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A 

 جلنة مصايد األمساك

 الدورة الثانية والثالثون

 2016يوليو/ متوز  15-11روما، 

 مكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

 

 موجز
 

بشأن التدابري  2009لعام  )الفاو( األغذية والزراعةاتفاق منظمة وتنفيذ تعطي هذه الوثيقة حملة عامة عن حالة  

، وعان اهواود   ملنع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه )االتفااق( اليت تتخذها دولة امليناء 

التقادم احملاريف يف إعاداد الساجل العااملي       عان  اإلبالغاليت تبذهلا املنظمة لتنمية القدرات يف ما يتعّلق باالتفاق. كما يتم 

نتائج العمل الذي تضطلع به الفاو يف ما يتعّلق بتقادير حجام    وصفلسفن الصيد وسفن النقل املرّبدة وسفن التموين. ويتم 

اخليارات ملزيد من العمل علاى هاذا املوعاوع. وتعارو الوثيقاة      اإلشارة إىل الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم و

أيضًا تقريرًا عن تعاون الفاو مع منظمات وشبكات دولية أخرى ملكافحة الصايد غاري القاانوني دون إباالغ ودون تنظايم.      

 األساس املنطقي إلعالن "يوم دولي ملكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم". تتناول الوثيقة أيضًاو

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل اللجنة
 

 للجنة مدعّوة إىل:اإن 
 

 ملناع الصايد غاري القاانوني     بشأن التدابري اليت تتخذها دولة املينااء   2009نظمة لعام املبدخول اتفاق  الرتحيب

وحا  األعضااء ارخارين يف الفااو علاى       حّياز التنفياذ،  )االتفااق(   دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

االتفاق إىل عقد اجتماع إلطالق العمل يتبعه اجتمااع مموعاة العمال    إىل االتفاق، ودعوة األطراف يف  االنضمام

 من االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء. 21املخصصة اليت سيتم إنشاؤها مبوجب املادة 

  االحتياجااات املتعّلقااة بتنميااة القاادرات يف الاادول الناميااة يف تنفيااذ االتفاااق بشااأن التاادابري    التأكيااد علااى 
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اليت تتخذها دولة امليناء والصكوك التكميلية تنفيذًا فعااًل وتشجيع األعضاء علاى دعام برناامج تنمياة القادرات      

 نظمة بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء.املالعاملية اخلاص باتفاق 

        االتفااق بشاأن التادابري   اإلحاطة علمًا بالتقدم املتواصل يف إعاداد الساجل العااملي باعتبااره أداة داعماة لتنفياذ 

اليت تتخذها دولة امليناء وغريه من الصكوك الدولياة ملكافحاة الصايد غاري القاانوني دون إباالغ ودون تنظايم،        

من خالل تشكيل فريق عمال تقاو واستشااري غاري رفاي مفتاوو العضاوية للساجل العااملي وثاال             السّيما

 جمموعات عمل أساسية متخصصة، وعملوم.

   ماان اإلرشاااد بشااأن السااجل العاااملي علاى عااوء اسااتنتاجات فريااق العماال الااتقو واالستشاااري تاوفري املزيااد 

  .غري الرفي املفتوو العضوية للسجل العاملي ومشورته

       توفري اإلرشاد بشأن إجراءات املتابعة يف ما يتعّلق بتقدير حجام الصايد غاري القاانوني دون إباالغ ودون تنظايم 

  أجرتوا الفاو.عوء استنتاجات الدراسة اليت يف

  املشرتكة بني الفاو واملنظمة البحرياة الدولياة املعنياة    املخصصة النظر يف توصيات الدورة الثالثة مموعة العمل

جماال  ، واإلحاطاة علماًا باالتطورات يف    شاوون بالصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وما يّتصل باه مان   

 ن تنظيم يف املنتديات الدولية األخرى.مكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودو

 أن تتاوىل  الفااو  والطلاب إىل  إعالن "يوم دولي ملكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم"  إعرار اعرتاو

 تنسيق األنشطة املتصلة به.
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 بشأن التدابري 2009اتفاق منظمة األغذية والزراعة لعام حالة  -اًلأّو

