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  وهي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
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A 

 جلنة مصايد األمساك

 الدورة الثانية والثالثون

 2016يوليو/ متوز  15-11روما، 

نص صك دولي ملزم قانونًا يف إطار اتفاقية بشأن عناصر مشروع األغذية والزراعة عمل منظمة 

األمم املتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق 

 لوطنية واستغالله على حنو مستدامالوالية ا

  

 موجز
 

 .COFI/2016/8من الوثيقة  12املشار إليه يف الفقرة  1توّفر هذه الوثيقة امللحق  

 اإلجراءات امُلقرتح اختاذها من قبل اللجنة

 

 :مدعوة إىل اللجنة إن 
 

  واملنظماات   (الفاو) والزراعة منظمة األغذية تناول وتقديم التوجيهات بشأن أفكار وخيارات ممكنة حول مشاركة

اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك يف اللجنة التحضريية املقبلة حول صون التنوع البيولوجي البحار  واساتخدامه   

على حنو مستدام يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية؛ فضاًل عان تقاديم وثيقاة معلوماات إىل رئاي       

 خياارات  جمموعاة "شطة احلالياة والتاداعيات املمكناة لكال عنصار مان عناصار        اللجنة التحضريية تتناول األن

 مبصايد األمساك. اخلاصة" بشأن الصكوك واملؤسسات 2011
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 مذكرة جانبية للدورة الثانية والثالثني للجنة مصايد األمساك
 

دولي ملزم قانونا  وضع صكالصادر عن اجلمعية العامة:  69/292اللجنة التحضريية املنشأة مبوجب القرار 

خارج  البحار بشأن حفظ التنوع البيولـوجي البحـري يف املنـاطق الواقعـة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون

 نطاق الوالية الوطنية واستغالله على حنو مستدام

 

 عاامالً  ًافريقا أت وأنشا  59/24، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحادة القارار   2004يف نوفمرب/تشرين الثاني  1-1

حفا  التناوع البيولاوجي البحار      إلجراء دراسة جدوى التفاق تنفيذ خاص مبسائل غري رمسي مفتوح العضوية  ًاخمصص

 يف املناطق الواقعة خارج نطااق الوالياة الوطنياة واساتخدامه علاى حناو مساتدام. واتفاق الفرياق العامال علاى جمموعاة            

صاون التناو ع   لوضاع اتفااق تنفياذ  بشاأن      2015الصاادرة يف يونياو/حزيران    69/292من التوصيات الواردة يف القارار  

واستخدامه على حنو مستدام. وُعقادت الادورة األوىل    يف املنااطق الواقعاة خارج نطاق الوالية الوطنيةالبيولوجي البحر  

 الفارتة  دورتها الثانياة يف  ، يف حني سوف تعقد2016أبريل/نيسان  8إىل  مارس/آذار 28 من الفرتة للجنة التحضريية يف

 .2016يلول أسبتمرب/ 9 إىل أغسط /آب 26 من

 

" الا  جارى يديادها يف ملحاق     2011"سلة خيارات يف وسوف تنظر اللجنة التحضريية يف العناصر األربعة  1-2

اذ تدابري من قبيال  اجلينية البحرية، مبا يشمل املسائل املتعلقة بتقاسم املنافع، واخت املوارد، وخباصة: 66/231القرار 

 وبناء القدرات ونقل التكنولوجياا  ، وتقييمات األثر البيئي،احملميةأدوات اإلدارة لكل منطقة، مبا فيها املناطق البحرية 

أبريل/نيسان  8 إىل مارس/آذار 28 الفرتة من البحرية. وخالل الدورة األوىل للجنة التحضريية ال  ُعقدت يف نيويورك يف

توجيهية، ويف العناصر  ئلجنة يف نطاق صك دولي ملزم قانونًا وعالقته بصكوك أخرى، ويف ُنهج ومباد، نظرت ال2016

". وأم ا يف الدورة الثانية للجنة التحضريية، فمن املتوقاع أن تتقادم الادول يف املناقشاات     2011"سلة خيارات يف األربعة 

 عناصر األربعة الرئيسية فيه.بشأن هدف االتفاق التنفيذ  ونطاقه ومبادئه التوجيهية وال

 

يف املنااطق الواقعاة خارج نطاق الوالية صون التنو ع البيولوجي البحر  وقد يؤثر نطاق املناقشات اجلارية بشأن  1-3

يف املناااطق الواقعااة خاارج نطااق الوالياة      واستخدامه على حنو مستدام علاى اإلدارة العاملياة ملصاايد األمسااك      الوطنية

ولذا قد ترغب جلنة مصايد األمسااك، بوصافها    ،ما أن مصايد األمساك متثل بندًا يتكرر نقاشه يف املفاوضات، كالوطنية

املنتدى العاملي الوحيد الذ  يعاجل قضايا تتصل مبصاايد األمسااك وتربياة األحيااء املائياة، يف إياالء اهتماام للتطاورات         

 احلاصلة يف هذه العملية اهلامة.
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 صك دولي ملزم قانونا يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانونلتصل بعناصر مشروع نّص عمل الفاو يف ما ي

 خارج نطاق الوالية البحار بشأن حفظ التنوع البيولـوجي البحـري يف املنـاطق الواقعـة

 الوطنية واستغالله على حنو مستدام

 

 حملة عامة -اًلأّو

 

 باأن االساتخدام املساتدام للماوارد البحرياة احلياة وصاونها       )الفااو(  ة تقر  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحد -1

يف حميطات العامل، مبا يف ذلك األرصدة السمكية واألنواع املتصلة بها، يشكل أولوية. ويف سياق مصايد األمساك، تعمال  

الوقت ذاته وتسه ل  ملزمة وطوعية يف ري وضع وتنفيذ آليات وصكوك دوليةآخرين لتيس أصحاب مصلحةالفاو مع الدول و

وجتمع وتنشر وتتقاسم املعارف واملمارسات اجليدة لالستخدام املستدام وصون املوارد  األدوات وتوّفر املشورة الفنية صياغة

 .للمنااطق الواقعاة خارج نطاق الوالية الوطنيةالبحرية احلي ة ، مبا يف 

 

واالجتماعية واالقتصادية املتصلة  العلمية والتكنولوجيةتعزيز البحوث يف ومبوجب دستورها، تتمثل والية الفاو  -2

 ، وحيثما يكاون ذلاك مناسابًا، التوصاية باختااذ إجاراءات وطنياة ودولياة        1(اخلامسةو األوىلمبصايد األمساك )املادتان 

كنولوجياا  م والتوالسنوات، ُطلب إىل املنظمة إجراء عادة أنشاطة بهادف تشاجيع االرتقااء باالعل       على مرِّيف هذا الصدد. و

 لصون املوارد الطبيعية واستخدامها على حنو مستدام وتعزيز اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية املتصلة بها.

 

وتتعاون املنظمة مع شركاء متعددين من خالل عملها املعيار  والربامج أو املشاريع املمو لة من خاارج امليزانياة،    -3

لرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصاايد األمسااك، وغريهاا مان األجهازة اإلقليمياة ملصاايد        لتوفري الدعم للدول، واملنظمات أو ا

آخرين، من أجل بناء قدرات الدول والقادرات اإلقليمياة علاى معاجلاة      أصحاب مصلحةاألمساك وأعضائها، إضافًة إىل 

واساتخدامه علاى حناو     لوالية الوطنياة يف املنااطق الواقعاة خارج نطاق االقضايا املتصلة بصون التنو ع البيولوجي البحر  

 مستدام، ووضع حلول فعالة هلا، وتعزيز االستخدام املستدام للموارد البحرية احلي ة يف هذا الصدد. 

 

 املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك هي منظمات حكومية دولية معرتف بها صاراحًة مبوجاب   -4

الا  تتعااون الادول     1995ألرصدة السامكية لعاام   لواتفاق األمم املتحدة  1982لبحار لعام قانون ال اتفاقية األمم املتحدة

 وغريهااا ماان الكيانااات ماان خالهلمااا يف وضااع وتنفيااذ تاادابري لصااون وإدارة مصااايد األمساااك والقضااايا املتصاالة بهااا، 

يف املناااطق  ة مصايد األمسااك هاو   من بني أمور أخرى. كما أن جمال اختصاص معظم املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدار

 ، رغم أن بعضها يشمل املناطق االقتصادية اخلالصة.الواقعاة خارج نطاق الوالية الوطنية

 

                                        
 http://www.fao.org/3/a-mp046a.pdf. اجلزء األول واجلزء الثاني. 2015نظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  ملالنصوص األساسية   1
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بشكل متزايد بأن تعزيز حوكمة مصايد األمساك املشرتكة يتحقق على النحو األفضال   الدولي اجملتمع ولقد أّقر -5

العاامل،   حاول  2جهاااًا إقليمياًا ملصاايد األمسااك     50يد األمسااك. ويوجاد   من خالل توطيد دور األجهزة اإلقليمية ملصاا 

. غاري أن املنظمات/الرتتيباات اإلقليمياة إلدارة مصاايد األمسااك، بوصافها       هابدور استشار  إااء أعضاائ  نصفهايضطلع 

 ماا ميّكان أعضااءها    اتوالقادر التنظيمياة  صايد األمساك، متلك من الوالياة  األجهزة اإلقليمية ملجمموعة هامة تتفرع عن 

يف املائاة مان هاذه     30من اعتماد تدابري ملزمة للصون واإلدارة مستندة إىل أفضل األدلة العلمياة. إضاافًة إىل ذلاك، فا ن     

ساواء( يتمتاع   حٍد يمية إلدارة مصايد األمساك على األجهزة اإلقليمية )األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك واملنظمات اإلقل

 صايد األمساك.مب اخلاصةية األحياء املائية، إم ا بصورة حصرية أو إىل جانب واليتها بوالية يف ترب

 

" الا  جاارى  2011خياارات   جمموعااة"يف ومان املفارتأ أن تنظار اللجنااة التحضاريية يف العناصار األربعاة        -6

املتعلقاة بتقاسام املناافع،     البحرياة، مباا يشامل املساائل     الوراثية املوارد، وال سيما: 66/231يديدها يف ملحق القرار 

وبنااء   ، وتقييماات األثار البيئاي،   احملمياة واختاذ تدابري من قبيل أدوات اإلدارة لكل منطقة، مبا فيها املناطق البحرية 

 ". وياوّفر 2011خياارات   جمموعاة البحرية. وهناك عدد من األنشطة اجلارياة للفااو تعااجل "    كنولوجياتالقدرات ونقل ال

يف املناااطق الواقعااة   عامة عن بعض هذه األنشطة. وأم ا امللحق هلذا املوجز فيشري إىل أمثلة عن التنفياذ   هذا املوجز حملًة

من خالل املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك. يف حني أن هاذا املاوجز غاري     خارج نطاق الوالية الوطنية

املناااطق الواقعااة خاارج نطااق الوالياة       بشأنوى املبادرات احلالية تفصيلي، فهو معد  إلطالع املندوبني على نطاق وحمت

 ، وال  تعاجل قضايا ذات الصلة بالنسبة إىل اللجنة التحضريية.الوطنية

 

 "2011خيارات  جموعةأنشطة الفاو ذات الصلة "مب -ثانيًا
 

 املوارد الوراثية البحرية )مبا يف ذلك املسائل املتصلة بتقاسم املنافع( -ألف

 

توّفر الفاو، بوصفها منظمة لألمم املتحدة تعمل يف جمال مصايد األمسااك والتناوع البيولاوجي واملاوارد الوراثياة       -7

لألغذية والزراعة، معلومات عاملية عن املوارد البيولوجية البحرية مان قبيال األمسااك واسات الهلا )مثال حالاة مصاايد        

2014عام األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل ل
 (،4، واساتعراأ حالاة ماوارد مصاايد األمسااك البحرياة يف العاامل       3

 وعن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 

                                        
2  http://www.fao.org/fishery/rfb/en 
-http://www.fao.org/3/d1eaa9a1-5a71) 223. روما. ص 2014 حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل لعام. 2014الفاو.   3

4e42-86c0-f2111f07de16/i3720e.pdf) 
ملصاايد األمسااك وتربياة األحيااء املائياة يف الفااو. روماا، الفااو.          569. الوثيقة الفنية رقم املاستعراأ حالة املوارد السمكية البحرية يف العالفاو.   4

 (.http://www.fao.org/docrep/015/i2389e/i2389e.pdf. )334. الصفحة 2011
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. فاملادة 2011ويت سم تعريف "املوارد الوراثية البحرية" بأهمية حمورية بالنسبة إىل هذا املكو ن يف سلة خيارات  -8

 وارد الوراثياة" بأنهاا "ماواد وراثياة هلاا قيماة فعلياة أو حمتملاة" يف حاني         تعر ف "املا  5اتفاقية التنو ع البيولوجيمن  2

أن "املواد الوراثية" تعين أية مواد ذات أصل نبااتي أو حياواني أو جرثاومي أو أ  أصال آخار يتاو  علاى وحادات         

البحرية" املتأتية من املاوارد   "املوارد الوراثية اهلام متييزوراثية وظيفية. ونظرًا إىل التداخل احملتمل بني التعريفني، من 

البيولوجية األوسع نطاقًا بشكل واضح، مع اإلشارة إىل أن "املوارد البيولوجية البحرية" ُتساتخدم عاماة يف ساياق واساع     

 القائماة  مبا يف ذلك يف سياق مصاايد األمسااك. كماا أن ماوارد مصاايد األمسااك البحرياة ختضاع ألنظماة اإلدارة          -جدًا

مان خاالل خطاإل اإلدارة القطاعياة واألجهازة اإلقليمياة. وتساتخدم         واقعااة خاارج نطااق الوالياة الوطنياة     يف املنااطق ال

 املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك تعريفات واسعة "ملوارد مصايد األمساك".
 

