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 األمساك مصايد جلنة

 الدورة الثانية والثالثون

 2016يوليو/متوز  15-11روما، 

 األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك املنشأة يف إطار منظمة األغذية والزراعة

 

 

 موجز تنفيذي

 

ّّذتذخ خذالل السذنوات األربذع      هذه ملعلوماتتوّفر وثيقة ا األخذةة األهزذزة    حملة عامة عن التطورات والعمل الذذ  ن

مذن دسذتور منظمذة األغذيذة والزراعذة.       السادسذة والرابعذة عشذرة   اإلقليمية ملصايد األمساك املنشأة مبوهذ  املذادت    

، 2014ث  للجنذة مصذايد األمسذاك عذام     والذثال  احلاديذة وباالستناد إىل التعليقات اليت أثارها األعضاء خالل الدورة 

تتضمن هذه الورقة مقّدمًة للموضذوع، وعرضذًا لالختالفذات الرئيسذية بذ  األهزذزة اإلقليميذة ملصذايد األمسذاك وفقذًا           

لصكوكزا التأسيسية، واملعلومذات الذواردة عذن عملذزا اات الصذلة، والذيت هذرى قعزذا وفقذًا صذال اختصا ذزا            

 اجلغرايف. 

 
 
    
  



COFI/2016/Inf.16 2 

 مقدمة -أواًل

 

ملنظمذة األغذيذة والزراعذة )املشذار إليزذا يف مذا بعذد باسذ          التابعذة  ُأنشئت األهززة اإلقليمية ملصذايد األمسذاك    -1

"األهززة اإلقليمية ملصايد األمساك"( مبوه  املادت  السادسة والرابعة عشرة من دستور املنظمة. فذاألهززة الدسذتورية   

 يف مذا بعذد باسذ  "األعضذاء"      لذدواا األعضذاء )املشذار إليزذا     تعمذل كذأهززة استشذارية    املنشأة مبوه  املادة السادسذة 

هززة املنشأة مبوه  املادة الرابعذة عشذرة   ة على متويل من املنظمة؛ وأّما األأو "الدول األعضاء"( وهي تعتمد بصورة عام

كذو  اذا ميزانيذات مسذتقلة". تىسذّمى هذذه       فيحق اا اعتماد تدابة تنظيمية وملزمة بالنسبة إىل أعضائزا و"جيذو  أ  ي 

)املسّماة يف ما يلي " املنظمات اإلقليمية إلدارة مصذايد األمسذاك"(،    مصايد األمساك" ات اإلقليمية إلدارةاألهززة "املنظم

نصذو    كما أ  االتّاقيات أو الرتتيبات املتصلة بزا تذوّفر التزامذات تتعذّدى االلتزامذات الذواردة يف دسذتور املنظمذة ويف       

 دول تعمذل الذ   يذة أو إقليميذة فرعيذة اات الصذلة    أساسية أخرى. وتشكل األهززة اإلقليميذة ملصذايد األمسذاك ةليذة إقليم    

 يف األهل الطويل.املشرتكة  مصايد األمساك مواردخالاا مع بعضزا لضما  استدامة من 

 

، مّت إلقذاء الضذوء علذى الشذّافية، واملسذاءلة      2014والثالث  للجنة مصذايد األمسذاك عذام     احلاديةيف الدورة و -2

 واستعراضات األداء اات الصلة ح  أشذار األعضذاء إىل األهزذزة اإلقليميذة ملصذايد األمسذاك. كذذلت، ُأثذةت احلاهذة          

زذه األهززة من خالل التمييز بينزا وفقًا لوالياتزا وصذاالت اختصا ذزا اجلغذرايف، واقتىذر  أ  جيذر       ب التعريفإىل 

 ، والتحديات والتنمية اليت تواهززا. بينزا   أنشطتزا حس  األقالي  الّرعية مع النظر يف أوهخ التشابختنظي

 

تشكل استعراضات األداء أدوات هامة لتحس  العمل التشذغيلي اذذه األهزذزة، وقذد أهرتزذا عذدة أهزذزة        و -3

 ةاألهزذزة الدسذتورية للمنظمذة اإلحذدى عشذر     لمنظمة. وبصورة خا ة، أهرت سبعة من تابعة لإقليمية ملصايد األمساك 

 توهيزذات هيذدة لتحذديال االتّاقيذات     وفذرت  عملية التقيي  هذه. وعامًة، فإ  التو يات املقّدمة يف استعراضذات األداء  

 أو الرتتيبات، ومعاجلة مواطن الضعف وهعل املنظمات أكثر فعالية.

 

عذن عمذل األهزذزة اإلقليميذة ملصذايد األمسذاك التابعذة         ال ترمي وثيقة املعلومات هذه إىل توفة حملذة مّصذلة   -4

 للمنظمة، بذل هذي معذّدة إلعطذاء معلومذات عذن العمليذات الرئيسذية احلاليذة والتحذديات اات الصذلة الذيت تواهززذا              

 هذه األهززة لتحقيق واليتزا.

 

  مبا يف ذلك ،لمنظمةالتابعة لاألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك    -ثانيًا

 اإلقليمية إلدارة مصايد األمساكاملنظمات 

 

 إقالي عدد األهززة اإلقليمية ملصايد األمساك املنشأة مبوهذ  املذادت  السادسذة والرابعذة عشذرة      حاليًا يبلغ  -5

 من دستور منظمة األغذية والزراعة أحد عشر هزا ًا.
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 دستور املنظمةاألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك املنشأة مبوجب املادة السادسة من    -ألف

 

شذورة لههزذزة   املتو ذيات و التقذدي   بك املنشأة مبوه  املادة السادسة تكّلف األهززة اإلقليمية ملصايد األمسا -6

الرئاسية للمنظمة وللبلدا  األفراد، وبصورة عامة، تعمل بتمويل من الربنامج العاد  للمنظمذة لذدع  األنشذطة الرئيسذية.     

 أو اصلس. دير العام حتت سلطة املؤمتراملؤمتر، واصلس، أو املوقد ُأنشئت مبوه  قرار من 

 

موارد املنظمة لدع  األهززة املنشأة مبوه  املادة السادسذة ملسذائل تشذغيلية فتلّذة، مذن األمانذة       ختّصص و -7

الذيت اعتمذدتزا   واإلدارة، إىل اصاالت الّنية، مبا يف الت يف بعض احلاالت، حتقيق خطط العمل والربامج اات الصلة 

 أنشذطة أهززتزذا الّرعيذة أو عموعذات العمذل التابعذة اذا، رغذ  أنذخ غالبذًا            أيضًا وتغطي هذه األهززة. وهي تشمل

 .املشروعاتما حتظى هذه األنشطة بدع  من خالل مساهمات من خارج امليزانية وشراكات مع 

 

ئة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية هي وتشمل األهززة الدستورية املنشأة مبوه  املادة السادسة  -8

جلنذة مصذايد األمسذاك الداخليذة وتربيذة األحيذاء املائيذة يف أفريقيذا؛ واايئذة           يف أمريكا الالتينية والبحذر الكذاري ؛ و  

واللجنذة  ؛ يمسذاك شذرو وسذط األطلسذ    أمصذايد  ؛ وجلنذة  املائيذة  االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء

 العلمية التابعة ايئة مصايد أمساك هنوب غرب احمليط ااند ؛ وهيئة مصايد األمساك لغربي وسط احمليط األطلسي.