 امليناء وتنفيذهاليت تتخذها دولة 

 

ملناع  بشأن التدابري اليت تتخذها دولاة املينااء    2009ُفتح باب التوعيع على اتفاق منظمة األغذية والزراعة لعام  -1

وظال   2009ناوفمرب/ تشارين الثااني     22)االتفااق( يف   الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء علياه 

بلدًا واالحتاد األوروبي على الصك. ومناذ الادورة ادادياة والاثالثني      23ذه الفرتة، وّعع مفتوحًا لسنة واحدة. وخالل ه

 1ثالثاون عضوًا صك انضاماموم ييا  أصابح جمماوع عادد األطاراف يف االتفااق         عشرونللجنة مصايد األفاك، أودع 

بعد مرور ثالثون يومًا علاى إياداع    2016يونيو/حزيران  5(. وعد دخل االتفاق حيز التنفيذ يف 2016مايو/ أيار  16)يف 

لفااو. وعاد بادأ عادد مان املنظماات       لعاام  الدير املصك التصديق أو االنضمام أو املوافقة أو القبول اخلامس والعشرين لدى 

 وأحكاام  املوانئمراعبة تدابريها الرامية إىل و اخططوبني  اإلعليمية إلدارة مصايد األفاك، أو أجنز عملية حتقيق املواءمة

 االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء.

 

ومبا أن االتفاق ساٍر حاليًا، فقاد ترغاب األطاراف يف النظار يف عقاد اجتمااع إلطاالق العمال يكاون مان شاأنه             -2

( مان االتفااق يتوعاع منواا أن     6) 21، إنشاء جمموعة عمل خمصصة مبوجب املادة مجلة أمور أخرى بني منمعاهة، 

. الدول األطاراف النامياة  توصيات إىل األطراف بشأن آليات التمويل دعمًا للمساعدة املقدمة إىل تقارير و دوري تقدم بشكل

2011وعد وعع اجتماع فّني ُعقد عام 
 هذه واعتمادتوا هناة مصاايد األفااك     ، اختصاصات جمموعة العمل املخصصة2

(، يعقاد االجتمااع األول مموعاة العمال     10)الفقارة   . ومبوجب هذه االختصاصاات 2012يف دورتوا الثالثني يف العام 

 2011يوماًا بعاد دخاول االتفااق حّياز التنفياذ. وعاد وعاع االجتمااع الفاو أيضاًا يف العاام              120و 90املخصصة باني  

 وأن تعتمدها.   آليات التمويل ولكن ينبغي أن تستعرعوا جمموعة العمل املخصصة ختصاصاتا

 

جتماعًا ا، عد ترغب هنة مصايد األفاك يف التذكري بأن االتفاق يقتضي أن تعقد الفاو أعالهما ورد إعافًة إىل و -3

 ((.2) 24لألطراف بعد مرور أربع سنوات على دخوله حّيز التنفيذ من أجل استعراو فعاليته وتقييموا )املادة 

 

لتنمية القدرات العاملية من أجل تيساري  برناجموا وخالل الفرتة الفاصلة بني الدورات، استمّرت الفاو يف تطبيق  -4

االنضمام إىل االتفاق واملساهمة يف تنمية القدرات الوطنية بغية تعظيم منافع تنفيذ هذا االتفاق عان طرياق  اس حلقاات     

جزرية دولة، منوا ثال  وستون دولة ساحلية و 80مشاركًا من جمموع  269 من حلقات العمل، . واستفاد3عمل إعليمية

امية. وتعاونت مثاني هيئات مصايد أفاك إعليمية وثال  عشرة منظمة حكومية دولية وغري حكومية واالحتااد  صغرية ن

                                        
 .www.fao.org/legal/treaties/treaties-under- article-xiv/en/ملزيد من املعلومات:   1
2  http://www.fao.org/docrep/015/mc882e/mc882e00.pdf. 
بشأن التدابري اليت تتخذها دولة  2009بدعم من حكومة النرويج من خالل املشروع املعنون "التنفيذ الفعال التفاق منظمة األغذية والزراعة لعام   3

