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من السادة  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى
ى اإلنرتنت املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 http://www.fao.org/cofi/enعلى العنوان التالي: /

MQ951/A 

A 

 جلنة مصايد األمساك

 الدورة الثانية والثالثون

 2016يوليو/ متوز  15-11روما، 

اتفاق تنفيذ ما تتضمنه االعتبارات اخلاصة مبنظمة األغذية والزراعة بشأن املسألة املطروحة يف 

من أحكام بشأن  1982نون األول/ديسمرب كا 10اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة 

واملتعلقة  حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال

 قتصادية اخلالصة وخارهاامن داخل املناطق االاملصيد  بني زمّيُت برفع تقارير

 

 موهز

 

اتفاق تنفيذ  بشأن االستعراضيالتوصيات الصادرة عن املؤمتر  عنتعرض وثيقة املعلومات هذه معلومات أساسية  

ممن أحكمام بشمأن حفمد وإدارة      1982كانون األول/ديسمم    10ما تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة 

 (اتفاق األمم املتحدة اخلاص باألرصدة السممكية ) األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال

 واملسمائل  نماطق االقتصمادية اخلالصمة وخارجهما    بشمكل منفصمل عمن املصميد داخمل امل      باغاملسمألة املتعلقمة بماإل    حول

 اليت يتعّين على منظمة األغذية والزراعة )الفاو( النظر فيها مبا يف ذلك تقديم خيارات ملتابعتها.
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 معلومات أساسية -اًلأّو

 

اتفاق تنفيذ مما تتضممنه اتفاقيمة األممم املتحمدة لقمانون البحمار        اخلاص ب 2006املؤمتر االستعراضي لعام  صدرأ -1

من أحكمام بشمأن حفمد وإدارة األرصمدة السممكية املتداخلمة املنماطق واألرصمدة          1982األول/ديسم  كانون  10املؤرخة 

اجلمعيمة العاممة لمممم املتحمدة رقمم       وقمرار ( اتفاق األمم املتحدة اخلاص باألرصمدة السممكية  ) السمكية الكثرية االرحتال

د األمساك من أجل يبياناتها العاملية إلحصاءات مصا تنقيح قاعدةبم"...  توصية للفاوبشأن املصايد املستدامة،  69/109

 عن األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكمثرية االرحتمال واألرصمدة السممكية املتفمردة      توفري معلومات

 "  يف أعالي البحار على أساس املكان الذي يتم فيه الصيد

 

 األمسماك  ملصمايد  اإلقليميمة  األجهزةمع  (الفاو) منظمة األغذية والزراعة من أجل تناول هذه التوصية، تعاونت -2

التقسميمات  بشمأن تعمديل حمدود     ،يف إطمار املبمادرات التاليمة    ت اإلقليميمة إلدارة مصمايد األمسماك   مبا يف ذلمك املنظمما  

 هما خارجوة اخلالصمة  بني املصيد من داخل املناطق االقتصمادي ما  فصل البيانات، وذلك بهدف احلصول على اإلحصائية

 لدى الدول الساحلية.  
 

للمجلمما الممدولي  اإلحصممائيةالتقسمميمات ، قامممت إحممدى لمموائح االحتمماد األوروبممي بتعممديل  2005يف عممام  •

عمن إحصماءاتها بشمأن املصميد المذي  م         باغومبوجب هذه الائحة تقوم البلدان بماإل  .الستكشاف البحار

مشال شرق األطلسمي" إىل املكتمب اإلحصمائي للجماعمات األوروبيمة وا لما        -27منطقة صيد السمك للفاو "

 يف جممال الدولي الستكشاف البحار. وقد مسح هذا التنقيح بالتمييز بني مصيد وآخر يف امليماه الدوليمة الواقعمة    

ن دية اخلالصممة للبلممدا)أي خممارا املنمماطق االقتصمما جلنممة مصممايد األمسمماك يف مشممال شممرق ا ممي  األطلسممي

عن هذا التنقيح إىل جمموعة العمل املعنية بتنسيق اإلحصاءات اخلاصة مبصايد األمساك  باغمت اإلو األوروبية(.

