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 مقدمة -  أوًل 
 

( العمليداا العدامليدة وايقليميدة) COFI/2020/8مدا يتعلق بوثيقدة العمدل  تقددم هدذه الوةقدة معلومداا يةددددددددددددددا يدة يف -1
 .األمساك وتربية األحياء املائيةبشأن موةوع السالمة يف البحر والعمل الالئق يف مصايد 

ما يتعلق مببدأ   واةددددددحة يف  ( املدونة ) منظمة األغذية والزةاعة  اليت وةددددددعت ا   الرشدددددديد صدددددديد  ال مدونة السددددددلوك بشددددددأن   -2
ومعداته، وكذلك  صدددديد األمساك ينبغي للدول أن تكفل أن مرا ق " حيث التأكيد على أنه    ، 17- 6الواةد يف املادة "  السددددالمة " 

اليت ا  ، وتفي ابملعايري املتفق علي ا دولي  منصدددددددفة األمساك، تتيح ظروف عمل ومعيشدددددددة حمنة وصدددددددحية و   مصدددددددايد مجيع أنشدددددددطة 
ةددددددمان اعتماد " الدول من  تطلب   نطاق مبدأ السددددددالمة،    5- 1- 8وتوسددددددع املادة ".  ذاا الصددددددلة اعتمدهتا املنظماا الدولية 

، وأال تقل هذه املعايري عن احلد األدىن من املتطلباا املنصددو  صدديد األمساك معايري الصددحة والسددالمة لكل  رد يف عملياا 
تكفل " أن    1- 4- 8وعالوة على ذلك، تطلب املادة ". علي ا يف االتفاقاا الدولية ذاا الصدلة بشدأن ظروف العمل وامدمة 

  ". مع ييالء االعتباة الواجب لسالمة احلياة البشرية   مساك صيد األ عملياا  مماةسة  الدول 
عددلدت منظمدة األغدذيدة والزةاعدة تقدديرهدا لعددد  وقدد . التجداة  من أخطر امل ن يف العدام صدددددددددددددديدد األمسداكال يزال  -3

وكان أسددداذ هذا التعديل هو ة دة عدد .  ةدددحية يف السدددنةألف   32يىل  2019يف عام  ا عاملي  األمساك  مصدددايد  الو ياا يف  
يف هذا  أُبقيبذلك و . 2016مليون يف عام   40يىل  2000  مليون يف عام 30يف أحناء العام من حوايل  صددددددددددددددياد  األمساك

ألف  100لكدل   حدالدة و داة سددددددددددددددنو    80، وهو 1999منظمدة العمدل الددوليدة عدام   تدهحدددالدذ  على املعددل التقددير اددديدد 
. يف الواقعمن عددها أقل كون يح أن  رج  ياملعدل  يرالتقدهذا عدد الو ياا حسددددب وجتدة ايشدددداةة يىل أن .  صددددياد عامل

أن معدل الو ياا ا  عموم  تشددري  األمساك   مصددايدحوادث عن التقاةير الواةدة من البلدان املتقدمة القليلة اليت جتمع بياانا   
 صددددددددديد األمساكوالواقع أن معدالا احلوادث والو ياا يف بعض أسددددددددداطيل  .  صدددددددددياد عاملألف   100لكل   100 علىزيد ي

 ،النامية يف البلدان أعلى بكثري على أن معدالا الو ياا  سددددردية وعالوة على ذلك، هناك أدلة  .االصددددناعية اةتفعت م خر  
 .صغرية صيد األمساكأساطيل حيث 

األمساك وةحبت ابلتعاون   مصدايدأمهية السدالمة يف البحر يف قطاع  على ا مراة  الضدوء  األمساك    مصدايددنة  سدل طت  -4
 ويف الددوةة الثدالثدة والثالثد. يف هدذا الصددددددددددددددددد بد منظمدة العمدل الددوليدة واملنظمدة البحريدة الددوليدة ومنظمدة األغدذيدة والزةاعدة

لصدددحة والسدددالمة امل نية يف قطاعي التعاون الدويل بشدددأن قضدددا  امتتد عضددداء يىل منظمة األغذية والزةاعة  ألا، طلب لل جنة
 .مصايد األمساك وتربية األحياء املائية وتعزيز العمل الالئق لعمال األمساك

 
 أنشطة منظمة األغذية والزراعة بشأن السالمة يف البحر -  ااثنيً 

 األمساك مصايديف قطاع 
 

وةدددددددعت منظمة األغذية والزةاعة برام  ومواد لبناء القدةاا ،  األمساك دالدوةة الثالثة والثالثد للجنة مصدددددددايمنذ  -5
ذا هذه األنشددطة ابالشددماك مع النظراء احلكوميد يف منطقيت ف  وقد ندُ .  صددياد  األمساكلصددغاة  بشددأن السددالمة يف البحر 

( FISH Safety Foundation) صدددددديد األمساكيف سددددددالمة المثل م سددددددسددددددة  من   البحر الكاةييب واحمليط اهلادئ وشددددددركاء
 احلكوميدة البحريدة نيوةيلندداكدالدة و و ( World Fisheries Trust) األمسداك صدددددددددددددددايدداالسددددددددددددددت مدا  العداملي مل والصددددددددددددددنددوق
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(Maritime New Zealand).   يف سدددددددددددانت لوسددددددددددديا حلقة عمل يقليمية لتدةيب  2020كانون الثا   /ينايروُعقدا يف
اليت حزمة التدةيب و .  صدددددياد  األمساكعلى السدددددالمة يف البحر لصدددددغاة  مدةيب خفر السدددددواحل والبحرية ومصدددددايد األمساك  

وصددددددددديانة لطواةئ، ويصدددددددددال   لعداد اي عنوحداا مرنة وتشدددددددددمل اموعة من الوحداا، مبا يف ذلك أعدا هلذا الغرض  
عن ايسعا اا   األساسية،  ضال    ةالبحرياملالحة  يف ظروف  القاةب  تسيري  السالمة، و على  ويداةة املخاطر   ،الرب انيةاحملركاا  

 1.األولية يف حاالا الطواةئ واالتصاالا
، بددعم من منظمدة األغدذيدة صدددددددددددددديداد يف منطقدة البحر الكداةييب 600تلقى مدا يقرب من ، 2019/2020الفمة  يف -6

ج زة الثالثة األهم لسدددددالمة األعلى بصدددددفة خاصدددددة  ز  ةك    يف اال تكنولوجيا املعلوماا واالتصددددداالا احمدد    اتدةيب  والزةاعة،  
واهلواتف  GPSالعداملي لتحدديدد املواقع  والنظدام VHF اجدد   العداليدةةاديو المدداا : يف البحرصدددددددددددددديداد  األمسداك صددددددددددددددغداة  

صدددف ية يف بي ة األج زة الثالثة من خالل يجراء تدةيباا على  صدددياد  األمساكنظمة بتدةيب صدددغاة  املوقد قامت  . املوية
 .وكذلك يف البحر

