
May 2016  COFI/2016/Inf.7  

 

 الصفحة؛  ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة املوجود على هذه
 وهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حّد من أثرها البيئي وتعزيز اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. 

 . /http://www.fao.org/cofi/arوميكن االطالع على وثائق أخرى على املوقع:

 

 

A 

 األمساك مصايد جلنة

 الدورة الثانية والثالثون

 2016يوليو/متوز  15-11روما، 

 ذات الصلةالتقدم احملرز يف تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك 

 

 موجز تنفيذي

 

ن االستتبيا   م 2015يف نسخة عام  1شارك مائة وأربعة عشر بلدًا عضوًا يف منظمة األغذية والزراعة واالحتاد األوروبي

 متن األعضتا     املائتة يف  58؛ مما ميثتل  ذات الصلةحول تنفيذ مدونة السلوك بشأ  الصيد الرشيد )املدونة( والصكوك 

مقارنتة بنستخة عتام     املائتة يف  107و 2013مقارنة بنسخة عتام   املائةيف  20يف املنظمة. ويدل ذلك على زيادة قدرها 

 منظمتات   10وملصتايد األاتاك    ًاإقليميت  جهتازاً وعشترو    ةشتارك سست   (. كما2و 1  ال)اجلدوعلى التوالي  2011

غري حكومية يف االستبيا  أيضًا. وُأدرج قسم جديد بشأ  اخلطوط التوجيهية الطوعية لضما  استدامة مصايد األااك 

وتتتورر   علتى االستتبيا .   لإلجابتات من االستبيا . ويرد أدنتاه حتليتل مفصتل     2015الصغرية النطاق يف نسخة عام 

وكوثيقتة   2يف هذه الوثيقتة علتى موقتع جلنتة مصتايد األاتاك       ااألعضا  املشار إليه إجاباتجداول إحصائية تلخص 

 يتعني قرا تها باالقرتا  مع هذه الوثيقة. COFI/2016/SBD.1معلومات أساسية لدورة جلنة مصايد األااك 
 

 
  

                                                      
 .42و، 32و، 20و، 19و، 3-18و، 2-18االحتاد األوروبي نيابة عن الدول األعضا  ريه، باستثنا  األسئلة  أجاب  1
2  www.fao.org/cofi/ar  

http://www.fao.org/cofi/arn
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 ريأنشطة وتطبيقات املدونة على املستوى القط   -أواًل

 

 فكرة عامة   -ألف

 

منها، عشرة أهداف. وقد ُطلب من البلدا  األعضا  ترتيب وثاقة صلة هذه األهتداف   2حتدد املدونة، يف املادة  -1

، كمتا كانتا التال منتذ عتام      4 و)ب( 3 (. واستمر إعطا  أعلى األولويات إىل اهلدرني )أ(3بسياقاتها الوطنية )اجلدول 

 ..7ح(و) 6 و)د( 5 وإ  كا  يف ترتيب خمتلف، أعطيا األولوية األدنى إىل األهداف )ي(، 2013. وكما يف عام 2007

 

 واملدّونة مقسمة إىل موضوعات تضم مثانية جمتاالت تقنيتة لقطتاعي مصتايد األاتاك وتربيتة األحيتا  املائيتة.          -2

ظّلا اجملتاالت عتن دإدارة مصتايد    (. و4وقد ُطلب من البلدا  األعضا  أ  حتّدد ترتيب أولوية هذه اجملاالت )اجلدول 

األحيا  املائيةد حتظى بأعلى درجات األولوية، ما يعكس النتائج اليت مّت الصول عليهتا منتذ   تربية األااكد ودتنمية 

، منحا دتنمية املصايد الداخليةد ودإدماج مصتايد األاتاك يف إدارة املنتاطق    2011و 2013. وكما يف عامي 2001عام 

 حواضد أقل درجات األولوية.الساحلية واأل

 

منهتا بشتكل تتام     املائتة يف  64من اجمليبني أ  لديهم سياسات ملصتايد األاتاك، تتوارتق     املائةيف  92وأبلغ  -3

متن اجمليتبني التذين لتديهم سياستات       املائتة يف  36(. ومن بتني  5منها بشكل جزئي مع املدونة )اجلدول  املائةيف  34و

  لتوارقهتا أنهتم طططتو     متنهم  املائتة يف  81 ال تتوارق أبتدًا متع املدونتة، أرتاد     ل جزئي أوملصايد األااك تتوارق بشك

 مع املدونة.

 

من اجمليبني أ  لديهم تشريعات وطنية ملصايد األااك تتوارق كليًا أو جزئيتًا متع املدونتة،     املائةيف  40وأبلغ  -4

 وا عتن عتدم اتستاق جزئتي أو عتدم اتستاق كامتل، أشتار        متن التذين أرتاد    املائتة يف  46(. ومتن  6على التوالي )اجلدول 

 املائتتةيف  51وضتتعا ملوارقتتة تشتتريعاتهم الوطنيتتة متتع أحكتتام املدونتتة. وأشتتار    امتتنهم أ  لتتديهم خططتت املائتتةيف  76

من اجمليبني أنهم قد أصدروا تشريعات قائمة على أستا  مصتايد األاتاك، كمتا هتو معمتول بهتا حاليتًا، قبتل عتام            

 (.7)اجلدول  2006منذ عام  املائةيف  22و، 2005و 1996بني عامي  املائةيف  27و، 1996

 

                                                      
 للصتتيد وألنشتتطة املصتتايد الرشتيدة، متتع مراعتتاة طيتتع متتا يتترتب    مبتتاد ذات الصتتلة،  ليأ  ترستتى، ورقتتا لقواعتتد القتتانو  التدو اهلتدف )أ(:    3

 .بها من اجلوانب البيولوجية والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والتجارية
 .سياسات وطنية لصيانة املوارد السمكية ومصايد األااك وادارتها وتنميتها بطريقة رشيدة وتنفيذ إلعدادومعايري  مباد أ  ترسى اهلدف )ب(:   4
 .أ  تضع معايري سلوك جلميع املشتغلني بقطاع مصايد األااك اهلدف )ي(:   5
ها من الصكوك القانونية سوا  كانتا  صياغة وتنفيذ االتفاقيات الدولية، وغري أ  تكو  مرشدا ميكن استخدامه على النحو املناسب يف اهلدف )د(:   6

 .ملزمة أو طوعية
تشتكل   األااك واملنتجات السمكية، مبا يتفق والقواعتد الدوليتة ذات الصتلة، وتالرتى انتهتاج التتدابري التيت        أ  تشجع التجارة يف اهلدف )ح(:  7

 .حواجز خفية أمام هذه التجارة
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 من األعضا  أنهم قد ررعوا مستتوى التوعي بشتأ  املدونتة. وللقيتام بتذلك، للتا ا ليتات          املائةيف  88وأراد  -5

ائة(، ووضتع اخلطتوط   يف امل 77) دراسيةاليت مت اإلبالغ عنها يف معظم األحيا  على أنها رئيسية، ورش العمل وحلقات 

(، والتتدريب وإدارة املتوظفني   املائةيف  50(، والوثائق ذات الصلة باملدونة )املائةيف  51التوجيهية، ونشرها، وتوزيعها )

 (. 8( )اجلدول املائةيف  49)

 

 إدارة مصايد األمساك   -اءب

 

 املائتة يف  90(. وقد ُأريتد أ   9)اجلدول إلدارة مصايد األااك  امن اجمليبني أ  لديهم خطط املائةيف  82أراد  -6

خطة ملصايد األااك الداخلية هتي قيتد التنفيتذ.     214من  املائةيف  91وخطة ملصايد األااك البحرية،  702من أصل 

 ومت اإلبالغ عن أعلى معدالت التنفيذ يف أوروبا، وأمريكا الشمالية، وجنوب غرب احملي  اهلاد . 