 يف دورتها احلادية والعشرين؛

بتأييمد  يف دورتهما الرابعمة    ، قامت منظممة مصمايد األمسماك يف جنموق شمرق ا مي  األطلسمي       2007يف عام  •

 يف منطقمة صميد السممك    اإلحصمائية التقسميمات  اقرتاحمه والمذي يتنماول    المذي اشمرتكت ممع الفماو ب     1التنقيح

دية جنوق شرق ا ي  األطلسي" اليت متيز بمني مصميد وآخمر يف املنماطق االقتصما      - 47اليت حددتها الفاو "

حصمائية سمنوية منمذ تأييمد     إلسوء احلد، على الرغم من إجراء سبعة مسمو   و اخلالصة لدى الدول الساحلية.

ممن دون أن تبلمع عمن بيانمات املصميد       47ال تزال هناك بعض البلدان اليت متارس الصيد يف املنطقة  ،التنقيح

 املنقحة؛ اإلحصائيةالتقسيمات حبسب 

                                        
1  Garibaldi Lو .H. Hamukuaya 2007 للفاو بهدف إقامة تعاون بمني الفماو    47رقم  التقسيمات اإلحصائية اخلاصة مبنطقة الصيد. اقرتا  تنقيح

يف: منظمة مصايد األمساك يف جنموق شمرق ا مي      أن جتميع بيانات وطنية عن املصيدومنظمة مصايد األمساك يف جنوق شرق ا ي  األطلسي بش

 ،ناميبيممما، سمممواكومبوند، تقريمممر المممدورة الثالثمممة للجنمممة العلميمممة ملنظممممة مصمممايد األمسممماك يف جنممموق شمممرق ا مممي  األطلسمممي .األطلسمممي

 ، منظمة مصايد األمساك يف جنوق شرق ا ي  األطلسي.2007أكتوبر/تشرين األول  1-3
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يف شرق وس  ا ي  األطلسي إىل الدورة التاسعة عشمرة   اإلحصائيةالتقسيمات ُقدم كذلك اقرتا  مشابه بتعديل  •

 جلنمة الفرعيمة العلميمة   ابعمد أن أوصمت    2008يف عمام  ق وسم  األطلسمي   د األمساك يف منطقة شريلجنة مصال

 اإلحصمائية. بتنقيح تقسميماتها   يف دورتها اخلامسة د األمساك يف منطقة شرق وس  األطلسييمصاللجنة  التابعة

للجنمة   املقبمل  اجتمما   اللجنمة طلبمت تقيميم االقمرتا  خمال     قدمت ثاثة خيارات ممكنة هلذا التنقيح ولكن و

د األمساك يف منطقة شرق يمصا الفرعية العلمية اليت ستسدي مشورتها بشأن هذه املسألة يف الدورة املقبلة للجنة

التقسميمات  ناقشمت اللجنمة الفرعيمة العلميمة اخليمارات الثاثمة وقيممت مما إذا كمان تنقميح           و. وس  األطلسي

عمدم القيمام    إىلفخلصت اللجنة الفرعية العلميمة   ت.من اإلجيابيات أو إىل السلبيا سيفضي إىل مزيد اإلحصائية

 .للجنة اإلحصائيةالتقسيمات بتنقيح 

 

 تتطمابق كمي   اإلحصمائية التقسيمات حول تنقيح  أعاه تباطأت عملية تنفيذ التوصية بسبب الصعوبات املذكورة -3

 الممدولامتثممال وبسممبب قلمة   ،ميممل حبمري  200ممع احلممدود اخلارجيمة للمنمماطق االقتصمادية اخلالصممة البممالع طوهلما     

. باإلضافة إىل ذلك، ومنذ أواخر العقد األول للتقسيمات اإلحصائية املستحدثة العميقةصيد األمساك يف املياه اليت متارس 

إلدارة مصمايد   اإلقليميمة وضعت قواعد أكثر صرامة بشأن سرية املصميد ممن جانمب بعمض املنظممات       ،من األلفية الثانية

 مصمايد مسمك التونمة الصمادرة     حوليمة قي الفاو منها إحصاءات املصيد. علمى سمبيل املثمال، تضممنت     األمساك اليت تست

 خمرائ  تمبني مواقمع املصميد اخلاصمة بكمل بلمد        )اهليئمة(  عن هيئة مصايد األمسماك يف غمرق ووسم  ا مي  اهلمادي     

ن أجمل "... تفمادي عمدم    مل تعد تلمك اخلمرائ  تنشمر يف احلوليمة مم      2008ولكن منذ إصدار ، 2007حتى إصدار عام 

 ."2األقل ىسفن عل ثاثاالمتثال ا تمل لائحة اهليئة اليت تن  على أن تغطي البيانات العامة 

 