منظمة ته الذ  نفذ   يف البحر صدددياد  األمساكصدددغاة برانم  سدددالمة  ضدددمن ييف جزيرة توكيالو يف احمليط اهلادئ،  -7
املعداا والتثقيف يف اال هذه تو ري معداا سددددددددالمة مناسددددددددبة والتدةيب على اسددددددددتخدام  2019يف عام    األغذية والزةاعة

 لفقدانأن تعطل احملرك هو السدددبب الرئيسدددي يذ    ،اااحملركوصددديانة يصدددال    على اتدةيب   كما تضدددمن. السدددالمة يف املداةذ
نظمة  املوسددتواصددل . ها اجملتمع احملليدجديدة حد   حلوال  يف املماةسدداا القائمة  ويدم  الربانم   .  السددفن الصددغرية يف البحر

العمل على حتسددددد السددددالمة يف البحر عرب سددددبعة بلدان يف احمليط اهلادئ من خالل مشددددروع متوله احلكومة الياابنية بشددددأن 
 .وشركاء يقليميد حخرينالبحرية يوةيلندا وكالة نمن خالل مواصلة الرباة ايقليمية مع كما  مساك التونة،  الصغرية أل صايدامل
 دليال   "(BOBP-IGO)برانم  خلي  البنغدال "املنظمدة احلكوميدة الددوليدة مع  منظمدة األغدذيدة والزةاعدةنشددددددددددددددرا  -8

وهذا الدليل  ،الكتب املصدوةةطريقة توةديحية على   احيتو  ةسدوم   2،"يف البحر  صدياد  األمساكصدغاة  سدالمة  "لدددددددددددددددد   اعملي  
وةع من خالل يُ و .  والسدددددددن اال والصدددددددينية والربتغالية والتاميل  وايسدددددددبانيةليزية والفرنسدددددددية كابللغاا اين  اينمنتعلى و ر مت

  .منهوجير  يعداد نسخ بلغاا أخرى وصيغ يقليمية . الكاةييب البحر وشركاء يف حسيا وأ ريقيا ومنطقةمتنوعة مشاةيع 
أعمال حتضدددريية لتطبيق نظام   /صددديد األمساك، وابلتعاون مع م سدددسدددة السدددالمة يف 2020-2019يف الفمة جرا  -9

اتفق أصدحاب املصدلحة على قيمة نظام قد و .  األمساك يف منطقة البحر الكاةييب مصدايدلإلبالغ عن احلوادث والو ياا يف  
ب تكراةها، وتكاليف حوادث  انتجاحللول الكفيلة ابيوةد  حتديد أسدددددددباب احلوادث و  على ، الذ  سددددددديسددددددداعدهذا  ايبالغ

. من احلوادث يف هذا القطاع للحد  ويجراءاا  يةبرام  تدةيبيو ر ، و صدددديد األمساك، و عالية التوعية بسددددالمة  صدددديد األمساك
يف خمتلف بلددان منطقدة البحر  2020يف عدام  اةمسي مسددددددددددددددتمر  يبالغ نظدام وال يزال يدخدال مزي  من نظدام يبالغ طوعي و 

 .تقنيةمشوةة منظمة األغذية والزةاعة له تو ر و الكاةييب، 
  

 
" التكيف مع تغري املناخ يف مصددايد األمساك يف شددرق البحر الكاةييب "حظيت األنشددطة يف منطقة البحر الكاةييب بدعم من مشددروع مر ق البي ة العاملية    1
(CC4Fish ) ناخ يف مصدددددددددايد دعم البلدان األعضددددددددداء يف منظمة األغذية والزةاعة لتنفيذ تدابري التكيف مع تغري امل"  بشدددددددددأن املمول من احلكومة النروجيية

 ".األمساك وتربية األحياء املائية
:  ليزية متو ر علىكايصدددددداة ابللغة اين.  ليزية وايسدددددبانية والفرنسدددددية والصدددددينية والربتغالية والتاميلية والسدددددن اليةكاين:  الدليل متو ر ابلعديد من اللغاا  2

www.fao.org/3/ca5772en/CA5772EN.pdf 

http://www.fao.org/3/ca5772en/CA5772EN.pdf
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 العمل الالئق يف مصايد األمساك -  ااثلثً 
 

العمل منظمة الذ  وةددددددددعته  ،يف  مة ما بد الدوةتد، واصددددددددلت املنظمة العمل على تعميم برانم  العمل الالئق -10
الفقر فض مع الربانم  االسددددددماتيجي ملنظمة األغذية والزةاعة ما  شددددددي  ا، متاألحياء املائيةاألمساك وتربية   مصددددددايديف   ،الدولية
ايقليمية والعاملية،   احملا لومشلت األنشطة اليت أجريت توليد املعاةف، والدعوة يف    2030.3لتنمية املستدامة خطة االريفي و 

على الصدددعيد القطر  لتحقيق معايري العمل األسددداسدددية يف املناطق الريفية وتعزيز يمكانية حصدددول السدددياسدددا   وتقدمي الدعم 
يف ة خاصددددة ابلبلد املع  حالة وأجريت دةاسدددد . والعاملد يف اال صدددديد األمساك على احلماية االجتماعية  صددددياد  األمساك

 .اثنتان من دةاساا احلالة هذه يف السنغال وتونسجتر  كمبود ، و 
، ابلتعاون مع املنظمة البحرية الكاثوليكية" ةسدولية البحر"وكالة  ، قامت منظمة األغذية والزةاعة و 2018منذ عام   -11

الدولية ومنظمة العمل الدولية، بتيسدددددري سدددددلسدددددلة من احللقاا الدةاسدددددية التقنية ايقليمية حول الروابط بد سدددددالمة السدددددفن 
مانيال، )يف حسديا  هذه احللقاا الدةاسدية  عقدا وقد  .دون يبالغ ودون تنظيمصديد األمساك غري القانو   عمل و الوظروف 

تشرين /أكرا، أكتوبر)ويف غرب أ ريقيا  (  2019  أ ة/سيشيل، مايو)جنوب غرب احمليط اهلند  يف  و   4،(2018  حذاة/ماةذ
مجعدددت وقدددد  .5(منطقدددة البحر الكددداةييب وخلي  البنغدددال) 2020منددداطق أخرى يف عدددام ى توقع أن تغطيُ و (. 2019 األول

األمساك يىل جانب نقاابا العمال،   مصددايدالسددالمة والعمل و خرباء من سددلطاا  اليت عقدا احللقاا الدةاسددية ايقليمية 
وحدد املشدددددداةكون .  األمساك  مصددددددايدم سددددددسدددددداا وطنية حلقوق اينسددددددان وةابطاا من ، و صددددددياد  األمساكوممثلي صددددددغاة  