 

األكثر تنفيذًا يف مصايد األااك البحرية لتعزيز استخدام املتوارد بشتكل مست،ول، حظتر      وتشمل تدابري اإلدارة -7

(، ومتكتني  املائتة يف  98اهتمامات وحقوق صتغار الصتيادين )   ومعاجلة(، املائةيف  99أساليب وممارسات الصيد املدمرة )

 ، رتن  اإلبتالغ   2013(. ومقارنتة بعتام   ائتة امليف  97أصحاب املصلحة من املشاركة يف حتديد القرارات املتصلة بتاإلدارة ) 

 األكثتر تطبيقتاً  واليت تتناول طاقات الصيد، قد اخنفض من كونه التتدبري   10عن التدابري االثنا عشر الواردة يف اجلدول 

 (، يليتته استتتخدام النقتتاط املرجعيتتة املستتتهدرة احملتتددة ل رصتتدة    املائتتةيف  81إىل املرتبتتة العاشتترة ) (املائتتةيف  96)

(. وقد انتقل اإلبالغ عن تدبري ضما  التناسب املائةيف  67(، والتدابري اليت تندرج ضمن خط  إدارة أوسع )املائةيف  72)

( إىل املرتبة السادسة املائةيف  29) 2013بني مستوى الصيد وحالة املوارد السمكية من كونه التدبري األقل تطبيقا يف عام 

 (.  10( )اجلدول املائةيف  90) 2015للتدابري األكثر تطبيقًا يف عام 

 

ظتر أستاليب وممارستات الصتيد     وأما يف حالة مصايد األااك الداخلية، رن  التدابري األكثر تطبيقتًا تتصتل     -8

(. وُصنفا تدابري تناول اهتمامات وحقوق صغار الصيادين، ومتكني أصحاب املصلحة من املشتاركة  املائةيف  100املدمرة )

ارات املتصلة باإلدارة، وضما  التناسب بني مستوى الصيد وحالة املتوارد الستمكية، واستتخدام األستاليب     يف حتديد القر

(. وأمتا التتدابري   املائتة يف  95الوقائية هلوامش السالمة احملارظة يف صنع القرار، على أنها ثتاني أكثتر تتدابري تطبيقتًا )    

 (، رقتد مت اإلبتالغ   املائتة يف  36) 2013أنهتا األقتل تطبيقتًا يف عتام     على  ااملتصلة بانتقا  املعدات، اليت مت اإلبالغ عنه

 (.  10( )اجلدول املائةيف  92) 2015عنه على أنها من بني التدابري األكثر تطبيقًا يف عام 

 

 متتن اجمليتتبني أنهتتم بتتدأوا بتنفيتتذ نهتتج النظتتام اإليكولتتوجي يف مصتتايد األاتتاك. وأرتتاد املائتتةيف  78وأرتتاد  -9

أنهتم حتددوا    املائتة يف  95ة واجتماعية واقتصادية، وأهدارا للحوكمتة، وأرتاد   يمنهم أنهم وضعوا أهدارًا بيئ ائةامليف  99

من األعضا  الذين ينفذو   املائةيف  74(. وقد وضع 11املسائل اليت ينبغي معاجلتها بنجرا ات تتخذها اإلدارة )اجلدول 

 ت للرصد والتنفيذ.نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األااك، آليا
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مرجعيتة مستتهدرة إلدارة مصتايد األاتاك.      ًا، وضع أكثر من نصف البلدا  نقاط2007وكما أريد عنه يف عام  -10

متن اجمليتبني أنهتم زتاوزوا      املائةيف  37منهم أنه يتم التعامل مع النقاط املرجعية املستهدرة. وأراد  املائةيف  79وأراد 

(؛ ويف السنوات السابقة، أراد أكثر من نصف اجمليتبني بتأنهم قتد    12ة اخلاصة بهم )اجلدول النقاط املرجعية املستهدر

 رعلوا ذلك أيضًا. 

 

وتشمل امل،شرات املستخدمة من قبتل األعضتا  إلدارة األرصتدة، غتري النقتاط املرجعيتة املستتهدرة، متا يلتي:           -11

(، املائتة يف  58املصتلحة التيت مت التحقتق منهتا )     ومعررتة أصتحاب  (، املائتة يف  82م،شرات عن املصيد وجهد الصتيد ) 

(. وحيت  مت  13( )اجلتدول  املائتة يف  42( وم،شترات النظتام البيئتي )   املائتة يف  48وامل،شرات االجتماعية واالقتصادية )

د زاوز النقاط املرجعية املستهدرة، تضمنا اإلجرا ات التصحيحية األكثر شيوعًا، الّد من جهتد الصتيد وإجترا  املزيت    

 (.14( )اجلدول املائةيف  79الرصد واملراقبة واإلشراف ) عمليات (، وتعزيزاملائةيف  95من البحوث )

 

 عمليات الصيد   -يمج

 

وُدعي األعضا  إىل اإلرادة عن تدابري مراقبة عمليات الصيد ضتمن املنتاطق االقتصتادية اخلالصتة اخلاصتة بهتم        -12

متتنهم، بتتأنهم ا تتذوا اخلطتتوات ملراقبتتة عمليتتات الصتتيد ضتتمن املنتتاطق  ائتتةامليف  85و املائتتةيف  93وخارجهتتا. وأرتتاد 

، أريتد بتأ  تعزيتز عمليتات     2007االقتصادية اخلالصة اخلاصة بهم وخارجها، على التوالي. وكما كا  الال منذ عام 

اخلالصة متتثل ألحكام الرصد واملراقبة واإلشراف هو أهم إجرا  متخذ لضما  أ  عمليات الصيد ضمن املناطق االقتصادية 

، أ  أهم ثالثة تدابري ملراقبة عمليات الصتيد كانتا تعزيتز عمليتات     2015و 2011الرتخيص. وأراد األعضا  بني عامي 

 (.15الرصد واملراقبة واإلشراف، والغرامات والعقوبات، وسجالت السفن )اجلدول 

 

الصتيد التيت حتتدث ختارج املنتاطق االقتصتادية       وأراد األعضا  عن أهم التدابري لضتما  اإلبتالغ عتن عمليتات      -13

(، املائتة يف  81اخلالصة اخلاصة بهم، وأنها تتم بطريقة مس،ولة. وتشمل هذه: تطبيق خمططتات الرتختيص اإللزاميتة )   

ك (، والتعاو  مع بلدا  ثالثة و/أو املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األاتا املائةيف  39وسجالت ونظم التبليغ اإللزامية )

 ( واملصتتادقة علتتى الصتتكوك الدوليتتة ذات الصتتلة   املائتتةيف  36(، وتعزيتتز الرصتتد واملراقبتتة واإلشتتراف ) املائتتةيف  39)

 (.16( )اجلدول املائةيف  30)

 

من األعضا  أ  الصيد العرضي والصيد املرزع حيصال  يف مصايد األااك الرئيسية، ولدى  املائةيف  63وأراد  -14

من أولئك الذين يرصتدو    املائةيف  74ططات راية لرصد الصيد العرضي والصيد املرزع. ويعتر منهم خم املائةيف  58

  املائتتةيف  92(، وقتتد أرتتاد 17رايتتًا الصتتيد العرضتتي والصتتيد املرزتتع أنهمتتا يستتاهما  يف عتتدم االستتتدامة )اجلتتدول  

متن هتذه التتدابري،     املائتة يف  67و املائتة يف  97وتشتمل منهم أنه لديهم تدابري للحد من الصيد العرضي والصتيد املرزتع.   

من األعضتا    املائةيف  51، أراد 2013تدابري لماية صغار األااك وملعاجلة الصيد غري املقصود، على التوالي. ويف عام 

 أ  لديهم تدابري إدارية للحد من الصيد العرضي والصيد املرزع.رق  
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 نفتذوا نظتم رصتد الستفن علتى ئتو جزئتي أو كامتل. وال يتزال يتتعني            من األعضتا  أنهتم   املائةيف  75وأراد  -15

وأراد ثالثة (. 18من ه،ال  تنفيذ نظم رصد السفن، أو أنهم طططو  للقيام بذلك يف املستقبل )اجلدول  املائةيف  52على 

مل نظام لرصتد الستفن   أعضا  أنه على الرغم من أنهم مل ينفذوا نظم رصد السفن بعد، رننهم يطالبو  السفن األجنبية  

 واإلبالغ ملراكز الرصد األخرى )على سبيل املثال، املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األااك(. 

 

 تنمية تربية األحياء املائية   -الد

 

 42و 50(. وكتا   19من األعضا  أ  تنمية تربية األحيا  املائية حتصل يف بلدانهم )اجلتدول   املائةيف  95أراد  -16

سياساتية، وقانونية، وم،سستاتية مكتملتة وممكّنتة، علتى التتوالي. وكانتا        امن ه،ال  األعضا  لديهم أطر املائةيف  46و

أو أقل( ليس لتديها   املائةيف  10األغلبية املتبقية قد أقاما جزئيًا األطر السياساتية والقانونية وامل،سساتية، وعدد قليل )

. وأمتا املنتاطق   2011و 2013حد كبري، مما يبني حتسنا باملقارنة مع تقارير عامي أطر أو أ  األطر لديها غري كارية إىل 

اليت تفيد عن األطر السياساتية والقانونية وامل،سساتية األقل تطورا لتنميتة تربيتة األحيتا  املائيتة رهتي، جنتوب غترب        

 احملي  اهلاد ، وأمريكا الالتينية، ومنطقة البحر الكارييب.

