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األطر القانونية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة
موجز
تُع ّد األطر القانونية ضرورية لدعم األغذية والزراعة واإلدارة الفعالة للموارد الطبيعية ،واستخدامها بشكل مستدام وصوهنا،
مبا يف ذلك مصايد األمساك وتربية األحياء املائية .وتدعم األطر القانونية السليمة سيادة القانون وتساهم يف هناية املطاف
يف متكني العمل من أجل حتقيق التنمية املستدامة ،وهي عنصر حيوي لتحقيق ذلك.
وحتكم القوانني الوطنية إلدارة استخراج املوارد الطبيعية واستخدامها ،مبا يف ذلك األطر القانونية ملصايد األمساك وتربية
األحياء املائية ،العالقات املعقدة بني اجلهات الفاعلة املتعددة يف القطاع .وتوضح هذه القوانني حقوق ومسؤوليات
اجلهات الفاعلة ،وكيف ميكن أن تتفاعل مع بعضها البعض ،وتتيح املزيد من التنظيم ،وتسهل تنفيذ االتفاقات الدولية
قانون والصكوك الطوعية ،كما تضمن االمتثال واإلنفاذ .وتقوم وثيقة املعلومات هذه مبا يلي:
امللزمة ً
)أ) تسليط الضوء على الصكوك الدولية ذات الصلة ،والشواغل وااللتزامات العاملية ،مبا يف ذلك أهداف التنمية
أطرا قانونية
املستدامة ،وكذلك اجملاالت أو اجلوانب احلالية والناشئة ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية ،اليت تتطلب ً
معززة لتنفيذها أو حتقيقها؛

)ب) والتأكيد على أمهية األطر القانونية السليمة لدعم األغذية والزراعة املستدامة واستخدام املوارد الطبيعية ،مبا يف ذلك
مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ،وقطاعاهتا الفرعية واجلوانب ذات الصلة ،ووالية منظمة األغذية والزراعة يف هذا
وتفصل احلاجة إىل تقدمي املساعدة القانونية لألعضاء لوضع األطر القانونية الوطنية ملصايد األمساك
الصدد .كما توضح ّ
وتربية األحياء املائية وتعزيزها ،من خالل اإلشارة إىل األحداث البارزة اليت نظمتها املنظمة ،واملشاريع وعناصر الربنمج
املاضية واجلارية الصغرية نسبيًا ولكن ذات التأثري الكبري؛
(ج) وتوفري املواد للتفكري ،مبا يف ذلك التوصية بوضع مبادرات واقرتاح خيارات للمتابعة من أجل تلبية االحتياجات
اليت مت إبرازها ،وال سيما احلاجة إىل تطوير الربامج ذات الصلة لدعم عمل املنظمة يف مساعدة البلدان النامية على حتسني
أطرها القانونية الوطنية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية واألطر القانونية ذات الصلة.