ولفتت .  يقليميدة وأسددددددددددددددفرا االجتمداعاا عن دعواا للعمدل. يف هذا القطداعاملمكندة   األولو ا ايقليميدة والتحسددددددددددددددينداا
ظروف العمل يف القطاع وتوسدددددددددديع نطاق على حتسددددددددددد   لحاجة امللحة يىل العملالفائقة لاألمهية احثاا اليت جرا يىل  املب

 .على الصعيد الوط  التعاون بد الوكاالا
م دام مفض أداة بصددددددددددددددريدة  يهنداء واختبداةعلى يف مدايل، تتعداون منظمدة األغدذيدة والزةاعدة ومنظمدة العمدل الددوليدة  -12

وقد أنتجت منظمة األغذية والزةاعة مواد توجي ية .  وختفيف وقع ا  األحياء املائيةاألمساك وتربية    مصايداألطفال امطرة يف  
 .األمساك وتربية األحياء املائية مصايدبشأن القضاء على عمل األطفال يف  حمددة للحكوماا وأصحاب املصلحة

دةاسدددددددة يقليمية أجريت مع اهلي ة نوات   2019على املسدددددددتوى ايقليمي، نشدددددددرا منظمة األغذية والزةاعة يف عام   -13
اسددددددتعرةددددددت قد و (. وتونسومصددددددر ولبنان واملغرب ألبانيا  )أمساك البحر األبيض املتوسددددددط يف دسددددددة بلدان  صددددددايدالعامة مل

ووجد االسددتعراض . هذه الربام من  صددياد  األمساكصددغاة  فادة اسددتويمكانية  املوجودة الدةاسددة برام  احلماية االجتماعية 
السددددددلطاا الوطنية هبدف تو ري تغطية لتتخذها  ااالا حتسددددددد وأوصددددددى بتدابري عملية  وكذلك نجا القصدددددد   من ا د  عد

 6.للقطاع كا ية

 
  https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld: ملزيد من املعلوماا، الرجاء ة ةة  3
 www.fao.org/3/ca2511en/CA2511EN.pdf: دعوة مانيال للعمل، وهي حصيلة احللقة الدةاسية، متاحة هنا  4
 . 19-أُةج ت بسبب كو يد  5
 : متا  على املوقع التايل ابللغة اينكليزية. احلماية االجتماعية ملصايد األمساك الصغرية النطاق يف منطقة البحر األبيض املتوسط  6
 www.fao.org/3/ca4711en/ca4711en.pdf 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.fao.org/3/ca2511en/CA2511EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca4711en/ca4711en.pdf
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تربية مصايد األمساك و من أجل نتدى الربملانيد مل(  2019)وامامسة  (  2018)الرابعة تد يف الدوة املشاةكون   تع  د -14
يف أمريكددا الالتينيددة ومنطقددة البحر الكدداةييب ابختدداذ يجراءاا تشددددددددددددددريعيددة لتعزيز احلق يف احلمددايددة االجتمدداعيددة  األحيدداء املددائيددة

 .ومزاةعي األمساك يف املنطقة صياد  األمساكلصغاة 
بشدددأن   منظمة األغذية والزةاعة توجي اا، اسدددتمر العمل على يعداد األمساكدنة مصدددايد  فمة ما بد دوة اليف  -15

وهتدف هذه الوثيقة التوجي ية يىل ة دة .  األحياء املائيةاألمساك وتربية   مصددايداملسدد ولية االجتماعية يف سددالسددل القيمة يف 
وتعزيز حقوق اينسدددان وحقوق العمل،   ئيةاألحياء املااألمساك وتربية   مصدددايداملسددد ولية االجتماعية يف سدددالسدددل القيمة يف 

مشددددددددداوةاا متعددة ألصدددددددددحاب يف ايعداد هلذه الوثيقة التوجي ية قدا وقد عُ . يف هذا القطاع ،يف ذلك العمل الالئق مبا
 الوثيقددددة الوةددددددددددددددع احلددددايل يفعن وميكن االطالع على مزيددددد من املعلومدددداا عن العمليددددة و . يف أحندددداء العددددام املصددددددددددددددلحددددة

COFI/2020/4 "مصددددددددايد األمساك التابعة للجنة   املعنية بتجاةةالدوةة السددددددددابعة عشددددددددرة للجنة الفرعية  وتوصددددددددياا قراةاا
 ".2019تشرين الثا  /نو مرب 29-25، األمساك

لالجتماع التق  املقبل ملنظمة العمل ايعداد ملنظمة العمل الدولية يف  ا  تقني  ا دعم  ا  أيض  األغذية والزةاعة  تقدم منظمة  -16
 (. 2020تشرين الثا  / نو مرب   27- 23) يف سياق االقتصاد الريفي  بشأن مستقبل العمل يف تربية األحياء املائية الدولية 

 
 تربية األحياء املائية يف تان السالمة والصحة املهني -  ارابعً 

 
أجرهتا منظمة  تربية األحياء املائيةيف تد قضددددددا  السددددددالمة والصددددددحة امل نيل  7تشددددددري مراجعاا مواةدددددديعية ويقليمية -17

االحتاد الدويل لعمال األغذية والزةاعة والفنادق واملطاعم وخدماا توةيد األغذية اداهزة والتبغ وةابطاا  و األغذية والزةاعة  
، وأن خماطر iامل ن األخطر يف العامواحدة من  تربية األحياء املائيةميكن اعتباة   هوجامعة سدددددددددتريلنغ أنالعمال ذاا الصدددددددددلة 

 .على وجه العمومقد أمهلت  تربية األحياء املائيةاليت يشكل ا العمل يف امل نيتد الصحة والسالمة 
والصعق   العثرااتتعلق ايصاابا يف مكان العمل يف هذا القطاع ابآلالا واألدواا والقواةب واملركباا والغرق و  -18

تربية األحياء املائية العديد شددددددك ل تو  على حنو كاٍف،عن األمراض امل نية  عادة  ال يُبل غ ويف أحناء العام،  .  ابلك رابء والعض
 واألطراف العليدا املرتبطدة ابلعمدل العنقحالم و جفداف والتوالربد حلر املرتبطدة ابمبدا يف ذلدك تلدك  ،الت دديدداا للصددددددددددددددحدةمن 

واملخاطر املتعلقة ابالبتالع  يةشددددداكل ادلداملومشددددداكل اد اة التنفسدددددي واحلسددددداسدددددية والطفيلياا والبكتري  من األعالف و 
الربك ابألةصددددددددددة كفاظ تاالحمثل ينشددددددددداء وحداا   -ابلغو  وأعمال البناء ا  أيضددددددددد   كما ترتبط املخاطر.  واالسدددددددددتنشددددددددداق

أتثري ايج اد  بسددبب  وقد ظ را مشدداكل يةددا ية. ابيةددا ة يىل احلصدداد والتج يز ونقل املنتجاا  -والر وف واألقفا   
 .الفرد  املتوحدوالليلية والعمل  املسائيةوساعاا العمل الطويلة والنوابا 