 

 متن األعضتا     املائتة يف  85ة األعضا  على تعزيز املمارسات املس،ولة لرتبية األحيا  املائية. وأرتاد  وتشجع املدون -17

  أ  الوكاالت الكومية قد اعتمتدت متدونات أو صتكوكا يف هتذا الصتدد. وأرتاد األعضتا  أ  اجلهتات الفاعلتة اخلاصتة          

(، واملصتنعني  املائةيف  44(، واملوردين )املائةيف  69قد اعتمدت مثل هذه املدونات أو الصكوك على مستويات املنتجني )

 ، ازداد اعتمتتاد هتتذه املتتدونات أو الصتتكوك يف طيتتع أئتتا  العتتامل  2015إىل عتتام  2011(. ومتتن عتتام املائتتةيف  40)

 وعلى طيع املستويات. ويظهر هذا االزاه بشكل واضح بشكل خاص يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب. 

 

تشجع املدونة التقييمات البيئية، ورصد عمليات تربية األحيتا  املائيتة، وتدنيتة ا ثتار الضتارة الناطتة عتن        و -18

من األعضا  أ  لتديهم إجترا ات لالضتطالع مبثتل هتذه األنشتطة        املائةيف  80إدخال األنواع الغريبة. وقد أراد أكثر من 

 2013للتحسينات يف طيع الاالت الثالث، ومقارنة بعام (. ومع ذلك، أشارت الغالبية أ  هناك حاجة 21)اجلدول 

 اخنفضتتا رعاليتتة هتتذه اإلجتترا ات، وال ستتيما ريمتتا يتعلتتق بالتقليتتل متتن ا ثتتار الضتتارة إلدختتال األنتتواع الغريبتتة       

ة (. وبالنسبة جلميع اإلجرا ات، حتدد األعضتا  تعزيتز القتدرات التقنيت     22( )اجلدول املائةيف  27إىل  املائةيف  42)من 

 (. 23امل،سسية على أنه اجملال الرئيسي الذي حيتاج إىل التحسينات )اجلدول 

 

وُيشجع األعضا  على الرتويج للممارسات املس،ولة يف تربية األحيا  املائية لدعم اجملتمعات الريفية، ومنظمات  -19

 (. 24دابري يف هذا االزاه )اجلدول من األعضا  أنهم ا ذوا ت املائةيف  95املنتجني، ومزارع صيد األااك. وقد ذكر 
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8الساحلية املناطقإدماج مصايد األمساك يف إدارة    -هاء
 

 

متنهم   املائتة يف  32و 29و 27(، رقت   املائتة يف  89من بني األعضا  الذين أشاروا إىل أ  لديهم مناطق ساحلية ) -20

 ّكنتتة لتتإلدارة املتكاملتتة للمنطقتتة الستتاحلية، أشتتاروا أنهتتم وضتتعوا أطتترًا سياستتاتية، وقانونيتتة، وم،سستتية مكتملتتة ومم 

(. ولدى ما يقارب نصفهم أطرًا سياساتية وقانونية وم،سسية جزئية. ومل يضع الباقي أي أطتر  25على التوالي )اجلدول 

 .  أو أنه لديهم أطر حوكمة غري كارية إىل حد كبري، لإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية

 

 بالغ عن مناطق النزاعتات داختل مصتايد األاتاك وبتني قطتاع مصتايد األاتاك وغتريه          وُطلب من األعضا  اإل -21

 ، 2010من القطاعات العاملة داخل املناطق الساحلية. وظل اجملتاال  األكثتر بتروزا للنزاعتات همتا نفستهما منتذ عتام         

  املائتة يف  70ا يقتارب  (. وأرتاد مت  26وهما بني أنواع معدات الصتيد ومصتايد األاتاك الستاحلية والصتناعية )اجلتدول       

 من البلدا  املعنية عن وجود آليات لّل هذين النزاعني. 

 

 ممارسات ما بعد الصيد والتجارة   -اوو

 

اخنفضا نسبة األعضا  الذين أرادوا عن وجود نظام رعال مكتمل وممكّن إىل حد كبري لسالمة األغذيتة وضتما     -22

؛ يف حتني أ  نستبة   2015يف عام  املائةيف  51إىل  2013يف عام  املائة يف 71اجلودة ل ااك واملنتجات السمكية، من 

. وأرتاد  املائتة يف  11األعضا  الذين ليس لديهم أي نظام أو أ  نظمهم غري كارية إىل حد كبري، قد ازدادت متن صتفر إىل   

 (.  27لضما  سالمة األغذية ونوعيتها )اجلدول  ًاجزئي ًابأ  لديهم نظام املائةيف  39

 

ئتة  ايف امل 91و(، املائةيف  94أهمية بالنسبة جلميع املشاركني تقريبًا ) يكتسيا وإ  الفاقد واملهدر ما بعد الصيد  -23

( وإنشا  هيئتات تنظيميتة   املائةيف  63هلما، مبا يف ذلك وضع قوانني لسالمة األغذية )منهم قد ا ذوا التدابري للتصدي 

 (. 28( )اجلدول املائةيف  45قبة والتفتيش )( وتعزيز الرصد واملرااملائةيف  47)

 

متنهم أنهتم نفتذوا تتدابري      املائتة يف  81من األعضا ، وقتد أرتاد    املائةيف  89لتويعتر الصيد العرضي ذو أهمية  -24

( املائتة يف  41( وإنتزال املصتيد العرضتي )   املائتة يف  46التوعية )زيادة لتحسني استخدام الصيد العرضي. وحدد األعضا  

 (.29  األكثر أهمية لتحقيق ذلك )اجلدول الى أنهما التدبريع

 
، كا  معظم اجملهزين يف وضع يسمح هلم بتتبع مصدر منتجتات صتيد   2013و 2011وكما أريد عنه يف عامي  -25

 ( املائتتةيف  34(، يف حتتني أ  ثلتت  املستتتهلكني رقتت  ميكتتنهم القيتتام بتتذلك )  املائتتةيف  82األاتتاك التتيت يشتترتونها )

 (. 30دول )اجل

 

                                                      
 .25بي على أسئلة هذه الفقرة، باستثنا  تلك اليت تتعلق بنطار السياسات يف اجلدول أجابا الدول األعضا  الفردية يف االحتاد األورو  8
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 املائتة يف  93ومن األعضتا ،   املائةيف  91وإ  زهيز املوارد املصيدة بشكل غري قانوني والتجارة ريها أمر يعين  -26

 األكثتر شتيوعًا: تعزيتز الرقابتة والتفتتيش      (. وتشتمل التتدابري   31منهم قد ا ذوا تدابري ملعاجلة هذه املسائل )اجلتدول  

( وتنفيذ خطت  العمتل القطريتة ملنتع     املائةيف  45(، وتعزيز اجلمارك ومراقبة الدود )ئةاملايف  60على مصايد األااك )

 (. املائةيف  38الصيد غري القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم وردعه والقضا  عليه )

 

 حبوث مصايد األمساك   -ايز

 

وأرادت البلدا ، بشكل متوس ،  .9ًارصيد 1 627أراد األعضا  بأنهم حصلوا على تقديرات موثوقة بشأ  حالة  -27

 (.32من أرصدتها الرئيسية )اجلدول  املائةيف  50و 41أ  األرصدة اليت مت الصول على تقدير بشأنها متثل ما بني 

 

 من األعضتا  إىل أ  اإلحصتا ات بشتأ  املصتيد وجهتد الصتيد ُجمعتا         املائةيف  71، أشار 2013وكما يف عام  -28

أرادوا عتن تتورر متوظفني مت،هلني بأعتداد       رق  من األعضا  املائةيف  57كاملة وموثوقة. غري أ  يف الوقا املالئم وبصورة 

(. واجملاالت اليت حتتاج على النحتو  33كارية للحصول على البيانات دعمًا لإلدارة املستدامة ملصايد األااك )اجلدول 

( واإلحصا ات الستمكية  املائةيف  77تقدير األرصدة )األكر إىل موظفني م،هلني إضاريني هي جماالت بيولوجيا األااك و

 (.34( )اجلدول املائةيف  74وأخذ العينات )

 

ومصادر البيانات األبرز اليت تستخدمها البلتدا  األعضتا  لوضتع خطت  إدارة مصتايد األاتاك هتي البيانتات          -29

(، املائتة يف  77واجلمتع التروتيين للبيانتات )   (، تليهتا أختذ العينتات يف املينتا /موقع اإلنتزال      املائتة يف  83التارطية )

( واإلحصتا ات املتصتلة   املائتة يف  67إحصا ات منظمتة األغذيتة والزراعتة/املنظمات اإلقليميتة إلدارة مصتايد األاتاك )      و

ية (. وقد أظهر ذلك زيادة يف اهتمام األعضا  بالبيانات التارط35( )اجلدول املائةيف  63بالتجهيز، والتسويق والتجارة )

 .2013و 2011مقارنة بعامي 

 

من األعضا  بأ  لديهم ثغرات يف البيانتات املتعلقتة بتندارة املتوارد الستمكية اخلاصتة بهتم،         املائةيف  92وأراد  -30

(، وبيانتات الصتيد   املائتة يف  37( وبيانات النظام اإليكولوجي )املائةيف  52سيما يف البيانات املتصلة  الة األرصدة ) وال