"موارد مصايد األمساك"  اهلادئ دارة مصايد األمساك يف جنوب احمليإلإل املنظمة اإلقليميةمثاًل، تعر ف اتفاقية  -أ

بأنها: )و(... مجيع األمساك ضمن املنطقة املشمولة باالتفاقية مبا يف ذلك: الرخوياات؛ والقشاريات؛ وغريهاا    

( األناواع  2( األناواع املتوطناة...؛ )  1من املوارد البحرية احلي ة حسابما قاد تقارره اهليئاة؛ إااا باساتثناء: )      

( األنااواع النهرياة ومسااك الصااوب  3؛ )1982التفاقيااة عاام   األول ردة يف امللحاق املهااجرة إىل حااد  بعياد الااوا  

 والزواحف وطيور البحر..." ( الثدييات البحرية4البحر ؛ و)
 

 "املااوارد البحريااة احليااة تعريفااًا أوسااع نطاقااًا: أنتاركتيكااااملااوارد البحريااة احليااة يف  جلنااة حفاا  وتطبٌّااق  -ب

زعنفية والرخويات والقشريات ومجياع األناواع األخارى مان الكائناات الدقيقاة       تعين األمساك ال أنتاركتيكايف 

 ".أنتاركتيكااحلية، مبا يف ذلك الطيور املتواجدة جنوب منطقة تالقي 

 

ويف إطار واليتها بشأن التنوع البيولوجي واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ف ن الفااو يف صادد إعاداد التقريار      -9

اهليئاة احلكومياة    6مل. وجيار  إعاداد التقريار بتوجياه    املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعاة يف العاا   األول عن حالة

، وساوف يتضامن   8بالتنسيق مع جلنة مصايد األمساك التابعة للفاو 7الدولية للفاو بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 األحيااء املائياة يف الفااو جتميعهاا وتوحيادها. ويرّكاز نطااق املطبوعاة        تقارير قطرية توّلت إدارة مصايد األمساك وتربية 

على "األنواع املائية املستزرعة وأقاربها الربية ضمن الوالية الوطنية" إضافًة إىل أنواع املوارد الوراثية املائية اهلاماة وطنياا   

 9من املصايد الطبيعية ضمن حدود الوالية الوطنية."

                                        
5  https://www.cbd.int/ 
 2013أبريل/نيساااان  19-15ألغذياااة والزراعاااة.  مااان تقريااار الااادورة العادياااة الرابعاااة عشااارة هليئاااة املاااوارد الوراثياااة ل       75الفقااارة   6

(http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538a.pdf( الفقرة ،)من السياسة العاملية واملسائل التنظيمية 5 )  املعروضة على املؤمتر لكي ينظار

 (.http://www.fao.org/3/a-i3105a.pdf) 2012يوليو/متوا  13-9للجنة مصايد األمساك.  الثالثنييف الدورة فيها 
7  /http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-home/ar 
8  http://www.fao.org/fishery/about/cofi/ar 
مواصلة عملها من أجل إعداد التقرير "من املنظمة  احلكومية الدولية للفاو املعنية باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة طلبت اهليئة، 2013يف عام   9

إلقرار ن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل، مع احلرص على عدم تكرار أو يمل عمل وكاالت األمم املتحدة األخرى وااألول ع

اخلارجة عن على وجه خاص بالدور احملور  للجمعية العامة لألمم املتحدة يف معاجلة املسائل املتعلقة بصون التنوع البيولوجي يف املناطق البحرية 

وخصوصًا من خالل فريقها العامل املخصص غري الرمسي املفتوح باب العضوية لدراسة املسائل املتعلقة  حدود الوالية الوطنية واستخدامه املستدام
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احلكومية الدولية املخصصة املعنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعاة   الفنية العملواستعرضت جمموعة  -10

 مشروع التقرير. 2016يف دورتها األوىل ال  انعقدت يف يونيو/حزيران 

 

املاوارد   بشاأن  ويف ما يتعلق بأنظمة احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها، ميكن اعتبار املعاهدة الدولية -11

2001الصادرة عن الفاو يف عام  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
اوذجاًا ممكناًا للمناقشاات احلالياة حاول املنااطق        10

الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية. وتشكل هذه املعاهدة اتفاقًا دوليًا شاماًل يقر ، متشيًا مع اتفاقياة التناو ع البيولاوجي،    

املعاهادة بشاأن املاوارد     األطاراف يف  لدول على مواردها  الوراثية. ولدى ممارسة هاذا احلاق، اتفقات   باحلقوق السيادية ل

 :يتناول أربعة مستوياتالوراثية النباتية على إنشاء نظام متعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها 
 

 تبادل املعلومات؛ -أ

 نقل التكنولوجيا؛ -ب

 بناء القدرات؛   -ج

 قاسم املنافع الناشئة عن التسويق التجار .تو -د

 

، اتفقات  11وبالنسبة إىل املواد ال  تندرج يف إطار النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعهاا  -12

مان خاالل   األطراف املتعاقدة على اختاذ التدابري القانونية الضرورية وغريها من التدابري املالئمة لتوفري احلصاول امليس ار   

النظام املتعدد األطراف. ويد د املعاهدة األحكام والشروط ال  ميكان مبوجبهاا احلصاول علاى املاواد الاواردة يف النظاام        

الاذ    12عليها من خالل اتفاق موحد لنقل املاواد  احلصولاملتعدد األطراف وتقاسم منافعها الناشئة عن استخدامها. ويتم  

االتفاق من متلقي املواد مان النظاام املتعادد األطاراف الاذين يساو قون املاوارد         ويتطلبة. اعتمده اجلهاا الرئاسي للمعاهد

 املناافع الناشائة عان التساويق التجاار  ملنتجااتهم       تقاسام الوراثية النباتية ال  تدمج موادًا من النظام املتعدد األطاراف  

 الذ  أنشأه اجلهاا الرئاسي. 13مع صندوق تقاسم املنافع

 

 /تدابري اإلدارة لكل منطقة )مبا يف ذلك املناطق البحرية احملمية(أدوات -باء

 

 شاائعة تشكل تدابري اإلدارة لكل  منطقة، مبا يف ذلك يف املناطق الواقعة خاارج نطااق الوالياة الوطنياة، أدوات      -13

إضاافًة إىل املوائال   االستخدام إلدارة مصايد األمساك من أجل محاياة األرصادة السامكية املساتهدفة، وغاري املساتهدفة،       

غري املرغوب بها املتأتية عن عمليات صيد األمساك. ويف املنااطق   ثاراحملددة والنظم اإليكولوجية البحرية اهلشة، من اآل

                                                                                                                           

-CGRFAمن الوثيقة   76)الفقرة  بصون التنوع البيولوجي البحر  يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، ال  وضعتها اجلمعية العامة

14/13/Report.) 
10  http://www.planttreaty.org/content/texts-treaty-official-versions 
11  http://www.planttreaty.org/content/what-multilateral-system 
12  http://www.planttreaty.org/content/what-smta 
13  http://www.planttreaty.org/node/3072 
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قااد جاارى تنفيااذ أدوات اإلدارة لكاال  منطقااة بشااكل رئيسااي ماان خااالل     قعااة خااارج نطاااق الواليااة الوطنيااة،   الوا

 رة مصايد األمساك.املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدا

 

1995لصايد الرشايد لعاام    ا بشاأن  وترو ج مدونة السلوك -14
ات االعتباار  تراعاي  الا   اساتخدام تادابري اإلدارة   14

 وأوقاات  وقف صايد األمسااك يف منااطق   مثل  ، وتوصي باستخدام تدابري إدارةاخلاصة بالنظام اإليكولوجي األوسع نطاقًا

 ثال ولي  احلصر.، على سبيل املناطق خمصصةويف ممعينة 

 

عملياات  املكانياة و وبناًء عليه، لطاملا عملت الفاو على مبادأ استكشااف اجملموعاة الكاملاة مان تادابري اإلدارة        -15

 مبعنى أوسع نطاقًا يف ما يتعلق مبصايد األمسااك، ماع األخاذ يف االعتباار التعريفاات اإلقليمياة والوطنياة       إغالق املناطق 

التوجيهية التقنية للصيد الرشيد الصادرة عن الفااو بشاأن املنااطق البحرياة احملمياة       للخطوط 4رقم  امللحق التكميلييف 

 . 15ومصايد األمساك

 

ويف املنطقة الواقعاة خاارج نطااق الوالياة الوطنياة، اساُتخدمت التادابري لكال  منطقاة يف ساياق محاياة الانظم              -16

 .على حٍد سواء ة السمكية أو يف بعض مراحل حياتهااإليكولوجية البحرية اهلشة ويف مكافحة نفوق بعض األرصد

 

 كماا أن املنظمات/الرتتيبااات اإلقليميااة إلدارة مصااايد األمساااك الاا  تقضااي واليتهااا باا دارة مصااايد األمساااك  -17

نّفذت تدابري مكانية يكون مبوجبها استخدام بعض أنواع معدات الصايد، وخباصاة معادات مالمساة      16يف أعماق البحار

. كما أن قاعادة  17مقي دًا أو غري مسموح من أجل محاية املوائل القاعية من قبيل النظم اإليكولوجية البحرية اهلشةالقاع، 

، ال  وضعتها الفاو بالتعاون ماع املنظمات/الرتتيباات اإلقليمياة    18بيانات الفاو بشأن النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة

 (، تتضامن معلوماات  90)الفقارة   61/105عياة العاماة لألمام املتحادة رقام      إلدارة مصايد األمساك اساتجابًة لقارار اجلم  

الانظم.   هاذه وجاد  أن تاحلالية أو احملتملة حيث من املعلوم أو احملتمال   ثارعن تدابري اإلدارة ال  اُتخذت لتقليص اآل

جلمياع الانظم   تفاعلياة   وتشكل قاعدة البيانات بشأن النظم اإليكولوجياة البحرياة اهلشاة مساتودعًا إلكرتونياًا وخارطاة      

من املناطق اخلاضعة لإلدارة يف املنطقة الواقعة خارج نطااق الوالياة الوطنياة،     امل لقة وغريهااإليكولوجية البحرية اهلشة 

                                        
 (.http://www.fao.org/3/a-v9878a.pdf)  41. الصفحة 1995. روما، الفاو. مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد  14

. 4للصيد الرشيد الصادرة عن الفاو. الرقم  التقنيةاخلطوط التوجيهية . املناطق البحرية احملمية ومصايد األمساك. 4الفاو، إدارة مصايد األمساك،   15

 (http://www.fao.org/docrep/015/i2090e/i2090e.pdf. )198 الصفحة. 2011لفاو، . روما، ا4التكملة 
املوارد البحرية احلية  جلنة حف بوالية إدارة مصايد األمساك الواقعة ضمن واليتها )اتفاقية  أنتاركتيكااملوارد البحرية احلية يف  جلنة حف تتمتع   16

تشمل املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية األخرى إلدارة مصايد األمساك ياق مصايد األمساك يف أعماق البحار، يف سو(، ولذا األوىل ، املادةأنتاركتيكايف 

 (.املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيكا جلنة حف 
اق البحار الصادرة عن التوجيهية ملصايد األمساك يف أعم اخلطوط، ف ن النظم اإليكولوجية البحرية اهلشةيف حني حد دت بعض القوانني الوطنية   17

 انظر، النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة)بالنسبة إىل معايري  النظم اإليكولوجية البحرية اهلشةالفاو يدد اخلصائص املستخدمة كمعايري لتحديد 

 وملحق اخلطوط التوجيهية(. 42الفقرة 
18  http://www.fao.org/in-action/vulnerable-marine-ecosystems/vme-database/en/ 
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كما تتوىل إدارتها املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمسااك يف أعمااق البحاار وغريهاا مان األجهازة املتعاددة        

أم ا املعايري للتعر ف إىل النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة، كما يد دها اخلطوط التوجيهية الصادرة عن الفاو األطراف. و

بشأن مصاايد األمسااك يف أعمااق البحاار، إضاافًة إىل أمثلاة عان عملياات وممارساات إقليمياة لتحدياد ومحاياة الانظم              

. كاذلك،  1اإلقليمية إلدارة مصايد األمسااك فارتد يف امللحاق     اإليكولوجية البحرية اهلشة من بعض املنظمات/الرتتيبات

تاوفر حملاة    19الفنية للفاو بعنوان النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة: العمليات واملمارسات يف أعالي البحاار  الوثيقةف ن 

اإليكولوجياة البحرياة    لانظم ا اإلشارة إىلبعامة عن العمليات واملمارسات يف كل منطقة من مناطق احمليطات يف ما يتعلق 

 .ويديدها اهلشة

 

ن قابلية تطبيق التدابري لكل  منطقة خاصة مبصايد أمساك خمتلفاة، ويف حاني أن األدوات القائماة    أوتقر  الفاو ب -18

على املنطقة قد تكون مفيدًة لبعض األنواع، فهذه ليست بالضرورة احلال بالنسبة إىل أنواع أخارى ذات طبيعاة مهااجرة    

بعيد )مثل أمساك التونة واألنواع الشبيهة بالتونة(. غاري أن بعاض املنظمات/الرتتيباات اإلقليمياة إلدارة مصاايد       إىل حد 

 األمساك ال  تقضي واليتها ب دارة أمساك التونة واألنواع الشابيهة بالتوناة قاد اساتخدمت تادابري اإلدارة لكال  منطقاة       

عملياات  ها توايع األمساك من مصادر غاري متجانساة. وتشامل األمثلاة     من أجل االستفادة من الفرص اخلاصة ال  يوّفر

 بالنسابة  اهلاادئ لشارق احملايإل    ألمسااك التوناة املدارياة    البلادان األمريكياة   جلناة املومسي املنصوص علياه يف   اإلغالق

يئة الدولية لصون ، واهل21التونة يف احمليإل اهلند مصايد أمساك ، وهيئة 20اجلرافة الكبرية بالشباك مصايد األمساك إىل

جلنة مصاايد   من جانب  املناطق الواقعة يف أعالي البحار أو إدارتها اخلاصة وإغالق 22أمساك التونة يف احمليإل األطلسي،

 .23األمساك يف غرب ووسإل احمليإل اهلادئ

                                        
 :Thompson, A.B.; Sanders, J.S.; Tandstad, M.; Carocci, F.; Fuller, J.; eds. Vulnerable Marine Ecosystems( قيد الطبعالفاو )  19

Processes and Practices in the High Seas  .روما،  املائية. الصادرة عن املنظمة بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء 595الفنية رقم  الوثيقة

 إيطاليا.
التونة يف شرق احمليإل اهلادئ خالل الفرتة أمساك . الربنامج املتعدد السنوات لصون C-13-01 جلنة البلدان األمريكية ألمساك التونة املداريةقرار   20

2014-2016 .(https://www.iattc.org/PDFFiles2/Resolutions/C-13-01-Tuna-conservation-in-the-EPO-2014-2016.pdf) 
 اللجنةمساك التونة االستوائية يف جمال اختصاص أن صون وإدارة أرصدة أبش جلنة مصايد أمساك التونة يف احمليإل اهلند القرارات الصادرة عن   21