تربية أمهية العمل الالئق يف للجنة مصددددددددايد األمساك  التابعة  الفرعية  تربية األحياء املائيةدنة حبثت  ،  2015يف عام   -19
 8،" تربية األحياء املائيةيف   ةالالئق ةلاالعيش من خالل العمحتسدددددددددددددد سدددددددددددددبل : "النقاشيىل وثيقة ا ، اسدددددددددددددتناد  األحياء املائية

   .تربية األحياء املائيةيف تد وشددا على احلاجة يىل معادة خماطر الصحة والسالمة امل ني

 
 داد قيد ايع  7
 : متاحة على ،COFI:AQ/VIII/2015/9وثيقة العمل   8

media/MeetingDocuments/COFI_AQ/2015/9a.pdf-http://www.fao.org/fi/static 

https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_726160/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_726160/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_726160/lang--en/index.htm
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/COFI_AQ/2015/9a.pdf
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 1993بشأن تنفيذ أحكام بروتوكول عام   2012اتفاق كيب اتون لعام  - اامسً خ
 1977لعام  سفن الصيدالدولية لسالمة  املتعلق ابتفاقية تورميولينوس
 ( اتفاق كيب اتون)

 
ال يقل ما عراب يمن اةيخ ا شددددد ر    12، حيز النفاذ بعد 2012سددددديدخل اتفاق كيب اون، الذ  اعتمد يف عام   -20
 3 600عن   أعايل البحاة  تعمل يفا  وق و م ا مم    24يبلغ طول كل من ا  اليت   سدفن االعدد ايمجايل لال يقل دولة   22عن 
 يسدددددددبانياأملانيا و )قت على االتفاق أةبع عشدددددددرة دولة صدددددددد  كانت قد ،  2020 حذاة  /ماةذويف   .به املوا قة على االلتزامعن 

 والكونغوو رنسددددددددا و نلندا  ونيفيس كيتس  وسددددددددان  وبرينسددددددددييب تومي  وسددددددددان والدامنرك  وجنوب أ ريقيا كوك  وجزة وبلجيكا
أعايل   تعمل يفا  وق و م ا مم   24يبلغ طول كل من ا  اليت   العدد ايمجايل لسددددددددددفن اوصددددددددددل ، (وحيسددددددددددلندا وهولندا والنروي 
 .سفينة 1 433يىل البحاة 

، اسددددددددددددددتجدابدت منظمدة األغدذيدة والزةاعدة لطلدب املنظمدة البحريدة  2012يف أعقداب اعتمداد اتفداق كيدب اون يف عدام  -21
وقد عقدا حىت  . يعداد وعقد حلقاا دةاسدية يقليمية بشدأن تنفيذ اتفاق كيب اون والتصدديق عليه  على الدولية للمسداعدة 

 . واملغرب وكوستاةيكا وكوا ديفواة  وجنوب أ ريقيا   وجزة كوك وبريو   بليز و يندونيسيا اآلن حلقاا دةاسية من هذا القبيل يف  
أداة  ا  توقع أن يصددبح اتفاق كيب اون أيضدد  يُ األمساك،    مصددايديف قطاع و ابيةددا ة يىل حتسددد السددالمة يف البحر  -22

لالتفاق بشددددددأن التدابري اليت   ال  كم يكون بذلك م تنظيم،غري القانو  دون يبالغ ودون   صدددددديد األمساكمفيدة يف مكا حة  
اليت  سدددفن الصددديديذ أن ،  دون يبالغ ودون تنظيم وةدعه والقضددداء عليهصددديد األمساك غري القانو  تتخذها دولة امليناء ملنع 

 . تقع يف نطاق االتفاق ستكون خاةعة لرقابة دولة امليناء
دون صددديد األمساك غري القانو  و  سدددفن الصددديديف امل متر الوةاة  املع  بسدددالمة   سدددامهت املنظمة،  2019يف عام   -23

، الذ  اسدتضدا ته املنظمة البحرية الدولية وحكومة يسدبانيا، وُعقد يف توةميولينوذ، يسدبانيا، يف الفمة من يبالغ ودون تنظيم
تصميم ا ا  يبد علن    ا،وق عه مثانية وأةبعون بلد   9ملزم،غري    اعتمد امل متر يعالان  قد  و   .2019  تشرين األول/أكتوبر  23يىل    21

 .2022 تشرين األول/أكتوبرعلى ةمان دخول االتفاق حيز النفاذ حبلول 
البحريددة الدددوليددة ومنظمددة األغددذيددة املنظمددة  ،من بد مجلددة أموة ،األول القراة ودعددا 10.قراةينا اختددذ امل متر أيضددددددددددددددد   -24

العام لالتفاقاا الدولية بشددددددأن   لتحقيق التنفيذ السددددددريع على نطاقا  مع   مواصددددددلة العملومنظمة العمل الدولية يىل   والزةاعة
والقضددداء على  سدددفن الصددديد، وحتسدددد سدددالمة  سدددفن الصددديد طواقمالقضدددا  املتعلقة ابلعمل يف قطاع صددديد األمساك، و اية  

 .، ومكا حة العمل القسددر  يف صدديد األمساك والصددناعاا ذاا الصددلة دون يبالغ ودون تنظيمصدديد األمساك غري القانو   
. خالل الوةاةاا والوكاالا وايداةاامن  على الصدددددددعيد الوط ملعادة هذه املسدددددددائل    أعماهلايىل تنسددددددديق  الدول  اكما دع

الصددددددددلة، أدواا املسدددددددداعدة التقنية ذاا  مزيد من اسددددددددتحداثيىل املنظمة البحرية الدولية أن تنظر يف ا  وطلب القراة أيضدددددددد  
صددددديد بشدددددأن املسدددددائل املتعلقة بظروف عمل  حسدددددب االقتضددددداء وابلتعاون مع املنظماا الدولية ذاا الصدددددلة، وذلك مثال  

سددفن وايشددراف، ومعايري العملياا ومالءمة   ، والرصددد واملراقبةسددفن الصدديد، وتدةيب موظفي سددفن الصدديد، وبناء األمساك
والتدابري املتخذة ةدد التسدجيل  دون يبالغ ودون تنظيمصديد األمساك غري القانو  لإلحباة، و اية البي ة، ومكا حة   الصديد

  .هاالحتيايل للسفن العاملة  ي

 
: متا  علىيعالن توةميولينوذ   9

www.imo.org/en/About/Events/Documents/Torremolinos%20fishing%20conf/TORREMOLINOS%20DECLARATION.pdf   
: متو رة يفقراةاا امل متر   10

www.imo.org/en/About/Events/Documents/Torremolinos%20fishing%20conf/Torremolinos%20Conference%20Resolutions.pdf 

http://www.imo.org/en/About/Events/Documents/Torremolinos%20fishing%20conf/TORREMOLINOS%20DECLARATION.pdf
http://www.imo.org/en/About/Events/Documents/Torremolinos%20fishing%20conf/Torremolinos%20Conference%20Resolutions.pdf
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 11االجتماع الرابع 2019 الثا تشددددددرين /نو مرب  25-24ُعقد يف   ،مباشددددددرةالوةاة  توةميولينوذ م متر ويف أعقاب  -25
املشددددددمك بد منظمة األغذية والزةاعة  دون يبالغ ودون تنظيمصدددددديد األمساك غري القانو   للفريق العامل املخصدددددد  املع  ب