( املائتة يف  35( وبيانتات املصتيد )  املائتة يف  36قانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم وبيانات الرصد واملراقبة واإلشتراف ) غري ال

 (. وكانتتا البيانتتات املتعلقتة  التتة األرصتتدة هتتي أيضتا نتتوع البيانتتات التتذي كتا  ريتته معظتتم الثغتترات    36)اجلتدول  

 . 2013و 2011يف عامي 

 

ولكنهتا   2013رصدو  بانتظام حالة البيئة البحرية. وكانا هذه النسبة مماثلة لعتام  بأنهم ي املائةيف  59وأراد  -31

علتى التتوالي. و ستب األعضتا  التذين  ترو         2009و 2011يف عتامي   املائتة يف  78و  66تزال بعيدة عن نسبيت  ال

(، تليهتا املوائتل   املائتة  يف 83عمليات الرصد هذه، ركزت معظم برامج الرصتد الروتينيتة علتى البتارامرتات الستاحلية )     

                                                      
 د تكو  األرصدة اليت أبلغ عنها األعضا  هي نفسها، وبالتالي قد يكو  هناك ازدواجية يف األرقام.ق  9
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 ( املائتتةيف  74( وأختتريًا البتتارامرتات التتيت تتصتتل بعلتتم احمليطتتات )    املائتتةيف  80الستتاحلية أو يف عتترض البحتتر )  

 (.37)اجلدول 

 

وُطلب إىل األعضا  ررع التقارير عن البحوث والرامج اليت تتناول آثار تغري املناخ على مصايد األااك. وأشتار   -32

 املائتة يف  70ومن األعضا  إىل أ   وثًا راية زرى لتقييم/تنب، آثار تغتري املنتاخ علتى مصتايد األاتاك،       ةاملائيف  51

منهم نفذوا برامج راية للتخفيف متن آثتاره اإليكولوجيتة، واالقتصتادية، واالجتماعيتة، ولبنتا  القتدرة علتى الصتمود          

 (. 38 )اجلدول

 

 خطط العمل واالتفاقات الدولية   -حاء

 

اخنفضا نسبة األعضا  الذين أرادوا عن وضع خطة عمل وطنية والبد  بتنفيذها يف جمال طاقة الصيد جمددًا،  -33

(. وكانتا أعلتى   2011يف عتام   املائتة يف  64و 2013يف عتام   املائتة يف  49)كانا النسبة  2015يف عام  املائةيف  27إىل 

متن األعضتا  أنهتم أطلقتوا تقييمتات أوليتة لقتدرة         املائةيف  52لن نسب مبلغ عنها يف مناطق آسيا وأمريكا الشمالية. وأع

 متتن اجمليتتبني  املائتتةيف  79منهتتا. وأرتتاد  املائتتةيف  21( مت إكمتتال 2013يف عتتام  املائتتةيف  38الصتتيد )كانتتا النستتبة 

ييتف قتدرة الصتيد    الذين أرادوا أنهم أطلقوا تقييمات أولية لقدرة الصيد أنهم بتدأوا بتنفيتذ تتدابري لتإلدارة متن أجتل تك      

(. وشتكل استتخدام الستمات الرئيستية يف األستاطيل  الوستيلة       39( )اجلتدول  2013يف عام  املائةيف  22)كانا النسبة 

 . 2010(، كما كا  الال حتى عام 40األساسية لقيا  قدرة الصيد )اجلدول 

 

متن األعضتا     املائتة يف  61ار، أعلتن  علم و/أو الرتخيص لسفن الصيد للعمل يف أعتالي البحت  الوريما يتعلق بررع  -34

 . ومتن بتني األعضتا     10(41متنهم يتزودو  الفتاو بستجّل عتن هتذه الستفن )اجلتدول          املائةيف  69وأنهم يقومو  بذلك، 

 منهم إىل أنهم يعتزمو  القيام بذلك يف املستقبل.  املائةيف  80الذين ال يزودو  الفاو بهذا السجّل عن السفن، أشار 

 

مقارنتة   املائتة يف  12نسبة املئوية ل عضا  الذين أقّروا بأ  اإلرراط يف قدرات الصيد مشتكلة بنستبة   اخنفضا ال -35

( عتن ا تاذ خطتوات للحت،ول     املائةيف  91. وأراد معظم ه،ال  )املائةيف  62، إىل 2013بالنسبة اليت أريد عنها يف عام 

  التدابري املتخذة لتحقيق هذا اهلدف، وكا  أهمها حتديد ورتب األعضادو  اإلرراط يف قدرة الصيد على ئو أكر بعد. 

(، يليهتا وضتع زميتد علتى العتدد اإلطتالي       2013يف عتام   املائةيف  55، زيادة عن املائةيف  74نظم دخول حمدودة )

ونظتام  ( املائتة يف  22(، ورصد اإلرراط يف قتدرة الصتيد وإجترا  البحتوث بشتأنه )     املائةيف  50الالي للرتاخيص/السفن )

متن األعضتا     املائتة يف  78(. وعالوة على ذلك، ا ذ 42( )اجلدول املائةيف  22الصص للتكييف الذاتي للقدرة )أيضًا 

( وا ذ طيعهم تقريبًا خطتوات للحت،ول دو    43الذين أقّروا مبشكلة اإلرراط يف قدرة الصيد تدابري للحّد منها )اجلدول 

( والقيتود  املائتة يف  62ومت تقيتيم اإلغتالق الفصتلي ملصتايد معينتة )     ااك الرئيستية.  اإلرراط يف قدرة الصيد يف مصايد األ

                                                      
 ضوع. الدول األعضا  يف االحتاد األوروبي بشكل رردي على األسئلة املتعلقة بهذا املو أجابا  10
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( على أنهتا التتدابري األكثتر رعاليتة وعمليتة، التيت مت ا اذهتا للحت،ول دو          املائةيف  60التقنية على السفن واملعدات )

 (. 44اإلرراط يف قدرة الصيد يف مصايد األااك الرئيسية )اجلدول 

 

 إمتا كهتدف أو بفعتل الصتيد العرضتي       يتم صتيدها  شمن األعضا  اجمليبني أ  أااك القر املائةيف  54لن وأع -36

(. واستمر ازدياد األهمية اليت مينحها األعضا  لتقييم خطة العمتل الوطنيتة   45يف مصايد األااك اخلاصة بهم )اجلدول 

 2013يف عام  69مًا ألرصدة أااك القرش )كانا النسب منهم أنهم أجروا تقيي املائةيف  80بشأ  أااك القرش، وأراد 

منهم إىل ضرورة وضع خط  عمل وطنية بشأ  أااك القترش، وأرتاد    املائةيف  92(. وخلص 2011يف عام  املائةيف  60و

يعتزمتو    متن األعضتا  التذين مل  تروا تقييمتا أنهتم       املائةيف  80  أنهم يعتزمو  القيام بذلك يف املستقبل. وأراد واملتبق

 إجرا ه.  

 

متن األعضتا     املائتة يف  87كذلك، توىل أهمية كرى إىل تقييم آثار مصايد األااك على الطيور البحرية. وأعلن  -37

اجمليبني أ  الصيد بالشباك الطويلة، وشباك اجلّر و/أو الشباك اخليشومية  ري يف مياه ضتمن واليتهتا، وقتد أجترى     

 صتتايد األاتتاك هتتذه لتحديتتد ضتترورة وضتتع خطتتة عمتتل بشتتأ  الطيتتور البحريتتة.         متتنهم تقييمتتًا مل  املائتتةيف  47

يف  82)كانتا النستبة    املائتة يف  65ومنهم إىل ضرورة وضع خطة عمل وطنية بشأ  الطيور البحريتة   املائةيف  64وخلص 

األعضا  املتبقني بتأنهم  من  املائةيف  75( منهم لديهم خطة عمل وطنية بشأ  الطيور البحرية، وأراد 2013يف عام  املائة

إىل أنهتا   من البلدا  التيت مل زتر بعتد تقييمتاً     املائةيف  59(. وأشار 46يعتزمو  وضع خطة عمل يف املستقبل )اجلدول 

  املائتة يف  66املتخذة من البلتدا  املعنيتة مبصتايد األاتاك بالشتباك الطويلتة )       تدابري التخفيفتعتزم القيام بذلك. وترد 

  48و 47متن األعضتا ( يف اجلتدولني     املائتة يف  61صايد األاتاك بشتباك اجلتّر والشتباك اخليشتومية )     من األعضا ( وم

 على التوالي. 