 

 األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك املنشأة مبوجب املادة الرابعة عشرة من دستور املنظمة   -باء

 

مبوه  املادة الرابعة عشرة من دستور الّاو بسلطات تنظيميذة  تتمتع األهززة اإلقليمية ملصايد األمساك املنشأة  -9

تىسّمى عامًة املنظمات اإلقليمية إلدارة مصذايد األمسذاك. وحسذ     هي والقدرة على اعتماد تدابة ملزمة للصو  واإلدارة. و

 نذامج العذاد ،   "مستوى االستقاللية" يف هذه املنظمات، يتلقذى بعضذزا أيضذًا متذوياًل مذن خذالل مذوارد مذن خذارج الرب         

  14أ  اتّذاو يذربم مبوهذ  املذادة     "ويف معظ  احلاالت، من مساهمات دواا األعضاء وفقًا لصّتزا. وكمذا اكذر املذؤمتر    

ما ب  الدول األعضاء يف املنظمة سوف ينطو  على التزامات مالية وغةها مذن االلتزامذات الذيت تتجذاو       من الدستور يف

ويف حالة عدم الوفاء بذلت ال تكو  هناك أ  مربرات اذا االتّذاو   ه  دستور املنظمة.ضطلع بزا بالّعل مبوتلت اليت يى

 من الدستور". الرابعة عشرةوني املنصو  عليخ مبوه  املادة الت على األقل ليس بالشكل القانو

 

دىء؛ وهيئذة  هيئة مصايد األمسذاك سسذيا واحملذيط ااذا     14وتشمل األهززة الدستورية املنشأة مبوه  املادة  -10

مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف ةسذيا الوسذطى والقوقذا ؛ واايئذة العامذة ملصذايد األمسذاك يف البحذر األبذيض          

مصايد أمساك التونة يف احمليط ااند ؛ واايئذة اإلقليميذة ملصذايد األمسذاك. ومذع األخذذ يف االعتبذار        هيئة املتوسط؛ و

، كانذت مسذألة تّويضذات السذلطة وبعذض التسذزيالت التشذغيلية        14شأة مبوه  املذادة  الطبيعة املختلّة لههززة املن

، يف املاضي القري ، قيد االستعراض من هان  األهززة الرئاسية )أ  جلنة الشؤو  الدسذتورية  ذه األهززةاملمنوحة ا
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اءات اليت اختذتزا املنظمة يف ما خيذّص  والقانونية، وجلنة الربنامج وجلنة املالية(. وقد ُقّدمت تقارير مّّصلة بشأ  اإلهر

 وتنّيذها. 14مبوه  املادة تّويضات السلطة إىل األهززة املنشأة 

 

 التابعة للمنظمةاحملرز يف عمل األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك التقدم    -ثالثًا

 واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك

 

باالسذتناد إىل عذال اختصا ذزا     التابعذة للمنظمذة  لههززة اإلقليمية ملصايد األمسذاك  يورد هذا اجلزء جتميعًا  -11

 .اجلغرايف

 

 الداخلية هامليا   -ألف

 أفريقيا
 
 جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا 

 

 1/56ت اللجنة مبوه  املادة السادسة من دستور الّاو، بو ّخ هزا ًا استشذاريًا، ومبوافقذة القذرار رقذ      ُأنشئ -12

 1973عام  زا األساسينظاموقد مّت تعديل  .1971الذ  اعتمده اصلس يف دورتخ السادسة واخلمس  يف يونيو/حزيرا  

وتعزيز التعاو  الدولي يف عال تطذوير املذوارد السذمكية يف امليذاه الداخليذة يف أفريقيذا وإدارتزذا         لتشجيع 1975ث  عام 

 وتشجيع التنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية لدى أعضائزا الذثمانية والثالث . واستخدامزا وحّظزا،

 

يد األمساك الداخلية يف أفريقيا وميكنز  املساهمة ويىسمح لهعضاء يف الّاو مّمن لديز  اهتمام ناشط يف تنمية مصا -13

يف تأدية مزام اللجنة، بأ  يكونوا أعضاء منتسب  يف اللجنة. ويستضيف املكت  اإلقليمي للّاو يف أفريقيا أمانذة اللجنذة   

 يف أكرا، غانا.

 

يف عذال البحذوو واإلدارة   صايد األمساك الداخليذة و زيز القدرات املؤسسية الوطنية مللقد ساهمت اللجنة يف تع -14

 املتصلة برتبيذة األحيذاء املائيذة، مذن خذالل تنّيذذ تذدريبات اات الصذلة وأنشذطة أخذرى يف سذياو مشذاريع إقليميذة.              

يف معظ  احلاالت، مصادر توهيذخ ألعضذائزا مذن أهذل  ذياغة سياسذات        التدري تبادل اخلربات و ت أنشطةوقد شّكل

ع. عالوًة على الذت، أنشذأت اللجنذة شذبكة تربيذة األحيذاء املائيذة يف أفريقيذا         ووضع هداول أعمال حبثية يف هذا القطا

 برتبية األحياء املائية يف اإلقلذي ، وسذاهمت يف إنشذاء منظمذت  إقليميذت  ملصذايد األمسذاك غذة أعضذاء           االرتقاءبزدف 

 .اقانيغتنواايئة املختصة ببحةة  يف الّاو وهما: منظمة مصايد أمساك حبةة فيكتوريا 

 

اايكليذة املؤسسذية الضذعيّة، واملشذاركة املتدنيذة وغذة       وحتّد قضايا عديدة من فعالية اللجنذة، مبذا يف الذت     -15

املنتظمة لهعضاء يف دوراتزا، واملوارد املالية والّنية غة املالئمة، والتعاو  غة الكايف مع أهززة إقليميذة أخذرى ملصذايد    
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، اقذرت  اسذتعراض ألداء اللجنذة كيّيذة     2012 غياب خطة اسذرتاتيجية. ويف عذام   األمساك والقطاع اخلا ، إضافًة إىل

تعزيز اللجنة حبيال تقدم خدمات أفضل ألعضائزا يف هّو من استنّاد املذوارد املاليذة وتسذارع التذدهور البيئذي. ويف هذذا       

ائية يف أفريقيا بو ّزا هزذا ًا منشذأ   السياو، قّرر األعضاء احلّاظ على جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء امل

مبوه  املادة السادسة، إمنا قاموا بتعديل نظامزذا األساسذي والئحتزذا الداخليذة لتحذديال وظائّزذا، وواليتزذا وطذرو         

 عملزا، وتشكيل عموعة عمل بقيادة الّاو لوضع اقرتا  من أهل معاجلة احلاهات الوظيّية وتعزيز فعالية املنظمة.

 

، أهذرى األعضذاء تقييمذًا    2015بصورة خا ة، وخالل الدورة االستثنائية للجنة اليت انعقذدت يف يوليو/متذو     -16

للتعديالت الضرورية للنظام األساسي والالئحة الداخلية ملعاجلة الشذواغل االهتماعيذة والثقافيذة واالقتصذادية املسذتجدة      

الدسذتورية   الشذؤو  االستدامة. وقذد نظذرت جلنذة    ت على املوارد ومثل  و  التنّوع البيولوهي، وتغّير املناخ، والضغوطا

 ادو عليزا اصلس يف دورتخ الثالثة واخلمس  بعذد  هذه التعديالت، كما يف دورتزا األوىل بعد املائة يف للّاو والقانونية 

 .2015املائة عام 

 

يتماشذيا  مذع اإلطذار     عمذل وميزانيذة  كذلت، مّت إنشاء حساب أمانة متعدد اجلزات للجنة، إثر وضع برنامج  -17

 ، وبزذدف حتقيذق اسثذار    طريذة للّذاو  للّاو، واملبادرات اإلقليميذة اات الصذلة إضذافًة إىل أطذر الربعذة الق      االسرتاتيجي

 يف عال تنمية تربية األحياء املائية ومصايد األمساك الطبيعية الداخلية على الصعيدين الوطين واإلقليمي الّرعي.

 

 التينيةأمريكا ال

 

 ومنطقة البحر الكاري  ألمريكا الالتينية الداخلية وتربية األحياء املائيةصايد املهيئة 

 

مذن دسذتور املنظمذة، وهذي تعمذل       السادسذة  من قبل علس املنظمة مبوهذ  املذادة   1976أنشئت اايئة عام  -18

 2008؛ وقذد هذرت مراهعتزذا عذام     1979األوىل عذام  كجزا  استشار . اعتمدت اايئة الئحتزا الداخلية يف دورتزذا  

 .2009و ادو عليزا مؤمتر الّاو عام 

 

عضوًا؛ وتشذمل واليتزذا تشذجيع التنميذة واإلدارة املسذتدامة ملصذايد األمسذاك الداخليذة          21من  اايئةتتألف  -19

 يد الصادرة عن منظمذة األغذيذة  بشأ  الصيد الرشسلوك الوتربية األحياء املائية، وفقًا للمعاية واملبادىء الواردة يف مدونة 

املكت  اإلقليمي ألمريكا الالتينيذة   األنواع املتصلة بزا. يستضيفوقيع ، وتشمل املياه الداخلية للدول األعضاء والزراعة

 وفر خدمات األمانة.يويف سانتياغوا دال شيلي  اايئة والبحر الكاري 

 

، ألقى األعضاء الضوء على التقدم احملذر   2016ت يف فرباير/شباط وفقًا لتقرير الدورة الرابعة عشرة اليت انعقد -20

يف تنّيذ التو يات والقرارات املتخذة خالل الدورة السذابقة. وقذد أقذّروا بذأثر املسذاعدة الّنيذة الذيت مّت توفةهذا للذدول          