10/01 (-area-iotc-stocks-tunas-tropical-management-and-conservation-1001-http://www.iotc.org/cmm/resolution

competence1203-) 12/03 اللجنةوبشأن تسجيل صيد وجهود سفن الصيد يف جمال اختصاص  (؛-http://www.iotc.org/cmm/resolution

recording-catch-and-effort-fishing-vessels-iotc-area-competence14/01وبشأن إاالة تدابري الصون واإلدارة القدمية  (؛ 

(http://www.iotc.org/cmm/resolution-1401-removal-obsolete-conservation-and-management-measures) 
 بشاأن برناامج متعادد السانوات لصاون وإدارة امسااك التوناة االساتوائية         جلنة البلادان األمريكياة ألمسااك التوناة املدارياة     التوصية الصادرة عن   22

[Rec. 15-01] (www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2014-04-e.pdf)جلناة البلادان األمريكياة ألمسااك     توصية صادرة عن  ؛

والبحر األبيض  بشأن التونة ذات الزعانف الزرقاء يف شرق احمليإل األطلسي نهوأ متعددة السنواتبوضع خطة  اللجنةتوصية بتعديل  التونة املدارية

بشاأن تعاديل    اللجناة توصاية صاادرة عان     (؛www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2014-04-e.pdf)  [Rec. 14-04]املتوساإل  

 [Rec. 14-05]التونااة ذات الزعااانف الزرقاااء يف احملاايإل األطلسااي أرصاادة  تكااويننااامج إعااادة بشااأن بر اللجنااةاإلضااافية الصااادرة عاان التوصااية 

(www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2014-05-e.pdf) 
وتونة الزعانف الصفراء والتونة الوث ابة يف  السندريةتدبري صون وإدارة التونة  01-2015 احمليإل اهلادئد األمساك يف غرب ووسإل يجلنة مصا  23

-https://www.wcpfc.int/doc/cmm-2015-01/conservation-and-management-measure-bigeyeغرب ووسإل احمليإل اهلادئ )

http://www.iotc.org/cmm/resolution-1001-conservation-and-management-tropical-tunas-stocks-iotc-area-competence)؛
http://www.iotc.org/cmm/resolution-1001-conservation-and-management-tropical-tunas-stocks-iotc-area-competence)؛
http://www.iotc.org/cmm/resolution-1001-conservation-and-management-tropical-tunas-stocks-iotc-area-competence)؛
http://www.iotc.org/cmm/resolution-1203-recording-catch-and-effort-fishing-vessels-iotc-area-competence)؛
http://www.iotc.org/cmm/resolution-1203-recording-catch-and-effort-fishing-vessels-iotc-area-competence)؛
http://www.iotc.org/cmm/resolution-1203-recording-catch-and-effort-fishing-vessels-iotc-area-competence)؛
http://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2014-04-e.pdf)؛
http://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2014-04-e.pdf)؛
http://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2014-05-e.pdf
https://www.wcpfc.int/doc/cmm-2015-01/conservation-and-management-measure-bigeye-yellowfin-and-skipjack-tuna-western-and)؛
https://www.wcpfc.int/doc/cmm-2015-01/conservation-and-management-measure-bigeye-yellowfin-and-skipjack-tuna-western-and)؛
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 تقييمات األثر البيئي -جيم

 

 يف الوقات ذاتاه، إااء احلاجاة    ماة العالقد ارتفع مستوى الاوعي، داخال قطااع مصاايد األمسااك ويف صافوف        -19

، ثاار ن عددًا من الصكوك الدولية واإلقليمية يتضمن أحكامًا بشأن تقييمات اآلأالبيئية ألنشطة الصيد كما  ثارإىل تقييم اآل

وبعضها هام بالنسبة إىل مصايد األمساك يف أعماق البحار. ماثاًل، ومبوجاب مدوناة السالوك بشاأن الصايد الرشايد، مان         

 .مع استمراريتهه بطريقة تتطابق أيضًا آثارأن خيّفض قطاع مصايد األمساك املتوقع 

 

نهج النظام اإليكولاوجي يف مصاايد   وقد وضعت الفاو خطوطًا توجيهية فنية إلدارة مصايد األمساك رّكزت على  -20

 البيئياة، كماا أناه يادعو     ثارآلالصيد، مبا يف ذلك ا آثار. ويتضمن هذا النهج إطارًا قائمًا على املخاطر ملعاجلة 24األمساك

إىل اختاذ تدابري إدارة مالئمة حيث جير  يديد مستوى مرتفع أو معتدل من املخاطر. ويانص  هاذا اإلطاار أيضاًا علاى      

 اخلارجية، الطبيعية منها والناشئة بفعل اإلنسان، ال  قاد تاؤثر علاى أهاداف اإلدارة احملاددة      ثارمعاجلة صرحية لآل

تراكمية ممكنة. ويوّفر صندوق أدوات نهج النظام  آثارد األمساك، وقد تشكل أداًة اسرتاتيجية لتحديد يف ما يتعلق مبصاي

، ويسااعد املساتخدمني   نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمسااك  إطارعلوماٍت عن اخلطوات املختلفة يف اإليكولوجي م

 على اختيار األدوات املالئمة.

 

طقة الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، أصدرت الفاو توجيهات لتقييمات األثر تتصل ويف السياق اخلاص باملن -21

التوجيهياة الدولياة إلدارة مصاايد أمسااك يف أعمااق أعاالي البحاار         اخلطاوط بنظم إيكولوجية حبرية هش ة، مان خاالل   

على أنه ينب اي   47نص  الفقرة . وت25(53-47، الفقرات صايد األمساك يف أعماق البحارالتوجيهية اخلاصة مب اخلطوط)

 أن ُتجاار  دول العملاام واملنظمات/الرتتيبااات اإلقليميااة املعنيااة باا دارة مصااايد األمساااك تقااديرات لتحديااد مااا إذا كااان 

 اخلطاوط من احملتمل أن تفضي نشاطات الصيد يف املياه العميقة إىل تأثريات سلبية هاماة يف منطقاة معيناة. وتاوّفر هاذه      

 (.الثاني معلومات عن اجملاالت ال  جيب أن يعاجلها تقييم األثر )امللحقالتوجيهية أيضًا 

 

إجاراءات   يف أعمااق البحاار   املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية املعنية با دارة مصاايد األمسااك   من العديد  وقد وضع -22

يًا وما بعدها، كماا يف بروتوكوالتهاا   لتقييم األثر ومعايري التقدير املتعلقة مبناطق داخل مناطق الصيد القائمة احملددة مكان

                                                                                                                           

yellowfin-and-skipjack-tuna-western-andالتونة  أمساك صون وإدارة تدبري 01-2008 د األمساك يف غرب ووسإل احمليإل اهلادئيجلنة مصا (؛

تدبري الصون  02-2010 األمساك يف غرب ووسإل احمليإل اهلادئ مصايدجلنة يإل اهلادئ؛ يف غرب ووسإل احمل وتونة الزعانف الصفراء السندرية

-https://www.wcpfc.int/doc/cmm-2010-02/conservation-and-managementواإلدارة يف منطقة اإلدارة اخلاصة شرق أعالي البحار )

measure-eastern-high-seas-pocket-special-management-area) 
، 4، رقم الصيد الرشيد للمنظمة لتحقيقاخلطوط التوجيهية الفنية مصايد األمساك.  يفدارة مصايد األمساك يف الفاو. نهد النظام اإليكولوجي إ  24

 (.http://www.fao.org/3/a-y4470a.pdf) 112 الصفحة 2003 .، روما، الفاو2الوثيقة املكملة 
 73 الصفحة 2009. روما، الفاو. مصايد أمساك املياه العميقة يف أعالي البحاراخلطوط التوجيهية الدولية إلدارة الفاو،   25

(http://www.fao.org/docrep/012/i0816a/i0816a00.htm) 

https://www.wcpfc.int/doc/cmm-2015-01/conservation-and-management-measure-bigeye-yellowfin-and-skipjack-tuna-western-and)؛
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على األرصدة أو على النظام اإليكولاوجي غاري    ثاروحيصل الصيد االستكشايف حني تكون اآل  26املعنية بالصيد االستكشايف

معروفة على اإلطالق أو معروفة بشكل طفيف. وهي تشمل مصايد أمسااك خاارج منااطق صايد قائماة حماددة، أو حاني        

ات ملحوظة داخل مصايد أمساك قائمة. وتوّفر املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية املعنية با دارة مصاايد   تكون قد طرأت ت يري

. واخلطوات الرئيسية يف الربوتوكوالت اخلاصة 27البحار تعريفات حمددة ملصايد األمساك االستكشافية أعماقاألمساك يف 

على البيئة واملوارد ذات الصلة بها من جانب الطرف املتعاقاد  الصيد  ثاربالصيد االستكشايف تشمل عادة: تقييمًا مسبقًا آل

الذ  يقدم االقرتاح، وتقييمًا للتقييم املسبق من جانب اجلهاا املختص )غالباًا ماا يكاون جهاااًا علمياًا(، وقارارًا نهائياًا        

 الستكشايف املقرتح.تتخذه منظمات /ترتيبات إقليمية إلدارة مصايد األمساك بشأن السماح أو عدم السماح بالصيد ا

 

                                        
بشاأن أنشاطة الصايد يف قااع البحاار والانظم اإليكولوجياة         30/15: تدبري الصون منظمة مصايد األمساك يف جنوب شرق احمليإل األطلسي: انظر  26

جلناة حفا     (؛nppta//nnnmww:ntmt/r/a:h:rw.whp/sthww//:ptth-aw:ws/wwاهلشة يف املنطقة ال  تشملها اتفاقية املنظمة ) البحرية

يف قاااع البحااار يف املنطقااة الاا  تشااملها االتفاقيااة       ( بشااأن الصاايد 2015) 06-22، تاادبري الصااون  املااوارد البحريااة احليااة يف أنتاركتيكااا   

(npptwa//nnnmoo:.l/mt/r/wh/.w:ws/w-22-06-2015؛)    2014، 19، التوصاية  جلنة مصايد األمساك يف مشال شرق احملايإل األطلساي :

 2015، 09د لتها التوصااية كمااا عاا  اللجنااةتوصااية بشااأن محايااة الاانظم اإليكولوجيااة البحريااة اهلشااة يف املنطقااة التنظيميااة الاا  ت طيهااا         

(http://www.neafc.org/system/files/Rec_19-2014_as_amended_by_09_2015_fulltext_0.pdf)هيئة مصائد األمساك مشاال احملايإل    ؛

احملايإل   غارب يف مشاال  ماية النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة واإلدارة املستدامة ملصايد األمساك يف أعماق أعاالي البحاار   حل: آليات جديدة اهلادئ

النظم اإليكولوجية البحرية اهلشاة وتقيايم   املستندة إىل العلم لتحديد  املواصفات واملعايري (؛http://nwpbfo.nomaki.jp/IM-maintext.pdf) اهلادئ

املنظماة     (؛http://nwpbfo.nomaki.jp/IM-Annex1.pdf) اآلثار السالبية امللحوظاة علاى الانظم اإليكولوجياة البحرياة اهلشاة واألناواع البحرياة         

تدابري الصون واإلدارة إلدارة الصيد يف قااع البحاار يف املنطقاة الا  تشاملها اتفاقياة        4.03 اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك يف جنوب احمليإل اهلادئ

-https://www.sprfmo.int/assets/Fisheries/Conservation-and-Management-Measures/CMM-4.03-Bottomاإلقليمياااااة ) املنظماااااة

Fishing-2016-4Mar2016.pdf ،)  ومعيااار تقياايم آثااار مصااايد أمساااك قاااع البحااار(https://www.sprfmo.int/assets/Meetings/Meetings-

before-2013/Scientific-Working-Group/SWG-06-2008/a-Miscellaneous-Documents/SPRFMO-Bottom-Fishing-Impact-

Assessment-Standardagreed-Vanuatu-Fri23Sep2011-1140am.pdfتادابري  د األمسااك يف مشاال غارب احملايإل األطلساي     يمنظمة مصا (؛ :

 (.24-15)املواد  الثاني ، الفصلNAFO/FC Doc .15/01الوثيقة  ،2015الصون واإلنفاذ يف املنظمة 
ايف يف قاع البحار" يعين مجيع أنشطة )ج(: "الصيد االستكش 2، املادة CM 30/15)منظمة مصائد األمساك يف جنوب شرق احمليإل األطلسي  انظر  27

يف قاع البحار  الصيد التجار  يف قاع البحار خارج إغالقات املنطقة ومناطق الصيد القائمة يف قاع البحار أو مصايد األمساك داخل مناطق الصيد القائمة

كماا   19/2014)التوصاية   ال شرق احمليإل األطلساي  جلنة مصايد األمساك يف مشحني جتر  حماولة استخدام طريقة و/أو اسرتاتيجية صيد جديدة؛ 

"الصيد االستكشايف يف قاع البحار" يعين مجيع أنشطة الصيد التجار  يف قاع البحار خارج إغالقاات املنطقاة   )د(: 2، املادة 9/2015عد لتها التوصية 

نولوجيا أنشطة الصيد التجار  يف قااع البحاار داخال منااطق     أو يف حال طرأت ت يريات ملحوظة على سري وتك ،ومناطق الصيد القائمة يف قاع البحار

الصايد  : "أنشاطة  2-15، املادة الثاني ، الفصلCEM ،2015) منظمة مصايد األمساك يف مشال غرب احمليإل األطلسيالصيد القائمة يف قاع البحار؛ 

ت ايريات ملحوظاة علاى ساري مصاايد األمسااك أو التكنولوجياا        االستكشايف يف قاع البحار" تعين األنشطة ال  جتر  داخل اآلثار، أو خارجها ماع  

(: ُيعر ف مصيد األمساك االستكشايف بأنه مصيد أمساك 1)1، الفقرة CM 21-02) ،نتاركتيكاأجلنة حف  املوارد البحرية احلية يف   املستخدمة فيها(؛ 

)التدابري املؤقتة يف مشال غرب  ئة مصايد األمساك يف مشال احمليإل اهلادئهي(؛ 01-21كان ُيعرَّف سابقًا "مبصيد جديد"، وفقًا لتحديد تدبري الصون 

، 2009يناير/كاانون الثااني    1: بدءًا مان  1، الفقرة 3، التدابري املؤقتة يف مشال غرب احمليإل اهلادئ، امللحق 1، الفقرة 1احمليإل اهلادئ، امللحق 