الالتينية، (. وتشمل املناطق املغطاة: منطقة الكارييب، وأمريكا GCP/GLO/515/NORامليناء ملكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم" )

 والساحل األطلسي ألفريقيا، ومشال غرب احمليط اهلندي )مبا يف ذلك البحار واخللجان اماورة(، والبحر األبيض املتوسط والبحر األسود.
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أنه ينبغي تعزيز األطر السياساتية والتشريعية املعنية  حلقات العملاألوروبي يف إجنايف حلقات العمل. وعد أظورت نتائج 

واإلشراف بشكل فعاال،   املراعبةوبالرصد  عطالعلالالتشغيلية  ةلقدرمبصايد األفاك، والقدرة والتنسيق املوسساتيني، وا

إعافة إىل القدرة على إنفاذ القوانني واملقاعاة، على املستويني الوطو واإلعليمي من أجل تنفيذ االتفاق تنفيذًا فعااًل علاى  

املستوى العاملي. وتلقت الفاو خالل العامني املاعيني العديد من طلبات املسااعدة مان الادول، مباا يف ذلاك تلاك املتاأثرة        

ات التجارية اليت تفرعوا الدول املستوردة أو منظمات التكامل االعتصادي اإلعليمية بسبب عدم االمتثاال للشارو    بالعقوب

 احملددة.

 

ويف هذا الصدد، تسعى الفاو إىل توسيع إطار إجراءاتوا لتنمية القدرات ويفيادة عددها من أجل مساعدة البلادان   -5

النامية على تنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، والصكوك التكميلية، مبا يف ذلك اخلطاو  التوجيوياة   

 ملكافحاة الصايد غاري القاانوني دون إباالغ      العلام، وارلياات اإلعليمياة   نظماة بشاأن أداء دولاة    املالطوعية الصاادرة عان   

 ودون تنظيم. وعد وععت الفاو برناجمًا لتنمية القدرات ميتد على  س سنوات سيتم تنفياذه يف إطاار الشاراكة العاملياة    

املطبقاة   الاتقو لتعااون  من أجل الصيد الرشيد من خالل مشاريع يدعموا الشركاء واهوات املاحنة وبارامج الفااو ل   للفاو

( صاياغة السياساات   1. وسايودف الربناامج إىل دعام البلادان يف: )    واإلعليمية البينيةعلى املستويات الوطنية واإلعليمية 

 بشااااأن مصااااايد األفاااااك أو استعراعااااوا بواااادف اداااارص علااااى االمتثااااال لالتفاااااق   اهلامااااة والقااااوانني

( تقوياة املوسساات والانظم املعنياة     2من الصكوك الدولية ذات الصالة؛ )  بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء وغريها

والتنسايق والتعااون    املواءماة واإلشراف، مبا يف ذلك مان خاالل التعااون باني بلادان اهناوب وآلياات         املراعبةبالرصد و

 العلام مباا يتماشاى   ( تعزياز القادرة علاى حتساني أداء دولاة      3من خالل هيئات مصايد األفااك اإلعليمياة؛ )   اإلعليمي

، وعلى اختاذ إجراءات أكثر املرفأمع اخلطو  التوجيوية الطوعية بشأن أداء دولة العلم، وعلى أداء خدمات التفتيش يف 

التدابري من أجال   ( وتنفيذ4الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم؛ )لية يق األشخاص والكيانات املشاركة يف افع

 برامج توثيق وتتبع املصيد.النفاذ إىل السوق مثل 

 

وعد ترغب األطراف يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء بالنظر أيضًا يف اعتمااد الربناامج املاذكور     -6

 .2من خالل آليات التمويل املشار إليوا يف الفقرة  21أعاله كإحدى أطر املساعدة اليت سيتم تقدميوا مبوجب املادة 

 

 )السجل العاملي( التموينالعاملي لسفن الصيد وسفن النقل املرّبدة وسفن السجل  -ثانيًا

 

يودف السجل العاملي، بصفته أداة تدعم تنفيذ الصكوك الدولية مثل االتفاق بشأن التدابري اليت تتخاذها دولاة    -7