 

 املائتة يف  79واخنفضا نسبة األعضا  الذين حددوا الصيد غري القتانوني دو  إبتالغ ودو  تنظتيم كمشتكلة إىل      -38

من ه،ال  األعضا  خط  عمل وطنيتة بشتأ  الصتيد غتري      ملائةايف  69(. ووضع 2013يف عام  املائةيف  90)كانا النسبة 

متن البلتدا  التيت مل تضتع خطتة       املائتة يف  82منهم. وأعلن  املائةيف  84القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم، بدأ بتنفيذها 

أنهتم ا تذوا    (. غري أ  كل األعضا  تقريبًا قتد أرتادوا عتن   49عمل وطنية بهذا الشأ  أنها تعتزم القيام بذلك )اجلدول 

تدابري ملكارحة الصيد غري القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم، وال سيما من ختالل حتستني أطتر الرقابتة وعمليتات الرصتد       

 (. 50( )اجلدول املائةيف  70) القانونية( واألطر املائةيف  75واملراقبة واإلشراف يف الدول الساحلية )

 

علتى علتم باسترتاتيجية حتستني املعلومتات عتن حالتة مصتايد األاتاك          من األعضا  بتأنهم   املائةيف  70أراد  -39

 96و، 98و، 100هم ينفذو  برامج وخط  االسرتاتيجية، وأراد نمن األعضا  أ املائةيف  73الطبيعية وازاهاتها، وأراد 

 (. 51ل منهم أنهم يدرجو  عناصر لتحسني طع البيانات، وحتليلها، ونشرها، على التوالي )اجلدو املائةيف 
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من األعضا  أنهم على علم باسرتاتيجية حتسني املعلومات عتن حالتة تربيتة األحيتا  املائيتة       املائةيف  66وأراد  -40

أنهتم ينفتذو  الترامج واخلطت  ذات الصتلة باالسترتاتيجية، تتضتمن طيعتا أنشتطة           املائتة يف  76وازاهاتها، وأعلن 

 (. 52أنشطة لتحسني حتليل البيانات ونشرها )اجلدول تضمنا  املائةيف  96ولتحسني طع البيانات، 

 

من األعضا  أنهم صادقوا علتى اتفتاق منظمتة األغذيتة والزراعتة بشتأ  امتثتال الستفن لعتام           املائةيف  56وأراد  -41

. وأشتار  من املتبقني أرادوا أنهم يعتزمو  القيتام بتذلك   املائةيف  10، أو وارقوا عليه، أو انضموا إليه، يف حني أ  1993

  املائتة يف  22، وأرتاد  1995إىل أنهم أصبحوا طررًا يف اتفتاق األمتم املتحتدة بشتأ  األرصتدة الستمكية لعتام         املائةيف  60

 (. 53من أولئك الذين ليسوا طررا يف االتفاق إىل أنهم يعتزمو  أ  يصبحوا طررًا ريه )اجلدول 

 

متن األعضتا ، أي    املائتة يف  42، أراد 2009دولة املينا  لعام  وريما يتعلق باالتفاق بشأ  التدابري اليت تتخذها -42

من املتتبقني أنهتم يعتزمتو  أ  يصتبحوا طررتًا يف االتفتاق        املائةيف  42يف االتفاق، وأراد  ، أنهم أصبحوا طررًاًاجميب 40

اك سو  رهم من قبتل بعتض األعضتا  بشتأ  وضتعهم ريمتا يتعلتق باالتفاقتات         (.  وتشري هذه النتائج أ  هن53)اجلدول 

 ناسب مع املعلومات املبلغ عنها.املذكورة أعاله، مبا أ  املعلومات الراية لدى منظمة األغذية والزراعة ال تت

 

 القيود واحللول املقرتحة –طاء

 

(. 54عض القيود ريما يتعلق بتنفيتذ املدونتة )اجلتدول    من األعضا  اجمليبني أنهم يواجهو  ب املائةيف  89أراد  -43

وعتدم كفايتة األ تاث    (، املائتة يف  39(، واملتوارد البشترية )  املائةيف  70دم كفاية املوارد املالية )وتتعلق القيود األكر بع

اخنفضتا نستبة    (. وقتد املائتة يف  28(، والضتعف امل،سستي )  املائتة يف  32) العلمية واالحصا ات والوصول إىل املعلومات

(، وغيتاب  2013يف عتام   املائةيف  35)من  املائةيف  23األهمية النسبية ل طر السياساتية و/أو القانونية غري املكتملة إىل 

 (. 2013يف عام  املائةيف  27)من  املائةيف  21الوعي واملعلومات بشأ  املدونة إىل 

 

هة القيود ريما يتعلق بتنفيذ املدونة ركانا: الصول على مزيد اللول األرضل املقرتحة من األعضا  ملواج وأما -44

وحتسني البحوث، واإلحصتا ات والصتول   (، املائةيف  41(، مزيد من التدريب والوعي )املائةيف  65املالية ) املواردمن 

زيد من املوارد البشرية الصول على م(، املائةيف  30(، وحتسني البنى امل،سسية والتعاو  )املائةيف  33على املعلومات )

 (.55(، )اجلدول املائةيف  22(، واتساق األطر السياساتية والقانونية مع املدونة )املائةيف  29)

 

الفنيتة املتصتلة باملدونتة يف العديتد متن إدارات مصتايد        اخلطتوط التوجيهيتة  توارر خمتلتف   56اجلدول  ويبني -45

 ررًا هتي تلتك املتصتلة بتنهج النظتام اإليكولتوجي ملصتايد األاتاك         األاتاك،  ستب متا أرتاده األعضتا . وأكثرهتا تتو       

(، وحفت  وإدارة  املائتة يف  63(، وإدارة مصتايد األاتاك )  املائةيف  65(، تليها تنمية تربية األحيا  املائية )املائةيف  68)

(، املائتة يف  60) .و  تنظتيم (، وخطة العمل الدولية بشأ  الصيد غري القانوني دو  إبتالغ ود املائةيف  61أااك القرش )
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 وأرضتتل املمارستتات يف وضتتع لتتاذج التتنظم اإليكولوجيتتة لتتتورري املعلومتتات لتتنهج التتنظم اإليكولوجيتتة ملصتتايد األاتتاك 

 (. املائةيف  59)

 

 مصايد األمساك الصغرية النطاق   -ياء

 

 .11رية النطاقواالحتاد األوروبي على القسم املتعلق مبصايد األااك الصغ عضوًا 92أجاب  -46

 

 متن البلتدا ، متع أدنتى نستبة هلتا        املائتة يف  95صتغرية النطتاق يف   الاتاك  ل عمومًا، أريد بأ  هناك مصايد  -47

 (. ومتثتتل مصتتايد األاتتاك الصتتغرية النطتتاق، يف املتوستت ،  املائتتةيف  75يف منطقتتة جنتتوب غتترب احملتتي  اهلتتاد  ) 

من حي  الجم أو القيمة. واملناطق اليت أبلغا عن أعلتى نستبة متن    من إطالي اإلنتاج سوا  كا   املائةيف  60من  51

 املصيد من مصايد األاتاك الصتغرية النطتاق مقارنتة بنطتالي املصتيد متن حيت  الجتم، هتي آستيا والشترق األدنتى              

(. ويف املقابتل،  املائتة يف  60و 51بتني البحر الكتارييب ) منطقة (، تليهما أرريقيا وأمريكا الالتينية واملائةيف  70و 61)بني 

 أرادت آسيا عن أعلى نسبة من املصيد من مصايد األااك الصتغرية النطتاق مقارنتة بنطتالي الصتيد متن حيت  القيمتة         

(. املائةيف  60و 51البحر الكارييب )بني منطقة (، يليها الشرق األدنى وأرريقيا وأمريكا الالتينية واملائةيف  70و 61)بني 

 صتتايد األاتتاك الصتتغرية النطتتاق  مبردة متتن األعضتتا  بشتتأ  نستتبة األشتتخاص املعنتتيني   وكتتا  متوستت  اإلجابتتة التتوا 

(، تليهتا أرريقيتا، وأوروبتا،    املائتة يف  90و 81. وكانا آسيا املنطقة اليت تبني أعلى نستبة )بتني   املائةيف  70و 61بني 

األشخاص املعنتيني مبصتايد األاتاك     من املائةيف  69يشارك و(. 57البحر الكارييب )اجلدول منطقة وأمريكا الالتينية و

 متنهم   املائتة يف  13ويشتاركو  يف أنشتطة متا بعتد الصتيد،       املائتة يف  23الصغرية النطاق يف أنشطة الصتيد، يف حتني أ    

 يف أنشطة أخرى ذات صلة. 

 

والوضتع  واملعلومات املقدمة من األعضا  بشأ  العمل يف أنشطة مصايد األااك الصغرية النطاق  سب اجلتنس   -48

 الوظيفي، حمدودة. وعلى الرغم من ذلك، يبتدو أ  هنتاك نستبة أعلتى متن الرجتال التذين يعملتو  بتدوام عمتل كامتل            

يف طيع املناطق، باستثنا  أنشطة ما بعد الصيد اليت تشارك ريها نسبة أعلتى متن النستا  بتدوام عمتل كامتل يف ثتالث        

 (. 58مناطق )اجلدول 

 

صايد األااك الصغرية النطاق الدول على تيسري وصول جمتمعات الصتيد  مللطوعية اخلطوط التوجيهية اتشجع  -49

الصغرية النطاق واألرراد إىل وسائل معقولة السعر ورعالة لل النزاعات حول حقوق اليازة، ورقا للتشتريعات الوطنيتة.   