حتديذد  لزيادة استزالك األغذية البحرية من أهل األعضاء يف  ياغة اسرتاتيجيات، وسياسات وبرامج وطنية؛ وخبا ة 
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مواطن الضعف يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية إضافًة إىل دع  تأقل  اصتمعات احمللية مع تغّير املنذاخ. واكذر   

طلبذوا  ، واايئذة العديد من األعضاء بضرورة إدراج املسذائل املتصذلة مبصذايد األمسذاك البحريذة التقليديذة يف اختصذا         

 .للزيئةبالتالي إىل الّاو اختاا اخلطوات الضرورية لشملزا يف النظام األساسي 

 

تنّيذ السياسات والربامج لتنمية مصذايد األمسذاك    2017-2016وتضمنت عاالت العمل اات األولوية للّرتة  -21

ملنتجذات وسذالمتزا؛   مسذاك؛ و ذحة ا  وتربية األحياء املائية؛ ونظ  اإلرشاد يف قطاع تربيذة األحيذاء املائيذة ومصذايد األ    

على الصمود يف وهخ تغّير املناخ؛ ودع  اجلزود لزيادة استزالك األمساك وإدخال  احمللية الصيد عتمعاتوتعزيز قدرة 

املشرتيات العامة. ويىعترب قطاعا مصايد األمساك وتربية األحياء املائيذة هذام     ية وخططيف برامج التغذية املدرس األمساك

 والتغذية، واستئصال الّقر، كما أنزما مرتبطا  بذالربامج املتصذلة بالتنميذة الريّيذة اإلقليميذة.       األمن الغذائينسبة إىل بال

وقد سّلط األعضاء الضوء على ضرورة احلصول على دع  من الّاو ملساعدة البلدا  يف  ذياغة وتنّيذذ السياسذات املذذكورة     

 أعاله وعاالت احلاهات احملددة. 

 

منظمة أمريكا الوسطى املعنيذة  أخرى )أ   فرعية ويشمل نظام التعاو  يف هذا اإلقلي  العمل مع منظمات إقليمية -22

بقطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، ومنظمة أمريكا الالتينية لتنمية مصذايد األمسذاك، وشذبكة تربيذة األحيذاء      

عذال  ذيد األمسذاك وتربيذة األحيذاء املائيذة يف أمريكذا الالتينيذة والبحذر          املائية يف األمريكت ، ومنتدى الربملاني  يف 

 الكاري (، ومنظمات اصتمع املدني، والسكا  األ لي ، واصتمعات احملليذة وغةهذا مذن وكذاالت األمذ  املتحذدة.       

 هيئة مصذايد األمسذاك  اف ب  األعضاء، أساسي لتحقيق أهدالثالثي التعاو  يف ما ب  بلدا  اجلنوب، والتعاو   كما أ 

 الداخلية ألمريكا الالتينية. وأّما مسألة جتديد وإدارة مصايد األمساك يف امليذاه العذبذة فقذد كانذت وسذتبقى اات الصذلة       

 يف فرتة السنت  املقبلة.

 

 أوروبا
 
 اايئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء املائية 

 

 ، غّةت اايئة امسزا السابق إلدخال عبارة "تربية األحياء املائيذة" إليذخ، إقذرارًا منزذا بأهميذة      2008يف عام  -23

 مبوهذ  املذادة السادسذة     1957هذا القطاع بالنسبة إىل دواا األعضاء. ويف وقت إنشائزا من هان  علذس الّذاو عذام    

النظذام  االتّذاو علذى    ، مّت2010اخليذة. ويف عذام   من دستور الّذاو، سىذّميت اايئذة االستشذارية األوروبيذة للمصذايد الد      

 .2012األساسي والالئحة الداخلية اجلديدين، ودخال حّيز التنّيذ يف أبريل/نيسا  

 

وتربيذة األحيذاء املائيذة يف أوروبذا      األمساك الداخليذة  وتشجع اايئة التنمية املستدامة يف األهل الطويل ملصايد -24

، مبا يتماشى مع أهداف ومبادىء مدونة السلوك بشذأ  الصذيد الرشذيد    وإدارتزا الرشيدة جتديدها ونزا وواستخدامزا و

الصادرة عن الّاو وغةها من الصكوك الدولية األخرى اات الصلة؛ ودعذ  األنشذطة االقتصذادية واالهتماعيذة املسذتدامة      



7 COFI/2016/Inf.16 

عضذوًا واالحتذاد    33عدد أعضاء اايئة عضاء. ويبلغ ا  املياه الداخلية يف البلدا  األاات الصلة. ويشمل عال االختص

 األوروبي. 

 

املنظمات الدوليذة ملصذايد األمسذاك )مثذل منظمذة حّذ         منوتعمل اايئة بالتعاو  مع أ حاب شأ  عديدين،  -25

إىل مؤسسات اإلدارة والبحذوو،   تابعة للّاو( هززة إقليمية أخرى ملصايد األمساكأمساك السلمو  يف مشال األطلسي، وأ

ات اصتمع املدني، ومصايد األمساك الداخليذة، ومنظمذات تربيذة األحيذاء املائيذة واملنظمذات البيئيذة )الوطنيذة         ومنظم

 والدولية( يف اإلقلي . ويستند التعاو  بصورة رئيسية على توفة املشورة والبيانذات العلميذة والّنيذة، وعلذى سذبيل املثذال       

ملعنية باإلنقليس، وهي عموعة عمل علمية مشرتكة للخرباء ب  اايئة فإ  اايئة االستشارية هزء من عموعة العمل ا

واصلس الدولي الستكشاف البحار، وهو يشمل التعاو  مع اايئة العامة ملصذايد األمسذاك يف البحذر األبذيض املتوسذط      

 واصموعة األوروبية، من ب  غةها، لتوفة البيانات اات الصلة بشأ  حالة األر دة. 

 

بزذدف تعزيذز كّاءتزذا التشذغيلية. وتتصذل املسذائل        2012وتستمر عملية إ ال  اايئة بعذد أ  بذدأت عذام     -26

احلالية بنمواج عمل هديد يستند على استعراضات منتظمة للمشروع بناًء على األولويات اليت حّددتزا اايئة، وتشذمل  

 الّذذرتة  الذذيت انعقذذدت يف ليلذذزامر، النذذرويج، يف  الر ذذد وإعذذداد التقذذارير. وخذذالل الذذدورة الثامنذذة والعشذذرين للزيئذذة  

 ، مت تسذليط الضذوء علذى اإلاذا ات ومناقشذة التحذديات. كذذلت، ُقذّدمت أدّلذة          2015يونيذو/حزيرا    19إىل  17 من

بالنسبة إىل أعذداد طيذور الغذاو، بالنسذبة إىل قذع املعلومذات ونشذرها        على التقدم احملر  على  عيد إهراءات اإلدارة 

 عنزا، يف ح  هرى حتديد الصعوبات لدى إقامة حوار حول أفضل ممارسات اإلدارة يف منطقة حبر البلطيق. والتبليغ

 

وعّبرت اايئة عن احلاهة  إىل التشديد على اجلوان  االهتماعية واالقتصذادية يف مصذايد األمسذاك الداخليذة      -27

دة املعاية الدولية لتقنيات أخذ العّينات، والربوتوكذوالت،  وتربية األحياء املائية، والسما  باستمرار النزر، وتوسيع قاع

والتبليغ عن املصيد، واستخدام العل  العاد  لتسزيل أخذ العينات إلهراء حبوو حول مصايد األمساك. وتشمل املسائل 

إضافًة إىل الذت،  التشغيلية اليت هرى حتديدها اايكلية املالية، وحضور الدورات والتنسيق الداخلي وإقامة الشبكات. و

 قد ترفع تقاريرها إىل املؤمتر اإلقليمي للّاو.اعتربت اايئة أ  األهززة اإلقليمية ملصايد األمساك يف اإلقلي  

 

 القوقاز -آسيا الوسطى
 

 هيئة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف ةسيا الوسطى والقوقا 

 

 مّت إنشذاهه ضذمن إطذار املذادة الرابعذة عشذرة مذن دسذتور الّذاو.           هذه اايئة هي هزا  إقليمي ملصايد األمساك -28

 ، ودخذل حّيذز التنّيذذ    2009الصلة يف دورتخ السابعة والثالث  بعذد املائذة عذام      ادو علس الّاو على االتّاو اا وقد