 افية والتتباع ونشار البياناات   الصايد غاري القاانوني دون إباالغ ودون تنظايم، إىل يفياادة الشاف        امليناء يف جماال مكافحاة  

 اددإعا قاد أحاريف   فبشأن أسطول الصيد العاملي وعملياته. ومتاشيًا مع مطالب هنة مصايد األفاك يف دورتواا األخارية،   

 السجل العاملي تقدمًا يف جماالت عّدة.
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قاديم اخلادمات   فريق العمل التقو واالستشااري غاري الرفاي املفتاوو العضاوية للساجل العااملي لت       مت إنشاء و -8

االستشارية، ال سيما إليضاو املسائل العالقة وإجياد حل للتمويل يف األجل البعياد. وعاد ُعقاد اجتماعاان لفرياق العمال       

ماارس/آذار   23-21و 2015فربايار/ شابا     25-23التقو واالستشاري غري الرفي املفتوو العضوية للسجل العااملي ) 

( وعدما توجيوات حول سبيل مضي السجل العاملي عدمًا. وأوصى فريق العمل الاتقو واالستشااري غاري الرفاي     2016

املفتوو العضوية للسجل العاملي بتشكيل جمموعات عمل أساسية متخصصة معنية بالسجل العااملي للتعامال ماع مساائل     

متخصصة معنية بالساجل العااملي ملناعشاة القضاايا     ، ومت إطالق ثال  جمموعات عمل أساسية الفومعّينة على الصعيد 

املتعلقة باملتطلبات من البيانات وتبادل البيانات وبيانات الطرف الثال  على التوالي. ويتم مجع النتاائج الايت توصالت    

إليوا هذه امموعات على شكل مشروع خطو  توجيوية حتدد املواصفات الفنياة ملسااهمة األعضااء يف برناامج الساجل      

 لعاملي.ا

 

للساجل العااملي ىظاى    رائاد  تتعاون الفاو مع البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء لتنفيذ مشروع تشاغيلي  و -9

 فيماا يادعم برناامج الساجل العااملي عادداً       الرائاد بتغطية إعليمية واسعة. والتازم بعاض األعضااء باملشااركة يف املشاروع      

يق تقديم البيانات إىل السجل العااملي. ومان شاأن املشااركة األوساع أن تضامن       من البلدان الشريكة يف بناء عدراتوا وتنس

 تنفيذ السجل العاملي تنفيذًا ناجحًا.

 

تقر جمموعة العمل املعنية بالسجل العاملي بأّن الدول مسوولة عن البيانات وعن إتاحتوا للسجل العاملي. لكان  و -10

الساجل العااملي باملعلوماات، نظارت      املشروع الرائاد يف  دول يف تزويداليت عد تواجووا بعض ال ارنيةالصعوبات يف ظل 

خااص شاركة    بشكل، وذلك بصورة موعتة استخدام بيانات السفن من مصادر مستقلة وموثوعةإمكانية العمل يف  ةجمموع

Information Handling Services Maritime and Trade       بصفتوا مديرة أرعاام املنظماة البحرياة الدولياة املساتخدمة

ملثال هاذا   التبعاات القانونياة واملالياة     ينبغاي البحا  بدعاة يف   كالرعم الوحيد لتحديد هوية السفن يف السجل العااملي. و 

 .اخليار

 

صاايد األفااك.   متعدد اهوات املاحنة بعاد الادورة ادادياة والاثالثني للجناة م      ستئمانيامت إنشاء صندوق و -11

مباا يغطاي أول    األمريكياة  وإسابانيا والوالياات املتحادة    سالندا يآووحتى ارن، مت تلقي مساهمات من االحتاد األوروبي 

فريق العمل التقو واالستشاري غاري الرفاي   سنتني من املشروع. ومتاشيًا مع مبادئ اإلدارة املستندة إىل النتائج، يسعى 

 املي إىل إجياد حلول للتمويل على األجل املتوسط بداًل من النظام السنوي ادالي.  املفتوو العضوية للسجل الع

 

 تتعاون املنظمة البحرية الدولياة ماع الفااو بشاأن مواعايع مّتصالة بقطااع مصاايد األفااك مناذ أماد طويال.            و -12