أو مبعدات صيد يف قاع البحار غري مستخدمة يف السابق يف مناطق الصايد القائماة، جياب     ةاجلديدمجيع أنشطة الصيد يف قاع البحار يف مناطق الصيد 

نظمة اإلقليمياة إلدارة مصاايد األمسااك يف جناوب احملايإل      املأن ُتعترب "مصايد أمساك استكشافية"، على أن جتر  مبا يتماشى مع هذا الربوتوكول؛ 

 للصيد مبعدات أو تقنيات صيد حمددة ملدة عشر سنوات أو أكثر(.  تضع للصيد، أو خضعختمساك مل أيد ا: مص22)االتفاقية، املادة  اهلادئ

http://www.seafo.org/Management/Conservation-Measures)؛
https://www.sprfmo.int/assets/Meetings/Meetings-before-2013/Scientific-Working-Group/SWG-06-2008/a-Miscellaneous-Documents/SPRFMO-Bottom-Fishing-Impact-Assessment-Standardagreed-Vanuatu-Fri23Sep2011-1140am.pdf)؛
https://www.sprfmo.int/assets/Meetings/Meetings-before-2013/Scientific-Working-Group/SWG-06-2008/a-Miscellaneous-Documents/SPRFMO-Bottom-Fishing-Impact-Assessment-Standardagreed-Vanuatu-Fri23Sep2011-1140am.pdf)؛
https://www.sprfmo.int/assets/Meetings/Meetings-before-2013/Scientific-Working-Group/SWG-06-2008/a-Miscellaneous-Documents/SPRFMO-Bottom-Fishing-Impact-Assessment-Standardagreed-Vanuatu-Fri23Sep2011-1140am.pdf)؛
https://www.sprfmo.int/assets/Meetings/Meetings-before-2013/Scientific-Working-Group/SWG-06-2008/a-Miscellaneous-Documents/SPRFMO-Bottom-Fishing-Impact-Assessment-Standardagreed-Vanuatu-Fri23Sep2011-1140am.pdf)؛
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 للنظار يف التجاارب اإلقليمياة    أصاحاب املصالحة  ، نّظمت الفاو حلقاة عمال فنياة متعاددة     2015يف مايو/أيار  -23

 ثاار يف جمال تطبيق واستخدام بروتوكوالت املنظمات/الرتتيبات إقليمية إلدارة مصايد األمساك يف ما خياص  تقييماات اآل  

. وأصادرت حلقاة العمال    28املناطق الواقعة خارج نطااق الوالياة الوطنياة   يف  ماق البحارمصايد األمساك يف أعبالنسبة إىل 

 (. وبصاورة عاماة، ُأشاري   الثااني  )امللحاق  ثارجمموعة من املالحظات العامة بشأن استخدام اإلجراءات احلالية لتقييم اآل

حار اسُتخدمت مبثاباة توجيهاات لوضاع    التوجيهية الصادرة عن الفاو بشأن مصايد األمساك يف أعماق الب اخلطوطإىل أن 

 . مصايد األمساك يف أعماق البحاراملتأتية من  ثاربروتوكوالت إقليمية متصلة باآل

 

وُتجر  املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك ال  تتمتاع بوالياة إلدارة أمسااك التوناة واألناواع الشابيهة        -24

ليات الصيد على البيئاة، وخباصاة الصايد العرضاي لألناواع غاري املساتهدفة،        عم ثارروتينية آل بطريقة بالتونة تقييمات

. وقد أد ت هذه التقييمات إىل عدد من تدابري الصون املعد ة لتقييد ممارسات صيد أنواع به واملعتمدة عليهواألنواع املرتبطة 

ع غري التجارية )مثل الطيور يف عمليات لألنوا يالعرض النفوقاملمارسات لتقليص  آثاراألمساك الضعيفة، أو التخفيف من 

املنااطق الواقعاة خاارج نطااق     يف  مشاروع أمسااك التوناة   (. وأم اا  اهلادئاخليإل الطويل؛ الثدييات البحرية شرق احمليإل 

يات البيئية غري املعروفة سابقًا للعمل ثارربنامج احمليطات املشرتكة، فيدعم اجلهود اآليلة إىل تقييم اآلل 29الوالية الوطنية

يف مصاايد أمسااك    ثاار مثل مصايد األمساك بالشباك اخليشومية مشال احمليإل اهلناد ، وتعزياز ممارساات ختفياف اآل    

 التونة الرئيسية.

 

أخريًا، ومن منظور تقييم بيئي اسرتاتيجي، جتدر اإلشارة إىل أن املنظمات/الرتتيبات اإلقليمياة إلدارة مصاايد   و -25

اء. وبصورة عامة، تشمل هذه االستعراضات، من بني أمور أخارى، الصاك التأسيساي    األمساك ختضع الستعراضات األد

لربامج، إضافًة إىل حالة األرصدة وفعالية الصون واإلدارة وعمليات والسياسات وا مبا يف ذلك اخلطإل ،التأسيسية والتدابري

 .30إلدارة مصايد األمساك وترتيبات التعاون والعالقات مع منظمات/ترتيبات إقليمية أخرى اختاذ القرارات

 

الدولي لضمان االستخدام املستدام ملوارد مصاايد األمسااك، تتخاذ     اجملتمعواجهها يورد ًا على التحديات ال   -26

 نتاائج  استعراضاات  وتنفياذ  لتعزيز أدائها مان خاالل إجاراء    ًااملنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك تدابري

وقد وّفرت الفاو حملًة عامة عن استعراضات األداء املستقلة أجرتها األجهزة اإلقليمياة ملصاايد األمسااك    . هاوتنفيذداء األ

 التوصااايات الصاااادرة ، وعااان اخلطاااوات الااا  اختاااذتها هاااذه األجهااازة لتنفياااذ     2014و 2004باااني عاااامي  

                                        
 .2015مايو/أيار  Report of the FAO workshop on encounter protocols and impact assessments .5-8الفاو )قيد الطباعة(.   28
29  http://www.commonoceans.org/tuna-biodiversity/en/#c158976 
-http://archive.neafc.org/reports/annual) جلنة مصايد األمساك يف مشال شرق احمليإل األطلسيمثاًل: تقرير استعراأ األداء  انظر  30

meeting/am_2006/docs/2006-31_review-vol_1.pdfمنظمة مصائد األمساك يف جنوب شرق احمليإل األطلسيواستعراأ تقييم األداء يف  (؛ 

2011 (http://www.nafo.int/publications/PAR-2011.pdf؛)  استعراأ  لفريق األطلسي منظمة مصائد األمساك يف جنوب شرق احمليإلوتقرير

-http://www.seafo.org/media/0f02e6be-2f45-45e1-8cb4) 2010األداء 

36b50afb18f8/SEAFOweb/pdf/COMM/open/eng/Performance%20Review%20English%20Report-2010_pdf). 

http://archive.neafc.org/reports/annual-meeting/am_2006/docs/2006-31_review-vol_1.pdf)؛
http://archive.neafc.org/reports/annual-meeting/am_2006/docs/2006-31_review-vol_1.pdf)؛
http://archive.neafc.org/reports/annual-meeting/am_2006/docs/2006-31_review-vol_1.pdf)؛
http://www.nafo.int/publications/PAR-2011.pdf)؛
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اإلقليمياة ملصاايد    ةاألجهاز عاالوًة علاى ذلاك، ويف السانوات األخارية، استعرضات بعاض        و. 31ئهاا أداعن استعراضات 

األمساك، ال سيما تلك ال  تتمتع بوالية حمدودة يف صكوكها التأسيسية، واليتها ونطاقهاا ملعاجلاة الشاواغل الدولياة.     

وترمي هذه اإلجاراءات إىل دعام املنظمات/الرتتيباات اإلقليمياة إلدارة مصاايد األمسااك األعضااء ودول أخارى يف تنفياذ          

 ايد األمساك وصونها.الصكوك الدولية إلدارة مص

 

 بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية -دال

 

لقد قامت الفاو، بوصفها وكالة متخصصة لألمم املتحدة ُتعنى مبصايد األمساك، بقيادة عدد من مبادرات تنمية  -27

حسابما هاو مالئام،     القدرات إىل حد  بعيد من خالل إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، ومع وحادات أخارى  

ترمي إىل دعم االستخدام املستدام ملوارد مصايد األمساك وصونها، مبا يف ذلاك بعاض املباادرات الا  ُوضاعت خصيصاًا       

 ، وُيلقى الضوء يف ما يلي على البعض منها:املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيةملعاجلة القضايا املتصلة ب
 

 ةؤالكفا إىل تعزياز اإلدارة   32للمنااطق الواقعاة خاارج نطااق الوالياة الوطنياة      شرتكة يهدف برنامج احمليطات امل -أ

. املنااطق الواقعاة خاارج نطااق الوالياة الوطنياة      واملستدامة ملوارد مصايد األمساك وصون التناو ع البيولاوجي يف   

الوالياة   نطااق  الواقعاة خاارج   املنااطق ويتألف الربنامج من أربعة مشاريع، أحادها خااص بتنمياة القادرات يف     

 الوطنية.
 

املناطق الواقعة خارج نطااق  حمليطات يف قيادة مشروع القدرات يف املعين با تتشارك الفاو واملنتدى العاملي (1)

، وهاو خمص اص لتنمياة القادرات علاى مساتوى       التابعة لربناامج احمليطاات املشارتكة    33الوالية الوطنية

وإدارة املعارف والتواصال. ومناذ بداياة     ك بني القطاعاتر السياسات املشرتالسياسات، مبا يف ذلك حلوا

، وقاد هادفتا إىل بنااء    ناادا يوغراملشروع، مشلت األنشطة الرئيسية حلق  عمل دولياتني ُعقادتا يف روماا    

، ومبادرتني لربنامج القاادة اإلقليمايني   املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيةالقدرات يف جمال إدارة 

املنااطق الواقعاة   ، وقد ُأجريتاا يف نيوياورك علاى هاام      الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية املناطقضمن 

، وهدفتا إىل تعزيز قدرات القادة اإلقليميني حبيث يشاركون على حناو فعاال   خارج نطاق الوالية الوطنية

 .ةاملناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنييف املناقشات اإلقليمية والعاملية بشأن 
 

الا  تتشاارك الفااو     34املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنياة ويتضمن أيضًا مشروع أعماق البحار يف  (2)

وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف قيادته عدة أنشطة لتنمية القادرات اإلقليمياة يف ماا خياص  إدارة مصاايد      

، واملتعلقة بالسياساات  قدرات يف القضايا القانونيةاألمساك يف أعماق البحار. ويوّفر املشروع فرصًا لتنمية ال

                                        
 .Péter D. Szigeti and Gail Lوضعها  2014-2004اك، . تنفيذ تقارير استعراأ األداء من جانب أجهزة إقليمية ملصايد األمس2015الفاو،   31

Lugten 1108. الرسالة الدورية رقم ( .ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف الفاو. روما، إيطالياhttp://www.fao.org/3/a-i4869e.pdf) 
32  www.commonoceans.org 
33  http://www.commonoceans.org/strengthening-capacity/en/ 
34  http://www.commonoceans.org/deep-seas-biodiversity/en 
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والنظم اإليكولوجياة البحرياة اهلشاة     نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساكمن بني قضايا أخرى، و

 ويديد األنواع وتقييمات األرصدة والتخطيإل القائم على املنطقة.
 

 الاذ  تنّفاذه الفااو فيهادف     35طااق الوالياة الوطنياة   املناطق الواقعة خارج نيف  مشروع أمساك التونةوأم ا  (3)

املنااطق الواقعاة خاارج نطااق     إىل يقيق الكفاءة واالستدامة يف إنتاج التونة وصاون التناو ع البيولاوجي يف    

من الشركاء، مبا يف ذلك املنظماات  وخمتلفة ، وتعزيز اجلهود ال  تبذهلا جمموعة كبرية الوالية الوطنية

واملنظمات غاري   صايد األمساك املعنية بالتونة واحلكومات واملنظمات احلكومية الدوليةمل اإلقليمية اخلم 

( حلقاات  1احلكومية والقطاع اخلاص. ويدعم املشروع بنااء القادرات يف جمااالت خمتلفاة، وخباصاة: )     

أرصدة التونة جلميع  القائمة على العلوم الصيدالعمل والتعاون بني العلماء واملدراء لالرتقاء باسرتاتيجيات 

( برنامج تدريب قائم علاى إصادار الشاهادات ياوّفر مساارًا مهنياًا جديادًا ملاوظفي اإلنفااذ          2الرئيسية؛ )

ونظم رصد إلكرتونياة ابتكارياة لتحساني االمتثاال      أدوات جديدة( تعزيز املبادرات وتطوير 3واالمتثال؛ )

( حلقاات عمال إلدارة   4ايد األمسااك؛ و) مصا دارة من جانب الدول األعضاء النامية يف منظماة إقليمياة إل  

البحار   الصيد العرضاي لطياور   آثاروإجراء يليالت لبيانات الصيد العرضي وفعالية تدابري التخفيف من 

 والسالحف وأمساك القرش.
 

 ، وتباادل املمارساات الفضالى وتقاسام املناافع     36تنّظم وتنّفذ الفاو عددًا مان حلقاات العمال اإلقليمياة للتوعياة      -ب

 تنظايم يف السانوات األخارية   أقاليم خمتلفة متصلة حبماية النظم اإليكولوجية البحرياة اهلشاة. وقاد جارى     يف 

                                        
35  /http://www.commonoceans.org/tuna-biodiversity/en 
تقرير الفاو . 2009ديسمرب/كانون األول  4-2من بني أمور أخرى: الفاو. تقرير حلقة العمل بشأن يديد األنواع يف أعماق البحار، روما،  انظر  36

. 209 الصفحة. 2011روما، الفاو.  .947رقم  صايد األمساك وتربية األحياء املائيةبشأن م

(http://www.fao.org/docrep/015/ba0088e/ba0088e.pdf؛)  الدولية إلدارة التوجيهية  اخلطوطالفاو. تقرير عن حلقة عمل الفاو بشأن تنفيذ

تقرير الفاو عن مصايد األمساك . 2012مايو/أيار  12-10ان، مجهورية كوريا، سالتحديات والسبل قدمًا، بو -مصايد أمساك أعماق أعالي البحار

. 2013الفاو،  (؛http://www.fao.org/docrep/014/i2135e/i2135e00.pdf) 74الصفحة  2011. روما، الفاو. 948رقم وتربية األحياء املائية 

. 2012يوليو/متوا  27-25تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية بشأن النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة يف احمليإل اهلند ، فليك آن فالك، موريشيوس، 

؛ 2013(، الفاو، /e.pdf3311i-/a3http://www.fao.org) 49 الصفحة. روما. 1030رقم املائية  تقرير الفاو عن مصايد األمساك وتربية األحياء

 18-16وس، ، فليك آن فالك، موريشياألمساك ال ضروفية يف أعماق احمليإل اهلند تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية للفاو بشأن تنمية أدّلة تعريف 

 31 الصفحة. روما. 1050رقم  تقرير الفاو عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. 2013يناير/كانون الثاني 

(http://www.fao.org/docrep/018/i3376e/i3376e.pdf؛) /2015  املنطقة ال ربية الوسطى من احمليإل األطلسيجلنة مصايد األمساك يفالفاو .