 .2011. وُأنشئت اايئة االستشارية الّنية يف عام 2010يف ديسمرب/كانو  األول 
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بالقدرة على اعتماد تو يات ملزمة يف عال اإلدارة والصذو ، يف ممارسذة واليتزذا الذيت تشذمل       وتتمتع اايئة -29

تشجيع تنمية املوارد املائية احلّية، و ونزا، وإدارتزا الرشذيدة واسذتخدامزا علذى النحذو األفضذل، إضذافًة إىل التنميذة        

 ل عال اختصا زا املياه الداخلية.املستدامة لرتبية األحياء املائية يف ةسيا الوسطى والقوقا . ويشم

 

يذا.  ترك -تستضيف الّاو أمانة اايئة اليت تقوم حاليًا يف املكتذ  اإلقليمذي الّرعذي سسذيا الوسذطى، يف أنقذرة       -30

 أعضاء. وتض  اايئة يف الوقت احلاضر مخس دول

 

قذّدمتزا  ت العلميذة والّنيذة الذيت    ، ورّكزت على التو ذيا 2015انعقدت الدورة الرابعة للزيئة يف مايو/أيار وقد  -31

( إدارة مّذاقس  2( ر ذد مصذايد األمسذاك، ومراقبتزذا واإلشذراف عليزذا؛ )      1اللجنة االستشارية الّنية، مبا يف الذت: ) 

( اخلطوط التوهيزية الطوعية للّاو لضما  اسذتدامة مصذايد األمسذاك الصذغةة النطذاو يف سذياو       3األمساك الداخلية؛ و)

 يصبحوا أعضاء يف اايئة. أكيد على اهتمامز  يف أ قضاء على الّقر. وأعاد األعضاء املدعوو  التاألمن الغذائي وال

 

 إضذذافًة إىل الذذت، أقذذّرت اايئذذة بالتقذذدم  احملذذر  يف تنّيذذذ برنذذامج العمذذل اإلقليمذذي األول خلمذذس سذذنوات،  -32

 لى امليزانيذة. وباالسذتناد إىل الذدرومل املسذتمدة     إمنا أعلنت أنخ هرى تنّيذ األنشطة بصورة هزئية فقط نظرًا إىل القيود ع

( وهذرت  2020-2016من هذا الربنامج، مّتت مناقشة الواليذة الثانيذة مذن برنذامج العمذل اإلقليمذي خلمذس سذنوات )        

 املصادقة عليخ.

 

خدام ويشمل الربنامج احلالي املواضيع التالية: تكنولوهيات ونظذ  اإلنتذاج؛ وتنميذة القذدرات املؤسسذية السذت       -33

وإدارة مذذوارد مصذذايد األمسذذاك؛ ولايذذة البيئذذة؛ والنظافذذة وسذذالمة األمسذذاك؛ والو ذذول إىل األسذذواو؛ ور ذذد مصذذايد 

 ؛ واالمتثال؛ واستخدام احلوافز االقتصذادية والبحذوو يف قطذاع مصذايد األمسذاك.      ااألمساك، ومراقبتزا واإلشراف عليز

عضاء، ومع أ حاب شأ  إقليمي  رئيسي ؛ ويتمثذل هدفذخ الرئيسذي    وهو يسعى إىل التعاو  مع الدول األعضاء وغة األ

 يف تعزيز القدرات املؤسسية، والعلمية، والقانونية والبنيوية.

 

 املياه البحرية   -باء

 آسيا
 

 هيئة مصايد أمساك ةسيا واحمليط ااادئ

 

  تنعقذد  وتىسذتكمل دورة اايئذة الذيت   . 1948ُأنشئت اايئة مبوه  املادة الرابعة عشرة من دستور الّاو، عذام   -34

 االستشذار  اإلقليمذذي الذذذ  يىعقذد يف الّذذرتة الّا ذلة بذذ  الذدورات و ضذذره مسذذؤولو       كذل سذذنت  باهتمذاع املنتذذدى  

اإلقليميذة واحلكوميذة الدوليذة، ومنظمذات      مصذايد األمسذاك   هزذزة ، وأاملشذروعات ول األعضاء، وموظّو يف حكومات الد

البحار، واملياه الوطنية واملياه الداخليذة.   أعالي عضوًا ويشمل عال اختصا زا 21تضّ  اايئة أخرى يف األم  املتحدة. 

 وإ  املكت  اإلقليمي سسيا واحمليط ااادىء التابع للّاو، القائ  يف بانكوك، تايلند، يستضيف أمانة اايئة.
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مذوارد املائيذة احلّيذة مذن خذالل سياسذات       تضطلع اايئة بوالية واسعة تشمل تشجيع االستخدام املسذتدام لل و -35

وممارسات وعمليات قابلذة للحيذاة اقتصذاديًا ومسذتدامة بيئيذًا، وإجيذاد حلذول للمسذائل املسذتجدة يف مصذايد األمسذاك            

 تنظيمية.  الحياتاإلقليمية اليت تؤثر على الدول األعضاء. وال تتمتع اايئة بأ  

 

التنسيق، وتعمل كصلة و ل ب  اهززة إقليميذة ملصذايد األمسذاك وغةهذا مذن      تؤد  اايئة وظيّة رئيسية يف  -36

املنظمات اإلقليمية اات الصلة، على أسامل منتظ  أو فّصص. وبزدف تاليف التداخالت وضذما  ةليذة تعذاو  متسذقة،     

 تعمل اايئة مع هذه املنظمات والرتتيبات وتعّز  التعاو  مع شركاء إقليمي  ةخرين.

 

ّّتو -37  ذ اايئة أنشطة ترتاو  ب  رفع مسذتوى الذوعي إ اء تنميذة مذواد تدريبيذة وتوهيزذات إقليميذة. وجتذر          ن

هذه األنشطة عادًة من خالل التعاو  مع مشاريع من خارج امليزانية. وهي تشمل حاليًا املشاريع اليت تعاجل مسذألة دمذج   

قطاعية أخرى، والتوعية على التأقل  مع ةثار تغة املنذاخ   مصايد األمساك وتربية األحياء املائية على حنو فعال يف خطط

 وختّيّزا، وتعزيز تنّيذ الذنزج املتصذلة بذالنظ  البيئيذة، وتشذجيع إ ذدار الشذزادات؛ واملسذاهمة يف مكافحذة الصذيد           

ات لذدى عتمعذ   العذي  ، وتشجيع احلّد من القدرة املّرطة للصيد، وحتس  سذبل  دو  إبالغ ودو  تنظي  غة القانوني

 الصذذيد وتربيذذة األحيذذاء املائيذذة، ومصذذايد األمسذذاك القائمذذة علذذى االسذذتزراع يف امليذذاه الداخليذذة لتحقيذذق النمذذو األ رو، 

 من ب  مشاريع أخرى.

 

. وأو ذت اايئذة يف تلذت الذدورة بلذدانزا      2016وقد انعقدت الدورة الرابعة والثالثو  للزيئذة يف فرباير/شذباط    -38

، والحظذت أ  "مشذروع   دو  إبالغ ودو  تنظذي   للتعاو  من أهل مكافحة الصيد غة القانونياألعضاء ببعض اخليارات 

 " وّفذذر أساسذذًا متينذذًا لتشذذجيع التعذذاو  داخذذل اإلقلذذي  الّرعذذي. النظذذام اإليكولذذوهي البحذذر  الكذذبة يف خلذذيج البنغذذال

حلقة العمل التشذاورية اإلقليميذة حذول     كذلت، مّتت املصادقة على االسرتاتيجية اإلقليمية وخطة العمل اللت  وضعتزما

 التكثيف املستدام لرتبية األحياء املائية من أهل األمن الغذائي والتغذية فى منطقة ةسيا واحمليط ااادئ". "تشجيع 

 

ة إلنشاء حساب أمانة، اتّق األعضاء على أ  جتر  مناقشذة هذذه املسذألة خذالل     حويف ما يتعلق بالّكرة املقرت -39

 . 2016لسادسة والسبع  للجنة التنّيذية للزيئة، املزمع انعقادها يف سبتمرب/أيلول الدورة ا

 

 احمليط األطلسي
 

 جلنة مصايد أمساك شرو وسط األطلسي

 

ُأنشئت اللجنة كجزا  استشار ، يف إطار املادة السادسة من دستور الّاو، من هانذ  علذس الّذاو يف دورتذخ      -40

 .1967الثامنة واألربع  عام 
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، يتمثذل هذدف اللجنذة يف تشذجيع االسذتخدام املسذتدام       2003وفقًا لنظامزا األساسي الذ  هرى تعديلخ عام  -41

للموارد البحرية احلّية يف عال اختصا زا الذ  يشمل أعالي البحار واملياه الوطنية من خالل من خالل اإلدارة السليمة 

عضوًا، مبا يف الذت الذدول السذاحلية وغذة السذاحلية،       33اللجنة  وتنمية مصايد األمساك وتطوير عمليات الصيد. تض 

  واالحتاد األوروبي.