تضددددع املنظمة البحرية   وأوصددددى  نالوةاة  امل متر وات  ن  يفاالجتماع ونظر .  ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية
عملية وةدددددع هذه يفمض يف و .  2012تنفيذ اتفاق كيب اون لعام  على الدولية توجي اا ملسددددداعدة السدددددلطاا املختصدددددة 

ومنظمة   منظمة األغذية والزةاعةمبدخالا من االسددددمشدددداد  بشددددأن حمتواها ونطاق ا، و املباحثاا يجراء مزيد من التوجي اا 
 .املنظماا وأصحاب املصلحة ذو  الصلةوغريمها من  العمل الدولية

 
 سفن الصيد تدريب طواقم املتعلقة مبعايري الدولية  التفاقية - اسادسً 

 1995،  وإصدار تراخيصهم
 

 سدددددددددددفن الصددددددددددديدتدةيب طواقم عايري  املتعلقة مباالتفاقية الدولية  2012أيلول /سدددددددددددبتمرب  29يف دخلت حيز النفاذ  -26
البحرية اليت  سددفن الصدديد، اليت حتدد متطلباا التصددديق واحلد األدىن من التدةيب ألطقم  1995لعام   ويصددداة تراخيصدد م

وتقوم أمدانة .  على هدذه االتفداقيدةقدد صدددددددددددددددقدت دولدة  32كداندت  ،  2020حذاة  /مداةذ 31ويف .  مدا  وق  امم   24يبلغ طوهلدا  
 ريق عامل  2020شددددددددبا   /يف  ربايراجتمع قد و .  التفاقيةهلذه ا شدددددددداملاملنظمة البحرية الدولية بتنسدددددددديق عملية اسددددددددتعراض 

املتطلبداا الددنيدا ايلزاميدة للتددةيدب  على، واتفق على مشددددددددددددددروع تعدديالا االتفداقيدةمع  ابسددددددددددددددتعراض  دبد الددوةت مدا يف
 . سفن الصيد طواقماألساسي على السالمة وعلى ايملام ابلسالمة على منت السفن دميع 

مدونة السدددلوك بنشدددا  يف عملية االسدددتعراض لتأمد ةوابط سدددليمة بد تشددداةك    منظمة األغذية والزةاعة  ما ةالت -27
 صدددددياد  األمساك، ال سددددديما يف جوانب تدةيب اليت وةدددددعت ا املنظمة واالتفاقية الدولية  1995لعام  الرشددددديد صددددديد البشدددددأن  

 ويصددداة تراخيصدد م سددفن الصدديدالتوجي اا بشددأن تدةيب طواقم شددى مع وثيقة  اوهذا يتم. لسددالمة واالسددتدامةاملتصددلة اب
تنو ه املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األغذية والزةاعة، واليت  صددددددددددددددد قت ا  ، اليت 2001عام الصددددددددددددددادةة  

صدددددياد  مدونة سدددددالمة  تعترب  على حنو شدددددبيه،  و . املدونةوتوجي اا على مبادئ ا  تدةيب   سدددددفن الصددددديد طواقمبضدددددروةة تلقي 
 الدولية ومنظمةاملنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل عن  2005الصدددادةة يف عام   12 (ادزء ألف) سدددفن الصددديدو   األمساك

، وأن السددددالمة يف البحر ينبغي أن تعترب ابلقدة ذاته من األمهيةاألمساك    مصددددايداملعاةف املتعلقة إبداةة أن   األغذية والزةاعة
سدددددددددددبق  تدلالسدددددددددددالمة ووثيقة التوجيه اللتنفيذ تنفيذ مدونة أنه  ومن الواةدددددددددددح، .  األمساك  مصدددددددددددايدال يتجزأ من يداةة ا جزء  

يف برام  التدةيب ويصددددداة الشدددد اداا هبا  االهتمام  ا  األمساك أيضدددد    مصددددايدالشددددواغل املتعلقة ابسددددتدامة تتطلب ا اعتمادمه
التابعة احلراسددددة  للجنة الفرعية املعنية ابلعناصددددر البشددددرية والتدةيب و يىل الدوةة السددددابعة   ام خر  ةُ ع  قد و   .سددددفن الصدددديدلطاقم  

األمساك يىل جانب التدةيب على السددددالمة يف برام   مصددددايددةاج التدةيب على اسددددتدامة اقما  إبللجنة السددددالمة البحرية 
راجعة االتفاقية الدولية ةدددددمن   يف يطاة برانم  التدةيب  سدددددفن الصددددديدطاقم  التدةيب دميع 

ُ
تدةيب طواقم بشدددددأن معايري  امل

 .مويصداة تراخيص  سفن الصيد

 
 . دادقيد ايع  11
 . هذه السالمةعلى مدونة  2004يف عام التاسعة والسبعد وا قت دنة السالمة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية يف دوةهتا   12
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 العمل بشأن  اتفاقية منظمة العمل الدولية - اسابعً 
 ( 188رقم )  2007صيد األمساك، يف 

 
الذ  عقدته  السدددددددددادذ والتسدددددددددعد يف م متر العمل الدويل( 188ةقم  )مدا اتفاقية العمل يف صددددددددديد األمساك اعتُ  -28

عمل الئقة على ظروف  يف الصدددديادون  يعمل وتتمثل أهداف االتفاقية يف ةددددمان أن .  2007منظمة العمل الدولية يف عام  
 الغذاءالسدددددددددكن و و شدددددددددرو  امدمة و  ،احلد األدىن من متطلباا العمل على منت السدددددددددفنابلعالقة مع  سدددددددددفن الصددددددددديدمنت 

بشدأن مراقبة دولة ا قراة  ا  أيضد  م متر العمل الدويل  واعتمد. الرعاية الطبية والضدمان االجتماعيو  ،تدامل نيوالصدحة  السدالمة  و 
 .منظمة العمل الدولية يىل التماذ امربة التقنية من منظمة األغذية والزةاعة وغريها بشأن هذه املسألة يه امليناء يدعو 

كددانددت قددد ،  2020حذاة /مدداةذ 23وحىت . 2017تشددددددددددددددرين الثددا  /نو مرب 16دخلددت االتفدداقيددة حيز النفدداذ يف  -29
وجنوب  وايلند والبوسددددنة واهلرسددددكبولندا و األةجنتد ويسددددتونيا وأنغوال والربتغال )قت على االتفاقية مثا  عشددددرة دولة صددددد  