 اخلماص ممم املتحمدة   األ اتفماق بشمأن   2010لعمام  املؤمتر االستعراضي املستأنف التوصية يف أعيد التأكيد على و -4

يف تنفيمذ   أنمه ممن الضمروري تموفري عناصمر تشمر  التقمدم البطميء        ، 2015، يف عمام  واعت ت الفاو .األرصدة السمكيةب

يف مايو/أّيمار   األرصمدة السممكية  ب اخلماص مم املتحمدة  األ اتفاقبغية تزويد املؤمتر االستعراضي املستأنف بشأن  التوصيات

ائل اليت سلطت الفاو الضموء عليهما   علمًا باملس 2016االستعراضي املستأنف لعام ؤمتر امل. وأخذ مبعلومات موثوقة 2016

 2016االستعراضمي املسمتأنف لعمام    ؤمتر املم اسمتنتاا   ويتمثلورحب مبناقشتها يف الدورة املقبلة للجنة مصايد األمساك. 

مجمع   حتسني أن: "تنظر ]الدول األطراف[ يف طرق يفيف هذا الشأن  األرصدة السمكيةب اخلاصمم املتحدة األ اتفاقبشأن 

 بشمرو  السمرية   التسمليم وخارجهما ممع    الواقعة الوالية الوطنيمة  األمساك املعلومات ونشرها للفاو بشأن مصايدالبيانات و

 بماغ واإل األمسماك  مصمايد للدول عن مجع إحصماءات   األساسيةعلى املسؤولية  وأعاد املؤمتر التأكيد" يف القانون الوطين.

حتسني مجع البيانات عمن املصمايد ومشماركتها ونشمرها يف الوقمت      اليت حتول دون  عنها واستنتج أن املشاكل األساسية

 ،املناسب، مبا يف ذلك على مستوى العمليات جيب أن حتدد إىل جانب حتديد اآلليات الرامية إىل ختطي هذه املشماكل 

عن الفقرات ا ددة  باغمت اإلو بشرو  السرية يف القانون الوطين.مع مراعاة املتطلبات اخلاصة للبلدان النامية والتسليم 

  . 1يف املرفق 

                                        
 .122. الصفحة واليات ميكرونيزيا املوحدة، بونبايونة   . حولية مصايد مسك الت2009هيئة مصايد األمساك يف غرق ووس  ا ي  اهلادئ   2
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 ةاألمم املتحدة بشأن األرصدة السمكّي اتفاقتوصية اقرتاح الفاو بتناول  -ثانيًا

 ز بني املصيد من داخل املناطقمّيُتتقارير حول مسألة رفع 

 ة اخلالصة وخارهاااالقتصادّي

 

مدعوة إىل اإلحاطة علمًا باملعلومات الواردة يف وثيقة املعلوممات همذه والنظمر يف تقمديم توصمية بشمأن        اللجنة إن -5

 : ما يلي تشملقد عملية 
 

داخمل   ممن  أخوذاملم صيد املما بني  بشّكل يفّصل إتاحتها للفاوووتصنيفها بيانات للمصيد جبمع األعضاء  التزام •

 أخوذ من خارجها؛ املصيد املاملناطق االقتصادية اخلالصة و

األجهمزة  الدول وبالنسبة إىل تكاليف  سيسفر عن خط  مجع البياناتتنقيح أن  جبديةعضاء ألا ضرورة أن يعي •

 إلدارة مصايد األمساك والفاو.   اإلقليميةنظمات املاإلقليمية ملصايد األمساك مبا فيها 

المذي يقضمي بتنقميح خططهما جلممع البيانمات ممن أجمل تسمجيل املصميد املمأخوذ            دعم الفاو اللتزام األعضاء  •

داخل/خارا املناطق االقتصادية اخلالصة من خال إجراءات متعددة تؤدي إىل تعديل الحق على قاعدة بيانات 

همذه املعلوممات، وسميكون دور جمموعمة العممل املعنيمة بتنسميق         تلقمي ممن أجمل   العماملي  املصميد  نتاا إل الفاو

 اإلحصاءات اخلاصة مبصايد األمساك العامل الرئيسي على هذا الصعيد. 