 

وإضافًة إىل اللجنة، هناك جلنة فرعيذة علميذة تتمثذل إحذدى وظائّزذا الرئيسذية يف دراسذة األر ذدة ومصذايد           -42

 اللجنذة بشذأ   إدارة مصذايد األمسذاك،      دًا إىل النتائج احملققة، لتوفة املشذورة إىل األمساك األه ، لتقيي  حالتزا واستنا

 مع الرتكيز على املوارد العابرة للحدود. إمنا تناق  أيضًا مسائل أخذرى اات  ذلة بذإدارة مصذايد األمسذاك يف اإلقلذي ،       

مساك السذطح  عات عمل، عموعة العمل املعنية بأمبا يف الت مصايد األمساك التقليدية. وتدع  هذه اللجنة ثالو عمو

 وعموعة العمل املعنية باألمساك القاعية، وعموعة العمل املعنية مبصايد األمساك التقليدية. الصغةة،

 

 2016أبريل/نيسذا    22إىل  20 الّذرتة مذن   كذار، السذنغال يف  اانعقدت الدورة احلادية والعشذرو  للجنذة يف د   -43

مذات إقليميذة وإقليميذة فرعيذة فتلّذة،      دولة عضوًا، مبا يف الذت االحتذاد األوروبذي، ومذراقب  مذن منظ      23مبشاركة 

 ووكاالت تعاو  ومنظمات غة حكومية.

 

 ادقت اللجنة على ما وّفرتخ الدورة السابعة للجنة الّرعية العلمية من تقيي  ومشورة بشأ  اإلدارة )تينةيف،  -44

 وعلى املشذورة الّنيذة والعلميذة األخذرى الذواردة مذن هذذه اللجنذة مذع التشذديد           (، 2015إسبانيا، أكتوبر/تشرين األول 

على احلاهة املستمرة لتحس  البحوو وقع البيانات يف اإلقلي ، واستعراض شكل املشذورة الّنيذة والتو ذيات بشذأ      

موعة عمل فصصة ملناقشذة  تشكيل عاإلدارة، ولتعزيز احلوار ب  العلماء واملدراء. وعالوًة على الت، اقرتحت اللجنة 

  اإلدارة، أاملسائل املتصلة بالر د واالتصال، واالستّادة من تو ذيات جلنذة مصذايد أمسذاك شذرو وسذط األطلسذي بشذ        

و ادقت على االختصا ات املعّدلة صموعة العمل املعنية مبصايد األمساك التقليدية، وطلبت إىل األمانة إجياد وسذائل  

والذنظ  اإليكولوهيذة البحريذة    البحذار   مذاو قد رّحبت اللجنة حبلقذة العمذل املقرتحذة حذول أع    لتّعيل هذه اصموعة. و

ااشة، وأو ت أعضاء اللجنة بأ   رتموا مواعيد إغالو هذه النظ  يف منظمة مصايد األمساك يف هنوب شذرو احملذيط   

 األطلسي اليت تتواهد يف عال االختصا  املتداخل.

 

 ، أحاطذت اللجنذة علمذًا بالتقذدم احملذر       دو  إبذالغ ودو  تنظذي    مبكافحة الصيد غذة القذانوني  ويف ما يتعلق  -45

ومّت اإلقذرار  يف العديد من الدول األعضاء، وقد أعلن البعض منزا اهتمامذخ يف املصذادقة علذى اتّذاو تذدابة دولذة املينذاء.        

 مية تعاو  أكثر كّاءة ملكافحة الصذيد غذة القذانوني   بتعزيز الر د والرقابة واإلشراف على الصعيد القطر  كشرط هام لتن

على الصعيدين اإلقليمي واإلقليمي الّرعي. كذذلت، مّت التشذديد علذى احلاهذة إىل تقيذي  أفضذل       دو  إبالغ ودو  تنظي  

الشذّافية  ، وتعزيز القدرات يف عال الر د والتّتي ، و يادة دو  إبالغ ودو  تنظي  لآلثار املختلّة للصيد غة القانوني

 .دو  إبالغ ودو  تنظي  من خالل تبادل املعلومات بشأ  أساطيل الصيد غة القانوني
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ويف ما يتعلق بتحس  عمل جلنة مصايد أمسذاك شذرو وسذط األطلسذي، أو ذت اللجنذة بتنّيذذ خطذة العمذل           -46

مسذذاك، وضذذما  أ  تىعقذذد ، مبذذا يف الذذت دمذذج املبذذادىء العصذذرية إلدارة مصذذايد األ2011يف اسذذتعراض عذذام  املقرتحذذة

االهتماعات املنتظمة وتعزيز التعاو  مع منظمات إقليمية وإقليمية فرعية أخرى ملصايد األمساك. وُطل  إىل األمانة أيضذًا   

تسزيل حتس  االتصاالت ونشر املعلومات، مبا يف الت من خالل  ذّحة اللجنذة علذى االنرتنذت. واضذطلعت اللجنذة       

 س  ملصايد األمساك".نيزية اإلقليمية يف النزج اجلديد للنظام اإليكولوهي إ اء "برنامج ناأيضًا بدور اللجنة التوه

 

 هيئة مصايد األمساك لغربي وسط احمليط األطلسي

 

  1973تشكل هيئة مصايد األمساك لغربي وسط احمليط األطلسذي هزذا ًا استشذاريًا أنشذأه علذس الّذاو عذام         -47

  1978يف إطذذار املذذادة السادسذذة مذذن دسذذتور الّذذاو. وهذذرى تعذذديل النظذذام األساسذذي للزيئذذة يف ديسذذمرب/كانو  األول    

 .2006ويف نوفمرب/تشرين الثاني 

 

تغطيزذا اايئذة،   عضوًا، مبا يف الت الدول الساحلية اليت تقع أقاليمزذا ضذمن املنطقذة الذيت      34وتض  اايئة  -48

 الصيد يف عال اختصا زا، واالحتاد األوروبذي. ويشذمل عذال اختصذا  اايئذة أعذالي       سّنزا يف والدول اليت تعمل

 البحار واملياه الوطنية.

 

 ويتمثل الدور الرئيسي للزيئة يف تشجيع  و  املذوارد البحريذة احلّيذة علذى حنذو فعذال، وإدارتزذا وتنميتزذا          -49

 لرشذيد الصذادرة عذن الّذاو، ومعاجلذة املشذاكل املشذرتكة        يف عال اختصا  اايئة، وفقًا ملدونة السلوك بشأ  الصذيد ا 

 يف إدارة وتنمية مصايد األمساك اليت يواهززا األعضاء.

 

. ومّت اعتمذاد أربذع تو ذيات بشذأ  إدارة مصذايد      2014انعقدت الدورة اخلامسة عشرة للزيئذة يف مذارمل/ةاار    -50

ر والنّزذا،، واسذتخدام أهزذزة جتميذع األمسذاك،      من أمساك ااذامو األمساك اإلقليمية، حول عموعات وضع البيض 

وإدارة و و  ملكة احملار والتخطيط إلدارة مصايد األمساك. إضافًة إىل الت، مت اعتماد مخسة قرارات بشأ  الصيد غذة  

طوعيذة  ، وتنّيذ اخلطوط التوهيزية الةالغا ي األمساك، واالسرتاتيجية اإلقليمية ملكافحة دو  إبالغ ودو  تنظي  القانوني

بشأ  مصايد األمساك على نطاو  غة واحليا ة، وتنّيذ اتّاو تدابة دولة امليناء واخلطوط التوهيزية الصادرة عن الّذاو  

الذذنظ   بشذذأ  أداء دولذذة العلذذ ، وبرنذذامج العمذذل االسذذرتاتيجي لذذ دارة املسذذتدامة للمذذوارد البحريذذة احلّيذذة املشذذرتكة يف

 وهرف الربا يل.الكاري   نطقةيكولوهية البحرية الكبةة يف ماإل

 

ة مصذايد األمسذاك لغربذي وسذط احملذيط األطلسذي للّذرتة        ذواعتمدت اايئة أيضًا اخلطذة االسذرتاتيجية ايئذ    -51