والنروي   لربيطانيا العظمى ومشال حيرلندا واململكة املتحدةواملغرب  والسددددددددددددنغال و رنسددددددددددددا والكونغو وليتوانياوالدامنرك أ ريقيا  
 (.وانميبيا وهولندا

بد   ةاملشددددددمك  ةاملخصددددددصدددددد اموعة العمل يف أمانة   اةمسي    اعضددددددو   الدولية، أصددددددبحت منظمة العمل 2019يف عام   -30
 غري القانو  دون يبالغ ودون تنظيمصدديد  لاب ةمنظمة األغذية والزةاعة ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية املعني

، أدةج يف جملموعة العمل هذهاالجتماع الرابع ويف سددياق . ، يىل جانب ممثلد عن اد اا اليت متثل اواملسددائل ذاا الصددلة
ى وصأما يتعلق بقضا  العمل،   ويف.  "األمساك  مصايدالتعاون واحلواة بشأن قضا  العمل و "عن بند حمدد جدول األعمال 
  :دأنبجملموعة العمل االجتماع الرابع 

 
لز دة   م  اأمددداانا منظمدددة األغدددذيدددة والزةاعدددة ومنظمدددة العمدددل الددددوليدددة واملنظمدددة البحريدددة الددددوليدددة معددد  عمدددل ت •

حلقوق اينسدددددددددددددددان  احلدادةاالنت داكداا و  دون يبالغ ودون تنظيمصدددددددددددددديدد األمسداك غري القدانو  العالقداا بد 
الدةوذ املسددتفادة من املشدداةيع األخذ ابحلسددبان  األمساك واألغذية البحرية، مع  مصددايديف قطاع واالسددتغالل 

 .واملبادةاا القائمة
ما يتعلق بقضدددددا    يفعلى اشدددددتمال صدددددياد  األمساك ا  واملنظمة البحرية الدولية مع  منظمة العمل الدولية تعمل  •

 .معاملة عادلةت م البحاةة ومعاملالتخلي عن 
عملية عرب   الصددددددعيد العاملي األمساك على  مصددددددايدمنظمة األغذية والزةاعة يف كيفية تعزيز سددددددالمة مراقيب تنظر  •

التدابري الوطنية وايقليمية القائمة بشدددددددددددددأن السدددددددددددددالمة واألمن وظروف العمل ذاا و  املعلوماا املتاحةمراجعة 
 .املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدوليةمبدخالا من هذه العملية سمشد وينبغي أن ت .الصلة
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 الالئق زايدة السالمة والعمل من أجلالتأمني  - ااثمنً 
 مصايد األمساكيف 

 
العاملد   صدددددياد  األمساكيف العام و األمساك من أسدددددطول صددددديد   املائةتغطي التأميناا أقل من دسدددددة يف ،  احالي   -31
حلادث خالل حياهتم العملية، ال يسدددددددتطيعون العمل بعض الوقت أو  نتعرةدددددددو يالذين   صدددددددياد  األمساكالعديد من و .  ه ي

خدماا أثبتت وقد .  وأسددددددرهم الء  ه صددددددياد  األمساكواجتماعية لمصدددددداعب مالية  ، ما يول د ينت ي هبم املطاف يىل العجز
 املتصددلة ابلعملالصدددماا النامجة عن احلوادث على خماطر وأسددرهم    صددياد  األمساكخفض انكشدداف  التأمد قدةهتا على 

 ية والوعثقا ة السدالم  اويف قطاعاا أخرى، دعم التأمد أيضد  .  األمساك مصدايديف  املسدامهة يف سدبل عيش مسدتدامة وعلى 
 .حتسد معايري السالمة وظروف العمل عن  ضال   لمخاطر،ل

األمساك   مصددددددايدلمسدددددد ولية جتاه الغري يف للتأمد امنظمة األغذية والزةاعة يمكانية يدخال قي مت ،  2019يف عام   -32
. للمركباا على الطرق والسددددددفن التجاةية يف البحرشدددددداهبة  يف منطقة البحر الكاةييب على غراة متطلباا التأمد ايلزامية امل

لمسد ولية جتاه لالتأمد لبدء كاةييب يجياد نقا  دخول ال البحريف منطقة  ألطر القانونية يف دسدة بلدان لوقد أجر  تقييم 
وقد صدددددددددددداحب التقييم اسددددددددددددتعراض عام لالتفاقياا الدولية اليت تنظم التأمد البحر  وأمثلة على . الصدددددددددددديدسددددددددددددفن  الغري ل

ويبدو أن  وائد خمططاا التأمد هذه لكل من يشاةك .  من بلدان خمتاةة  سفن الصيدلالتشريعاا ايلزامية املتعلقة ابلتأمد  
 انظمة أيضددددد  املأعدا كذلك . كبرية(  اواجملتمع عموم  أصدددددحاب املطالباا وأصدددددحاب السدددددفن )األمساك   مصدددددايد  قطاعيف 

، وأنتجت معلوماا لدعم توعية سددفن الصدديدلمسدد ولية جتاه الغري للمنوذجية لتيسددري يدخال التأمد ايلزامي تنظيمية لوائح 
 .وبناء قدةاهتم بشأن هذا املوةوع صياد  األمساك

األغذية والزةاعة ، نظمت منظمة ئ اوشركاالرابطة ايقليمية لالئتمان الزةاعي يف حسيا واحمليط اهلادئ  معابلتعاون   -33
الصددددددددددغر واالئتمان املتناهي التوجي ية للتمويل  امطو حلقة عمل للخرباء بشددددددددددأن  2019أ ة  /يف مايو ايلنديف ابنكوك،  
التوجي ية لربام  التمويل  امطو  2019الرابطة يف عام اء عضد أ  وقد أقر  .يف حسدياالنطاق األمساك الصدغرية    صدايدوالتأمد مل

صدياد    التوجي ية لز دة حصدول صدغاة وامطو حسديا  يف  النطاق األمساك الصدغرية    لدعم مصدايدواالئتمان  املتناهي الصدغر 
قدد و . ايف منطقدة حسدددددددددددددديد توجي داا هدذه ال وجير  تنفيدذ ،حلقدة العمدلعن دا   تاليت متخضددددددددددددددد  على خددمداا التدأمد األمسداك
 .التوجي ية يف الفلبد امطو لتطبيق هذه  دعم انظمة املواصلت 

 
 يف البحر والعمل الالئق العمل املستقبلي بشأن السالمة - ااتسعً 

 األمساك مصايديف 
 

يىل مواصدددددددددددلة التعاون مع   منظمة األغذية والزةاعةهتدف   ،جنة مصدددددددددددايد األمساك  لل ما بد الدوةااللفمة املقبلة  -34
الصدددددكوك الدولية ذاا الصدددددلة على لتعزيز املشدددددمك للتصدددددديق ما يتعلق اب يفاملنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية 