ميكن االطالع على الواثئق على
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أول  -مقدمة
ً
تُع ّد األطر القانونية ضررورية لدعم األغذية والزراعة واإلدارة الفعالة للموارد الطبيعية ،واسرتخدامها بشركل مسرتدام
-1
وص رروهنا ،مبا يف ذلك مص ررايد األمساك وتربية األحياء املائية .وتعمل األطر القانونية الس ررليمة على تفعيل الص رركوك الدولية،
وتدعم س ر رريادة القانون ،وتس ر رراهم يف هناية املطاف يف متكني العمل من أجل حتقيق التنمية املس ر ررتدامة ،وهي عنص ر ررر حيوي
لتحقيق ذلك .وتتض ر ررمن أعمال اس ر ررتخراج املوارد الطبيعية واس ر ررتخدامها ،وس ر ررلس ر ررلة قيمة التوريد ذات الص ر ررلة هبا ،جهات
فاعلة متعددة وذات اهتمامات وأدوار خمتلفة ،وختلق ابلتايل شرربكة من العالقات املعقدة يف ما بينها وبني اإلدارة والسررلطة
التنظيميرة واجلهرات الفراعلرة األخرب ،بشر ر ر ر ر ر ركرل لراعي وفردي .وحتكم القوانني الوطنيرة إلدارة اسر ر ر ر ر ر ررتخراج املوارد الطبيعيرة
واس ر ر ر ر ررتخدامها ،مبا يف ذلك األطر القانونية ملص ر ر ر ر ررايد األمساك وتربية األحياء املائية ،العالقات املعقدة من خالل توض ر ر ر ر رريح
حقوق ومس ررؤوليات اجلهات الفاعلة ،وكيف ميكن أن تتفاعل مع بعض ررها البعض يف س ررياق أنش ررطة مص ررايد األمساك وتربية
قانون والصر ر ر ر رركوك الطوعية ،كما
األحياء املائية .كما أهنا تتيح املزيد من التنظيم ،وتسر ر ر ر ررهل تنفيذ االتفاقات الدولية امللزمة ً
تضمن االمتثال واإلنفاذ.
وتعد احلاجة إىل أطر قانونية وطنية شر ر رراملة وعملية تنفذ الصر ر رركوك الدولية وتؤدي إىل التغيري يف النهج والسر ر ررلوك
-2
أمرا
حنو االس ررتخدام املس ررتدام للموارد ،وض ررمان س رربل العين ،وحتقيق األمن الغذائي والتغذية ،والتخفيف من حدة الفقرً ،
حيوي اآلن أكثر من أي وقت مضى ،يف ضوء ما يتصل بذلك من شواغل عاملية تتعلق ضمن للة أمور مبا يلي:
ً
•

ضمان صون التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام داخل املناطق اخلاضعة للواليت الوطنية وخارجها؛

•

وضمان استدامة مصايد األمساك البحرية والداخلية مبا يف ذلك مصايد األمساك صغرية النطاق؛

•

وتعزيز تربية األحياء املائية املستدامة مبا يف ذلك ضمان األمن البيولوجي؛

•

ومعاجلة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛

•
•

الضارة يف جمال مصايد األمساك؛
وإلغاء اإلعانت ّ

والنهوض بنهج النظم اإليكولوجية ملصايد األمساك؛

•

وأتمني ظروف عمل آمنة وعادلة للصيادين والعاملني يف قطاع صيد األمساك؛

•

وضمان سالمة األغذية السمكية؛

•

وتعزيز التجارة ابألمساك واملنتجات السمكية ،املسؤولة والقانونية والقابلة للتتبع واملستدامة.

ويرتفع الدافع وراء األطر القانونية الوطنية اليت تدعم إجراءات معاجلة هذه الشرواغل يف سرياق احلاجة إىل حتقيق االلتزامات
العاملية واإلقليمية املتعلقة ابلقض رراي الش رراملة املتعلقة حبقوق اإلنس رران ،واملس رراواة بني اجلنس ررني ،وتغري املناأ ،وحتقيق أهداف
التنمية املس ر ر ر ر ر ررتدامة لألمم املتحدة .كما أظهرت الكوارث وحاالت الطوارم غري املتوقعة مثل جائحة كوفيد ،19-اليت توثر
على اسرتمرارية إنتاج األغذية وسرالسرل اإلمدادات الغذائية والوصرول إىل األغذية ،احلاجة إىل قوانني جيدة التصرميم وقابلة
للتنفيذ لدعم االستجابة حلاالت الطوارم.
ورغم الدور املوض ر ر رروعي واملركزي الذي تؤديه األطر القانونية يف معاجلة خمتلف الش ر ر رواغل العاملية ودعم العمل حنو
-3
حتقيق التنمية املس ر ررتدامة وض ر ررمان س ر رريادة القانون ،ف ن مس ر ررتوب املس ر رراعدة التقنية املس ر ررتهدفة واملوارد الكافية لتعزيز األطر
مهمال نس ر ر رربيًا.
ندرا أو ً
القانونية للنظم الغذائية املس ر ر ررتدامة ،مبا يف ذلك مص ر ر ررايد األمساك وتربية األحياء املائية ،كان حد ًاث ً
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ويتمثل حتد آخر يف ض ر ر ر ر ر ررمان التزام احلكومات عطاء األولوية ملثل هذا العمل ،ويف هناية املطاف يف س ر ر ر ر ر ر ّرن املس ر ر ر ر ر ررودات
إىل تشريعات ،وهو أمر صعب إذا مل يكن هناك استثمار على املستوب املناسب أو موارد أو وقت لضمان هذا االلتزام.
-4