متنهم   املائتة يف  26واحيتة القانونيتة،   من األعضا  حيددو  مصايد األااك الصغرية النطاق من الن املائةيف  54ويفاد إ  

متن اجمليتبني التذين لتيس لتديهم       املائتة يف  63حيددونها بشكل غري راي، وبالتالي رننها غري معتمدة قانونيًا. وأراد 

تعريف قانوني أو غري راي ملصايد األااك الصغرية النطاق، أنهم يعتزمو  إما مراجعتها أو إدماجها من خالل عمليتة  

                                                      
 أجاب االحتاد األوروبي نيابة عن أعضائه ريما يتعلق بهذا القسم.   11
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 صتتايد األاتتاك الصتتغرية النطتتاق ملأصتتحاب املصتتلحة علتتى النحتتو املتتتوخى يف اخلطتتوط التوجيهيتتة الطوعيتتة  متعتتددة 

 (. 59)اجلدول 

 

من أولئك الذين لديهم مصايد أااك صغرية النطاق حمددة أنهتم  معتو  بيانتات حمتددة      املائةيف  88وأراد  -50

(، املائتة يف  59(، وقيمتة اإلنتتاج )  املائتة يف  84اإلنتتاج ) عن القطتاع. وتتعلتق البيانتات التيت طعهتا األعضتا   جتم        

 (. 60( )اجلدول املائةيف  33(، واالستهالك )املائةيف  40(، والتجارة )املائةيف  49والتوظيف )

 

 وضتتع لتتوائح، وسياستتات، وقتتوانني، وخطتت  تقتتديم أو متتن األعضتتا  عتتن  املائتتةيف  69و 73و 74و 77وأرتتاد  -51

 (. 61هدف مصايد األااك الصغرية النطاق على وجه التحديد، على التوالي )اجلدول أو اسرتاتيجيات، تست

 

ئل األعضا  إذا كانا لديهم مبادرات حمددة لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية ملصتايد األاتاك الصتغرية    وُس -52

عتزمتو  القيتام بتذلك يف املستتقبل.     أنهتم ي  املائتة يف  42من األعضا  إ ابا، يف حني أرتاد   املائةيف  47النطاق. وأجاب 

وتعلقا املبادرات املوجودة بشكل رئيسي بأنشطة دعم اجلهات الفاعلة يف قطاع مصايد األااك الصغرية النطتاق بنشتاط   

(، وتنفيذ تنمية قدرات منظمات مصايد األاتاك وغريهتا متن أصتحاب املصتلحة      املائةيف  84يف إدارة املوارد املستدامة )

(. ومتثلا أبترز القيتود   62( )اجلدول املائةيف  67(، وتعزيز التنمية االجتماعية، والعمالة، والعمل الالئق )ئةاملايف  72)

(، ونقص املتوارد البشترية امل،هلتة    املائةيف  77اليت واجهها األعضا  يف تنفيذ مثل هذه املبادرات يف نقص املوارد املالية )

(. وللتا الفترص   63( )اجلتدول  املائتة يف  51اإلدارات األخرى ذات الصتلة ) (، وعدم كفاية التنسيق مع املائةيف  56)

(، املائتة يف  70الناشئة بالتزامن مع تنفيذ مثل هذه املبادرات إمكانية إشراك صغار الصيادين يف إدارة مصتايد األاتاك )  

 (. 64( )اجلدول ئةاملايف  67) وإشراك صغار الصيادين والعاملني يف جمال األااك يف عمليات صنع القرار

 

مصتايد  من اجمليبني عن وجود آليتات يستاهم متن خالهلتا الصتيادو  والعتاملو  يف جمتال         املائةيف  85وأراد  -53

 يف عمليتات صتنع القترار. وللتا األكثتر شتيوعًا آليتات إلشتراك صتغار الصتيادين والعتاملني            الصغرية النطاق األااك 

(، وإشراك ممثلي الصيادين/العاملني يف جمال الصتيد يف هيئتات   املائةيف  79ك )يف جمال األااك يف إدارة مصايد األاا

(. ومتن بتني األعضتا  التذين أرتادوا عتن وجتود هتذه ا ليتات          املائتة يف  77استشارية لوزارات/إدارات مصايد األااك )

 (. 65أنهم يشجعو  املشاركة الفعالة للمرأة )اجلدول  املائةيف  67عندهم، أراد 
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 أنشطة األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك واملنظمات غري احلكومية   -ثانيًا
 

 األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك   -ألف

 

علتى االستتبيا  بشتأ  تنفيتذ املدونتة والصتكوك ذات        12ملصايد األااك ًاإقليمي ًاأجاب سسة وعشرو  جهاز -54

 الصلة.

 

 ، مبتوستت  50وثتتنني ازة اإلقليميتتة ملصتتايد األاتتاك متتا بتتني   ويتترتاوح عتتدد األطتتراف املتعاقتتدة يف األجهتت   -55

. ولدى ما يزيد قلياًل عتن ثلت  األجهتزة اإلقليميتة ملصتايد األاتاك ستتة أطتراف متعاونتة غتري           ًامتعاقد ًاطرر 15قدره 

 .   ًامتعاقدة/بلدا  غري أعضا ، ولدى أكثر من النصف مراقبني، مبعدل اثين عشر مراقب

 

كو  ل جهزة اإلقليمية ملصايد األااك واليات متعتددة. وتشتمل الواليتات الرئيستية املبلتغ عنهتا:       وغالبًا ما ي -56

(، املائتة يف  32(، وصو  البيئتة/التنوع البيولتوجي )  املائةيف  52(، والبحوث/العلوم )املائةيف  80إدارة مصايد األااك )

 (. املائةيف  16(، وتنمية تربية األحيا  املائية )املائةيف  24واملشورة )

 

تشمل منها  18قتصادية خالصة، امناطق تشمل ملصايد األااك  ًاإقليمي ًاجهاز الواحد وعشرينمنطقة اتفاقية و -57

 مياه داخلية. وتغطي معظم األجهتزة اإلقليميتة ملصتايد األاتاك أكثتر       مناطقمناطق واقعة خارج الوالية الوطنية، وسبع 

ة تغطي مناطق اقتصادية خالصتة، ومنتاطق واقعتة ختارج الواليتة الوطنيتة،       يف ذلك أربع من منطقة من هذه املناطق، مبا

منها مناطق  15ومياه داخلية. ومن بني املناطق اإلحدى والعشرين اليت تشمل اتفاقيتها مناطق اقتصادية خالصة، تغطي 

 واقعة خارج الوالية الوطنية، وتغطي ستة منها مناطق مياه داخلية. 

 

من األجهزة اإلقليمية ملصايد األااك اليت أجابا، أنها اعتمتدت تتدابري ملزمتة. وختالل      املائةيف  76 أرادت -58

 ًاتتدبري  30و 21، واعتمتدت واحتدة منهتا متا بتني      ًاملزم ًاتدبري 30، اعتمدت سبعة منها أكثر من 2015-2010ررتة 

 تتدابري ملزمتة، يف حتني أ  إثتنني منهتا مل تعتمتدا        10و 1، وسسة ما بني ًاملزم ًاتدبري 20و 11، وأربعة ما بني ًاملزم

من األجهزة اإلقليمية ملصايد األااك اليت أجابتا أنهتا اعتمتدت تتدابري غتري ملزمتة.        املائةيف  76أي تدبري. وأرادت 

                                                      
، وهيئة مصايد األااك وتربية األحيا  املائية يف آسيا اهلاد سيا واحملي  آااك أاالتفاق بشأ  حف  طائري القطر  والنو ، وهيئة مصايد   12

، واهليئة الدولية لصيانة التونة زرقا  الزعانف، واللجنة الفنية املشرتكة القطب اجلنوبياملوارد البحرية الية يف صيانة  وهيئةالوسطى والقوقاز، 

ااك البحر األبيض املتوس ، وهيئة التونة أللجبهة البحرية، وجلنة مصايد أااك املنطقة الوسطى الغربية خلليج غينيا، واهليئة العامة ملصايد 

ة الدولية لصو  أااك التونة يف احملي  األطلسي، واجمللس الدولي الستكشاف البحار، وهيئة مصايد أااك االستوائية يف البلدا  األمريكية، واهليئ

األطلسي، ومنظمة  احملي  لال غربيف  األااك ديالتونة يف احملي  اهلندي، واهليئة الدولية لسمك اهللبوت يف احملي  اهلاد ، ومنظمة مصا

طلسي، وهيئة مصايد أااك لال شرق األطلسي، وهيئة األااك البحرية النهرية السر  يف لال احملي  صيانة أااك السلمو  يف لال األ

مصايد األااك  اهلاد ، ومنظمة أمريكا الوسطى املعنية بقطاع مصايد األااك وتربية األحيا  املائية، واهليئة اإلقليمية ملصايد األااك، مركز تنمية

طاعة احملي  اهلاد ، واملنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد أمانة ة مصايد األااك يف جنوب شرق احملي  األطلسي، ويف جنوب شرق آسيا، ومنظم

 األطلسي.احملي  وس   يغربلااك األجنوب احملي  اهلاد ، وهيئة مصايد األااك شبه اإلقليمية، وهيئة مصايد يف أااك 
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 تتدابري  10و 1منهتا متا بتني     14وغري ملزم،  ًاتدبري 20و 11، اعتمدت ثالثة منها ما بني 2015-2010فرتة الوخالل 

 غري ملزمة، واثنتا  مل تعتمدا أي تدبري.