االتفاقية الدولية بشددددددددددددددأن ، واتفاق كيب اون، (188اتفاقية العمل يف صدددددددددددددديد األمساك )ةقم  )وبناء القدةاا على تنفيذها 
صدديد األمساك اليت تتخذها دولة امليناء ملنع  االتفاق بشددأن التدابريو ، ويصددداة تراخيصدد م سددفن الصدديدواقم  معايري تدةيب ط

أنشطة ستستمر  و   .(مدونة السلوك بشأن صيد األمساك الرشيدو   ،دون يبالغ ودون تنظيم وةدعه والقضاء عليهغري القانو   
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يف   سددددفن الصدددديدمن   ئةاامليف   90أن أكثر من يذ ،  صددددياد  األمساكيف المكيز على صددددغاة  البحر يف سددددالمة  البناء قدةاا 
ج ود بناء القدةاا  وهتدف املنظمة يىل توسددددددددديع نطاق. العام سدددددددددفن صدددددددددغرية ال تغطي ا صدددددددددكوك املنظمة البحرية الدولية

 "صياد  األمساك لسالمة  ال"موقع  جُيد د  و ث حد  أخرى، شريطة أن يتو ر التمويل من الشركاء يف املواةد، وسيُ   لتشمل مناطق
 .على شبكة اينمنتالذ  تقيمه املنظمة 

قة على الصددكوك الدولية ، وتزايد عدد الدول املصددد  2022ابلنظر يىل احتمال بدء نفاذ اتفاق كيب اون يف عام  -35
أو طوعية ومن شدددددأن اسدددددماتيجية   13.األخرى املذكوةة أعاله، ميكن النظر يف وةدددددع اسدددددماتيجية دولية أو خطة عمل دولية

منظمة العمل الدولية واملنظمة  تنفيذ هذه األدواا اليت تعتمدهالا دعم   للدولا متسددددددددددق  ا أن تو ر توجي   ك ذه خطة طوعية  
حتديد خفض السددالمة يف البحر وظروف العمل الالئق و   حتسددد ي د  ذلك يىل ،  والزةاعةالبحرية الدولية ومنظمة األغذية 

 .ةاملائياألحياء األمساك وتربية  مصايدوالو ياا يف  احلوادث
  العقود األةبعدة طيلدة األمساك على جدول أعمدال اجملتمع الدويل  مصددددددددددددددايد والو يداا يف  وادث احل عن ما ةال ايبالغ   -36

ما يزال  مع ذلك، حىت اليوم . األغذية والزةاعة  الدولية ومنظمة املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل ةدمن ال سديما   ، املاةدية 
املنظمددة  الددذ  اعتمدددتدده وي كددد كددل من اتفدداق كيددب اون  . والتحليددل  والتحقيق   عددال لإلبالغ  يىل نظددام تفتقر معظم البلدددان 
على ةدددددددددددروةة قيام الدول ابيبالغ عن الذ  اعتمدته منظمة العمل الدولية   يف صددددددددددديد األمساك  العمل اتفاق  و  البحرية الدولية 

الكبرية  سددددددفن الصدددددديد يما ينطبق على هذين االتفاقد من   كال   والتحقيق  ي ا، لكن   صدددددديد األمساك اليت تقع خالل وادث احل 
لتحقيق التقدم الالةم يف هذا املوةدددوع و  . قة بسدددبب اضفاض عدد الدول املصدددد   ه حمدود نطاق أن   قط أو  ( ا مم    24أطول من  ) 

م سدددسدددة السدددالمة يف صددديد األمساك  التعاون مع املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية و األغذية والزةاعة تقم  منظمة 
 . األمساك واحلكوماا وأصحاب املصلحة اآلخرين   مصايد واملنظماا ايقليمية يداةة   ةجيسم وم سسة لويدة  

والشدددركاء ذو  وأعضددداء دنة مصدددايد األمساك    األمساك  مصدددايدقطاع  املصدددلحة يف مسددداعدة أصدددحابتود املنظمة  -37
األمساك   مصدددايدمبا يف ذلك )األمساك    مصدددايدالصدددلة واملنظماا غري احلكومية يف معادة جوانب السدددالمة احلرجة يف مجيع 

والقطاع اما   أصدددددددحاب املصدددددددلحة الرئيسددددددديد يف احلكومةد  يقوم ابسدددددددتمراة مب" تعلم"نظام    ، وينشددددددداء(طاقالن  الصدددددددغرية
نظام  ةددمن احلوادث عنتدةجيي منظ م  يبالغم نظال األ ضددل ومن. األمساك مصددايدقضددا  سددالمة  عن  حدث املعلوماا 

ةمسي يبالغ  نظام يعتمد على خدماا أن املناسددددددددددددب   الوقت ويف دقيقة معلوماا من األطراف  وغريها البلدان يزودعاملي 
 الشددددددددددددقد ذ   لنظامهذا امن  الرمسي لجانبل وميكن. عن احلوادث  سددددددددددددر    طوعي يبالغ نظامعن احلوادث و ي  تشددددددددددددريع

نظام ايبالغ أما  . السدددجل  العاملي لسدددفن الصددديد وسدددفن النقل املرب دة وسدددفن التموينهيكل مشدددابه هليكل االسدددتفادة من 
ملسددداعدة  لبياانا ذاا الصدددلةادانب الرمسي ابوأن يزود   يفمض أن ُيشدددغ له ويصدددونه القطاع اما  الطوعي عن احلوادث 

وبرام  تدةيب  صددددديد األمساكيف  سدددددالمة  شدددددأن الللتوعية ب  ضدددددع برام   عالةأن ياحلوادث و  تكراةعلى احليلولة دون  القطاع
األمساك أمر م م،  مصددايداألمساك أن ايبالغ عن احلوادث والو ياا يف    مصددايدا دنة ويذا ما اعترب .  حول هذا املوةددوع

دعم تطوير النظم لبعض شدددركاء يف املواةد يجياد  ينشددداء نظام عاملي يف غضدددون دس سدددنواا، شدددريطة    ابيمكان سددديكون  
 .الرمسية والطوعية وما يتصل بذلك من احتياجاا بناء القدةاا

  

 
البحر يف قطاع أ ضل املماةساا لتحسد السالمة يف "بشأن  3عملياا الصيد، امللحق ةقم 1، ةقم الفنية للصيد الرشيدالتوجي ية امطو  تتضمن   13

 www.fao.org/3/a-i4740e.pdf: ليزية كة ابينمتو ر . وةع خطة دولية لدىب مراعاهتا جت، عناصر "مصايد األمساك

http://www.fao.org/3/a-i4740e.pdf
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 سددددفن الصدددديدتدةيب طواقم بشددددأن معايري  االتفاقية الدولية اسددددتعراض   2022أو   2021يف عام  توقع أن يكتمل يُ  -38
.  ما  وق ا مم   24طوهلا  يبلغ اليت  سددددفن الصدددديدسدددداةية يف املقام األول على نق حة وتظل االتفاقية امل. ويصددددداة تراخيصدددد م
التددةيدب  مدا ص  يفاصدددددددددددددديدل الكفداءة الواةدة بقددة أكرب من التفد  معدايريُ بنداء القددةاا لومواد ا جدديدد  ا وسددددددددددددددتتطلدب تددةيبد  