إلدارة مصمايد األمسماك    اإلقليميةاملنظمات األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك مبا فيها ز التعاون بني الفاو ويتعز •

 .يت تكون عادة يف وضع أفضل لرعاية مجع بيانات املصيدال

 

الشمفافية   ممارسمة  دعوة عاممة إىل بم  يكمون مصمحوباً  أن قاعدة بيانات الفاو إلنتاا املصيد العاملي  تطبيقبوسع و -6

ودون تنظيم واألدوات ممن قبيمل    إباغمكافحة الصيد غري القانوني دون  فيما خ  األمساك مصايدالكاملة حول أنشطة 

 اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القمانوني دون إبماغ ودون تنظميم وردعمه والقضماء عليمه       االتفاق بشأن التدابري

اليت  تطلب إىل الدول مجع وإتاحمة إحصماءات للمصميد تتسمم حبسمن توقيتهما       و (،يناءبشأن إجراءات دولة امل تفاق)اال

 .إلدارة مصايد األمساك اإلقليميةثوقيتها وتفصيلها حبسب معايري تضعها الفاو واملنظمات واكتماهلا ومو

 

 اعتبارات عملية بشأن االقرتا . 2يقدم املرفق و -7
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األمم  يةاتفاق تتضّمنه ما تنفيذ اتفاق بشأن 2016لعام  املؤمتر االستعراضي املستأنفاستنتاهات  - 1املرفق 

 السمكية األرصدة حفظ وإدارة بشأن أحكام من 1982 ديسمرب/األول كانون 10 املؤرخة البحار لقانون املتحدة

 االرحتال الكثرية السمكية واألرصدة املناطق املتداخلة

 

 مجع البيانات ومشاركة املعلومات   -9

 

حتسني مجع وتقاسم البيانات حول املصيد مبا فيه ]البيانات على مستوى العمليات[ املصيد العرضمي واملصميد    ()أ

املرجتع وتقييمات األرصدة فضًا عمن املعلوممات االقتصمادية واالجتماعيمة ذات الصملة، ممع األخمذ يف االعتبمار شمرو           

الوقمت املناسمب عناصمر أساسمية للصمون واإلدارة الفعمالني       السرية، والتسليم بأن مجع البيانات وجتميعها وحتليلها يف 

 لمرصدة السمكية متداخلة املناطق وكثرية االرحتال. 
 
فهم أسباق قلة تقديم بيانات حسنة التوقيمت وكاملمة    حتسني []زيادة االمتثال مبا يف ذلك من خال التحسني ق()

ضمرورة[ حمني تتصمل همذه الصمعوبات      وافز ]وعنمد ال ودقيقة، ووضع طرق لتخطي هذه الصعوبات من خال استخدام ح

بناء القدرات مع النظر أيضًا يف تطبيق عقوبات وغريهما ممن إجمراءات االمتثمال )مثمل "منمع        على مستوى حتياجاتالاب

( مع مراعاة املتطلبات اخلاصة للبلمدان الناميمة والتسمليم بشمرو  السمرية يف القمانون       "الصيد يف حال عدم تقديم البيانات

 لوطين.[ا
 
]تعزيز إجراءات االمتثال لتقديم البيانات بشكل كامل ويف الوقت املناسب ووضع طرق لتخطي تلك الصمعوبات   ا()

 مع مراعاة املتطلبات اخلاصة للبلدان النامية والتسليم بشرو  السرية يف القانون الوطين.[
 
جلمع البيانات حول املصميد وجهمود الصميد    حتسني التعاون ووضع معايري أو متطلبات موحدة، قدر اإلمكان،  د()

 . األمساك مصايددة للجمع املستقل للبيانات حول وتقامسها من أجل النظر يف أدوات جدي
 
إلدارة  اإلقليميمة التسليم بأهمية صندوق املساعدة اخلاص باجلزء السابع واملساعدة املالية والتقنية من املنظممات   (مه)

واالمتثال لالتزامات املتعلقة جبمع  األمساك مصايدبلدان النامية على املشاركة يف ز قدرة الوتدابري تعزي ،مصايد األمساك

 البيانات وتقاسم املعلومات. 