ادادية والثالثني، تستخدم أرعام ويف ما يتعلق بالسجل العاملي، وكما وافقت هنة مصايد األفاك على ذلك يف دورتوا 

 وُيشاّجع األعضااء   املنظمة البحرية الدولية على أنواا الارعم الوحياد لتحدياد هوياة السافن يف ماا لا  املرحلاة األوىل         

. ويف هاذا الصادد،   على عمان منح األرعام الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية إىل سفن الصيد املعنية التابعة ألسااطيلوا 

جمموعة العمل املشرتكة بني الفاو واملنظمة البحرية الدولية املخصصاة املعنياة بالصايد غاري القاانوني دون إباالغ       أوصت 
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يف دورتوا الثالثة، بأن تنظر املنظمتان يف إمكانياة توسايع إطاار تطبياق نظاام أرعاام        شوونودون تنظيم وما يّتصل به من 

 ،ة ليشمل أساطيل الصايد الايت هاي يف الوعات اداعار خااره نطاعاه       تعريف السفن الصادر عن املنظمة البحرية الدولي

 .طّن 100تتعدى محولتوا اإلمجالية بالطّن  ال ال سيما سفن الصيد اليت
 
، وكاذلك علاى املوعاع    COFI/2016/SBD.12-14و COFI/2016/Inf.12وترد معلومات إعاافية يف الاوثيقتني    -13

 (. www.fao.org/fishery/global-record/enاإللكرتوني للسجل العاملي )

 

 التعاون مع املنظمات والشبكات الدولية -ثالثًا

 

 موعة العمل املشرتكة بني الفاو واملنظماة البحرياة الدولياة املخصصاة املعنياة بالصايد      قدت الدورة الثالثة مُع -14

نوفمرب/تشرين الثاني  18-16يف لندن، اململكة املتحدة، يف  شوونغري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وما يّتصل به من 

. وحددت جمموعة العمل اماالت ذات االهتمام املشرتك للفاو واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولياة،  2015

مل ستقبلي احملتحسب االعتضاء، يف ما يتعلق مبكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، وأوصت بالتعاون امل

عن املنظمة البحرية الدولية، والساجل العااملي؛    ؛ )ب( نظام أرعام تعريف السفن الصادريف ما ل : )أ( تنفيذ االتفاق

( التدابري األمنية الساارية علاى سافن الصايد؛     ا)ه( حتديد هوية السفن ورصدها وتتبعوا؛ )د( تقييم أداء دول العلم؛ )ه

، مبا يف ذلك اخلطو  التوجيوياة بشاأن   العمل يف عطاع صيد األفاك بشأن 2007منظمة العمل الدولية لعام  تفاعيةا)و( 

بشأن تنفياذ اتفااق    خاصةلمنظمة البحرية الدولية، دولة العلم ودولة امليناء؛ )يف( ادطام البحري؛ )و( اإلطار القانوني ل

 ملنظمة البحرية الدولية.الفاو و؛ ) ( والتعاون املستقبلي بني ا2012ب تاون لعام يك

 

ملنظماة البحرياة الدولياة، أوصات جمموعاة العمال املشارتكة باني         االتعاون املستقبلي بني الفاو وويف ما يتعلق ب -15

، مباا يلاي: )أ( الادعوة    شاوون املنظمتني املخصصة املعنية بالصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وما يّتصل به من 

تماعات املستقبلية للمجموعة مع تكرير التوصية السابقة بأال تتخطى الفرتة الفاصلة بني اجتماعات جمموعة إىل عقد االج

 العمل املشرتكة بني الفااو واملنظماة البحرياة الدولياة املخصصاة املعنياة بالصايد غاري القاانوني دون إباالغ ودون تنظايم           

طار التعاون بني الفاو واملنظماة البحرياة الدولياة يف إطاار     ،  س سنوات؛ )ب( أن يتم توسيع إشوونوما يّتصل به من 

 جمموعاة العمال املشارتكة   جمموعة العمل املشرتكة بينوماا، ليشامل منظماة العمال الدولياة. إعاافة إىل ذلاك، أوصات         