وتقوم وثيقة املعلومات هذه مبا يلي:
()1

تسرليط الضروء على الصركوك الدولية ذات الصرلة ،والشرواغل وااللتزامات العاملية ،مبا يف ذلك أهداف التنمية
املس ر ررتدامة ،وكذلك اجملاالت أو اجلوانب احلالية والناش ر ررئة ملص ر ررايد األمساك وتربية األحياء املائية ،اليت تتطلب
أطرا قانونية معززة لتنفيذها أو حتقيقها؛
ً

()3

وتوفري املواد للتفكري ،مبررا يف ذلررك التوصر ر ر ر ر ر ريررة بوضر ر ر ر ر ر ررع مبررادرات واقرتاح خيررارات للمتررابعررة من أجررل تلبيررة
االحتيا جات اليت مت إبرازها ،وال سر ر ر ر ر رريما احلاجة إىل تطوير الربامج ذات الصر ر ر ر ر ررلة املركزة واملزودة ابملوارد لدعم
عمل املنظمة يف مسر ر ر رراعدة البدان النامية على حتسر ر ر ررني أطرها القانونية الوطنية لدعم مصر ر ر ررايد األمساك وتربية
األحياء املائية املستدامة.

()2

والتأكيد على أمهية األطر القانونية الس ر ر ر ررليمة لدعم األغذية والزراعة املس ر ر ر ررتدامة واس ر ر ر ررتخدام املوارد الطبيعية،
مبا يف ذلك مصر ر ر ر ررايد األمساك وتربية األحياء املائية ،وقطاعاهتا الفرعية واجلوانب ذات الصر ر ر ر ررلة ،ووالية منظمة
ص رل احلاجة إىل تقدمي املس رراعدة القانونية لألعض رراء لوض ررع
األغذية والزراعة يف هذا الص رردد .كما توض ررح وتف ّ
األطر القانونية الوطنية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية وتعزيزها ،من خالل اإلشارة إىل األحداث البارزة
اليت نظمتها املنظمة ،واملشاريع املاضية واجلارية وعناصر الربنمج الصغرية نسبيًا ولكن ذات التأثري الكبري؛

اثنيًا – تنفيذ التفاقية الدولية بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية من خالل القوانني الوطنية

من املبرادم اليت يتم التغراضر ر ر ر ر ر رري عنهرا يف كثري من األحيران يف القرانون الردويل العريف أن القرانون الردويل والتزامرات
-5
دولة ما ،على النحو املنص ر رروه عليه يف االتفاقيات واالتفاقات ،ال تلزم إال تلك الدولة جتاه الدول األخرب .وال تلزم مثل
هذه االلتزامات مواطين الدولة ،وال تنطبق ضر ر ررمن الوالية القضر ر ررائية الوطنية ،ما مل يتم االعرتاف هبا على أهنا ملزمة مبوجب
القوانني الوطنية أو أهنا تنعكس يف تش ر ر ر ر رريعات وطنية متكينية .وعلى س ر ر ر ر رربيل املثال ،ال ميكن فرض شر ر ر ر ر رط دولة طرف يف
اتفاقية االمتثال لتسجيل السفن اليت حتمل علمها وترخيصها ،ومطالبتها ابستيفاء شروط معينة على مالكي ومشغلي هذه
حيوي ابلنس ر ر ر رربة
أمرا ً
الس ر ر ر ررفن ،ما مل يكن هناك تش ر ر ر رريع وطين معمول به بنفس املتطلبات .ويُعد التش ر ر ر رريع التمكيين ا لي ً
للصرركوك غري امللزمة ،مثل مدونة السررلوك بشررأن الصرريد الرشرريد التابعة للمنظمة وخطط العمل الدولية ذات الصررلة ،حي
ميكن للتش ر ر ر رريعات الوطنية ترلة الدعوات إىل العمل الطوعي إىل متطلبات قانونية من خالل إنفاذ احلقوق واملس ر ر ر ررؤوليات
املخصصة ومعاقبة عدم االمتثال هلا.
وكجزء من اجلهود املبذولة لتحقيق التنمية املس ر ر ر ر ررتدامة يف مص ر ر ر ر ررايد األمساك وتربية األحياء املائية على املس ر ر ر ر ررتوب
-6
قانون
العاملي ،يقود فرع القانون والتنمية ،ابلتعاون مع شر ر ر ر ر ر ررعبة مصر ر ر ر ر ر ررايد األمساك ،عملية تنفيذ الصر ر ر ر ر ر رركوك الدولية امللزمة ً
والطوعية على املس ررتوب الوطين ،عن طريق تقدمي إرش ررادات عامة ومس رراعدة الدول على دمج متطلبات هذه الص رركوك من
خالل مراجعة السياسات واألطر القانونية القائمة أو وضع سياسات و/أو تشريعات جديدة .وإن الصكوك الدولية امللزمة
قانون ذات الصلة املباشرة مبصايد األمساك واليت حتتاج إىل التنفيذ على املستوب الوطين هي:
ً
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•

اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982؛

•

واتفاقية عام  1983لتعزيز امتثال سفن الصيد يف أعايل البحار لتدابري الصيانة واإلدارة الدولية (اتفاقية االمتثال)؛

•

واتفاق عام  1995لتنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،املؤرخة  10ديسمرب/كانون األول ،1982
بشر ر ر ررأن حف وإدارة األرصر ر ر رردة السر ر ر ررمكية املتداخلة املناطق واألرصر ر ر رردة السر ر ر ررمكية الكثرية االرحتال (اتفاق األمم
املتحدة بشأن األرصدة السمكية لعام )1995؛

•

واتفاق عام  2009بشرأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصريد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه
والقضاء عليه.

ويعترب تطابق التش رريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار والص رركوك ذات الص ررلة املذكورة
-7
أمرا ابلغ األمهية .وتتض ر ر ر ررمن بعض اجلوانب اليت تنعكس يف هذه األطر القانونية الدولية ملص ر ر ر ررايد األمساك ،واليت يتم
أعاله ً
إيالء اهتمام خاه هبا ،ما يلي:
•

حقوق الدول وواليتها وواجباهتا داخل املياه اخلاضعة للوالية القانونية الوطنية؛

•

والرصر ر ر ررد واملراقبة واإلشر ر ر رراف ،وحقوق وواجبات اإلنفاذ داخل املنطقة االقتصر ر ر ررادية اخلالصر ر ر ررة ،واملنطقة املتا ة،
والبحر اإلقليمي ،واملياه األرخبيلية ،واملياه الداخلية؛

•

والوالية على السفن الوطنية واملستأجرة؛

•

واملالحة يف أعايل البحار ويف املياه اخلاضعة لوالية دولة ساحلية؛

•

وتنفيذ احلقوق وااللتزامات املتعلقة ابلص ر ر ر رريد واألنش ر ر ر ررطة ذات الص ر ر ر ررلة ابلص ر ر ر رريد (مثل تربية األحياء املائية والنقل
من سفينة إىل أخرب)؛

•

واآلاثر املرتتبة على القرارات امللزمة الصادرة عن املنظمات و/أو الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك.