، اليت تستند عمليتزا على التعاو  املستمر مع أهززة إقليمية فرعية أخرى ملصذايد األمسذاك، ومنظمذات    2014-2020

، ومنظمات اصتمع املذدني، واملؤسسذات البحثيذة، وبنذوك ومشذاريع التنميذة، وتعتذرب أ  املعلومذات          ياد  األمساك

 .2014-2013الواردة من استعراض األداء قد استىكملت يف الّرتة 
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هديذدة، و ذادقت    نشأت ثذالو عموعذات عمذل   وحافظت اايئة على عموعات العمل املشرتكة السبعة وأ -52

، واعتمدت الالئحة الداخلية املعّدلة، وناقشت اخليذارات املتاحذة   نظام ر د املوارد السمكية يئة وعلى الشراكة ب  اا

ايئة إىل هزا  إقليمي ملصذايد األمسذاك،   حتّول اخذ أ  قرار بشأ  املباشرة بعملية ة التوهيخ االسرتاتيجي. ومل يىتإلعاد

 سألة.نظرًا إىل أ  األعضاء طلبوا معلومات إضافية عن هذه امل

 

وتشمل اإلاا ات الرئيسية للجنة بناء القدرات لدى األعضاء لتنّيذ مدونة السلوك بشأ  الصذيد الرشذيد لعذام     -53

يف مذا وراء  والصكوك الدولية اات الصلة مبصايد األمسذاك؛ وتذوفة املنصذة األساسذية جلميذع البلذدا  واألقذالي          1995

تذوفة املشذورة بشذأ  إدارة مصذايد     بلهعضاء  ومتك مشال الربا يل؛  -مليف منطقة البحر الكاري  وهرف غيانا البحار

للموارد املائية البحرية الرئيسية املستثمرة جتاريًا يف وسط غرب األطلسي، وهي مشورة هرى إدراهزذا  األمساك اإلقليمية 

 د ملكذة احملذار وإدارتزذا    يف اخلطط واألنظمة الوطنية؛ ومتك  األعضذاء مذن اختذاا تذدابة جتاريذة ملزمذة لصذو  مذوار        

، وهذو التذدبة األول   2014على حنو أفضل؛ واعتماد املوس  املغلق األول املنسق إقليميًا ملصايد أمساك هامور ناسذو عذام   

املنّسق إقليميًا يف عال اإلدارة، وقد هعلخ معظ  األعضاء الذين لديز  مصايد أمساك هذامور ناسذو ملزمذًا؛ و يذادة قذدرة      

قع البيانات واملعلومات بشذأ  مصذايد األمسذاك، وحتليلذزا ونشذرها؛ وتعبئذة املذوارد مذن األعضذاء          ال األعضاء يف ع

اسليذة اإلقليميذة   واجلزات املاحنة لبناء القدرات؛ وإقامة شراكات للتعاو  مع أهززة إقليميذة أخذرى ملصذايد األمسذاك )    

وهيئذة مصذايد   الكاريبية ملصايد األمساك ومنظمة أمريكا الوسطى املعنية بقطاع مصايد األمساك وتربيذة األحيذاء املائيذة،    

 األمساك لغربي وسط احمليط األطلسي(.

 

 إضافًة إىل الت، فإ  املؤمتر اإلقليمي الرابع والذثالث  للّذاو ألمريكذا الالتينيذة والبحذر الكذاري  الذذ  انعقذد          -54

 ، أقّر بالدور ااام الذ  تؤديخ اايئة يف اإلقلي ، وأثار تعليقذات بشذأ  عمليذة حتّواذا     2016يف املكسيت يف مارمل/ةاار 

يف  دو  إبذالغ ودو  تنظذي    رة إىل أهميتزا يف مكافحذة الصذيد غذة القذانوني    إىل هزا  إقليمي ملصايد األمساك، مع اإلشا

 الصلة. ا عال االختصا  

 

 احمليط اهلندي
 
 مصايد أمساك هنوب غرب احمليط ااند  هيئة

 
ّاو. وهرى نقذل  ، يف إطار املادة السادسة من دستور ال2004هزا  استشار  أنشأه علس الّاو عام  اايئةإ   -55

و ألفريقيا اجلنوبيذة، يف هذرار ، إىل قسذ  إدارة مصذايد     يف املكت  اإلقليمي الّرعي للّا قائمة سابقًا زا، اليت كانتأمانت

 اايئذة . وتض  2015األمساك يف و ارة البحار، واملياه الداخلية ومصايد األمساك يف مو امبيق، مابوتو، يف سبتمرب/أيلول 

 عضوًا.  12حاليًا 
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االستخدام املستدام للموارد البحرية احلّية من خالل إدراتزا وتنميتزا على حنو مالئ ، وتطبيذق   اايئةتشّجع  -56

إدارة  مدّونة السلوك بشأ  الصيد الرشيد الصادرة عن الّاو، مبا يف الت النزج االحرتا   ونزج النظذام اإليكولذوهي إ اء  

 مصايد األمساك. وتشمل واليتزا املياه الوطنية.

 

 اللجنذة ؛ ومّت التشذديد خالاذا علذى تو ذيات     2015يف أكتوبر/تشذرين األول   للزيئذة الدورة السابعة  انعقدت -57

االجتاه يف حالة األر دة السمكية خالل عقد من الزمن. ومذع اإلشذارة   يف اإلقلي  و األربيا أر دة  العلمية املتصلة برتاهع

إىل بذل املزيذد مذن اجلزذود لتلبيذة االحتياهذات       اايئة، سعت تزاراإىل املبادرات لتنمية القدرات يف تقيي  األر دة وإد

اإلقليمية، مبا يف الت املسائل املتصلة بالقدرات. كذلت، مّت الرتحي  بالنتائج اإلجيابية اليت خلص إليزا الّريق العامل 

ّذاو بشذأ  مصذايد أمسذاك     التنميذة املسذتمرة الت  هرت املصادقة على املعين بالتعاو  والتعاضد يف مصايد أمساك التونة، و

 األحكام والشروط الدنيا للو ول إىل الصيد.هنوب غرب احمليط ااند ، وإعال  مابوتو، ومسودة الربوتوكول بشأ  

 

الئحتزا الداخلية بزدف التشجيع على مشاركة أكرب/ و يادة مسؤوليات األعضذاء والسذما     اايئةواستعرضت  -58

عية؛ وهي هوان  مّت إلقاء الضذوء عليزذا مذن خذالل اسذتعراض األداء املقذّدم عذام        اء حساب أمانة للمساهمات الطونشبإ

 الصادر عن مؤمتر الّذاو، أبذدى األعضذاء رغبذةً     11/2015إىل الدورة السادسة للجنة. ومع اإلشارة إىل القرار رق   2012

إلنشذاء هزذا  مبوهذ  املذادة الرابعذة       بداية املّاوضاتيف موا لة تعزيز اجلزا  املنشأ مبوه  املادة السادسة يف انتظار 

 عشرة.

 

ومّت النظر يف إدراج املكّو  اإلقليمي "ملشروع حوكمة ومنو مصايد أمساك هنوب غرب احمليط ااند " يف أمانذة   -59

 ، وتشّكلت جلنة توهيزية للمشروع.اايئة

 

 هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط ااند 

 

إلنشاء هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط ااند ، مبوه  املادة الرابعذة عشذرة   متت املصادقة على االتّاو  -60

 .1996ودخل حّيز التنّيذ يف مارمل/ةاار  1993من دستور الّاو، عام 

 

عضذوًا، مبذا يف الذت الذدول السذاحلية أو أعضذاء منتسذب          32إ  اايئة هزا  إقليمي ملصايد األمساك يضذ    -61

سذّنزا يف الصذيد يف هذذه املنطقذة      هزئي يف عال اختصا زا، ودول أو أعضاء منتسذب  تعمذل  موهودين بشكل تام أو 

ل األعضذاء.  ألر دة اليت يغطيزا االتّاو، واالحتاد األوروبي. وتتمتع اللجنة مبيزانية مسذتقلة متّواذا الذدو   بالنسبة إىل ا

 يشمل أعالي البحار واملياه الوطنية.وأّما عال اختصا زا ف

 

. وقذد اعتمذدت   2015مايو/أيذار   1أبريل/نيسذا  إىل   27 الّذرتة مذن   للزيئذة يف  عشذرة  انعقدت الدورة التاسعة -62