 باه وماا يّتصال    بني الفاو واملنظماة البحرياة الدولياة املخصصاة املعنياة بالصايد غاري القاانوني دون إباالغ ودون تنظايم          

يف املنظماتني   الرئاسية املختصة األجوزة، بأن ترفع املنظمتان تقارير مشرتكة عن نتائج اجتماعاتوا لتنظر فيوا شوونمن 

عن كثب، ابتداًء من تقرير االجتماع الثال  مموعة العمال املشارتكة باني الفااو واملنظماة البحرياة الدولياة املخصصاة         

 .شووناملعنية بالصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وما يّتصل به من 

 

كة بني الفاو واملنظمة البحرية الدولية املخصصاة  مموعة العمل املشرتيرد التقرير الكامل بشأن الدورة الثالثة و -16

 .COFI/2016/SBD.8، يف الوثيقة شووناملعنية بالصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وما يّتصل به من 
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مان أجال    لدولة العلام  ةاخلطو  التوجيوي شاركت الفاو أيضًا يف اجتماع اخلرباء ملنظمة العمل الدولية العتمادو -17

 (. وسايتم تطبياق اخلطاو  التوجيوياة املعتمادة     188رعام  ) العمل يف عطاع صيد األفااك  بشأن 2007عام  تفاعيةاتنفيذ 

نح علام لسافن الصايد    يف هذا االجتماع "إعرارًا بواجبات دول العلام والتزاماتواا الدولياة األوساع نطاعاًا يف ماا يتعلاق مبا        

املااوارد البحريااة ادّيااة  صااونإدارة الصاايد واألنشااطة املتصاالة باه بطريقااة تضاامن   جمااال ومراعبتواا، ومبسااوولياتوا يف 

(. وتشري اخلطو  التوجيوياة أيضاًا إىل اخلطاو     3، اداشية 2مستدامًا" )الصفحة األوىل، الفقرة  استخدامًا واستخداموا

 الفااو الصاادرة عان    التنفيذياة وجيوياة  التوجيوية الطوعية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن أداء دولة العلام، واخلطاو  الت  

من املدونة، واخلطاو  التوجيوياة الطوعياة والتوصايات      اءومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية بشأن اهزء ب

 للسالمة، واخلطو  التوجيوية الفنية للفاو بشأن أفضل املمارسات لتحسني السالمة يف البحر يف عطاع مصايد األفاك.

 

ُعقدت حلقة العمل التدريبية العاملية اخلامسة اخلاصة باإلنفاذ يف جمال مصايد األفاك، الايت نظمتواا ويفارة   و -18

، أوكلناد للصناعات األولية بالشراكة مع الشبكة الدولية للرصاد واملراعباة واإلشاراف وبالتعااون ماع الفااو، يف        لنداينيويف

2016مارس/ آذار  11إىل  7لندا من ينيويف
الصايد غاري    حلقة العمل على اهوود اإلعليمية والعاملياة ملكافحاة   . وركزت4

واإلشراف الفعالة، مبا يف ذلاك اإلنفااذ دماياة اساتدامة      املراعبةوالرصد  القانوني دون إبالغ ودون تنظيم بواسطة أدوات

 تالتكنولوجيااااألرصاادة الساامكية وجاادواها االعتصااادية. ورّوجاات حلقااة العماال لتبااادل أفضاال املمارسااات يف جمااال   

 املراعباة وكذلك أدوات فعالة من حيا  التكلفاة للرصاد     بنجاو واإلشراف، وأطلقت املراعبةوواملنوجيات اهديدة للرصد 

إطاار تقيايم املخااطر للصايد غاري      ، سّلطت حلقة العمل الضوء على منافع تطاوير  مجلة أمور أخرى بني ومنواإلشراف. 

الصيد غاري القاانوني دون إباالغ ودون     دعمًا للجوود الوطنية واإلعليمية والعاملية ملكافحة القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

حلقة العمل التدريبية العاملية اخلامسة اخلاصة باإلنفاذ يف جمال مصايد األفاك يف الوثيقة تنظيم. ويرد تلخيصًا ألعمال 

COFI/2016/SBD.10. 