 

ملصايد األمساك  اإلحصائيةمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وقاعدة البيانات  الرتتيبات اليت اختذتاا -10

 يف العامل

 

 تليب ]الدول األطراف[ التزاماتها فيما خ  مجع وتقديم البيانات واملعلومات عن مصايد األمساك إىل املنظمة  أ()
 
ضممن الواليمة   الواقعمة   األمسماك  مصمايد واملعلومات ونشمرها للفماو بشمأن     تنظر يف طرق لتحسني مجع البيانات ق()

    طين."، مع التسليم بشرو  السرية يف القانون الوالوطنية وخارجها
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 بشكل منفصل عن املصيد بالغاعتبارات عملية بشأن اقرتاح الفاو عن اإل - 2املرفق 

 داخل املناطق االقتصادية اخلالصة وخارهاا
 

 قاعدة بيانات الفاو إلنتاج املصيد العاملي -ألف

 

من دستور املنظممة الميت تسمتدعي     1كما تن  عليها املادة تلبية وظيفة املنظمة اإلحصائي لبرنامج الفاو  أنشئ -1

قاعمدة  وحتتموي   3أن " تتوىل املنظمة مجع املعلومات املتعّلقة بالتغذية واألغذية والزراعمة وحتليلمها وتفسمريها ونشمرها."    

املنماطق الرئيسمية   و األنوا املناطق وأو إحصاءات عن إنتاا املصيد حبسب البلدان على بيانات الفاو إلنتاا املصيد العاملي 

األممن  حتقيمق  وتربية األحياء املائية يف  األمساك مصايدمساهمة رصد ، وإنها ُتستخدم لاليت حددتها الفاو لصيد األمساك

 اتها بشمأن مصمايد  ءإحصما أال يعيق أي تطمّور يف   لفاوأن تضمن امن الضروري و .واملعايري االجتماعية االقتصاديةالغذائي 

   .1950حتليل االجتاهات بالنسبة إىل البيانات اليت تعود لعام  مواصلة األمساك

 

البيانمات  وشمكل  وتقع مسؤولية مجع املعلومات عن املصيد وموقعها اجلغرايف وإتاحتها إىل جانب حتديمد نمو     -2

بحمار( علمى عماتق دول    الواجب مجعها وتبادهلا )أي املصيد من املناطق االقتصادية اخلالصة مقابل املصيد ممن أعمالي ال  

اخلماص  األمم املتحدة العلم بشكل أساسي. وبهدف تنفيذ التوصية الصادرة عن املؤمتر االستعراضي امُلستأنف بشأن اتفاق 

أعالي البحار، يتعّين على أعضاء الفماو  من للتمييز بني املصيد القادم من املناطق االقتصادية اخلالصة و باألرصدة السمكية

ة بشكل مجاعي، وعن طريق جلنة مصايد األمساك، جبمع هذه املعلومات وتوفري التوجيهات حول نمو   أن يكّلفوا املنظم

 وشكل البيانات الواجب على الدول مجعها ألغراض إدارة األرصدة السمكية ومصمايد األمسماك وحتديمد شمرو  الوصمول     

 إىل هذه البيانات واستخدامها.

 

 األممم املتحمدة اخلماص باألرصمدة السممكية      اتفماق واملتّصلة بمأغراض    إن بيانات املصيد املصنفة حبسب األنوا -3

 حمددتها الفماو،   حبسب املنماطق الرئيسمية لصميد األمسماك الميت     يف قاعدة بيانات الفاو، ولو أنها موزعة حاليًا موجودة 

ىل يبقمى مسمتندًا إ  أيضًا. ينبغي لتجميمع اإلحصماءات العامليمة أن     تقسيمات إحصائيةبناء على توز  ويف بعض احلاالت 

على مناذا مبنية على افرتاضات غري قابلة لإلثبات فيمما خم     وليا بشكل رئيسي، لماملصيد الذي تبلع عنه دول الع

 توزيع املصيد.  

  

                                        
مصايد األمساك واملنتجات البحرية والغابات واملنتجات  مبا فيها من دستور املنظمة، يتضمن مصطلح "الزراعة" ومشتقاته 1متاشيًا مع املادة   3

 احلرجية األساسية.
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 ز بني املصيدنات متّياقاعدة بي اليت تتطلبوالسياسات ب اخلاصة دهدا األ -باء

 خارهااوداخل املناطق االقتصادية اخلالصة 

 

 يرتكز تركيب قاعدة بيانات )مبا يف ذلك الشرو  والشكل( ومما إذا كمان ممن الضمروري تغميري همذا الرتكيمب،        -4

على اهلدف )األهداف( من قاعدة البيانات. وميكن أن تتخمذ األهمداف واإلشمارات املمكنمة يف جممال السياسمات بشمأن        

كيبتهما ممن أجمل التمييمز بمني املصميد داخمل املنماطق         وترقاعدة بيانات الفاو إلنتماا املصميد العماملي    احلاجة إىل تغيري 

 االقتصادية اخلالصة وخارجها الشكل التالي:

 

فيمما خم  األرصمدة املعنيمة، تنظمر      ف ،تقييم األرصدة: قد ال يشكل ذلك م رًا معقواًل لتعديل قاعدة البيانمات  -5

بغمض   تلمك التقييممات   انمات املطلوبمة، وتنفمذ   التقييمات احلالية بالدرجة األوىل يف حدود األرصدة من أجل جتميع البي

 النظر عما إذا كان املصيد داخل املناطق االقتصادية اخلالصة أو خارجها. 
 
