايد العرضاي يف عملياات  طايا      إدرال تركيز الصيد العرضاي علاى    وسينصب

 تكاالي  املكاروع  ويبلاغ إمجاالي   . ذات الصالة  أو اإلقليمياة أو الصاكوك العاملياة    الفرعية اإلقليميةمع التدابري موا مته و

 .رفق البيئة العامليةقدمة من مم ةأمريكي اتدوالر ماليني 10 هامنمليون دوالر أمريكي،  10

 

 خسائر ما قبل الصيد والصيد غري املقصود

 

 ذلاك يكاري  وعملياات الصايد.   النامجاة عان   لتوجيهية خسائر ما قبل الصايد  طوط امن اخلامن ثالالقسم يعا   -1

املصاايد الايت   كامل  تو ،السافينة  علاى ما   ال تدخاذ  نتيجة الصايد والايت   اليت تقتل  األخري يواناتاحلإىل األمساك و

إضاافة  خالل ادروب من معادات الصايد،   تكبدة اإلجهاد واإل ابات امل وحاالت النفو  جرا ، ك اجلرافةاالكب تسيبها

ا الصدد، تطلاب  يف هذو. معدات الصيد املهجورة أو املفقودة أو املستغنى عنها بككل آخربواسطة غري املقصود الصيد إىل 

 النظار يف ا ااذ إجارا ات لتقيايم    اإلقليمياة إلدارة مصاايد األمسااك    الرتتيبات ااملنظماتوالتوجيهية من الدول  اخلطوط

 :منها مجلة أمورضمن مبا يف ذلك، منها تخفي  الواآلثار  هذه
 

         ،حتسني املعلومات العلمية بكأن حجم وأسباب خساائر ماا قبال الصايد وتاأثريات الصايد غاري املقصاود 

 والنظم اإليكولوجية؛ ومصايد األمساكلكي يتسنى إدراجها يف عمليات تقييم األر دة 

 الناحية الكمّية حااالت النفاو  والتاأثريات املرتبطاة رساائر     استيداا تكنولوجيات وتدابري حتدد من و 

خسائر ماا قبال الصايد     ذلك أساليب لتقديروقد يتضمن  حتد منها.ما قبل الصيد وبالصيد غري املقصود، و

 ساب أناواع املعاادات املختلفاة، وتعاديل معاادات وطار  الصايد، وحتديااد ملكياة املعادات، والتقلياال        حب

ملعادات  اإجرا ات وبرام  السرتجاع املعدات املفقودة، وخفأ طاقة  يد  ووضعمن اخلسائر يف املعدات، 

 املفقودة وإلغائها حيثما أمكن ذلك، مثاًل من خالل استخدام مواد قابلة للتيلل.

 

إىل املنظماة البيرياة الدولياة يف اساتعرال امللياق      فنياة   مسااهمات  الفاوخالل فرتة السنتني املاضية، قدمت و -1

 عملياات تصاري   تساجيل  شارطا يقضاي ب  تضامن  الاذي ي  االتفاقية الدولية ملنع التلوا النااجم عان السافن   اخلامس من 

علاى البيئاة   جسايما  ككل خطرا تعدات الصيد اليت صري  العرضي ملفقدان أو التالإلبالغ عن افقدان معدات الصيد و أو 

إجارا   األمم املتيادة للبيئاة مان    برنام  من خالل  للفاوالتمويل األولي توفري مكن وعالوة على ذلك، البيرية واملالحة. 

 .عدات الصيد املهجورة أو املفقودة أو املستغنى عنهاا بكاكل آخار   ية ملوالتكريع يةالسياستتعلق باجلوانب  ةدراسات حال

من خالل  عدات الصيد املهجورة أو املفقودة أو املستغنى عنها بككل آخرمبتعزيز ورفع مستوي الوعي البد  يف كما سيتم 

 .6الكراكة العاملية ملعاجلة مككلة القمامة البيرية

  

                                                 
6  http://gpa.unep.org/index.php/global-partnership-on-marine-litter 
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 من البلدان النامية واملتقدمة االتكنولوجيوخرباء  ربط العلماء

 

سالوك األمسااك   ب ةاملعنيا وجمموعاة العمال   الرئيس املكاارك للمجلاس الادولي الستككااب البياار      تعترب الفاو  -2

اب البياار:  الستككا  ياجمللاس الادول   يف عضوًا بلدًا 20موعة من اجمل ههذتتأل  . و7(WGFTFBوتكنولوجيا الصيد )

يرلنادا، التفياا، ليتوانياا، هولنادا، الناروي ،      آيسالندا،  آرك، استونيا، فنلندا، فرنسا، أملانياا،  بلجيكا، كندا ، الدمن

 وتتااوىلاألمريكيااة.  بولناادا، الربتغااال، االحتاااد الروسااي، إساابانيا، السااويد، اململكااة املتياادة، الواليااات املتياادة    

مياع جواناب تصاميم و طايا واختباار      املعنيني جب االتكنولوجيخربا  لعلما  واحتقيقات ل استعربد  واهذه اجملموعة 

، فضاال  واملصايد املرجتاع   العرضييد من الصيد لصيد للل انتقائية معداتووفرة، ال اتمعدات الصيد املستخدمة يف تقدير

لنظاام  لغاري مساتهدفة   أخاري  قااع البيار ومكوناات     داا آثاار منخفضاة علاى     يد محيدة بيئياا  وأساليب عن معدات 

لتوجياه والكاراكة والتعااون باني علماا  الصايد العرضاي مان البلادان          ال لفعاا ظلت هذه اجملموعة منتدي . ويكولوجياإل

مركاز تنمياة مصاايد    يف بانكوك، تايلناد بالتعااون ماع    دذه اجملموعة عقد االجتماع السنوي ان ،2013يف عام والنامية. 