اعتمادا على نوع مصر ر ررايد األمساك
وميكن إضر ر ررافة صر ر رركوك دولية أخرب إىل قائمة الصر ر رركوك امللزمة ذات الصر ر ررلة
-8
ً
أو جمال الرتكيز املواض رريعي .وعلى س رربيل املثال ،إذا كان هناك اهتمام مبص ررايد األمساك يف أعماق البحار يف املناطق الواقعة
خارج الوالية الوطنية ،واملتطلبات اليت تنطبق على الش ررحن البحري والبيئة واحلفال على التنوع البيولوجي أو س ررالمة احلياة
أيضا:
وظروف العمل يف البحار ،ف ن الصكوك امللزمة ً
قانون التالية ستكون ذات صلة ً
•

االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن؛

•

واتفاقية التنوع البيولوجي؛

•

واتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليوانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض؛

•

ومعاهدة ا افظة على األنواع املهاجرة من احليوانت الفطرية؛

•

واالتفاق بشأن حف طائري القطرس والنوء؛

•

واتفاق كيب اتون لعام  2012بش ررأن تنفيذ أحكام بروتوكول تورميولينوس لعام  1993املتعلق ابتفاقية تورميولينوس
الدولية لسالمة سفن الصيد؛

•

واتفاقية عام  2007بشأن العمل يف قطاع صيد األمساك ،منظمة العمل الدولية ،االتفاقية رقم 188؛
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واالتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها.

ضر را إذا كان ،على سر رربيل املثال ،تنفيذ اتفاقيات مصر ررايد
-9
وتصر رربح الصر رركوك اإلضر ررافية امللزمة ً
قانون ذات صر ررلة أي ً
األمساك العاملية من قبل األجهزة اإلقليمية ملص ر ر ررايد األمساك ،وال س ر ر رريما املنظمات و/أو الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مص ر ر ررايد
األمساك ميثل مش ر رركلة .ويتم إنش ر رراء األجهزة اإلقليمية ملص ر ررايد األمساك واالعرتاف هبا يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون
البحار ويتم التأكيد عليها من قبل اتفاق األمم املتحدة بشر ر ررأن األرصر ر رردة السر ر ررمكية لعام  .1995ووف ًقا لوظائفها وكفاءهتا
صرل املنظمات و/أو الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصررايد األمساك أحكام االتفاقية جملال اختصرراصررها ،مبا يف ذلك
اإلدارية ،تف ّ
على سربيل املثال ال احلصرر ،األحكام املتعلقة ابألرصردة السرمكية املتداخلة املناطق ،واألرصردة السرمكية الكثرية االرحتال،
واألرص ر رردة الس ر ررمكية املتفردة يف أعايل البحار ،واألرص ر رردة الس ر ررمكية البحرية النهرية الس ر رررء ،واألرص ر رردة الس ر ررمكية النهرية
قانون للمنظمات و/أو الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مص ر ر ر ر ررايد األمساك إىل
البحرية الس ر ر ر ر رررء .وتس ر ر ر ر ررتند القرارات ا ددة امللزمة ً
أحكررام االتفرراقيررة ،وتنفررذهررا الرردول األطراف أو املتعرراونررة من غري األطراف ،اليت قبلررت هررذه القرارات ،من خالل أطرهررا
التشريعية الوطنية.
ضر ر ر را إدراج التزامات ومتطلبات
 -10وعند تقدمي املسر ر ر رراعدة يف جمال التشر ر ر رريعات ،تضر ر ر ررمن منظمة األغذية والزراعة أي ً
املنظمات و/أو الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مص ر ر ررايد األمساك ذات الص ر ر ررلة يف التش ر ر رريعات الوطنية .وعلى س ر ر رربيل املثال ،إذا
كانت املنظمات و/أو الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك موضع االهتمام ،ف ن االتفاقات أو االتفاقيات التأسيسية
التالية للمنظمات و/أو الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد أمساك التونة ستكون ذات صلة:
•

اتفاقية حف أمساك التونة اجلنويب األزرق الزعانف؛

•

واالتفاقية الدولية لصيانة التونة يف ا يط األطلسي؛

•

واتفاقية تعزيز دور جلنة البلدان األمريكية ألمساك التونة املدارية املنشر ر ر ر ر ررأة مبوجب اتفاقية عام  1949بني الواليت
املتحدة األمريكية ولهورية كوستاريكا (اتفاقية أنتيغوا)؛

•

واتفاقية إنشاء هيئة مصايد أمساك التونة يف ا يط اهلندي؛

•

واتفاقية حف وإدارة األرصدة السمكية الكثرية االرحتال يف غرب ووسط ا يط اهلادم.