، بربادوس، كرايست تشورش، جنة مصايد األمساك يف املنطقة ال ربية الوسطى من احمليإل األطلسيللتقرير االجتماع األول جملموعة العمل التابعة 

 61الصفحة . بريدجتاون، الفاو. 1087رقم بية األحياء املائية تقرير الفاو عن مصايد األمساك وتر. 2014أكتوبر/تشرين األول  2 -سبتمرب/أيلول 30

(http://www.fao.org/3/a-i4329e.pdf؛)  ،شرق. تقرير حلقة العمل اإلقليمية بشأن النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة يف جنوب 2015الفاو 

. روما، إيطاليا 1085رقم تقرير الفاو عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية . 2013أبريل/نيسان  17-15، ناميبيا، ومبوندسواكاحمليإل األطلسي، 

(http://www.fao.org/3/a-i5319e.pdf؛)  ،احمليإل  غرباإليكولوجية البحرية اهلشة يف  . تقرير حلقة العمل اإلقليمية بشأن النظم2016الفاو

http://www.fao.org/docrep/015/ba0088e/ba0088e.pdf)؛
http://www.fao.org/docrep/014/i2135e/i2135e00.pdf)؛
http://www.fao.org/3/a-i3311e.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3376e/i3376e.pdf)؛
http://www.fao.org/3/a-i4329e.pdf)؛
http://www.fao.org/3/a-i5319e.pdf)؛
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مبا يشمل  مصايد األمساك يف أعماق البحارمن حلقات العمل اإلقليمية للتوعية وتعزيز أفضل املمارسات يف  عدد

 ،اهلشاة واإلجاراءات املناسابة إلدارتهاا    التدقيق يف اساتخدام املعاايري اخلاصاة باالنظم اإليكولوجياة البحرياة       

 . وجيار  أيضاًا تنظايم حلقاات عمال إقليمياة وتادريبات       2016ومن املزمع عقد حلق  عمال إضاافيتني عاام    

واستخدام أدلة تعريف األنواع لتحديد األنواع اهلشة يف أعماق البحار، مثال أمسااك    األحياءتصنيف علم على 

 تشاكل جازءًا هامااً    ، وهي37(FishFinder) األنواع ومجع البيانات عنها دلتحديالقرش، ويكم له برنامج الفاو 

 .مصايد األمساك يف أعماق البحار جمال ال يتجزأ من برنامج تنمية القدرات يف
 

 -يم الفاو تعاونًا منذ امن طويل مع النرويج مان خاالل مشاروع نهاج النظاام اإليكولاوجي ملصاايد األمسااك        ِقوُت -ج

إدارة مصاايد األمسااك البحرياة وخباصاة يف املنااطق       بشأنتنفيذ نهج النظام اإليكولوجي الذ  يدعم  38نانسن

االقتصادية اخلالصة األفريقية. وقد مسح توّفر سفينة حبث متخصصة باختاذ مباادرات، بالتعااون ماع املعهاد     

جياة يف البلادان   ، لتحسني املعارف بشأن موارد مصايد األمسااك والانظم اإليكولو  39النروجيي للبحوث البحرية

صاايد األمسااك يف أعمااق البحاار يف املنطقاة      ، أجرت سفينة البحث مسوحات مل2015النامية. ويف أوائل عام 

 . كاذلك، فا ن مرحلاة جديادة    40األطلساي  احملايإل  اتفاقية منظمة مصايد األمساك يف جنوب شرقال  تشملها 

ساني املعاارف بشاأن الانظم اإليكولوجياة      سوف تتايح توسايع نطااق الفارص لتح     2017يف املشروع ستبدأ عام 

 البحرية من خالل تعزيز القدرات ويسني الشراكات االسرتاتيجية.
 

وتدعم الفاو أيضًا تنفيذ االتفاق بشأن التدابري ال  تتخذها دولاة املينااء ملناع الصايد غاري القاانوني دون إباال          -د

، ماع أنشاطة يف الربناامج    41دولة امليناء( ال  تتخذها تدابريال بشأن تفاقاالودون تنظيم وردعه والقضاء عليه )

تفاق وتنفيذه. وجرى تنظيم عدة حلقاات عمال إقليمياة تسااهم يف تنمياة القادرات       بدء نفاذ االترمي إىل تيسري 

 الوطنية من أجل االستفادة القصوى من املنافع املتاحاة مان خاالل االساتخدام الفعاال لالتفااق بشاأن التادابري        

 اإلقليمي الفرعي و/أو اإلقليمي.و/أو دولة امليناء، وتعزيز التنسيق الثنائي  ال  تتخذها
 

أخريًا، تتوىل الفاو بالتعاون مع شعبة شؤون احمليطات وقانون البحار لألمام املتحادة، إدارة صاندوق املسااعدة      ها

 ياؤد  دورًا هامااً  ، الاذ   42األرصادة السامكية   بشاأن املنشأ مبوجب اجلازء الساابع مان اتفااق األمام املتحادة       

 يف مساعدة الدول األطراف النامية يف االتفاق على تنفيذ هذا الصك.

 

                                                                                                                           

-http://www.fao.org/3/a) . روما، إيطاليا1121رقم تقرير الفاو عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية . 2014 آذار/مارس 13-11 األطلسي

i5319e.pdf). 
37  http://www.fao.org/fishery/fishfinder/about/en 
38  http://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/en 
39  http://www.imr.no/en 
40  http://www.seafo.org/About/Convention-Area 
. روما، إيطاليا االتفاق بشأن التدابري ال  تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوني دون إبال  ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. 2016الفاو.   41

(http://www.fao.org/3/a-i5469t.pdf.) 
42  http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/fishstocktrustfund/fishstocktrustfund.htm 
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 املساائل مبا يادعم تنمياة القادرات عارب جمموعاة مان        43وترتسخ كل هذه اجلهود يف مبادرة النمو األارق للفاو -28

 وطنية.املتصلة مبصايد األمساك من خالل العمل على املستويات العاملية، واإلقليمية وال

 

 الصكوك واملبادرات القائمة -هاء

 

تستند الصكوك امللزمة والطوعية ال  جرى التفاوأ بشأنها أو جرى وضعها يت رعاياة الفااو لادعم اإلدارة     -29

إىل قواعد ذات الصلة يف القاانون الادولي،    املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيةاملستدامة للموارد البحرية احلية يف 

 1982.44ديسمرب/كانون األول  10يف  املؤرخةقانون البحار لمبا يف ذلك القواعد ال  تعكسها اتفاقية األمم املتحدة 

 

املنااطق الواقعاة خاارج نطااق الوالياة      ويف ما يتعلق باالستخدام املساتدام للماوارد البحرياة احلياة وصاونها يف       -30

عامة، وتدعم إدارة ال بشأن السياساتسع بوصفها توّفر توجيهات ، ميكن تصنيف الصكوك احملددة على حنو واالوطنية

 ، وتعز ا الرصد واملراقبة واإلشراف. وتتضمن هذه الصكوك:مصايد األمساك يف أعماق البحار
 

 التوجيهية الفنية اخلاصة بها(: واخلطوط) 45مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد -أ
 

 46نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساكب قةاملتعلللفاو  الفنية التوجيهية اخلطوط -1

 47للفاو بشأن املناطق البحرية احملمية الفنية التوجيهية اخلطوط -2
 

االتفاق بشأن تعزيز االمتثال للتدابري الدولية للصون واإلدارة من جاناب سافن الصايد يف أعاالي البحاار )اتفااق        -ب

 48االمتثال(
 

خذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوني دون إبال  ودون تنظيم وردعه والقضااء  االتفاق بشأن التدابري ال  تت -ج

 49عليه )اتفاق تدابري دولة امليناء(
 

 50العلمالتوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة  اخلطوط -د

                                        
43  http://www.fao.org/3/a-mk541e/mk541e02.pdf 
44  http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf 
 (http://www.fao.org/3/a-v9878e.pdf) 41الصفحة . 1995. روما، الفاو. مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيدالفاو.   45
. 2، التكملة 4. رقم التوجيهية الفنية للفاو بشأن الصيد الرشيد اخلطوطمصايد األمساك.  يفالفاو. إدارة مصايد األمساك. نهج النظام اإليكولوجي   46

 (http://www.fao.org/3/a-y4470e.pdf) 112الصفحة . 2003روما، الفاو. 
، التكملة 4رقم التوجيهية الفنية للفاو بشأن الصيد الرشيد.  اخلطوط. املناطق البحرية احملمية ومصايد األمساك. 4مصايد األمساك  الفاو. إدارة  47

 (. http://www.fao.org/docrep/015/i2090e/i2090e.pdf. )198 الصفحة. 2011. روما، الفاو. 4
االتفاق بشأن تعزيز االمتثال للتدابري الدولية للصون واإلدارة من جانب سفن الصيد يف أعالي البحار. روما، إيطاليا . 1995الفاو.   48

(http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x3130m/X3130E00.htm) 
. روما، إيطاليا اء ملنع الصيد غري القانوني دون إبال  ودون تنظيم وردعه والقضاء عليهالتدابري ال  تتخذها دولة املين. االتفاق بشأن 2016الفاو.   49

(http://www.fao.org/3/a-i4577t.pdf.) 

http://www.fao.org/docrep/015/i2090e/i2090e.pdf
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 ياة للفااو  التوجيه اخلطاوط أعاالي البحاار )   امليااه العميقاة يف  التوجيهية الدولية إلدارة مصايد أمسااك   اخلطوط ها

 51(مصايد األمساك يف أعماق البحاربشأن 
 

 52املرجتع واحلد من املصيددارة الصيد العرضي إلالتوجيهية الدولية  اخلطوط -و

 

عامة حمددة وفقًا للقواعد ذات الصالة يف القاانون الادولي،     ئمباد 53تتضمن مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد -31

مع األخذ يف االعتبار مجياع جوانبهاا البيولوجياة، والتكنولوجياة، واالقتصاادية،       للصيد الرشيد واألنشطة املتصلة به،

 (. وأم اا مساؤوليات الادول يف ماا خياص عملياات الصايد       7و 6واالجتماعية، والبيئية والتجارياة ذات الصالة )املادتاان    

حكام الاواردة يف املدوناة مثال    توجيهية فنية لتكملة األ خطوطمنه. كذلك، ترد  8فهي حمد دة يف الصك، وخباصة املادة 

 املناطق البحرية احملمية.بشأن التوجيهية بشأن تطبيق نهج النظام اإليكولوجي و اخلطوط

 

صاايد األمسااك يف أعمااق    التوجيهياة للفااو مل   اخلطاوط ، ُوضاعت  مصايد األمساك يف أعماق البحاروبالنسبة إىل  -32

يف إدارة هاذه املصاايد علاى حناو      ت اإلقليمياة إلدارة مصاايد األمسااك   املنظمات/الرتتيبامن أجل مساعدة الدول و البحار

يف ماا يتعلاق مبصاايد     95-76الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، الفقارات   61/105مستدام، وتنفيذ القرار رقم 

  األمساك الرشيدة يف النظام اإليكولوجي البحر .

 

املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة تدعو الدول و مساك يف أعماق البحارصايد األالتوجيهية للفاو مل اخلطوطوإن  -33

إىل وضع تدابري للحؤول دون التدابري السلبية امللحوظة على النظم اإليكولوجية البحرياة اهلشاة، وتاوّفر     مصايد األمساك

 وامللحق(. 53-42)الفقرات  اآلثاربالتالي املشورة بشأن تقييمات 

 

مصاايد األمسااك يف أعمااق    الا  تتاوىل إدارة    نظمات/الرتتيبات اإلقليمياة إلدارة مصاايد األمسااك   املوقد قامت  -34

التوجيهية للفااو   واخلطوط، ومبوجب التوصيات الصادرة عن القرارات ذات الصلة للجمعية العامة لألمم املتحدة، البحار

ياة قاانون البحاار، بوضاع تادابري للصاون واإلدارة،       ، واألحكاام العاماة يف اتفاق  مصايد األمساك يف أعمااق البحاار  بشأن 

 54وصون النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة. صايد األمساك يف أعماق البحاروتوصيات وقرارات لالستخدام املستدام مل

                                                                                                                           
 (http://www.fao.org/3/a-i4577t.pdf) 53 الصفحةالتوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة امليناء  روما.  اخلطوط 2015الفاو.   50
 73 الصفحة. 2009الدولية إلدارة مصايد أمساك أعماق أعالي البحار. روما، الفاو.  التوجيهية اخلطوطالفاو.   51

(http://www.fao.org/docrep/012/i0816a/i0816a00.htm) 
 73 الصفحة. 2011صيد املرجتع. روما، الفاو. امل احلد منالتوجيهية الدولية بشأن إدارة الصيد العرضي و اخلطوط الفاو.  52

(http://www.fao.org/3/a-ba0022t.pdf) 
 (http://www.fao.org/3/a-v9878e.pdf) 41 الصفحة. 1995الفاو. مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. روما، الفاو.   53
الصيد يف قاع البحار يف املنطقة املشمولة باالتفاقية  :جلنة حف  املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيكايف  06-22 الصونتدبري  انظر  54

(https://www.ccamlr.org/en/measure-22-06-2015؛)  قرار اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسإلGFCM/37/2013/1  بشأن

مبادرات خطة اقية إنشاء اهليئة والتنسيق مع إدارة مصايد األمساك يف املنطقة، مبا يف ذلك من خالل إنشاء مناطق منع الصيد يف املنطقة املشمولة باتف

https://www.ccamlr.org/en/measure-22-06-2015)؛
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وتشمل هذه التدابري، على سبيل املثال ولاي  احلصار، حادود الصايد واجلهاود املبذولاة بالنسابة إىل مصاايد          -35

، والتادابري احملاددة   للحاد مان املصايد املرجتاع    املستهدفة يف أعماق البحار، واألنظمة اخلاصة مبعدات الصيد  األمساك

والثدييات البحرية والتدابري املتصلة بالنظم  وسالحف البحر العرضي لألنواع ذات الصلة مثل طيور البحر النفوقلتقليص 

 ملصايد األمساك(. عمليات اإلغالق األخرى وهذه النظم  يات إغالقعملاإليكولوجية البحرية اهلشة )مبا يف ذلك تعيني 

 

 واخلطاوط واملراقبة واإلشاراف فا ن االتفااق بشاأن التادابري الا  تتخاذها دولاة املينااء،           ويف ما يتعلق بالرصد -36

ن التدابري ال  تتخذها لقد ُوضع االتفاق بشأوواتفاق االمتثال تبدو مجيعها ذات الصلة.  التوجيهية بشأن أداء دولة العلم

دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوني دون إبال  ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه من خالل تنفياذ تادابري فعالاة تتخاذها     

 دولة امليناء. وأم ا املعايري الدنيا ال  ينص  عليها هذا الصك فهاي تارو ج ملساتوى موح اد يف تطبياق تادابري دولاة املينااء.        