ورصممد  املعنيممة( لمنمموا  نظممام احلصمم تقيمميم إجممراءات اإلدارة ا ممددة )مثممل  إن: األمسمماك مصممايدإدارة  -6

 يف أعممالي البحممار.وأن يممتم التمييممز بمني املصمميد يف كممل منطقمة اقتصممادية خالصممة حممددة    يسممتوجب حقمًا  فعاليتهما،  

خمذ املصميد   ة اخلالصمة الميت أُ  يف هذه احلالة سوف حتتاا قاعدة البيانات إىل عامل تعريف  م  املنطقمة االقتصمادي   و

 مثمل نمو  معمدات الصميد     ميكن حتقيق همذا اهلمدف علمى أفضمل وجمه يف حمال مت تنماول أبعماد إضمافية           ًاوأيض منها.

 عملية رفع التقارير. يف

 

 املنماطق االقتصمادية اخلالصمة    يفكميمة املصميد    تكوين فكرة عن إن: األمساك صايدصنع السياسات اخلاصة مب -7

إلدارة مصمايد   اإلقليميمة حتت اختصاص املنظممات  هذه املناطق أعالي البحار، سواء أكانت  يف صيداملأو نسبتها مقارنة ب

 ؛يبلمع عمن التقمدم   أن ة ويم واليمات اإلدار الحيدد إىل أية درجة تقع األنوا  )أو ال تقع( حتمت   ميكن أنأم ال،  اكاألمس

تلمك األهمداف    فيمما خم   وأن يساعد يف تقييم تأثريات اإلجراءات اإلدارية ا ددة املتخذة يف أعالي البحار.  أو ميكن

البيانات يف أي من املناطق االقتصمادية اخلالصمة قمد مت الصميد،      ةقاعدن حتدد ال ضرورة ألاخلاصة بالسياسات العامة، 

 بماغ داخل/خمارا املنماطق االقتصمادية اخلالصمة، باإلضمافة إىل اإل      موجودًاسجل ما إذا كان موقع املصيد نبل يكفي أن 

ولعل الدراسمات   ،اكملصايد األمس اإلقليميةمن خال مناطق الصيد الرئيسية للفاو أو الشعب اجلغرافية لمجهزة  احلالي

 كذلك.  تفي بالغرضالعملية اليت جترى ملرة واحدة واليت تنفذ على فرتات منتظمة قد 

 

 والتكاليفذات الصلة العملية واإلهراءات حملة عامة عن االعتبارات  -هيم

 

األبعماد  جتممع إحصماءات املصميد بنماء علمى      احلاليمة  قاعدة بيانات الفاو إلنتاا املصميد العماملي   إن  -املفهوم  -8

يشار إىل إنتاا املصايد الطبيعية كمصيد إمسي مسمتمد  و ئيسية للفاو ودولة العلم والسنة.: األنوا  ومناطق الصيد الرالتالية

تعريفات جمموعة العممل املعنيمة بتنسميق اإلحصماءات     نظر ا) احلي نإىل مكافئ من الوز املصيد حمواًل عمليات إنزالمن 

ملصايد األمساك لديها قاعمدات بيانمات إقليميمة     اإلقليميةكما أن الفاو أو غريها من األجهزة  .(اخلاصة مبصايد األمساك

http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/B/en
http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/B/en
http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/B/en
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ملصمايد   اإلقليميمة جغرافية تؤيمدها األجهمزة    حبسب تقسيمات فرعيةتتمتع بدقة جغرافية أعلى يتم فيها جتميع املصيد 

مناطق الصيد حبسب جمموعمة العممل املعنيمة بتنسميق اإلحصماءات اخلاصمة مبصمايد األمسماك،         نظر ااألمساك املعنية )

بعدًا إضافيًا يشري إىل ما إذا كان املصيد املبلع عنه املصيد العاملي  قاعدة بيانات الفاو إلنتااتتضمن (. اإلحصائيةللغايات 

 وحيثمممما توجمممد قاعمممدات بيانمممات إقليميمممة اخلالصمممة" أم يف "أعمممالي البحمممار". "مممن ضممممن املنطقمممة االقتصمممادية 

ميمع بيانمات   ذات تقسيمات فرعية مطابقة هلذا الشر ، يتمثل جتميع قاعدة البيانات العاملية للفاو ببساطة يف عملية جت

الفماو   إباغيف املناطق الرئيسية للفاو حيث ال توجد تقسميمات فرعيمة جغرافيمة )مائممة(، تقموم دول العلمم بم       وبسيطة. 