 

الصيد غري القاانوني دون إباالغ ودون    تماعات الدولية املتعلقة مبكافحةت مساهمات الفاو األخرى يف االجمشلو -19

مكتب األمام املتحادة املعاو باملخادرات واهرمياة،       ترأسواتنظيم، االجتماعات بشأن اهرائم يف مصايد األفاك اليت 

رتاحات بشاأن اإلعاناات   واالجتماع الرفيع املستوى مموعة السبع بشأن السالمة البحرية، وحلقة عمل فنية حول االع

 الاايت تقاادم ملصااايد األفاااك يف منظمااة التجااارة العامليااة نّظموااا املركااز الاادولي للتجااارة والتنميااة املسااتدامة، وغريهااا 

 املنتديات اإلعليمية اليت نّظموا األعضاء يف الفاو.من 

  

                                        
اك(، وادكومة اإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اهوي(، والنرويج )مديرية مصايد األف) األمريكية شاركت كل من الواليات املتحدة  4

ك )اهليئة البحرية االسكتلندية(، وأسرتاليا )رابطة تسويق املنتجات الزراعية والغذائية يف آسيا واحمليط اهلادئ(، وكندا )مصايد األفااالسكتلندية 

 يف رعاية حلقة العمل.واحمليطات( 



COFI/2016/5 Rev.1 8 

 

 تقدير حجم الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم -رابعًا

 

 حلقاة عمال يف روماا، إيطالياا للنظار يف منوجياات تقادير حجام الصايد          2015عقدت الفاو يف فرباير/ شابا    -20

. ورأت حلقاة العمال أناه    (COFI/2016/SBD.15 الوثيقاة )غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم علاى املساتوى العااملي   

ون إباالغ ودون تنظايم" )الدراساة(    ( تنسق "دراسة حول الدراساات بشاأن الصايد غاري القاانوني د     1بإمكان الفاو أن: )

( تطلاق عملياة مان أجال     2الستعراو خمتلف املنوجيات املّتبعة لتقدير الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظايم؛ ) 

وعع خطو  توجيوية فنية للدراسات املستقبلية ليتم إجراءها بطريقة تسمح جبمع التقديرات للمساهمة يف تقدير عااملي؛  

عتماد موشرات للصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم يتم إدراجواا يف مطبوعاات الفااو الايت تصادر      ( وتنظر يف ا3)

 مّرتني يف السنة بشأن حالة مصايد األفاك وتربية األحياء املائية.

 

 ( إىل اخلالصااااااات التاليااااااة: COFI/2016/SBD.5ة الوثيقااااااتوصاااااالت الدراسااااااة املنجاااااازة )  و -21

 غاري القاانوني دون إباالغ ودون تنظايم،     املصايد مان أنشاطة الصايد     املنوجيات املختلفة لتقدير( ُتستخدم العديد من 1)

( تشمل تقاديرات "املصايد املفقاود" العااملي الايت توصالت       2ولكن تفتقر التقديرات إىل املتانة واملنوجيات إىل االتساق؛ )

( عاد يكاون   3لقانوني دون إباالغ ودون تنظايم؛ )  غري ا الصيد نعحتمًا  غري الناشئإليوا بعض الدراسات، املصيد الذي 

غري القاانوني دون إباالغ ودون تنظايم، لاه فائادة حمادودة بسابب         للمصيد من أنشطة الصيد إعداد تقدير عاملي حمّد 

( ال حتتااه  4فرتات الثقة الطويلة وعلة الوعوو بشأن سلوك الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظايم املضاّمن فياه؛ )   

غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم لرصد التقدم احملريف يف مكافحته، إىل أن تتضمن حتماًا  التقاديرات    الصيد اتموشر

 غااري القااانوني دون إبااالغ ودون تنظاايم، وميكنوااا أن تركااز الصاايد الناشاائة عاانالعامليااة ألحجااام املنتجااات الساامكية 

غري القانوني دون إبالغ ودون  الصيددرجة على الئحة سفن على جوانب أخرى مثل موشرات االمتثال، وأعداد السفن امل

غري القانوني دون إبالغ ودون تنظايم املساتندة    الصيدتنظيم، وعدد خمتار من التقديرات اإلعليمية أو احمللية للمصيد من 