 .2016يونيو/حزيران  5االتفاق بشأن التدابري ال  تتخذها دولة امليناء حي ز التنفيذ يف وقد دخل 

 

ويشكل اتفاق االمتثال صكًا ملزمًا حيد د مسؤولية دول العلم يف ما خيص  سفن الصيد الا  حياق هلاا أن ترفاع      -37

 عملياات، ذا الناوع مان ال  بها العلام للقياام    أعالمها وال  تعمل يف أعالي البحار، مبا يف ذلاك اإلذن الاذ  تعطياه دولاة    

 ومن خالل تعزيز التعاون الدولي وايادة الشفافية عرب تبادل املعلومات بشأن الصيد يف أعالي البحار.

 

 إااا تساتند بعاض العناصار فيهاا      ،التوجيهياة بشاأن أداء دولاة العلام طوعياة      اخلطاوط وعلى العكا ، فا ن    -38

قاانون البحاار.   ل األمام املتحادة   اتفاقياة يف ذلك القواعد ال  تنص  عليهاا  ون الدولي مبا على القواعد ذات الصلة يف القان

 تنفيذ مسؤوليات دولة العلم على حنو فعال. تشجيع وترمي هذه اخلطوط التوجيهية إىل

 

                                                                                                                           

 املتوسإل؛ عمل البحر األبيض املتوسإل التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة إلنشاء املناطق املشمولة حبماية خاصة ذات األهمية يف البحر األبيض

(http://www.fao.org/3/a-ax392e.pdf؛) محاية النظم الثاني تدابري الصون واإلنفاذ يف منظمة مصايد األمساك مشال األطلسي، الفصل :

 (؛http://archive.nafo.int/open/fc/2015/fcdoc15-01.pdfاإليكولوجية البحرية اهلشة يف املنطقة التنظيمية من أنشطة الصيد يف قاع البحار )

النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة يف املنطقة التنظيمية : محاية د األمساك يف مشال شرق احمليإل األطلسييجلنة مصاالصادرة عن  19:2014والتوصية 

http://www.neafc.org/system/files/Rec_19-) 2015:09للجنة كما عد لتها التوصية 

2014_as_amended_by_09_2015_fulltext_0.pdf)يئة مصائد األمساك مشال احمليإل اهلادئهللنص الرئيسي ل 2قتة يف امللحق التدابري املؤ ؛ :

 1( وامللحق pdf2Annex-nomaki.jp/IM.http://nwpbfo.النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة وتقييم اآلثار على هذه املناطق )يف  معيار تعريف

منظمة مصائد األمساك يف جنوب شرق يف  30/15تدبري الصون  (؛http://nwpbfo.nomaki.jp/IM-Annex2.pdf)مشال شرق احمليإل اهلادئ؛ 

النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة يف املنطقة ال  تشملها اتفاقية املنظمة  بشأن أنشطة الصيد يف قاع البحار و احمليإل األطلسي

(http://www.seafo.org/media/8933d489-854c-4c99-895e-66573c7010a4/SEAFOweb/CM/open/eng/CM30-15_pdf؛)  تدبري

املنظمة  ية: الصيد يف قاع البحار يف املنطقة ال  يشملها اتفاقاملنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد أمساك جنوب احمليإل اهلادئيف  4:03الصون واإلدارة 

(https://www.sprfmo.int/assets/Fisheries/Conservation-and-Management-Measures/CMM-4.03-Bottom-Fishing-2016-

4Mar2016.pdf.) 

http://www.fao.org/3/a-ax392e.pdf)؛
http://archive.nafo.int/open/fc/2015/fcdoc15-01.pdf)؛
http://www.neafc.org/system/files/Rec_19-2014_as_amended_by_09_2015_fulltext_0.pdf)؛
http://www.neafc.org/system/files/Rec_19-2014_as_amended_by_09_2015_fulltext_0.pdf)؛
http://www.neafc.org/system/files/Rec_19-2014_as_amended_by_09_2015_fulltext_0.pdf)؛
http://nwpbfo.nomaki.jp/IM-Annex2.pdf
http://nwpbfo.nomaki.jp/IM-Annex2.pdf)؛
http://www.seafo.org/media/8933d489-854c-4c99-895e-66573c7010a4/SEAFOweb/CM/open/eng/CM30-15_pdf)؛
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 ألمسااك املنظمات/الرتتيباات اإلقليمياة إلدارة مصاايد ا   عالوًة على ذلك، تشمل أيضاًا التادابري الا  تتخاذها     و -39

بروتوكاوالت لإلباال    راقبتهاا وامتثاهلاا، إضاافًة إىل    أحكامًا شاملة لرصد سفن الصيد العاملة يف جماالت اختصاصها، وم

 عن البيانات والبحوث.

 

أخريًا، يتضمن كل  من هذه الصكوك أحكامًا بشأن اإلقرار باملتطلبات اخلاصة لدى الدول النامياة مباا يف ذلاك    و -40

من االتفاق بشأن التدابري ال  تتخذها دولة امليناء على إنشاء جمموعاة عمال خمصصاة     21وتنص  املادة  تنمية القدرات.

تقدم تقارير دورية وترفع التوصيات إىل األطراف بشأن إقامة آليات متويل، مبا يف ذلك وضع خمطإل للمساهمات ويديد 

 تنفيذ وإحراا تقد م على صعيد تنفيذ آليات التمويل.ووضع معايري وإجراءات لالسرتشاد بها عند ال وحشدهااألموال 
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 النظم اإليكولوجية البحرية اهلشةاخلاصة ب عايرياملو املتخذة لكل منطقة: التدابري األول امللحق
 

 املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساكيف  املتخذة لكل منطقةالتدابري 

 

، املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمسااك يف  لكل  منطقةاملتخذة  ختتلف األحكام اخلاصة بالتدابري -1

و احملتمال أن تظهار   أإاا اعتمدت هذه األخرية يف معظم احلاالت إجراءات الختاذ تدابري يف املناطق حيث مان املعلاوم   

كرتونية للنهج اإليكولوجية البحرياة  لهذه النظم يف قاعدة البيانات اإل وحشدهانهج إيكولوجية حبرية هشة. وترد مجيع 

هاذه الانهج كتادابري احرتااياة إىل حاني يتاوفر املزياد مان املعاارف           عمليات إغالق. ويف بعض احلاالت، ُتنّفذ 55اهلشة

العلمية وجير  يليلها بشأن املخاطر احملتملة لتأثرياتها السلبية على الانهج اإليكولوجياة البحرياة اهلشاة يف املنطقاة      

 يف حني اُتخذت تدابري يف أقاليم أخرى باالستناد إىل املدخالت العلمية.امل لقة 

 

ويف حال ظهرت إثباتات بشأن النهج اإليكولوجية البحرية اهلشة خالل عمليات الصيد العادية يف قاع البحاار   -2

مؤقتاة إىل حاني حيادد    الصالة با غالق املنطقاة بصاورة       يف مناطق الصيد القائمة، يكون الرد العام مان جهااا اإلدارة ذ  

و احملتمل أن تظهر أنشاط الصيد على النهج اإليكولوجية البحرية اهلشة ال  من املعلوم  آثارالصلة   اجلهاا العلمي ذ

واعُتربت سلبية جادًا بالنسابة    آثار، تتم  إعادة فتح املنطقة للصيد. أم ا إذا ُحد دت آثاريف املنطقة. ويف حال مل ُتحد د أ  

اإليكولوجية البحرية اهلشة، فتبقى املنطقة م لقة أمام أنشطة الصيد يف قاع البحاار إىل حاني النظار يف املساألة      إىل النظم

 تادابري احرتااياة إىل حاني إجاراء مزياد     كمرة أخرى. وبصورة عامة، ُتعيَّن إغالقات النظم اإليكولوجية البحرية اهلشاة  

البحاار إىل أناه:"... يف حاال     أعمااق للفاو بشأن مصاايد األمسااك يف   التوجيهية  اخلطوطمن البحوث يف املنطقة. وتشري 

 حارتاا  االنهج الا أن تطباق   املنظمات/الرتتيباات اإلقليمياة إلدارة مصاايد األمسااك    حمدودية املعلومات، ينب ي للدول و

 (.20." )الفقرة ثاريف التحديدات يف ما يتعلق بطبيعة ومدة اآل

 

الانظم اإليكولوجياة البحرياة اهلشاة     تادابري إلغالقاات    بحرية احلية يف أنتاركتيكاجلنة حف  املوارد الوتعتمد  -3

. 56(CM 91-04) للجناة . ويف اإلطار العام إلنشاء املناطق البحرية احملمية التابعاة  على حٍد سواء ومناطق حممية أخرى

شورة مقد مة من اللجنة العلمية. وبالتالي، وسوف ُتنشأ هذه املناطق باالستناد إىل أفضل اإلثباتات العلمية املتاحة، وإثر م

ماور أخارى، محاياة    ألتحقيق بعض األهداف الا  تشامل مان باني      جنةاملناطق البحرية احملمية التابعة للسوف ُتنشأ 

 والعمليات األساسية يف النظام اإليكولوجي. ولادى  ثيلية للنظم اإليكولوجية البحرية والتنو ع البيولوجي واملوائلعي نات مت

ددة يف املنطقاة البحرياة   تادابري صاون لتشامل األهاداف احملا      اللجناة إقامة هذه املناطق البحرية احملمية، سوف تعتمد 

 ظاورة يف املنطقاة البحرياة احملمياة وفارتة التعايني      واألنشاطة املمنوعاة أو احمل   احملمية واحلدود املكانية هلاذه املنااطق  

 ث ورصد.والعناصر ذات األولوية يف خطة إدارة وخطة حب

 

                                        
55  http://www.fao.org/in-action/vulnerable-marine-ecosystems/vme-database/en/ 
56  https://www.ccamlr.org/en/measure-91-04-2011 
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ُتمناع فيهاا   منااطق  ، ياتم  إنشااء   اهليئة العامة ملصايد أمساك البحار األبايض املتوساإل   ويف املنطقة ال  تشملها  -4

 منااطق ُتمناع فيهاا املصاايد    لضمان محاية املوائل احلساسة يف أعماق البحار يف مناطق مرساومة احلادود. وتقاوم     املصايد

ناطق من خالل اعتمااد إغالقاات أو حظار اساتخدام بعاض معادات الصايد.        بتنظيم أو تقييد األنشطة البشرية يف هذه امل

 على القرار حبظار أنشاطة اجلار     2005عام  اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسإلإىل ذلك، صادقت  إضافًة

األبايض املتوساإل    لبحريف أعماق امن أجل محاية بيئات أحياء  مرت 1000يف أعماق البحار يف املياه ال  تكون أعمق من 

 والبحر األسود.

 

توجيهااات بشااأن يديااد الاانظم البحااار  أعماااقالتوجيهيااة للفاااو بشااأن مصااايد األمساااك يف  اخلطااوطوتااوّفر  -5

 اإليكولوجية البحرية اهلشة وتقييم التأثري السليب الكابري. وتاوّفر اخلطاوط التوجيهياة قائماة باخلصاائص الا  جياب        

 (:42يد النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة، وال  تتضمن )الفقرة أن ُتستخدمم كمعيار لتحد
 

أو الندرة؛ منطقة أو نظام إيكولوجي يكون فريدًا أو يضم أنواعًا نادرة ال ميكن تعويض خسارتها مبناطق  الفرادة (1)

 أو نظم إيكولوجية مماثلة؛ وهي تشمل:
 

 موائل تضم  أنواعًا متوّطنة؛ 

 مهد دة أو معر ضة للخطر تظهر فقإل يف مناطق متفر دة؛  موائل ألنواع نادرة، أو 

 السرءحاضنات أو مناطق متفردة للت ذية، أو الرتبية أو  أو. 
 

املعنااى الااوظيفي للموئاال: املناااطق أو املوائاال املتفااردة الضاارورية السااتمرارية  األرصاادة الساامكية ووظيفتهااا     (2)

بياة( أو األناواع   احلضانة أو منااطق الرت  مواقع)مثل  اتهاحمددة يف حي/تكاثرها أو اسرتجاعها ومراحل هائوسر

 أو املهددة أو املعر ضة للخطر. البحرية النادرة
 

 اهلشاشة: نظام إيكولوجي يكون معرضًا إىل حد  بعيد إىل التدهور بفعل األنشطة البشرية. (3)
 

 جتمعاات لوجياة الا  تتمياز بأعاداد أو     النظم اإليكو -ال  متي ز األنواع ال  جتعل االسرتجاع صعبًا السمات (4)

 ألنواع يمل واحدة من اخلصائص التالية أو أكثر:
 

 معدالت او بطيئة؛ 

 عمر متأخر يف النضوج؛ 

 استخدام منخفض أو غري متوقع؛ 

 حياة طويلة. أو 
 

حيوياة  التعقيد اهليكلي: نظام إيكولوجي يتمياز بهيكلياات مادياة معقادة توّلادها تركيازات ملحوظاة مليازات          (5)

والحيوية. ويف هذه النظم اإليكولوجياة، تعتماد العملياات اإليكولوجياة عاادة إىل حاد  بعياد علاى هاذه الانظم           
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اهليكلية. عالوًة على ذلك، غالبًا ما تتمتع هذه النظم اإليكولوجية بتنو ع عاٍل، األمر الذ  يعتمد على األجسام 

 ال  تشكل هيكليتها. 

