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 موجز
 

تتضمن هذه الوثيقة موجزًا عن أحدث األنشطة اليت قامت بها منظمةة األغذيةة والزراعةة )ال(ةاو( دعمةًا لتن(يةذ        

 مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد )مدّونة السلوك( يف ما يتصل بالسالمة يف البحر يف قطاع مصايد األمساك. 
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 مقدمة -اًلأّو

 

من مدونة السلوك لل(او بشكل صريح علةى مبةدأ لالسةالمةل حيةم يةتش التشةديد علةى أنة           17-6تنص املادة  -1

لينبغي للدول أن تتأكد من أن مرافق الصيد ومعدات ، ومجيع أنشطة الصيد كذلك، تةوفر رةروع عمةل ومعيشةة مأمونةة      

 5-1-8ة املختصةةل. وتوّسةع املةادة    وصحية ومنص(ة وتستويف املعايري املت(ق عليها دوليًا اليت اعتمدتها املنظمةات الدولية  

نطاق مبدأ السالمة حبيم ُيطلب من الدول أن لتك(ل تطبيق معايري الصحة والسالمة على كل شخص يعمةل يف عمليةات   

الصيد وينبغي أال تقل هذه املعايري مستوى عن احلد األدنى املطلةو  يف االت(اقيةات الدوليةة املتصةلة بةذلك فيمةا يتعلةق        

املتعّلقة بعمليات الصةيد حيةم ُيطلةب مةن الةدول لأن تك(ةل  ارسةة         1- 4-8خلدمةل. وتعقبها املادة بشروط العمل وا

 سالمة الصيادينل.لعمليات الصيد مع توجي  االهتمام الواجب 

 

 وُيعتة  أن صةيد األمسةاك أشةد املهةن خطةورة يف العةان حيةم أن عةدد حةاالت الوفةاة يف هةذا القطةاع يزيةد               -2

ئة ألف صةّياد يف السةنة(. وجةرى تسةليض الضةو       احالة وفاة لكل م 80) ا يعادل  1يف العام الواحد حالة  24 000 نع

حيةم رّحبةت    2014على أهمية السالمة يف البحر يف قطاع مصايد األمساك خالل دورة جلنةة مصةايد األمسةاك يف عةام     

الدولية واملنظمة البحرية الدولية. وشةدد العديةد مةن    اللجنة بالتعاون ال(ّعال القائش يف هذا الصدد بني ال(او ومنظمة العمل 

األعضا  على الرابض القائش بني السالمة يف البحر والعمل القسري ورهةور أنشةطة الصةيد غةري القةانوني دون إبةال  ودون       

تن(يةذ  بشةأن   2012وات(ةاق كةا  تةاون لعةام      188تنظيش. وأشاروا يف هذا السياق إىل ات(اقية منظمة العمل الدوليةة رقةش   

 .1993أحكام بروتوكول تورميولينوس لعام 

 

 أفضل املمارسات لتحسني السالمة يف البحر يف قطاع مصايد األمساك -ثانيًا

 

بنا  على توصية جلنة مصايد األمساك، أعّدت أمانةة ال(ةاو خطوطةًا توجيهيةة فنيةة بشةأن أفضةل املمارسةات          -3

 أيضةاً  2. وإىل جانةب سة(ن الصةيد، تشةري هةذه اخلطةوط التوجيهيةة       لتحسني السالمة يف البحر يف قطاع مصايد األمساك

إىل العمليات اليت تقوم بها الس(ن يف جمال تربية األحيا  املائية. وإن اخلطوط التوجيهية هذه معّدة أساسةًا السةتخدامها   

ومةن جانةب مجعيةات الصةيادين      ؛ويف جمةال الصةناعة   ؛يف اإلدارات املعنية بالشؤون البحرية والعمل ومصايد األمسةاك 

 و ثليهش. كما أنها ترمي إىل التوعية مبشكلة السالمة البحرية الواسعة النطاق، وتقةديش توجيهةات بشةأن طائ(ةة واسةعة     

 من املسائل ملعاجلة قضايا السالمة بطريقة فعالة وشاملة.