اايئة قائمة السّن اليت متارمل أنشطة الصيد غة القانوني دو  إبالغ ودو  تنظي  التابعة للزيئة؛ ومنحت  ّة الطرف 
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غال، وهنذوب  بذنغالدي ، وهيبذوتي، وليبةيذا، والسذن    يف  2016املتعاو  غة املتعاقد حتى نزاية الدورة العشرين عام 

الذيت تصذطادها سذّن عزذزة     واحدة، مبا يف الذت األنذواع غذة املسذتزدفة      أفريقيا. ومّت اعتماد أحد عشر قرارًا وتو يًة

بشباك هرف كبةة يف عال اختصا  اايئذة؛ واسذتخدام األضذواء اال ذطناعية جلذذب األمسذاك إىل أدوات جتميذع        

األمساك؛ واإلهراءات بشأ  خطة إدارة أدوات جتميع األمساك؛ ومزيد من املوا ّات التّصيلية يف التقارير عذن املصذيد   

مي  حمسذنة ألدوات جتميذع األمسذاك مذن أهذل التقليذل مذن وقذوع         اووضع تصن عموعات أدوات جتميع األمساك؛ م

القدرة علذى احلذّد مذن الصذيد     ات جتميع األمساك؛ وتنّيذ األنواع غة املستزدفة يف الشباك؛ وعموعة عمل معنية بأدو

يف األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غة املتعاقدة. واعتمدت اايئة أيضًا  قرارًا يشذمل إمكانيذة أ  تسذتخدم اللجنذة     

 تينًة على حنو كاٍف.صى ح  ال تىعترب مقائمة على املردود املستدام األق العلمية التابعة للزيئة بدائل لنقاط مرهعية

 

. وقد أو ذت عمليذة التقيذي  هذذه بتحذديال اتّذاو       2016و 2015وأهرت اايئة استعراض األداء الثاني عام  -63

 اايئة، وحتويلزا إىل كيا  مستقل عن إطار الّاو، وهو أمر قيد التشاور حاليًا مع املكات  اات الصلة يف الّاو. 

 

 اايئة اإلقليمية ملصايد األمساك

 

مّتت املصادقة على االتّاو الذ  ينّص على إنشاء اايئة اإلقليمية ملصايد األمساك، وهي منظمة إقليميذة إلدارة   -64

 .2001، ودخل حّيز التنّيذ عام 1999مصايد األمساك، يف سياو املادة السادسة عشرة من دستور الّاو عام 

 

تزا الرشيدة واستخدامزا علذى النحذو   اررية احلّية و ونزا، وإدوفقًا لواليتزا، تشّجع اايئة تنمية املوارد البح -65

األفضل، والتنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية ضمن عال االختصا  املنصو  عليخ والذذ  يشذمل امليذاه الوطنيذة.     

 وأّما األنواع اليت يغطيزا عال االختصا  فتض  قيع املوارد البحرية احلية يف هذه املنطقة.

 

األعضاء احلاليو  ه  مثانية بلدا  ساحلية يف اخلليج وحبر عما . وتتمتع اايئة بالقذدرة علذى اعتمذاد تذدابة      -66

صو  واإلدارة. وقد أنشأت هزا ين فرعي ، عموعة العمل املعنية بإدارة مصايد األمسذاك وعموعذة   الملزمة يف عالي 

اليت تقوم يف املكت  اإلقليمذي للشذرو األدنذى ومشذال      حاليًا الّاو األمانةالعمل املعنية برتبية األحياء املائية. وتستضيف 

 أفريقيا للّاو )مصر(.

 

. وسّلطت الضوء على احلاهذة إىل تذدابة سياسذاتية متسذقة     2015وانعقدت الدورة الثامنة للزيئة يف مايو/ايار  -67

 علذى حنذو مسذتدام، واإلهذراءات املطلوبذة       حول عذدد مذن األنذواع ااامذة جتاريذًا، لضذما  اسذتثمار مصذايد األمسذاك         

  ياد  األمساك واملسؤول  الوطني  عن مصايد األمساك. وتثقيف اات الصلة لتوعية

 

ويف ما خيّص النظام اإلقليمي ملعلومات تربيذة األحيذاء املائيذة، قذّررت اايئذة أ  يضذ  هذذا النظذام البيانذات           -68

 تو ذذذية الصذذذادرة عذذذن اايئذذذة  الة الذذذيت مّت قعزذذذا مبوهذذذ   اخلا ذذذة مبصذذذايد األمسذذذاك الطبيعيذذذة الداخليذذذ  
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يف عال اختصا زا، نظرًا إىل أهمية وفوائد احلصول  احلّد األدنى ل بالغ عن البياناتبشأ   RECOFI/6/2011/1رق  

 حياء املائية يف الدول األعضاء يف اايئة.حول إقالي إنتاج تربية األعلى املعلومات 

 

، مّت حتديد النجاحذات احملققذة يف قضذايا    2011 بنتائج استعراض األداء الذ  ُأهر  عام ومن خالل التذكة -69

 تربيذذة األحيذذاء املائيذذة وهذذودة التذذدري ، يف حذذ  ُأحذذيط علمذذًا بغيذذاب املشذذورة العلميذذة أو التو ذذيات نتيجذذة لغيذذاب 

ذ  ميثل اجلزء األكرب مذن التكذاليف، نظذرًا    والتعاو  ب  الدول األعضاء. وتوّفر الّاو التمويل )العيين( القع البيانات 

 مساهمات األعضاء ضئيلة. وتقّلصت األنشطة مقارنًة بالّرتات السابقة الّا لة ب  الدورات. أ  إىل

 

الصادرت  عن اايئة بشذأ  احلذّد    األولي وقد يّسرت الّاو، بو ّزا أمانة اايئة، تنّيذ التو يت  امللزمت   -70

تعزيذز اايئذة وإمكانيذة    صايد األمساك وتربية األحياء املائية. وجير  النظذر يف  مب اخلا ةعن املعلومات األدنى ل بالغ 

 ة إىل دولة عضو.نقل األمان

 

 البحر األبيض املتوسط والبحر األسود
 

 املتوسط األبيض مساك البحرأاايئة العامة ملصايد 

 

، ومّت اعتمذاد االتّذاو إلنشذائزا عمذاًل     1949املتوسذط عذام    األبذيض  البحر أمساكُأنشئت اايئة العامة ملصايد  -71

إثر اسذتعراض مسذتقل لذهداء.     2014باملادة السادسة عشرة من دستور الّاو، وهرى تعديلخ أربع مرات مبا يف الت عام 

الي اإلدارة والصذو   وتتمتع اايئة، اليت تشكل هزا ًا إقليميًا ملصايد األمساك، بصالحية اعتمذاد تذدابة ملزمذة يف عذ    

 عضوًا، مبا يف الت االحتاد األوروبي واليابا . 24ألعضائزا. ويبلغ عدد األعضاء احلالي  يف اايئة 

 

ضما   و  املوارد البحريذة احليذة واسذتخدامزا املسذتدام علذى الصذعيد البيولذوهي،        يف يتمثل هدف اايئة و -72

ستدامة لرتبية األحياء املائية يف عال تطبيقزا، الذ  يشمل قيع امليذاه  واالهتماعي واالقتصاد  والبيئي، وبالتنمية امل

، أ  اللجنذة  يف البحر املتوسط والبحر األسود. وتعمل اايئذة خذالل الّذرتة الّا ذلة بذ  الذدورات مذن خذالل جلانزذا         

ة األحياء املائية، وجلنة االمتثال، االستشارية العلمية املعنية مبصايد األمساك، واللجنة االستشارية العلمية املعنية برتبي

وجلنة اإلدارة واملالية، وةلية فصصة معنية بالبحر األسود. كذلت، مّت إنشذاء عموعذات عمذل إقليميذة فرعيذة للبحذر       

 ة مصايد األمساك.اراملتوسط من أهل تشجيع اعتماد نزج إقليمي فرعي إ اء إد

 

التأسيسي بزدف حتديال إطارهذا القذانوني واملؤسسذي وفقذًا للتطذورات      ، عّدلت اايئة اتّاقزا 2014ويف عام  -73

مبذادرة النمذو األ رو(. ويف اسونذة    " واألخةة اليت طرأت يف األم  املتحدة والّاو )مثذل مبذادرة "املسذتقبل الذذ  نتوخذاه     

املتحذدة ومذع األهذداف    األخةة، أطلقت اايئة اسرتاتيجية منتصف املدة تتماشى مع أهذداف التنميذة املسذتدامة لهمذ      

 االسرتاتيجية للّاو.
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وبعد التعديل األخة ل طار القانوني للزيئة، أوكلذت إىل اللجنذة االستشذارية العلميذة املعنيذة برتبيذة األحيذاء         -74

حيذاء املائيذة   لتنمية املسذتدامة واإلدارة املسذؤولة لرتبيذة األ   ل والرتويجاملائية والتابعة للزيئة مسؤولية توفة املشورة الّنية 

 البحرية والداخلية ويف املياه األهاج يف البحر املتوسط والبحر األسود.