 

للخطوط التوجيهية أمثلًة عن جمموعات أناواع وجمتمعاات وموائال قاد تكاون هشاة،       ويعطي أيضًا هذا امللحق  -6

إضافًة إىل امليزات ال  مان احملتمال أن تادعمها. وهاذا يتضامن أمثلاة عان األناواع الا  تشاكل جمموعاات األناواع،             

ق أعالي البحار، والا  قاد   واجلماعات واملوائل ال  تكون موث قة أو ُتعترب حساسة أو ضعيفة إااء مصايد أمساك يف أعما

 توبوغرافيااة، وهيدروفيزيائيااةتساااهم يف تشااكيل الاانظم اإليكولوجيااة البحريااة اهلشااة، إضااافًة إىل أمثلااة عاان مياازات  

 أو جيولوجية، مبا يف ذلك اهليكليات اجليولوجية اهلشة ال  قد تدعم جمموعات أو مجاعات األنواع.

 

قاوائم أناواع ألناواع     املنظمات/الرتتيبات اإلقليمياة إلدارة مصاايد األمسااك   إثر هذه التوجيهات، وضعت بعض  -7

 57مؤشر النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة.

 

  

                                        
تعريااف يف منظمااة مصاايد األمساااك يف مشااال األطلساي للمرجااان، واللااوف وغريهاا ماان مؤشاارات النظاام اإليكولااوجي البحاار  اهلاا      دليال ال   57

(http://www.nafo.int/publications/studies/vme-guide.html؛) جلنة حف  املوارد البحرية م اإليكولوجية البحرية اهلشة يف دليل تصنيف النظ

ل التصانيف يف منظمااة  دليا  (؛https://www.ccamlr.org/en/document/publications/vme-taxa-classification-guide) احلياة يف أنتاركتيكاا  

مصااايد األمساااك جنااوب شاارق األطلسااي للمرجااان واللااوف السااتخدامها ماان جانااب مااراقبني للبحااار يف املنطقااة املشاامولة باتفاقيااة املنظمااة          

(http://www.seafo.org/media/99e0a982-a325-49d4-af88-

97c0f484e3c8/SEAFOweb/pdf/SC/open/eng/SEAFO%20Sponges%20and%20Coral%20Guide%20Ramos%20et%20al%20

2009SEAFOFINAL_pdf ) 

http://www.nafo.int/publications/studies/vme-guide.html)؛
https://www.ccamlr.org/en/document/publications/vme-taxa-classification-guide)؛
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 األثر البيئي عمليات تقييم: الثاني امللحق

 

التوجيهية للفاو بشأن مصايد األمساك يف أعماق البحار أحكامًا حماددة تفص ال املعلوماات     اخلطوطتتضمن أيضًا  -1

 (:47)الفقرة  املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيةالضرورية لتقييم األثر يف مصايد األمساك يف أعماق البحار يف 

 

تقييمات إلقاماة أنشاطة صايد     املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساكجيب أن ُتجر  دول العلم و -47

 سلبية كبرية يف منطقة حماددة. ومان شاأن هاذا التقيايم لألثار أن يعااجل،        ثارآيف أعماق البحار من املرجح أن تفضي إىل 

 من بني أمور أخرى:
 

 يف ذلك أنواع السفن ومعادات الصايد ومنااطق الصايد    ، مبا املزمع القيام بهأو  اجلار  حاليًاالصيد نوع )أنواع(  (1)

 (؛الصيدة الصيد )خطة ومستويات جهود الصيد ومد لصيد العرضي املستهدفة واحملتملةوأنواع ا
 

 ت األساساية أفضل املعلومات العلمية والفنية املتاحاة بشاأن الوضاع احلاالي ملاوارد مصاايد األمسااك واملعلوماا         (2)

 واملوائل واجلماعات يف منطقة الصيد، على أن ُتقارمن بها الت يريات املستقبلية؛ عن النظم اإليكولوجية
 

 يكولوجية البحرية اهلشة املعلوم أو احملتمل أن تظهر يف منطقة الصيد؛ووصف ورسم خرائإل النظم اإل تعريف (3)
 

وتقيايم ماواطن عادم     النشاط ويديد الث رات يف املعرفة آثارووصف وتقييم  لبيانات والطرق املستخدمة لتحديدا (4)

 اليقني يف املعلومات املقد مة يف التقييم؛
 

 الرتاكميااة لألنشااطة ثااارودرجتهااا وماادتها مبااا يف ذلااك اآل احملتملااة ثااارووصااف وتقياايم حاادوث اآل يديااد (5)

 الاا  يشااملها تقياايم الاانظم اإليكولوجيااة البحريااة اهلشااة ومااوارد مصااايد األمساااك املنخفضااة اإلنتاجيااة     

 يف منطقة الصيد؛
 

 آثاار د  إىل ال  من احملتمل أن تاؤ  ثاراحملتملة املتأتية عن عمليات الصيد لتحديد اآل ثارتقييم املخاطر يف اآل (6)

علاى الانظم اإليكولوجياة البحرياة اهلشاة وماوارد مصاايد األمسااك املنخفضاة           ثاار سلبية كبرية، وخباصاة اآل 

 اإلنتاجية؛
 

سالبية   آثاار إحاداث  ال  ينب ي استخدامها للحؤول دون  اإلدارةتدابري و ثارالتدابري املقرتحة للتخفيف من اآل (7)

ة اهلشة، وضمان الصاون يف األجال الطويال واالساتخدام املساتدام ملاوارد       كبرية على النظم اإليكولوجية البحري

 عمليات الصيد. تأثرياتمصايد األمساك املنخفضة اإلنتاجية، والتدابري الواجب استخدامها لرصد 

 

صاايد  السبعة السارية املفعولة وذات والية إلدارة م املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساكمن بني  -2

، وضاعت ساتة منهاا تادابري صاون ماع أحكاام        املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنياة األمساك يف أعماق البحار يف 

لتقييمات األثر البيئي يف سياق مصايد األمساك االستكشافية )منظمة مصايد األمساك يف جنوب شرق احملايإل األطلساي،   
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مصاايد   وهيئة، جلنة مصايد األمساك يف مشال شرق احمليإل األطلسي، ويكاجلنة حف  املوارد البحرية احلية يف أنتاركتو

، ومنظماة مصاايد   اهلاادئ ، واملنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك يف جناوب احملايإل   احمليإل اهلادئاألمساك مشال 

 ات الصالة وبصاورة عاماة، تابين تقييماات األثار هاذه علاى الفقارات ذ         58األمساك يف مشال غارب احملايإل األطلساي(.   

(. 53-47التوجيهية للفاو بشأن مصايد األمساك يف أعماق البحار بالنسبة إىل تقييمات األثر البيئي )الفقرات  اخلطوطيف 

ويف هذه احلاالت، ُتجر  الدول الفردية تقييمات األثر كجزء من العملية األساسية إلجاراء مصاايد أمسااك استكشاافية.     

 "تقييماات املخااطر ....جي جياب أن تأخاذ يف االعتباار، وفقااً       علاى أن:  ياة التوجيه اخلطاوط من هذه  48وتنص  الفقرة 

ملا هو مالئم، الظروف املختلفة السائدة يف املناطق حيث تكون .مصايد األمساك يف أعماق البحارجي قائمة، واملنااطق حياث   

 تكون .مصايد األمساك يف أعماق البحارجي مل يصل، أو يصل من وقت إىل آخر".

 

املنظمات/الرتتيباات اإلقليمياة إلدارة مصاايد    وبصورة عامة، تضم األحكاام اخلاصاة بتقيايم األثار بالنسابة إىل       -3

متطلبات لألطراف املتعاقدة جلمع البيانات ذات الصلة من أجل تيسري تقييم الصيد االستكشايف يف قااع البحاار    األمساك

. وتلحا  هاذه التادابري باأن     يبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساكاملنظمات/الرتتالصلة يف   ذ العلمي اجلهاامن جانب 

 املتعددة احلزم(. واملسباراتالصوتية،  املسباراتتضم هذه البيانات معلومات عن برامج رسم خرائإل قاع البحار )مثل 

 

ختصاص جياب  ، ف ن الطرف املتعاقد الراغب يف إجراء صيد استكشايف يف قاع البحار يف جمال االعامةوبصورة  -4

 الصايد ية إلجراء صيد استكشايف، وتوّفر معلومات عان خطاة   قد م أواًل إىل أمانة املنظمة اإلقليمية ذات الصلة مذكرة نيأن 

تواياع  خطة مجع البياناات عان   ونظام كاٍف لتسجيل/اإلبال  عن الصيد،  وخطة رصد الصيد ثاروخطة التخفيف من اآل

الانظم   علاى ساتخدام، وخطاة جلماع البياناات مان أجال تيساري عملياة التعار ف          أجهزة اجلر  واجملموعاات املعاد ة لال  

اإليكولوجية البحرية اهلشة يف منطقة الصيد، وخطإل لرصاد أنشاطة الصايد يف قااع البحاار باساتخدام تكنولوجياا رصاد         

                                        
بشأن أنشطة الصيد يف قاع البحار والنظم اإليكولوجية  30/15: تدبري الصون منظمة مصايد األمساك يف جنوب شرق احمليإل األطلسي: انظر  58

جلنة حف  املوارد  (؛http://www.seafo.org/Management/Conservation-Measuresالبحرية اهلشة يف املنطقة املشمولة باتفاقية املنظمة )

تفاقية ال( بشأن الصيد يف قاع البحار يف املنطقة املشمولة با2015) 22/06: تدبري الصون البحرية احلية يف أنتاركتيكا

(https://www.ccamlr.org/en/measure-22-06-2015؛) (: التوصية حبماية النظم 2014) 19: التوصية هيئة مصايد أمساك مشال شرق األطلسي

-http://www.neafc.org/system/files/Rec_19) 09:2015اإليكولوجية البحرية اهلشة يف املنطقة التنظيمية للهيئة كما عد لتها التوصية:

2014_as_amended_by_09_2015_fulltext_0.pdfجلنة مصايد األمساك يف مشال شرق احمليإل األطلسي: آليات جديدة حلماية النظم  (؛

احمليإل األطلسي  غربالبحرية اهلشة واإلدارة املستدامة ملصايد األمساك يف أعماق أعالي البحار مشال  اإليكولوجية

(http://nwpbfo.nomaki.jp/IM-maintext.pdf،) ة البحرية اهلشة وتقييم اآلثار واملواصفات واملعايري القائمة على العلم لتعريف النظم اإليكولوجي

املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك يف  (؛http://nwpbfo.nomaki.jp/IM-Annex1.pdfالسلبية الكبرية على هذه النظم واألنواع البحرية )

 املنظمة إلدارة الصيد يف قاع البحار يف املنطقة املشمولة باالتفاقية تدبري الصون واإلدارة 4.03 جنوب احمليإل اهلادئ:

(https://www.sprfmo.int/assets/Fisheries/Conservation-and-Management-Measures/CMM-4.03-Bottom-Fishing-2016-

4Mar2016.pdf واملعيار اخلاص بتقييم أثر الصيد يف قاع البحار يف املنطقة املشمولة باالتفاقية ،)

(https://www.sprfmo.int/assets/Meetings/Meetings-before-2013/Scientific-Working-Group/SWG-06-2008/a-Miscellaneous-

Documents/SPRFMO-Bottom-Fishing-Impact-Assessment-Standardagreed-Vanuatu-Fri23Sep2011-1140am.pdfمنظمة  (؛

 (.24-15)املواد  الثاني ( الفصلNAFO/FC Doc. 15/01) 2015 : تدابري الصون واإلنفاذ يف املنظمةمصايد األمساك يف مشال غرب احمليإل األطلسي

http://www.seafo.org/Management/Conservation-Measures)؛
https://www.ccamlr.org/en/measure-22-06-2015)؛
http://www.neafc.org/system/files/Rec_19-2014_as_amended_by_09_2015_fulltext_0.pdf)؛
http://www.neafc.org/system/files/Rec_19-2014_as_amended_by_09_2015_fulltext_0.pdf)؛
http://www.neafc.org/system/files/Rec_19-2014_as_amended_by_09_2015_fulltext_0.pdf)؛
http://nwpbfo.nomaki.jp/IM-maintext.pdf
http://nwpbfo.nomaki.jp/IM-Annex1.pdf)؛
https://www.sprfmo.int/assets/Fisheries/Conservation-and-Management-Measures/CMM-4.03-Bottom-Fishing-2016-4Mar2016.pdf
https://www.sprfmo.int/assets/Fisheries/Conservation-and-Management-Measures/CMM-4.03-Bottom-Fishing-2016-4Mar2016.pdf
https://www.sprfmo.int/assets/Fisheries/Conservation-and-Management-Measures/CMM-4.03-Bottom-Fishing-2016-4Mar2016.pdf
https://www.sprfmo.int/assets/Meetings/Meetings-before-2013/Scientific-Working-Group/SWG-06-2008/a-Miscellaneous-Documents/SPRFMO-Bottom-Fishing-Impact-Assessment-Standardagreed-Vanuatu-Fri23Sep2011-1140am.pdf)؛
https://www.sprfmo.int/assets/Meetings/Meetings-before-2013/Scientific-Working-Group/SWG-06-2008/a-Miscellaneous-Documents/SPRFMO-Bottom-Fishing-Impact-Assessment-Standardagreed-Vanuatu-Fri23Sep2011-1140am.pdf)؛
https://www.sprfmo.int/assets/Meetings/Meetings-before-2013/Scientific-Working-Group/SWG-06-2008/a-Miscellaneous-Documents/SPRFMO-Bottom-Fishing-Impact-Assessment-Standardagreed-Vanuatu-Fri23Sep2011-1140am.pdf)؛
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ر  استعراأ البيانات الصلة، جي  معدات الصيد، وبيانات الرصد. وحاملا ُتقد م املعلومات املطلوبة إىل اجلهاا العلمي ذ

سالبية كابرية يف املنطقاة املقرتحاة، ساوف ُيعطاى        آثارويف حال تبي ن عدم تعر أ النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة إىل 

 اإلذن مبباشرة الصيد املقرتح.