  

                                        
 .1999ديسم /كانون األول  17-13. االجتماع الثالثي األطراع عن السالمة والصحة يف قطاع الصيد، جنيف، 1999منظمة العمل الدولية.   1
أفضل املمارسات لتحسني السالمة يف البحر يف قطاع مصايد األمساك. اخلطوط التوجيهية ال(نية لل(او بشأن الصيد الرشيد  -1ال(او. عمليات الصيد.   2

 . روما .3امللحق  1رقش 

http://www.fao.org/3/a-i4620e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4620e.pdf
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 دعمليات الصي سالمةآثار تدابري إدارة موارد مصايد األمساك على  -ثالثًا

 

ل تشةري  3، وثيقة بعنوان لالسالمة يف البحر كجز  ال يتجزأ من إدارة مصايد األمسةاك 2001نشرت ال(او يف عام  -4

 إىل ضرورة دمج السالمة يف البحر ضمن اإلدارة العامة ملصايد األمسةاك يف كةل بلةد. وفضةاًل عةن تلةك، تعاقةدت املنظمةة        

العةان.   أحنةا   خمتلةف بلةدًا مةن    16مصايد األمسةاك والسةالمة يف    بشأن إدارة قطريةمع باحثني إلعداد دراسات حالة 

النشةرة الدوريةة   وُتعرض النتائج والتحليالت الواردة يف دراسات احلالة هذه، باإلضافة إىل االستنتاجات والتوصيات، يف 

، بعنةوان دراسةة عةن سةالمة النظةام الةدولي إلدارة الصةيد        1073للمنظمةة رقةش    ملصايد األمساك وتربية األحيةا  املائيةة  

وهذا أّول مطبوع من نوع  يوّفر استعراضًا جتريبيًا، على الصعيد العةاملي،   4التجاري: تقرير تولي(ي عن دراسات احلالة.

كمةا تةوّفر الوثيقةة خطوطةًا توجيهيةة      لآلثار النامجة عن تدابري إدارة موارد مصايد األمساك على سالمة عمليات الصيد. 

 عملية ملديري مصايد األمساك تساعدهش على جعل الصيد أكثر أمانا.

 

 بشأن تنفيذ أحكام بروتوكول تورميولينوس 2012اتفاق كيب تاون لعام  -رابعًا

 املتعلق باتفاقية تورميولينوس الدولية لسالمة 1993لعام 

 )اتفاق كاب تاون( 1977سفن الصيد لعام 

 

شهرًا من مصادقت  من جانةب مةا    12، حيز التن(يذ بعد 2012سيدخل ات(اق كيب تاون، الذي اعُتمد يف عام  -5

 3 600مرتًا والعاملة يف أعالي البحار عةن   24دولة ال يقل فيها العدد اإلمجالي لس(ن الصيد اليت طوهلا  22ال يقل عن 

 سةة(ينة صةةيد، علةةى االت(ةةاق 694 س دول فقةةض،  لةةك ، صةةادقت  ةة2016أبريل/نيسةةان  19سةة(ينة. واعتبةةارا مةةن 

 )وهي الكونغو والدامنرك وأيسلندا وهولندا والنرويج(. 

 

، 2015واعتمدت مجعية املنظمة البحرية الدوليةة خةالل دورتهةا التاسةعة والعشةرين يف ديسةم /كانون األول        -6

 حّيز التن(يذ وتطبيق ، وإن : 2012بشأن دخول ات(اق كيب تاون لعام  A.1107(29)القرار 
 

 حيّم احلكومات على النظر يف قبول االت(اق يف أقر  فرصة  كنة؛ 

      يدعو احلكومات اليت تواج  صعوبات يف عملية االنضمام كطرع إىل االت(اق إىل إبةال  املنظمةة بظروفهةا، ليةتش

 النظر يف اختات إجرا ات مناسبة يف هذا الصدد، مبا يف تلك تقديش املساعدة ال(نية الالزمة؛ 

      اختةات اإلجةرا ات الالزمةة    يطلب إىل جلنة السالمة البحرية استعراض حالةة دخةول االت(ةاق حيةز التن(يةذ، و