 خارجها.    املنطقة االقتصادية اخلالصة وأيه      صيدمباإلشارة إىل أي  يقضي إضايف مباشرة مع شر 

 

يف املطلوبة للنظر يف الوقائع التالية: باعتبارها من األهداف األوليمة،  اجلوانب العملية للتنفيذ والتكال -وقائع  -9

متداخلمة   االرحتمال وإمما كأمسماك   نو  على أنه قد اصطيد يف أعالي البحار إمما كأمسماك كمثرية     200مت حتديد حوالي 

املكونة من األنوا  كثرية  األرصدة السمكية كثرية االرحتال وهي تتضمن أعالي البحار.موارد مسكية أخرى يف كاملناطق أو 

 ورهنماً  واألنموا  القاعيمة يف أعمماق البحمار.     األممم املتحمدة لقمانون البحمار     باتفاقية 1 امللحقاالرحتال حبسب ما ترد يف 

داخل املنماطق االقتصمادية    من املعروف عنها أنها تتوز اسرتاتيجية التنفيذ املطبقة، قد يعين هذا األنوا  األخرى اليت ب

رصدها كلمها   إال أنه مل يتماألمساك إلدارة مصايد  اإلقليميةاخلالصة. وهي تكون مشمولة عادة بواليات الرصد للمنظمات 

 ،مجيعهما  المدول  م    توصمية اتفماق األممم املتحمدة بشمأن األرصمدة السممكية       وعلى الرغم ممن أن   بنجا  حتى اآلن.

 تسممح للسمفن مبمارسمة الصميد    و العميقمة يف امليماه  متمارس الصميد    لمةً دو 70فإن جهود التنفيذ احلقيقية خت  حموالي  

متارس الصميد  ملناطق االقتصادية اخلالصة للدول األخرى واليت يقدر عدد سفنها املبلع عنها اليت يف أعالي البحار أو يف ا

املصيد داخل املناطق  النطاقصغرية ال األمساك صايد  عادة مل صوعلى أقل تقدير.  سفينة 25 000 بم لعميقةيف املياه ا

 املياه الدولية أصبحت اآلن جمهزة دائممًا بنظمام لرصمد    االقتصادية اخلالصة، واألساطيل الصناعية اليت متارس الصيد يف

ما يعين عدم وجود أي عائق حقيقي عمليًا لتحديمد موقمع مصميدها بالصمورة الصمحيحة.       السفن ونظم لسجات السفن،

 لكمي تمتمكن  ساطيل شبه الصناعية اليت ال تزال غمري ممزودة بنظمام لرصمد السمفن      ولكن هناك عدد كبري من السفن يف األ

عن مناطقها االقتصادية اخلالصة. وعادة ليا ممكنمًا التأكمد ممن منطقمة عمليمات تلمك        ممارسة عمليات الصيد بعيدًا من

إلدارة مصايد األمساك وبالتالي فمإن التحصمي     اإلقليميةات املنظمات اتفاقالسفن، ال سيما لدول العلم غري األطراف يف 

 املكاني للمصيد يكون حمفوفًا بقلة اليقني.   

 

إلدارة مصمايد   اإلقليميمة املنظممات  األجهزة اإلقليمية ملصمايد األمساك/ على الدعم املقدم من الفاو و - إطار الدعم -10

 املؤمتر االستعراضي امُلستأنف اخلاصة باتفماق األممم املتحمدة بشمأن األرصمدة السممكية       ةوالرامي إىل تنفيذ توصياألمساك 

جمموعة العممل املعنيمة   ُيقّدم عن طريق أن  ،االقتصادية اخلالصة ويف أعالي البحار أن ميّيز بني املصيد من داخل املناطق

وينبغمي  . بدور يف هذا ا ال جلنة مصايد األمساكجيب أن تكّلفها بتنسيق اإلحصاءات اخلاصة مبصايد األمساك اليت 