 

جلناة حفا  املاوارد البحرياة     حتى تارخيه، نظرت منظمة مصايد األمساك يف جنوب شرق احمليإل األطلسي، و -5

يف تقييمات األثر املقدمة من األعضاء للصايد   جلنة مصايد األمساك يف مشال شرق احمليإل األطلسي، وية يف أنتاركتيكااحل

االستكشااايف، وقااد حصاالت مجيعهااا علااى إذن للمباشاارة بالنشاااط. ويف بعااض األقاااليم األخاارى حيااث مل تكاان بعااد    

للجمعية العاماة لألمام املتحادة،     61/105عند اعتماد القرار  ساريًة املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك

املنااطق الواقعاة خاارج نطااق     يف  83انطبق اجلزء من القرار الذ  يدعو دول العلم إىل اعتماد أو تنفيذ تدابري وفقًا للفقارة  

 اهلاادئ يف جناوب احملايإل    (. وبالتالي، قبل دخول املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد األمسااك 86)الفقرة  الوالية الوطنية

 ونيوايلندا بروتوكاوالت فردياة لتقيايم األثار حبياث ُتساتخدم       أسرتالياحي ز التنفيذ، وضعت كل من  اإلقليمية( املنظمة)

للصاون   4.03التادبري   اإلقليمياة  . وحاليًا، اعتمادت املنظماة  اإلقليمية يف ما يشكل اليوم املنطقة املشمولة باتفاقية املنظمة

التوجيهياة للفااو بشاأن     اخلطاوط ( تتفق مع 11و 10لذ  يتضمن أحكامًا لتقييم الصيد يف قاع البحار )الفقرتان واإلدارة ا

  مصايد األمساك يف أعماق البحار.

 

 أمثلة عن األنشطة اإلقليمية
 

 احمليط األطلسي شرقجنوب 

 

الياباان   ت، أجار اهلادئيف جنوب احمليإل يف املنطقة املشمولة باتفاقية املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك  -6

تقييمات لألثر قبل املباشرة مبصايد استكشافية باخليإل الطويل يف قاع البحار يف منطقاة صايد جديادة لألمسااك املساننة      

باساتعراأ النتاائج، وقار رت أن الانظم      59. ويف هذه احلال، قامات اللجناة العلمياة   2013-2012يف الفرتة  الباتاغونية

سلبية كبرية، وبالتاالي ُفتحات املنااطق املقرتحاة أماام الصايد يف قااع         آثارة البحرية اهلشة لن تتعر أ أل  اإليكولوجي

 .60البحار

  

                                        
أكتوبر/تشرين األول  11 -يلولأسبتمرب/ 30نة العلمية التابعة للمنظمة، . تقرير اللج2013منظمة مصايد األمساك جنوب شرق احمليإل األطلسي،   59

-http://www.seafo.org/media/00bfc878-a115-4573-a016) ، سواكومبوند، ناميبيا.2013

ee776f876332/SEAFOweb/pdf/SC/open/eng/SC%20Report%202013_pdf)  
. 2013ديسمرب/كانون األول  12-9نظمة مصايد األمساك جنوب شرق احمليإل األطلسي. الصادر عن تقرير اللجنة السنوية مل 3-3-6القرار   60

-http://www.seafo.org/media/37233d87-8b52-45ea-8c24)سواكومبوند، ناميبيا 

56a01ae0b169/SEAFOweb/pdf/COMM/open/eng/Annual%20Commission%20Report%202013) 
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 مشال شرق احمليط األطلسي

 

تقييمات أثر كجزء  يف املنطقة التنظيمية للجنة مصايد األمساك يف مشال شرق احمليإل األطلسي، أجرت إسبانيا -7

اوني بني العلماء والصيادين. وقد قاد املعهد اإلسباني لعلوم احمليطاات مباادرتني لضافة هااتون     من مبادرات البحث التع

)مبوجب الربوتوكول اجلديد للجنة(. ويف تقييم األثر يف ضفة هااتون،  األوسإل  نت يبار)يف إطار بروتوكول اللجنة( وحبر 

 ر واخلايإل الطويال يف قااع البحاار، وقاد أفضاى      ُأجريت مسوحات لرسم خرائإل املوائل، ومسوحات للجار  يف قااع البحاا   

 هذا األمر إىل التعر ف إىل العديد من مناطق النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة، ال  ُأغلقت بعد ذلك أمام الصيد.

 

 اهلادئجنوب احمليط 

 

تنفياذ، كانات   حي از ال  اهلاادئ املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد األمسااك يف جناوب احملايإل    قبل دخول اتفاقية  -8

 توجد تدابري مؤقتة مرفقة بتوجيهات بشأن تقييمات األثار يف املنطقاة املشامولة باملنظماة ملصاايد األمسااك االستكشاافية       

حسابما   61يف قاع البحار. وخالل هذا الوقت، وضعت نيوايلندا إجراءات لتقيايم أثار مصاايد األمسااك يف قااع البحاار،      

ة عامة، يد د اإلجراءات أن نوع املعلومات الواجب توفريها ستتضمن وصافًا ألنشاطة   هذه التدابري املؤقتة. وبصور تتطلبه

الصيد املقرتحة، ورسم خرائإل مناطق الصيد املقرتحة ووصفها، وتقييم التفاعل املتوقاع ماع الانظم اإليكولوجياة البحرياة      

ة ال  سوف يتم صيدها، ومجع املعلوماات  اهلشة وتأثريات النظام اإليكولوجي، وحالة األرصدة السمكية يف املياه العميق

السلبية احملتملة على الانظم   ثار، وتقييمات األثر البيئي لتحديد اآلثاروتقديم التقارير، وتدابري اإلدارة والتخفيف من اآل

د تقييماًا ألثار مصااي    أسارتاليا اإليكولوجية البحرية اهلشة ألحياء القاع وغريهاا مان األناواع الضاعيفة. كاذلك، أجارت       

)قبال دخوهلاا    اإلقليمية األمساك يف قاع البحار بالنسبة إىل السفن األسرتالية ال  متارس الصيد يف منطقة تطبيق املنظمة

2009-2002حي ز التنفيذ(، باستخدام بيانات من الفرتة 
املباشارة   ثار. وقد رّكز التقييم بصورة رئيسية على خماطر اآل62

واملخاطر، وحد د اعتماد هذه العناصار علاى    ثاريكولوجية البحرية اهلشة، ونظر يف اآلللصيد يف قاع البحار على النظم اإل

السالبية الكابرية علاى الانظم اإليكولوجياة       ثاار الصعيدين املكاني والزماني. وخلص التقييم إىل أن املخاطر اإلمجالياة لآل 

جلر  وخياوط الصايد التلقائياة القعرياة كانات      البحرية اهلشة النامجة عن السفن األسرتالية ال  متارس الصيد مبراكب ا

 منخفضة وقت التقييم.

 

                                        
: أنشطة الصيد يف قاع البحار من جانب سفن الصيد يف أعاالي  ثر مصايد األمساك يف قاع البحارأتقييم . 2008. اواارة مصايد األمساك يف نيوايلند  61

. واارة مصاايد  2009-2008خاالل الفارتة    اهلاادئ البحار يف نيوايلندا يف املنطقة املشمولة باملنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك يف جنوب احمليإل 

-http://www.fish.govt.nz/NR/rdonlyres/344F062B-5331-481B-ADD7) األمسااااااااااااااااااااااااااااك، نيوايلنااااااااااااااااااااااااااادا 

FBF244566A96/0/NewZealandBottomFisheryImpactAssessmentv11cDec20082small.pdf)   
تقرير أسارتاليا للمنظماة اإلقليمياة إلدارة مصاايد     . تقييم أثر مصايد األمساك يف قاع البحار. 2011، منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية  62

-https://www.sprfmo.int/assets/Meetings/Meetings-before-2013/Scientific-Working) ئ جنااااوب احملاااايإل اهلاااااد   األمساااااك يف

Group/SWG-10-2011/SWG-10-DW-01a-Australian-BFIA-Final-Report.pdf) 
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 املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيةبعض التجارب من استخدام تقييمات األثر البيئي يف 

 

 ، النرويج حلقة عمل فنية للخرباء نظرت، مان باني أماور أخارى،    أرندال، نّظمت الفاو يف 2015يف مايو/أيار  -9

 علاى الانظم اإليكولوجياة البحرياة اهلشاة يف مصاايد األمسااك        ثاار  سياق تقيايم اآل يفبة استخدام تقييمات األثر يف جتر

. وترد يف ما يلي بعض املالحظات ال  انبثقت عن حلقاة  املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيةيف أعماق البحار يف 

 العمل يف ما يتعلق بتقييمات األثر:
 

كو نات العامة يف تقييم فعال لألثر البيئي، وفقًا التفاقية التنوع البيولوجي: الفحص، ويديد النطاق، تشمل امل (1)

والتحليل والتقييم، وتقديم التقارير، واالستعراأ، واختاذ القرارات، والرصد، واالمتثاال واإلنفااذ، ومراجعاة    

ياة للفااو بشاأن مصاايد األمسااك يف أعمااق       التوجيه اخلطاوط احلسابات. وقد خلصت التحليالت األوىل إىل أن 

البحار متفقة مع اخلطوط التوجيهية الصادرة عن اتفاقياة التناو ع البيولاوجي لتقيايم األثار بالنسابة إىل التناو ع        

 البيولوجي.
 

التوجيهيااة للفاااو بشااأن مصااايد األمساااك يف أعماااق البحااار مبثابااة توجيهااات لوضااع    اخلطااوطاسااُتخدمت  (2)

املنظمات/الرتتيباات  ليمية تت صل بتقييمات األثر ملصايد األمسااك يف أعمااق البحاار مان جاناب      بروتوكوالت إق

 وأعضائها واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة.  اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك
 

الت وضعت معظم األجهازة اإلقليمياة القائماة املساؤولة عان إدارة مصاايد األمسااك يف أعمااق البحاار بروتوكاو           (3)

مصااايد األمساااك يف أعماااق البحااار. ويف املناااطق حيااث ال تعماال        آثاااروعمليااات لاادعم عمليااة تقياايم    

بشكل كامل أو غري قائمة، أنشأت بعض دول العلام هكاذا    املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك

 بروتوكوالت وعمليات بوصفها ترتيبات أحادية مؤقتة.
 

ية يف عملية التقييم ملصايد األمساك االستكشاافية هاي: التقيايم املسابق مان جاناب "الدولاة        واخلطوات الرئيس (4)

الطرف" املقرتحة، وتقييم التقييم املسبق من جانب اجلهاا املختص )غالبًا ما يكون اجلهاا العلماي( إثار قارار    

 األمساك مبصايداملباشرة بلسماح للسماح أو عدم ا املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساكصادر عن 

املنظمات/الرتتيباات اإلقليمياة إلدارة   واختاذ القرارات بشأن إجراءات ممكناة تتخاذها    ها، وتقييماالستكشافية

تقييمات األثار االستكشاافية،   ل. وتتوفر خربة حمدودة على صعيد استعراأ اخلطوات املختلفة مصايد األمساك

، ُقاد مت اقرتاحاات قليلاة جادًا للصايد االستكشاايف       حرية احلياة يف أنتاركتيكاا  جلنة حف  املوارد البباستثناء 

 واقارتاح واحاد   مسااك يف جناوب شارق احملايإل األطلساي     )اقرتاحان يف املنطقة ال  تشملها منظماة مصاايد األ  

 واقارتاح واحاد يف املنطقاة   جلناة مصاايد األمسااك يف مشاال شارق احملايإل األطلساي         يف املنطقة الا  تشاملها  

ال  تشملها منظمة مصايد األمساك يف مشال غرب احمليإل األطلسي، وهذه االقرتاحات هي حالياًا يف املراحال   

 األوىل من العملية )التقييم املسبق أو بداية الصيد االستكشايف(.
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 ويف حني مان الضارور  التكي اف ماع احلاجاات اإلقليمياة، جياب أن يكاون اهلادف يقياق مساتوى أعلاى             (5)

املنظمات/الرتتيباات اإلقليمياة إلدارة مصاايد    تقيايم األثار يف    مان خالهلاا  اق يف الطريقة الا  ُيجارى   من االتس

 .األمساك
 

ومثة يديات أساسية يف جمال وضع، واستخدام وتنفيذ أطر إقليمية ووطنية لتقيايم األثار، ومعاجلاة العناصار      (6)

 مسااك يف أعمااق البحاار. وتشامل التحاديات:     التوجيهياة للفااو بشاأن مصاايد األ     اخلطاوط مان   47يف الفقرة 

ارد السامكية،  املاو  حالاة  ( احلصول على معلومات وبيانات مالئمة لتفسري احلاالت األساسية يف ماا خياص   1)

( رسام حادود   2ميكن قياس الت يريات املستقبلية باالستناد إليهاا؛ )  ،واملوائل واجلماعات والنظم اإليكولوجية

مبا يف ذلك احلاجة إىل نهاج   ثارتقييم اآلو( 3أن تضم نظم إيكولوجية حبرية هشة، ) املناطق ال  من احملتمل

 شفاف لتقييم املخاطر ودمج عدم اليقني املتكيف مع احلالة اإلقليمية.
 

بأنااه يف ظاال  عاادد متنااام ماان االقرتاحااات  جلنااة حفاا  املااوارد البحريااة احليااة يف أنتاركتيكاااتبااي ن جتربااة  (7)

ولية، مثة طلب كبري على اهليكليات القائمة لتحليل التقيايم املسابق وإجاراء االستعراضاات     واالستعراضات األ

 خاصاًا بالنسابة   عبئااً املطلوبة لتقييمات األثر. وقد يشكل العمل اإلضاايف املارتبإل بعملياة صاارمة لتقيايم األثار       

املنظمة اإلقليمية ملصاايد األمسااك   األحدث عهدًا، مثل  املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساكإىل 

مصايد األمساك يف مشال  وهيئة، واتفاق مصايد األمساك يف جنوب احمليإل اهلند ، اهلادئيف جنوب احمليإل 

 ، واألعضاء فيها، واألعضاء املتعاونة غري املتعاقدة )الا  قاد تضام  عاددًا مان البلادان النامياة(       اهلادئاحمليإل 

 درة على معاجلة مجيع اجلوانب املختلفة يف املوارد البشرية واملالية املتاحة.ال  قد تكافح الكتساب الق
 

وتفتقر معظم البلدان النامية والبلدان النامية اجلزرية الصا رية إىل القادرة علاى إجاراء تقييماات مسابقة. وتقار         (8)

لادى البلادان النامياة،     التوجيهية للفاو بشأن مصايد األمسااك يف أعمااق البحاار باملتطلباات اخلاصاة      اخلطوط

وينب ي معاجلة هذه املسألة لدى وضع أطر جديدة أو تعديل أطر قائماة لضامان تسااو  اإلمكانياة يف املشااركة      

 جلميع البلدان.

 