 االستعراض؛ احسبما تراه مناسبًا يف ضو  هذ

                                        
  966نشرة منظمة األغذية والزراعة عن مصايد األمساك رقش   3
 .COFI/2016/SBD.2انظر الوثيقة   4

http://www.fao.org/3/a-i5552e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5552e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5552e.pdf
http://www.fao.org/docrep/003/x9656e/x9656e00.htm
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 مةن أجةل    ،حبسب االقتضةا   ،يطلب إىل األمني العام للمنظمة البحرية الدولية اختات أي تدابري إضافية  اثلة

 االت(اق وتن(يذه. ىلإمساعدة احلكومات األعضا  يف عملية االنضمام كطرع 

 

المة يف البحر يف قطاع مصايد األمساك، من املتوقع أن يصبح ات(ةاق كيةب تةاون أيضةًا     وعالوة على حتسني الس -7

أداة م(يدة ملكافحة الصيد غري القانوني دون إبال  ودون تنظيش، نظرًا إىل أن س(ن الصيد الةيت تقةع ضةمن نطةاق االت(ةاق      

 ستكون خاضعة لرقابة دولة املينا . 

 

، وافقت ال(او على تقديش املساعدة إىل املنظمة البحرية الدولية 2012يف عام ويف أعقا  اعتماد ات(اق كيب تاون  -8

بنا  على طلب هذه األخرية لتنظيش وعقد ندوات إقليمية بشأن تن(يذ ات(اق كيب تاون. وُعقدت ندوات  اثلة حتةى انن  

 .إندونيسيايف املغر  وبريو وبليز و

 

كة بني ال(او واملنظمة البحرية الدولية املخصصةة املعنيةة بالصةيد    ومت خالل الدورة الثالثة جملموعة العمل املشرت -9

، اليت انعقةدت يف مقةر املنظمةة    5غري القانوني دون إبال  ودون تنظيش وما يتصل ب  من شؤون )جمموعة العمل املشرتكة(

عن قلق شديد إزا  بض   ، اإلعرا 2015نوفم /تشرين الثاني  18إىل  16اململكة املتحدة، من  ،البحرية الدولية يف لندن

 ، وُرفعت توصيات بأن:2012كيب تاون لعام  وترية القبول بات(اق

 

تواصل أمانة املنظمة البحرية الدوليةة، بالتعةاون مةع أمانةة ال(ةاو، النظةر يف تنظةيش أحةداث دوليةة، ال سةيما            )أ(

حيةز   2012مبشاركة الدول اليت  لك أساطيل صيد كبرية، للنظةر بةتمّعن يف دخةول ات(ةاق كيةب تةاون لعةام        

البحريةة الدوليةة الراميةة إىل بنةا      التن(يذ على املستوى ال(ين ومستوى اختةات القةرارات ودعةش جهةود املنظمةة      

 القدرات؛  

تتشاطر أمانتا منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية ودوهلمةا األعضةا  واملنظمةات اإلقليميةة املعنيةة       ) (

،  ا قد يدعش وُييّسر دخةول الصةك   2012املعلومات عن العمليات اخلاصة باالنضمام إىل ات(اق كيب تاون لعام 

 التن(يذ؛  حّيز

اخلطةوط التوجيهيةة ملسةاعدة السةلطات     تقوم املنظمة البحرية الدولية وال(او بدعوة الدول األعضا  إىل اسةتخدام   )ج(

املختصة على تن(يذ اجلز  با  من مدونة السالمة للصيادين وس(ن الصةيد واخلطةوط التوجيهيةة الطوعيةة بشةأن      

تصميش وبنا  وجتهيز س(ن الصيد الصغرية وتدابري السالمة املستصوبة ملراكب الصةيد توات السةطوا الةيت يقةل     

، حسب االقتضا ، نظرًا إىل أنها م(يدة يف سياق ات(ةاق كيةب تةاون    املكشوفة مرتًا ومراكب الصيد 12طوهلا عن 

 .2012لعام 

                                        
املشرتكة بةني ال(ةاو واملنظمةة البحريةة الدوليةة املخصصةة املعنيةة        تقرير الدورة الثالثة جملموعة العمل  - COFI/2016/SBD.8انظر أيضًا الوثيقة   5

 بالصيد غري القانوني دون إبال  ودون تنظيش وما يتصل ب  من شؤون.