ما يقدر بنيو مئات األشاخاص  مكاركة بلدا مع  22شخصا من  131. وحضر ما جمموعه جنوب شر  آسيا األمساك يف

الصايد املانخفأ التاأثري القاائم علاى كفاا ة        تتكنولوجيا لالنتقال إىلاملتاحة صغرة ملناقكة العوائق والفرص املندوة اليف 

 .8استخدام الوقود

 

 هدرهاواألغذية املرجتع كجزء من خسائر ي  واملصيد الصيد العرض

 (4و 1ني االسرتاتيجي ني)الصالت بني اهلدف

 

بنسابة   يرتفاع جيب أن ، ةيف ظل اجتاهات اإلنتال واالستهالك احلالي ،اإلنتال الغذائي العامليتتوقع الفاو أن  -10

ولكان أكثار مان ثلا ث األغذياة      العاا الاذين يتزاياد عاددهم.     طلب سكان تلبية أجل من 2020 عام يف املائة حبلول 60

الفااو بتقيايم خساائر األغذياة وهادرها يف أجازا        يف السنوات السابقة، قامات  و در.ادأو  ةراخستعرل للياليوم  ةاملنتج

ال ياتعني عليهاا اساتيداا    ال ياز (، ولكان  ماا بعاد الصايد   املرجتاع و املصايد  د األمساك )يمصا إمدادمن سلسلة خمتلفة 

كماا أناه باالنظر إىل انتهاا       مصاايد األمسااك.   إمدادسالسل  على امتدادهدرها منهجية موحدة لتقدير خسائر األغذية و

2002عاام  لالدراسة العاملية األخرية للفاو اخلا ة باملصيد املرجتع 
ع توسايع  ما دراساة  ذه الفاإن إجارا  حتادي ث دا    ، 9

 ميكان الر اد املناتظم   اإلماداد واملزياد مان    سلسالة  وهدرها على امتاداد  األمساك خلسائر االقتصادية ها لتكمل القيم نطاق

املرجتاع ماع أهاداب    املصايد  الصايد العرضاي و  دارة مصايد األمساك بكاأن  إل أحد السبل ملوا مة العمل احلرلأن يككل 

متكامل ه  اعتماد نعلى اليت تكدد النمو األزر  ب الفاو املتعلقةمع مبادرة ومن شأن هذا النه  أن يتماشى أيضا املنظمة. 

 إدارة مصايد األمساك.يف جمال متعدد التخصصات و

                                                 
7  www.ices.dk/community/groups/Pages/WGFTFB.aspx 
 تقرير حلقة العمل قيد اإلعداد حاليا.  8
صادرة عن منظمة األغذية ال 410الفنية عن مصايد األمساك رقم  الوثيقة. آخر املعلومات. املصيد املرجتع يف مصايد األمساك البيرية يف العاا  9

 . فية 131. 2002، روما، منظمة األغذية والزراعة، والزراعة

http://www.ices.dk/community/groups/Pages/WGFTFB.aspx
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 االستنتاجات

 

 ما يلي: لالتوجيهية من خالطوط زيادة فعالية تنفيذ اخلميكن رغم التقدم احملرز حتى اآلن،  -11
 

أدوات لر اد  اساتيداا  البيرية يف العااا، و د األمساك ياملرجتع يف مصااملصيد عن تقديم آخر املعلومات  •

د يمصاا إمادادات   سالسال  مكونات خسائر األغذية وهدرها يفكمكون من إدراجه و هوتقييماملصيد املرجتع 

 األمساك؛

تكنولوجياات  ل مكاغلي السافن   اعتمااد ( 1) باا:  التادابري غاري التيفيزياة املرتبطاة    احلاوافز و يف التيقيق  •

تنفياذ  ذات الصالة ب االقتصادية تكالي  االجتماعية وال( 2، )املصيد املرجتعوالتخفي  من الصيد العرضي 

 ؛البديلة األطر التنظيمية

املصايد  تكنولوجيات التخفي  مان الصايد العرضاي و   للدعم االختبار امليداني املقدمة  الفنية ساعدةزيادة امل •

 االلكرتونية؛واإلبالغ  الر دنظم ا يف ذلك استخدام أدوات جديدة مثل عرضها مبو املرجتع

 ًاأنواعا يكامل  املرجتع لاحلد من املصيد دارة الصيد العرضي والذي تقدمه الفاو إل الف توسيع نطا  الدعم  •

الكاباك  مثال  احملمياة،  أو  املهاددة بااالنقرال  األناواع  التفاعال ماع   مان املعادات حيادا فيهاا     أخري 

 اخليكومية واخليوط الطويلة؛  

البياوا   أحادا  ق جساور باني  املاوارد وخلا  القاائمني علاى إدارة   مكغلي سفن الصايد و زيادة احلوار مع  •

و ااانعي  ،وجتااار التجزئااة ،، جتااار اجلملااةالقااائمني علااى التجهيااز، والصاايادين، ووالتكنولوجيااات

 واملستهلكني. السياسات

 