 

ويتوقع من األعضتا  و/أو األجهتزة اإلقليميتة ملصتايد األاتاك، وضتع خطت  إلدارة مصتايد األاتاك لضتما             -59

عتن القستم املتعلتق مبصتايد األاتاك البحريتة،        ًااالستخدام املستدام ملوارد األحيا  املائية. وورقًا ألربعة وعشرين جميبت 

عظم خط  اإلدارة تدابري متعلقة بضما  أ  مستوى الصيد يتناسب مع حالتة املتوارد الستمكية، ولتنتاول مستألة      للا م

باسترتداد األرصتدة    محاية األنتواع املهتددة بتاالنقراض. وتضتمنا أيضتًا خطت  اإلدارة، بدرجتة أقتل، تتدابري للستماح          

لة انتقائية معتدات الصتيد. وتضتمنا التتدابري األقتل      ة، وحظر أساليب وممارسات الصيد املدمرة، ومعاجلة مسأداملستنف

 ذكرًا معاجلة قدرات الصيد ومصاحل وحقوق صغار الصيادين.  

 

 علتى القستم املتعلتق مبصتايد األاتاك الداخليتة، كانتا العناصتر األكثتر شتيوعًا            ًاوورقًا لثمانيتة عشتر جميبت    -60

ارة، حظر أساليب الصيد املدمرة، ومعاجلة التنتوع البيولتوجي   اليت ربطتها األجهزة اإلقليمية ملصايد األااك خبط  اإلد

 للموائل املائية والنظم البيئية، ومعاجلة مصاحل وحقوق صغار الصيادين.  

 

 من اجمليبني خطوات تضمن بتأ  زتري عمليتات الصتيد رقت  مبتا يتماشتى متع التتدابري           املائةيف  68وا ذ  -61

ملصتايد األاتاك    ًاإقليميت  ًاجهاز 76من جمال اختصاصها. وأراد ضصايد األااك اليت اعتمدتها هذه األجهزة يف إدارة م

 بتق علتى إدارة متوارد مصتايد األاتاك يف منطقتة اختصاصتها. وختالل العتامني املاضتيني،           أ  النهج االحترتازي قتد طُ  

 املرزع، أو أنهم عززوها. من األجهزة اإلقليمية ملصايد األااك تدابري للحّد من الصيد العرضي و املائةيف  96ا ذ 

 

وتشكل البيانات التارطية، تليها استبيانات أخذ العينات يف املينتا /موقع اإلنتزال، وطتع البيانتات بشتكل       -62

روتيين، وإحصا ات منظمة األغذية والزراعتة و/أو املنظمتات األخترى، وأختذ العينتات متن الستفن التجاريتة، مصتادر          

يف عملية اإلدارة من قبل األجهزة اإلقليمية ملصايد األااك. وتشمل املصادر الشائعة األخترى  املعلومات األكثر استخدامًا 

 للبيانات، استبيانات سفن البحوث، ورصد الصيد العرضي و/أو املرزع، وعمليات الرصد واملراقبة واإلشراف.

 

الوضع  حالةى تقديرات موثوقة بشأ  أنه مت الصول عل 24ملصايد األااك من أصل  ًاإقليمي ًاجهاز 20وأراد  -63

 ، خالل السنوات الثالثة املاضية، وأراد جهاز واحد أنته لتيس لديته تقتديرات، وثالثتة أجهتزة       ًارصيد 273لتالرتاكمي 

من األرصدة  املائةيف  80أجهزة إقليمية ملصايد األااك أنه لديها تقديرات ألكثر من  9أ  التقديرات غري معرورة. وأراد 

. ومل تعترف أربعتة   املائتة يف  40واثنتا  دو    املائتة يف  80و 41عتر هامة، وتراوحا تقديرات ستة منها ما بتني  اليت ت

   13ب.ية ملصايد األااك أو أنها مل ُتجأجهزة إقليم

 

                                                      
 .من قبل أجهزة إقليمية ملصايد األااك خمتلفةكو  هناك تقديرات وضعا لنفس األرصدة تقد   13
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متن اجمليتبني( أنته مت وضتع نقتاط مرجعيتة        املائتة يف  60ملصتايد األاتاك )   ًاإقليمي ًاوذكر سسة عشر جهاز -64

أنه مت حتقيق نقطة مرجعية مستتهدرة أو أكثتر،    11. ومن بني هذه األجهزة، أراد 14أرصدة 109ملا جمموعه  مستهدرة

أجهزة أنها  طتها. وكانتا م،شترات املصتيد والقتدرة البتدائل األكثتر شتعبية الستتخدام النقتاط املرجعيتة            9وأرادت 

مرجعيتة مستتهدرة(. وكتا      ًااألااك اليت مل تضتع نقاطت   من األجهزة اإلقليمية ملصايد املائةيف  78املستهدرة )وطبقتها 

الّد من قدرة الصيد التدبري املتخذ األكثر شيوعًا عند  طي النقاط املرجعية املستهدرة، يليه إجترا  البحتوث، وتعزيتز    

 الرصد واملراقبة واإلشراف، وإنفاذ التعديالت على قدرة الصيد.  

 

من األجهزة اإلقليمية ملصايد األااك اجمليبة أنهتا وضتعا متطلبتات لتنفيتذ      ائةامليف  48و املائةيف  22وأراد  -65

نظام رصد السفن لكامل األسطول أو جلز  منه، على التوالي. ومل يفد أيا منها عن مشاكل يف تنفيتذ نظتام رصتد الستفن.     

 اتهم لتنفيتذ نظتام رصتد الستفن.     من أعضائهم يتماشو  متع متطلبت   املائةيف  100و 91جميبني أيضًا أ  ما بني  10وأراد 

، وثالثتة أجهتزة   املائتة يف  90و 71ومن األجهزة اإلقليمية املتبقية، أرادت ثالثة أجهزة عن نستبة امتثتال تترتاوح بتني     

 . املائةيف  40و 1أخرى بني 

 

اإلقليميتة  إىل جانب تدابري اإلدارة اإلقليمية غري احملددة، اتصتلا اجلهتود الرئيستية التيت تبتذهلا األجهتزة        -66

( ونشتر املتواد   املائتة يف  38ملصايد األااك للمساعدة يف تنفيذ خطة العمل الدولية بشأ  القدرات، بتقييم قدرات الصيد )

(. وكا  تقييم حف  أااك القرش وإدارتها النشاط األكثر شتيوعًا للمستاعدة   املائةيف  33اإلعالمية وبنا  القدرات )كالهما 

األجهزة اإلقليمية  ا(. واخنرطاملائةيف  50( يليه نشر الوثائق )املائةيف  58ولية ألااك القرش )يف تنفيذ خطة العمل الد

خطة العمل الدولية بشأ  الطيور البحرية، وال سيما من خالل تقيتيم أثتر الصتيد العرضتي      ذملصايد األااك يف دعم تنفي

 (.املائةيف  42ر الوثائق )( ونشاملائةيف  50للطيور البحرية يف مصايد اخليوط الطويلة )

 

ساهما عدة أجهزة إقليمية ملصايد األااك يف تنفيذ خطة العمل الدولية بشأ  الصيد غري القانوني دو  إبتالغ   -67

ودو  تنظيم، وال سيما من خالل إجرا ات ترمي إىل تعزيز وابتكار طرق للوقاية من الصيد غري القانوني دو  إبتالغ ودو   

(، وتعزيز التعاو  على صعيد تبادل املعلومات بشأ  السفن املعنية بهتذا الصتيد   املائةيف  71ضا  عليه )والق وردعهتنظيم 

(، واملساعدة يف تنفيذ أنشطة أخرى منصوص عليها يف خطة العمل الدولية بشأ  الصيد غتري القتانوني دو    املائةيف  63)

  (.املائةيف  63وردعه والقضا  عليه ) إبالغ ودو  تنظيم

 