 

http://www.fao.org/fi/oldsite/eims_search/1_dett.asp?calling=simple_s_result&lang=ar&pub_id=314998
http://www.fao.org/fi/oldsite/eims_search/1_dett.asp?calling=simple_s_result&lang=ar&pub_id=314998
http://www.fao.org/fi/oldsite/eims_search/1_dett.asp?calling=simple_s_result&lang=ar&pub_id=314998
http://www.fao.org/fi/oldsite/eims_search/1_dett.asp?calling=simple_s_result&lang=ar&pub_id=314998
http://www.fao.org/fi/oldsite/eims_search/1_dett.asp?calling=simple_s_result&lang=ar&pub_id=314998
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 فن الصيداالتفاقية الدولية املتعلقة مبعايري تدريب طواقم س   -خامسًا

 (1995)االتفاقية الدولية لعام  1995لعام  وإصدار تراخيصهم

 

 واحلةد األدنةى مةن التةدريب     الرتاخةيص الةيت حتةدد متطلبةات إصةدار      1995دخلت االت(اقية الدوليةة لعةام    -10

 مةرتًا أو أكثةر، حّيةز التن(يةذ     24الذي حيتاج إلي  العاملون على منت س(ن الصيد العابرة للبحار العالية اليت يبلغ طوهلا 

 . وبةةدأت املنظمةةة البحريةةة الدوليةةة مةةؤخرًا باسةةتعراض شةةامل لالت(اقيةةة بهةةدع إ ازهةةا 2012سةةبتم /أيلول  29يف 

. وأوصت جمموعة العمل املشرتكة املذكورة أعاله يف دورتها الثالثة، واستنادا إىل نتةائج اسةتعراض امللحةق    2018يف عام 

، بأن يبدأ استعراض الوثيقة املشرتكة بني ال(او واملنظمةة البحريةة الدوليةة ومنظمةة العمةل      1995لعام باالت(اقية الدولية 

بالتعاون مةع ال(ةاو ومنظمةة     تراخيصهشالدولية بشأن التوجيهات اخلاصة بتدريب العاملني على منت س(ن الصيد وإصدار 

 العمل الدولية.

 

 (188)رقم  2007 اتفاقية العمل يف قطاع صيد األمساك، -سادسًا

 اخلاصة مبنظمة العمل الدولية

 

 (188)رقةش   2007اعتمد مؤ ر العمل الدولي ملنظمة العمل الدوليةة ات(اقيةة العمةل يف قطةاع صةيد األمسةاك،        -11

. وترمي هذه االت(اقية إىل ضمان رروع عمل الئقة للصيادين على منت س(ن الصيد من حيم احلةد األدنةى   2007يف عام 

ات العمل على متنها؛ شروط اخلدمة؛ الغةذا  والسةكن؛ السةالمة املهنيةة و ايةة الصةحة؛ والرعايةة الطبيةة         من متطلب

 والضمان االجتماعي. كما اعتمد مؤ ر العمل الدولي قةرارًا بشةأن رقابةة دولةة املينةا  يةدعو منظمةة العمةل الدوليةة فية           

 الشأن.إىل التماس اخل ات ال(نية لل(او وجهات معنية أخرى بهذا 

 

 شهرًا اعتبارًا مةن تةاريا املصةادقة عليهةا مةن جانةب عشةرة أعضةا ،         12وستدخل االت(اقية حّيز التن(يذ بعد  -12

 ، صةادقت سةبع دول علةى االت(اقيةة     2016أبريل/نيسةان   19منهش مثانية أعضا  مةن الةدول السةاحلية. واعتبةارا مةن      

 األرجنتني، والبوسنة واهلرسك، والكونغو، وفرنسا، واملغر ، والنرويج وجنو  أفريقيا(.  )وهي

 

وعقدت منظمة العمل الدولية، على اعتبار قلقها إزا  التقدم البطي  يف املصادقة على االت(اقية، أحداثًا ملناقشةة   -13

وار العاملي الذي عقدت  منظمة العمل الدوليةة يف جنيةف   التحديات املتعّلقة بتن(يذ االت(اقية. وشاركت ال(او يف منتدى احل