 يد األمساكاصد معلى األسداسدي  لتدةيب احلد األدىن من السدالمة األسداسدية، وةمبا متطلباا احلد األدىن لمعايري  و األسداسدي 
ويف هذا الصدددد، سدديكون من الضددروة  أن تتعاون املنظمة البحرية الدولية ومنظمة . صدديدالسددفن طواقم  ، دميع ةاملسددتدام

، وياحة هذه الدوةاا سددددفن الصدددديد  طواقمل منوذجية جديدة  مسدددداقااعلى وةددددع العمل الدولية ومنظمة األغذية والزةاعة  
 قط  ةمعد  سدددددددددداقاا  تكون امل  ويفضددددددددددل أال.  األمساك مصددددددددددايديف اال  ومعاهد التدةيب على نطاق العام للمداةذ امل نية 

سدددددفن الللصددددديادين على منت معد ة مسددددداقاا  ا  أيضددددد  هناك  كون تصددددديد على منت سدددددفن صددددديد كبرية، بل أن الللعاملد يف  
النموذجية املسداقاا وسدتكون منظمة األغذية والزةاعة على اسدتعداد للقيام بدوة تنسديقي يف وةدع ونشدر . صدغر حجمااأل
 .الالةمالتمويل  تو ر ، شريطةصياد  األمساكلصغاة  تو رها وةمان التدةيبيةاحلزم و 

عمل ا لدعم ة دة غذية والزةاعة  األ، سددددددتواصددددددل منظمة 2030مع خطة األمم املتحدة للتنمية املسددددددتدامة   امتاشددددددي   -39
خفض لدوة الذ  ميكن أن تلعبه احلماية االجتماعية يف من ا لا  يدةاك  ،  صدددياد  األمساكتغطية احلماية االجتماعية لصدددغاة  

وسددددديشدددددمل  .  احليةواملواةد خدام املسدددددتدام للمواةد البحرية وكوسددددديلة لتعزيز االسدددددتعلى املخاطر  صدددددياد  األمساكانكشددددداف 
اآلاثة االجتماعية واالقتصدددددددددددددادية والبي ية آللياا وبرام  احلماية  على ،حتليليالعمل املرتقب تعزيز األدلة، من خالل عمل 

االقتصددددادية لتدابري يداةة -واليت تعاجل اآلاثة االجتماعية ةاملومسي ماا التعطل أثناء   صددددياد  األمساكاالجتماعية اليت تدعم 
 .األمساك مصايد

مرض الطواقم بسدددبب    ، األمساك، مثال    مصدددايد أتثري سدددليب على قطاع   9- كو يد   ائحة كان د   ، 2020منذ أوائل عام   -40
. واضفاض الطلب من الشدددركاء يف سدددلسدددلة القيمة   وقف ا ت أو    صددديد األمساك واضفاض أنشدددطة  السدددفن على ونق  اليد العاملة 
على النظم الغذائية   19- كيف ي ثر كو يد   " حول   ة سدددياسددد موجز  2020نيسدددان / يف أبريل األغذية والزةاعة  وقد أعدا منظمة 

 تربيةو مصدددددددددايد األمساك  املعنيد يف  بتطوير مشددددددددداةيع خمتلفة لدعم   ا حالي   تقوم هي  و  14. " ملصدددددددددايد األمساك وتربية األحياء املائية 
 املتناهي الصدددددددددددغراحلماية االجتماعية والتمويل على  ة دة  ر  احلصدددددددددددول   أمهية  9- و يد ك   حة جائ وةدددددددددددح ت و . األحياء املائية 
 . تربية األحياء املائية و  االئتمان والتأمد ألصحاب املصلحة يف قطاع املصايد وخدماا 

شددددددامل الربانم  ال"يف هذا اجملال من ااالا العمل، وةددددددعت منظمة األغذية والزةاعة   ير هن  شددددددامل وكليلتطو  -41
عملياا  لالنتقال يىل  اودعم   .FISH-OPS  اقتصدداد   -العملياا صدديد األمساك الفعالة واآلمنة والسددليمة اجتماعي    "عامليال

تألف من متكد ت يت، والاملنظمةادديدة اليت وةعت ا   "لتغيريا  يةسرد" دددددددددد املعتاد بدددددددددد كاستبدال هن  العمل   سيتم،  ةشيدصيد 
 يفامل سددددسدددداا  و   صددددياد  األمساكقدةاا لوبناء هاد ة  اسددددتثماةاا من وةددددع السددددياسدددداا وتنفيذها، بدعم من االبتكاة و 

: مثلمن األمساك،    مصدايدمن التحد ا اليت تواجه قطاع ا عدد  تناول الربانم  الشدامل العاملي وسدي  .قطاع مصدايد األمساك
 وغري كددا يددة وخطرية،ا جددد  قدداسدددددددددددددديددة ون كمددا تا اليت كثري  هددذا القطدداع يف ظروف العمددل و يدداا، و الو احلوادث  اةتفدداع عدددد

 مشددددددددددداةيع الضدددددددددددمان واضفاض مشددددددددددداةكة مصدددددددددددايد األمساك يف خدماا التمويل والتأمد،وحمدودية  ر  احلصدددددددددددول على 
وسددديتمكن . رشددديدال صددديد األمساك  على اعتماد االبتكاةاا وأسددداليب  صدددياد  األمساكواضفاض قدةة صدددغاة   االجتماعي،

اعتماد البلدان للصدددددددكوك الدولية امللزمة والطوعية بشدددددددأن السدددددددالمة والعمل الالئق يف قطاع د ع   املسدددددددامهة يف  ربانم  منال
 

 http://www.fao.org/publications/card/ar/c/CA8637AR: هذا يف  موجز السياسةيتو ر   14
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بشدددددددددأن معايري االتفاقية الدولية ، و واتفاق كيب اون  ،(188اتفاقية العمل يف صددددددددديد األمساك )ةقم  مثل )األمساك    مصدددددددددايد
صدددديد األمساك غري االتفاق بشددددأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع و   ،ويصددددداة تراخيصدددد م  سددددفن الصدددديدتدةيب طواقم  

منظمة /املنظمة البحرية الدولية/منظمة األغذية والزةاعةوتوصددددددياا ، دون يبالغ ودون تنظيم وةدعه والقضدددددداء عليهالقانو   
البحث ا  وجير  حالي   .لتنفيذها  ةموبناء القدةاا على املسددددتوى الوط  الالة ( سددددفن الصدددديدالسددددالمة لبشددددأن العمل الدولية 
 .املواةد لدعم الربانم  وأنشطتهيف عن شركاء 
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