وبالنسبة إىل اسرتاتيجية حتسني املعلومات عن حالة مصايد األااك الطبيعية وازاهاتها، ستاعدت األجهتزة    -68

اإلقليمية ملصايد األااك يف تنفيذ البحوث لتعزيز تورر املعلومات لدعم صو  موارد مصايد األااك وإدارتها واستخدامها 

اعتماد عمليتات حتستن تتوارر املعلومتات بشتأ  حالتة مصتايد األاتاك          (، باإلضارة إىلاملائةيف  71على ئو مستدام )

 (. املائةيف  71الطبيعية وازاهاتها )

 

                                                      
 كو  هناك نقاط مرجعية مستهدرة وضعا لنفس األرصدة من قبل أجهزة إقليمية ملصايد األااك خمتلفة. تقد    14
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 وأرادت األجهزة اإلقليمية ملصايد األااك التيت كانتا تربيتة األحيتا  املائيتة ذات صتلة بهتا عتن اخلطتوات           -69

بية األحيا  املائية. وتشتمل هتذه اإلجترا ات رصتد     اليت ا ذت لضما  ا اذ أعضائها إلجرا ات للممارسات اجليدة لرت

أجهزة إقليمية ملصايد األااك(، والتقييمات البيئيتة لعمليتات تربيتة األحيتا       9عمليات تربية األحيا  املائية )تناولتها 

نواع غتري احملليتة   من ا ثار الضارة إلدخال األإىل أدنى حد أجهزة إقليمية ملصايد األااك( والتقليل  8املائية )تناولتها 

 أجهتزة إقليميتة لرتبيتة األحيتا  املائيتة(.       7أو األرصدة املعدلتة وراثيتًا املستتخدمة يف تربيتة األحيتا  املائيتة )تناولتهتا        

  هذه اإلجرا ات تتطلب حتسينات أو أنها غري رعالة إىل حد كبري. وللا اجملتاالت  أومع ذلك، أشارت طيعها إىل 

 أنها تتطلب حتسينات، األطر القانونية والقدرات التقنية امل،سسية. اليت مت اإلبالغ عنها ب

 

 املنظمات غري احلكومية   -اءب

 

 على االستبيا  بشأ  تنفيذ املدونة والصكوك ذات الصلة.  15منظمات غري حكومية 10أجابا  -70

 

املنتاطق الستاحلية، علتى أنهتا     حددت املنظمات غري الكومية تعزيز محاية املتوارد املائيتة اليتة وبيئاتهتا و     -71

اهلدف األكثر أهمية للمدونة لتحقيق االستدامة يف مصايد األااك وتربية األحيا  املائية. كما أنها اعترت املدونة كصك 

إلرسا  مباد  ومعايري لتنفيذ سياسات الفاظ على املوارد السمكية وإدارة مصايد األاتاك وتنميتهتا. وللتا األهتداف     

مدونة اليت مت حتديدها على أنها ذات صلة، تورري مرجع لتحسني األطر القانونية وامل،سستية لتتدابري اإلدارة   األخرى لل

(، ووضع املباد  للصيد الرشيد. ومت حتديد تعزيز البحوث املتعلقة مبصتايد  2013املالئمة )كما كا  الال أيضا يف عام 

 .2013، مع أنه كا  هدرا هاما يف عام 2015األقل أهمية يف عام  األااك والنظم اإليكولوجية أيضًا، على أنه اهلدف

 

ومن بني املواضيع األساسية الثمانية اليت بلورتها املدونتة واخلطتوط التوجيهيتة الفنيتة التيت وضتعتها املنظمتة         -72

 املنظمتتات التتيت حتتددتها  بشتتأ  الصتتيد الرشتتيد، كانتتا إدارة املصتتايد وعمليتتات الصتتيد والتجتتارة األولويتتات التتثالث 

 غري الكومية. 

 

 وارتبطا القيود الرئيسية اليت حددتها املنظمات غتري الكوميتة ريمتا يتعلتق بتنفيتذ املدونتة بتأطر سياستاتية          -73

أنهتا قيتود هامتة. وتضتمنا      علتى  2013و/أو قانونية غري مكتملة، وأوجه ضعف م،سسية. وأريد عن هذه أيضًا يف عام 

ني اهلياكل امل،سسية والتنظيمية، ومزيد من التدريب والتوعية وموا مة األطر السياستاتية  اللول الرئيسية املقرتحة حتس

 والقانونية مع املدونة.  

 

                                                      
ومنظمتة الستالم   ألحيا  املائية، الحتاد الدولي لصيد األااك، واالحتاد األوروبي ملربي األحيا  املائية، وبرنامج الشراكة العاملي للنهوض برتبية اا  15

، وشتبكة تربيتة األحيتا  املائيتة يف وست  شترق أوروبتا،        وجلنة السالم البحريتة والتجمع الدولي لدعم العاملني يف مصايد األااك، األخضر الدولية، 

 لرابطات العمال. واملنظمة املعنية بالرتويج للصيد الرشيد ألااك التونة، وبرنامج التعاو  التقين، واالحتاد العاملي
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وكانا األنشطة اليت اعترتها املنظمات غري الكومية األكثر رعالية يف التعّرف على املدونة ورهمها على نطاق  -74

. وللتا تنظتيم و/أو استضتارة حلقتات عمتل وطنيتة ودوليتة،        2013عام واسع، مماثلة ل نشطة اليت مت حتديدها يف 

كتب وغريها من املواد اإلعالمية، ووضع خطوط توجيهية، اعُتترت  الوالرتويج ملعايري مستندة إىل املدونة. كما أ  إصدار 

 أيضًا أنشطة رعالة.  

 

ضمن خط  إدارة مصايد األااك البحريتة   وللا التدابري األكثر شيوعا اليت حددتها املنظمات غري الكومية -75

املوجودة لدى البلدا  و/أو األجهزة اإلقليمية ملصايد األااك، التأكد من أ  مستتوى الصتيد يتناستب متع حالتة املتوارد       

السمكية، وحظر أساليب وممارسات الصيد املدمرة، وتناول مسألة محاية األنتواع املهتددة بتاالنقراض. وكانتا التتدابري      

ُسل  الضو  عليها تلك املتعلقة بالسماح ل رصدة املستنزرة باالنتعاش، وتلك اليت تضمنا نقاط مرجعيتة مستتهدرة.   اليت 

وريما يتعلق خبط  إدارة مصايد األااك الداخلية، للا أبرز التدابري التأكد من أ  مستوى الصيد يتناسب متع حالتة   

 األنواع املهددة باالنقراض.   املوارد السمكية، والتدابري ملعاجلة مسألة محاية

 

 واعتر أكثر من نصتف املنظمتات غتري الكوميتة أ  لتدى البلتدا  إجترا ات مالئمتة إلجترا  تقييمتات بيئيتة             -76

عن عمليات تربية األحيا  املائية، ورصد هذه العمليات، والتقليل إىل أدنى حتّد متن ا ثتار الضتارة إلدختال أنتواع غتري        

غري أنها اعترت أنه من الضروري إدخال حتستينات،   .وراثيًا مستخدمة يف تربية األحيا  املائية حملية أو أرصدة مبّدلة

 كلفتها.  تيتعلق بتعزيز القدرات امل،سسية الفنية، وحتسني دورية و/أو تغطية التقييمات و فيض  اوال سيما ريم

 

تنفيذ خط  العمل الدولية بشأ  القتدرات،   اخنرطا أغلبية املنظمات غري الكومية يف جهود للمساعدة يف وقد -77

وأااك القرش، وال سيما من خالل تنظيم اجتماعات وندوات ذات الصلة، ونشر مواد إعالمية، وتقديم املساعدة الفنيتة  

ألعضا  يف وضع واعتماد معايري وخطوط توجيهية إلدارة قدرات الصيد. وأراد أقل بقليل من نصف املنظمات غري لبلدا  ال

كومية أنها تشارك يف املساعدة على تنفيذ خطة العمل الدولية بشأ  الطيور البحرية من خالل أستاليب مماثلتة لتلتك    ال

 اليت سبق وصفها. وريما يتعلق خبطة العمتل الدوليتة بشتأ  الصتيد غتري القتانوني دو  إبتالغ ودو  تنظتيم، أرتاد أكثتر           

عدة على تنفيذها، وال سيما من خالل التعتاو  يف جمتال تبتادل    من نصف املنظمات غري الكومية عن مشاركتها يف املسا

املصتايد  املعلومات بشأ  السفن املعنية بهذا النوع من الصيد. وريما يتعلق بتنفيذ اسرتاتيجية حتسني املعلومات عن حالة 

توارر األدلتة العلميتة   وازاهاتها، أرادت بعض املنظمات غري الكومية عن املساهمة يف تطبيق البحوث لتعزيز  الطبيعية

 .لدعم صو  موارد مصايد األااك وإدارتها واستخدامها على ئو مستدام