، حيم مت تسليض الضو  على أهمية القطاع لتحقيق األمةن الغةذائي العةاملي ومعاجلةة مشةاكل الصةيد غةري        2013يف عام 

الشةراكات  القانوني دون إبال  ودون تنظيش. كما دعا املنتدى املدير العام ملنظمة العمل الدولية إىل مواصةلة توسةيع نطةاق    

 االسرتاتيجية مع وكاالت أخرى من األمش املتحةدة وغريهةا مةن املنظمةات الدوليةة، لتعزيةز اتسةاق السياسةات والة امج         

 وتن(يذها ال(عال. 188يف قطاع صيد األمساك ولتشجيع مساعي املصادقة على االت(اقية رقش 
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اخلطةوط التوجيهيةة   ، اجتماعًا للخ ا  من أجل اعتماد 2015وعقدت منظمة العمل الدولية، يف سبتم /أيلول  -14

يف هةذا االجتمةاع.   ، وشاركت ال(ةاو  (188)رقش  2007اخلاصة بدولة العلش لتن(يذ ات(اقية العمل يف قطاع صيد األمساك، 

خطوط ال(ةاو التوجيهيةة الطوعيةة بشةأن     وتشري اخلطوط التوجيهية اليت مت اعتمادها يف االجتماع على وج  التحديد إىل 

توجيهية املشرتكة بني ال(او ومنظمةة العمةل الدوليةة واملنظمةة البحريةة الدوليةة       ؛ واخلطوط ال2014أدا  دولة العلش لعام 

ملساعدة السلطات املختصة على تن(يذ اجلز  با  من مدونة السالمة للصيادين وس(ن الصيد واخلطوط التوجيهيةة الطوعيةة   

لصيد توات السطوا اليت يقل طوهلا بشأن تصميش وبنا  وجتهيز س(ن الصيد الصغرية وتدابري السالمة املستصوبة ملراكب ا

 أفضةل املمارسةات لتحسةني السةالمة يف البحةر     ؛ وخطةوط ال(ةاو التوجيهيةة بشةأن     مرتًا ومراكب الصيد املكشوفة 12عن 

 .يف قطاع مصايد األمساك

 

 املوقع الشبكي لسالمة الصيادين -سابعًا

 

وقامت ال(او، من خالل مشروع بشأن السالمة البحريةة العامليةة ملصةايد األمسةاك الصةغرية احلجةش يف البلةدان         -15

الةذي يشةّكل اليةوم بوابةة رئيسةية       للسةالمة الصةيادين  ل، بإعةداد املوقةع الشةبكي    6(GCP/GLO/200/MUL) النامية

للحصول على مواد تات نوعية جيدة بشأن السالمة البحرية مع الرتكيز علةى الصةيادين وسة(ن الصةيد. وميكةن دخةول       

نظمةة العمةل الدوليةة واملنظمةة     املوقع الذي تستضي(  ال(او وتديره جمموعة خمتارة من اخل ا  )مبا يف تلك خة ا  مةن م  

 .www.fao.org/fishery/safety-for-fishermenالبحرية الدولية(، على العنوان التالي: 

 

 

                                        
 .شروعقّدمت كل من الوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية، واملنظمة البحرية الدولية، واإلدارة البحرية السويدية دعمها هلذا امل  6

http://www.ilo.org/sector/Resources/codes-of-practice-and-guidelines/WCMS_428592/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/sector/Resources/codes-of-practice-and-guidelines/WCMS_428592/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/sector/Resources/codes-of-practice-and-guidelines/WCMS_428592/lang--en/index.htm
http://www.fao.org/publications/card/en/c/1905a0ab-0396-460c-aeb5-1badf6ca83ba/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/1905a0ab-0396-460c-aeb5-1badf6ca83ba/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/1905a0ab-0396-460c-aeb5-1badf6ca83ba/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/1905a0ab-0396-460c-aeb5-1badf6ca83ba/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/1905a0ab-0396-460c-aeb5-1badf6ca83ba/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/1905a0ab-0396-460c-aeb5-1badf6ca83ba/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/a1b72478-f598-43f0-81c6-98f957d7bf4d/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/a1b72478-f598-43f0-81c6-98f957d7bf4d/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/a1b72478-f598-43f0-81c6-98f957d7bf4d/