صماءات اخلاصمة مبصمايد األمسماك     موعة العمل املعنيمة بتنسميق اإلح  أن ينعكا هذا الدور يف االختصاصات املنّقحة  

عة عمل خمصصمة  اإلضافة إىل العمل االعتيادي  موعة العمل قد يستوجب ذلك عمليًا إقامة جمموحبسب االقتضاء. وب

 املواضيع التالية:   تنظر يفوسيكون على جمموعة العمل أن  .يف الفاو تضم األعضاءقد 
 

http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/H/en
http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/H/en
http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/H/en
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/annex1.htm
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حصاءات الحقمًا داخل/خمارا املنماطق االقتصمادية اخلالصمة      إلأهداف التنفيذ ومراحله الرئيسية من أجل نشر ا •

 كبيانات عن اإلنتاا 

 اجلغمرايف مبما يف ذلمك األمماكن الميت ال تكمون       بماغ خطمو  توجيهيمة لإل   وإصمدار مناطق الفماو   إعادة النظر يف •

 فيها املناطق االقتصادية اخلالصة حمددة بوضو  

   ما هو مناسبالتعديات حبسب  استعراض قائمة باألنوا  املعنية واقرتا  •

  باغاستعراض أقسام األساطيل املعنية واخليارات لتمكني اإل •

تقمديم  احلاجمة إىل  علمى  مثًا إلدارة مصايد األمساك يف خط  اجلمع )قد ينطوي ذلك  اإلقليميةأدوار املنظمات  •

 بروتوكوالت حمددة لتقاسم البيانات( إىل وضع بيانات بشأن أنوا  أخرى أو 

 االستثناءات اليت تستوجب شروطًا للسرية   •

 جوانب تقييم التكاليف   •

 

 نمة مصمايد األمسمماك  جل توجيهمات التكماليف: يقمدم تقيميم للتكماليف اإلمجاليممة وشمرو  التمويمل بنماء علممى         -11

 جيب أن تنظم هيكلية التكاليف حبسب البعدين الواردين يف اجلدول أدناه:   و يف هذا الشأن.
 

 اإلجراءات

 املستويات

 التنفيذ إطار الدعم

قممدرات األسمماطيل: القممدرة الفعليممة لكافممة   العمل املخصصة  جمموعاتاجتماعات حضور  األعضاء

المذي   بماغ علمى اإل  املعنية أقسام األساطيل

بني مصيد أعالي البحار ومصيد املناطق  مييز

االقتصادية اخلالصة )التنفيذ املناسب لنظمام  

 رصد السفن وِسجات السفن(  

مممن أجممل تنفيممذ هيكليممة   السمملطات إبمماغ

 واألطممر)املسممائل العمليممة  بمماغجديممدة لإل

 الزمنية وبناء القدرات(. 

األجهزة اإلقليمية ملصايد 

 األمسمممماك/ املنظمممممات

إلدارة مصممايد  اإلقليميممة

 األمساك 

جيممب اعتبممار التعممديات يف تممدفق العمممل   حضور جمموعات العمل املخصصة

 ًاوجمزء  أمرا اعتياديًااملعلومات وأدوات نشر 

 من أنشطة ال نامج العادي.  

تنسيق إجراءات خمصصة حتت إشراف جمموعمة   الفاو  

العمل املعنية بتنسيق اإلحصاءات اخلاصة مبصايد 

 األمساك
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عمل خمصصة، مبما   موعاتاجتماعات  تنظيم 

ملسماعدتها  المدول الناميمة   إىل دعم تقمديم الم  يشمل 

 السفر  على

 دوالر أمريكي(  150 000)

 

دورات جلنمة  املقبلة الفاصملة بمني    ة خال الفرتةالتمويلي واملساعدةذات الصلة  إطار الدعمجيب درس تكاليف  

بمني املصميد داخمل املنماطق االقتصمادية اخلالصمة       بالتوصمية الراميمة إىل التمييمز    يف حال قمررت املضمي    األمساك مصايد

 خارجها.  و

 

فيها لدى المدورة املقبلمة للجنمة     نة بتكاليف من أجل النظررتميكن تقديم خطة عمل مفصلة مقالتنفيذ:  غايات -12

 بماغ سمنوات ممع اإل   5ميكن إطاق نسخة أوىل عن قاعمدة البيانمات بعمد     ،كمثال على غايات التنفيذ ؛األمساك مصايد

 سنوات.  8املعنية، على أن يتم التنفيذ الكامل بعد  األمساك مصايد يالواجب عن ثلث

 