 ياة بشاأن  ( عاد تاودي الفااو دورًا يف دعام وعاع خطاو  توجيوياة فن       5إىل منوجيات متينة وميكن تكارار اساتعماهلا؛ )  

 غاري القاانوني دون إباالغ ودون تنظايم وكيفياة إجاراء التقييماات القائماة         الصايد  املنوجيات لتقدير املصيد مان  كل من

 غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم. للصيدعلى املخاطر 

 

إذا كاان   ( ماا 1وعلى عوء استنتاجات الدراسة، فإن هنة مصايد األفاك مدعوة إىل تقديم اإلرشااد حاول: )   -22

 غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم مرغوبًا فيه، ويف هذه ادال ماا هاو الادور الاذي ينبغاي      للصيد تقدير عاملي حمّد 

( ما إذا كان ينبغي أن تدعم الفاو وعع خطو  توجيوية فنياة بشاأن   2أن توديه الفاو يف دعم/ إعداد مثل هذا التقدير؛ )

 للصايد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وإلجراء التقييمات القائمة على املخااطر   دالصي املنوجيات لتقدير املصيد من

غاري القاانوني دون إباالغ     الصايد  ما إذا كان إعداد التقارير بشاأن موشارات  و( 3غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم؛ )

رتاو موشرات واملوافقة عليواا وإعاداد التقاارير    ودون تنظيم مفيدًا، ويف هذه ادال ما هي العملية اليت ينبغي اتباعوا الع

   الدور الذي ينبغي أن توديه الفاو يف مثل هذه العملية.بشأنوا، وما هو 
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 إلعالن يوم دولي ملكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم اقرتاح   -خامسًا

 

 الاادورة التاسااعة والثالثااون للويئااة العامااة ملصااايد أفاااك البحاار األباايض املتوسااط التابعااة للفاااو    اعرتحاات -23

ياوم دولاي ملكافحاة    عالن إلاملنظمة  عمن نطاق اختصاصاتإطالق مبادرة ( 2015مايو/ أيار  29-25)ميالنو، إيطاليا، 

يف الوعت اداعر ياوم معارتف باه دولياًا للتوعياة       الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم. ونظرًا إىل أنه ليس هناك

حول أهمية مكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، مبا يف ذلك إعداد صكوك عاملياة ذات صالة واعتمادهاا    

ني على ارثار السلبية ألنشطة الصيد غري القانوأكثر وتنفيذها، ُعقدت مشاورات مكّثفة بودف إجياد سبل لتسليط الضوء 

دون إبالغ ودون تنظيم. وهلذه الغاية، مت إرسال اعرتاو إلعالن "يوم دولي ملكافحة الصيد غري القانوني دون إباالغ ودون  

 ، عبل انعقاد الدورة ادالية، لدراسته.للدولموجه تعميم عن طريق يف الفاو يف هنة مصايد األفاك  تنظيم" إىل األعضاء

 

اللجنة مدعوة إىل النظر يف االعرتاو املذكور أعاله، ويف حال وافقات علياه، سايتم عرعاه علاى جملاس الفااو        و -24

ومومترها العتماده. وسيتم بعدها عرو االعرتاو على اهمعية العامة لألمم املتحدة، عن طريق مدير عام الفاو، من أجال  

الدولياة   يام واملناسباتاهدول الزمو لألبالغ ودون تنظيم" على إدراه "اليوم الدولي ملكافحة الصيد غري القانوني دون إ

لألمم املتحدة. وسيتم االحتفال بوذا اليوم يف تاريخ تقرره هنة مصايد األفاك، وسيتم متويل أي حد  مارتبط باه مان    

. كما ستودي الفااو دورًا  امليزانية، ولن يوثر هذا التمويل على ميزانية الفاو العادية من خارهخالل املساهمات املخصصة 

عياديًا يف تنظيم احملتويات واألنشطة اخلاصة "بااليوم الادولي ملكافحاة الصايد غاري القاانوني دون إباالغ ودون تنظايم"         

 وحتديدها، مبا يف ذلك إنشاء صندوق استئماني خمص .

 