 

"، 2016وقد نشرت اايئة النسخة األوىل من "حالة مصايد األمساك يف البحذر املتوسذط والبحذر األسذود لعذام       -75

ة املتعاقدة. وتشّدد هذه الوثيقة على املسذاهمة  املتعاونة غاألطراف باالستناد إىل البيانات اليت وّفرتزا األطراف املتعاقدة و

 احملورية ملصايد األمساك يف التنمية املستدامة والنمو األ رو يف البحر املتوسط والبحر األسود.

 

وباالستناد إىل املشورة العلمية اليت توفرها سنويًا اللجنة االستشارية العلمية املعنية مبصايد األمساك، اعتمذدت   -76

بالنسذبة إىل األطذراف املتعاقذدة واألطذراف      تدبةًا يف عال اإلدارة والصذو  بشذكل تو ذيات ملزمذة     50أكثر من اايئة 

املتعاونة غة املتعاقدة. وتتناول هذه التدابة عاالت فتلّة مثل خطط اإلدارة اإلقليمية الّرعية، ومناطق حظر الصذيد،  

دو  إبالغ  قابة واإلشراف، وتدابة دولة امليناء، والصيد غة القانونيوالصيد العرضي، وقدرة وهزد الصيد، والر د والر

 . ودو  تنظي 

 

ومعظ  التدابة اليت اعتمدتزا اايئة تكّيف السياسات العاملية للّاو خلصائص منطقيت البحذر املتوسذط والبحذر     -77

يف اجلزائذر والذذ  رّكذز     2016يف مذارمل/ةاار    انعقد ذال الصغةة النطاوصايد األمساك ملاألسود، مثل املؤمتر اإلقليمي 

يزية اخلا ة مبصايد األمسذاك علذى نطذاو  ذغة يف اإلقلذي . كمذا أ  العمذل        اخلطوط التوهعلى االسرتاتيجيات لتنّيذ 

 بتدابة دولة امليناء هام، وقد عملت اايئة على مواءمة نّص خطتزا اإلقليمية بشأ  تدابة دولة امليناء مذع اتّذاو   املتصل

 تذذدابة دولذذة املينذذاء للّذذاو بزذذدف تشذذجيع وتيسذذة مصذذادقة األطذذراف املتعاقذذدة واألطذذراف املتعاونذذة غذذة املتعاقذذدة     

 على هذا االتّاو.  

 

و ظى التعاو  بأهمية بالنسبة إىل اايئة؛ فقد مّت توقيع أكثر من عشر مذكرات تّاه  مذع منظمذات شذريكة،     -78

يض املتوسط التابعة لربنامج األم  املتحدة للبيئة. ومتثل هذه اخلطة إحدى احلاالت مبا يف الت مع خطة عمل البحر األب

 األه  للتّاه  الرمسي ب  اتّاقية إقليمية للبحار وهزا  إقليمي ملصايد األمساك.

 

إىل األمانة إطالو عملية داخلية يف الّاو  2015وطلبت اايئة يف دورتزا التاسعة والثالث  املنعقدة يف مايو/أيار  -79

يف الدورة الثانيذة والذثالث  للجنذة     دو  إبالغ ودو  تنظي  للرتويج ل عال  عن اليوم الدولي ملكافحة الصيد غة القانوني

ز إنتاج مصايد األمساك. ومبناسبة انعقاد هذه الدورة، وافقت اايئة أيضًا، من ب  أمور أخرى، على اسرتاتيجية لتحّي

 على ةلية لتوفة املساعدة الّنية دعمًا لالمتثال للتدابة القائمة. و ،تربية األحياء املائية على الصعيد اإلقليمي
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 النتائج   -رابعا

 

التحذديات   واهزذة تشكل األهززة اإلقليمية ملصايد األمساك  كوكًا هامة لتعزيز التعاو  اإلقليمذي مذن أهذل م    -80

والعمل املشذرتك،   تّاوضاملشرتكة يف تنمية مصايد األمساك وإدراتزا. وهي توّفر منتدًى الستنباط الدرومل، واملناقشة، وال

سذي  املوهذودين يف عذال    لزيادة املساعدة الّنيذة والعلميذة وتنسذيق العمذل مذع األطذراف الرئي       كما ولتوليد بيئة مؤاتية

 ة.لصاات ال أهززة إقليمية أخرى ملصايد األمساك والرتتيباتااتخ، مبا يف الت  االختصا 

 

كما أ  دور األهززة اإلقليمية ملصايد األمساك هام هدًا لدمج سياسات الّاو وتوفة الدع  الّين لقطاعي مصذايد   -81

مذن خذالل تنّيذذ مذثاًل      يج ملمارسات الصيد الرشذيد مساهمتزا بالغة األهمية يف الرتواألمساك وتربية األحياء املائية. فإ  

 وخطط العمل الدولية الصادرة عنزا. الصيد الرشيد، واخلطوط التوهيزيةمدونة السلوك بشأ  

 

وعالوًة على الت، شّجعت الّاو مبادرة النمو األ رو ل دارة االهتماعية واالقتصادية املستدامة واملتكاملة ملصايد  -82

 اعتمدت بعض األهززة اإلقليمية ملصايد األمساك التابعة للّاو هذه املبادرة.األمساك وتربية األحياء املائية وقد 

 

"من خالل تبادل خربات النجا    2014حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل لعام  يرد يفوكما  -83

ثر فعالية وتنّسق هزودهذا حبيذال   والّشل، بإمكا  األهززة اإلقليمية ملصايد األمساك حتس  طرو عملزا، وأ  تصبح أك

وتىظزر معظ  األهززة اإلقليمية ملصايد األمساك املنشأة ضمن إطار الّاو استعدادًا واهتمامذًا لتبذادل   تىجنى فوائد متبادلة". 

 أنشطتزا، ومعارفزا وخرباتزا، وللعمل بالشراكة مع منظمات وأ حاب شأ  فتلّ .

 

األمساك حتديات عديدة، يرتبط معظمزا بعملزا الداخلي وعذدم تذوفر املذوارد.    تواهخ األهززة اإلقليمية ملصايد  -84

وقد وّفرت استعراضذات األداء الذيت ُأهريذت علذى الذبعض منزذا املشذورة ملعاجلذة هذذه الشذواغل، وأو ذت بتحذديال             

ألعضذاء  الواليات، والتنسيق بصورة أفضل مع منظمات أخرى موهودة يف عال االختصذا  ااتذخ، و يذادة مسذاهمات ا    

وإقامة أمانة يف دولة عضو، من ب  أمور اخرى. وقد أفضت هذه التحذديات يف بعذض احلذاالت إىل إاذا ات ضذخمة؛      

 وبالتالي، وّفذرت استعراضذات األداء الذزخ  لتعزيذز األهزذزة اإلقليميذة ملصذايد األمسذاك. وهنذاك قصذص اذا  تشذة             

 يف ظّل التطّورات اات الصلة يف الّاو ومنظومة األم  املتحدة.ه األهززة ذإىل احلاهة إىل إهراء تقيي  مرحلي لعمل ه

 

 وال ميكن لههززة اإلقليمية ملصذايد األمسذاك أ  تكذو  فعالذة إاّل بقذدر مذا جتيذز اذا دواذا األعضذاء الذت،             -85

رة املستدامة ملصايد كما أ  الّاو وهذه األهززة ال تشكل استثناًء. ومزما كا  مستوى الدع  الذ  توّفره هذه األهززة ل دا

يقع إىل حّد تنّيذ التدابة املتّق عليزا، حيثما كا  الت مالئمًا، ، فإ  األمساك اإلقليمية وتربية األحياء املائية وتنميتزا

بعيد ب  أيد  الدول. وبغّض النظر عن كل هذذا، مذن املتوقذع أ  تسذتمر األهزذزة اإلقليميذة ملصذايد األمسذاك يف بذذل          

ابة إىل الطلبات األكرب علذى االسذتدامة، نظذرًا إىل أهميذة حتقيذق الغايذات احملذددة يف أهذداف التنميذة          اجلزود لالستج

 املستدامة لهم  املتحدة. 