 -11وتشمل الصكوك الدولية الطوعية ذات الصلة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية واليت تتطلب تشريعات وطنية
قانون لألفراد على املستوب الوطين ،ما يلي:
لرتلة االلتزامات الطوعية على املستوب العاملي إىل التزامات ملزمة ً
•

مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة؛

•

وخطة العمل الدولية ملنع الص رريد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقض رراء عليه ،الص ررادرة عن منظمة
األغذية والزراعة؛

•

واخلطوط التوجيهي ررة ال رردولي ررة إلدارة مصر ر ر ر ر ر ر رراي ررد أمس رراك املي رراه العميق ررة يف أع ررايل البح ررار ،الصر ر ر ر ر ر ر ررادرة عن منظم ررة
األغذية والزراعة؛

•

وخطة العمل الدولية لصون أمساك القرش وإدارهتا ،الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة؛

•

وخطة العمل الدولية إلدارة طاقات الصيد ،الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة؛

•

واخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة العلم ،الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة؛
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•

واخلطوط التوجيهية الدولية إلدارة الصيد العرضي واحلد من الصيد املرجتع ،الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة؛

•

واخلطوط التوجيهية الطوعية لض ررمان اس ررتدامة مص ررايد األمساك ص ررغرية النطاق يف س ررياق األمن الغذائي والقض رراء
على الفقر ،الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة؛

•

واخلطوط التوجيهية بشأن وسم معدات الصيد ،الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة؛

•

واخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد ،الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة؛

•

وإعالن ريكيافيك بشأن الصيد الرشيد يف النظم اإليكولوجية البحرية؛

•

وقرارات اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليوانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض ذات الصر ر ر ر ررلة ابلتجارة الدولية
راري املردرجرة يف قوائم االتفراقيرة ،مثرل تلرك القرارات املتعلقرة ابإلدخرال من البحر،
يف األنواع املرائيرة املسر ر ر ر ر ر ررتغلرة جت ً
واالستنتاجات بعدم الضرر ،واستنتاجات االستحواذ القانوين؛

•

وقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،وال سيما تلك املتعلقة اب يطات وقانون البحار ومصايد األمساك.

 -12ومع أن ص ر ر ر رركوك القانون غري امللزم هذه غري ملزمة بطبيعتها ،إال أنه جيب اإلش ر ر ر ررارة إىل أهنا تس ر ر ر ررتند إىل أحكام
اتفراقيرة قرانون البحرار ،وهي ملزمرة إىل احلرد الرذي تعيرد فيره أتكيرد االتفراقيرة أو تعكسر ر ر ر ر ر رهرا أو عنرد دجمهرا يف تردابري ملزمرة
اعتمدهتا املنظمات و/أو الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصرايد األمساك ،أو يف التشرريعات الوطنية .وإن الدور األسراسري الذي
تلعبه األطر القانونية الوطنية لتنفيذ هذه الص ر ر ر ر ر رركوك الطوعية يس ر ر ر ر ر ررلط الض ر ر ر ر ر رروء على احلاجة املقابلة واحليوية بنفس القدر
للمساعدة القانونية ملراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة أو حتديثها أو تطويرها.
 -13وتؤكد خطة التنمية املس ر ر ر ررتدامة لألمم املتحدة لعام  2030وأهداف التنمية املس ر ر ر ررتدامة ذات الص ر ر ر ررلة على احلاجة
إىل املس ر رراعدة القانونية والتش ر رريعات الوطنية كوس ر رريلة لتعزيز التغيريات الس ر ررلوكية لتحقيق أهداف التنمية املس ر ررتدامة وكذلك
مؤشر ر ر ر ر ر ررات العمرل من قبرل الردول لتحقيق هرذه الغرايرة .وإن اهلردف  14من أهرداف التنميرة املسر ر ر ر ر ر رتردامرة :حف ا يطرات
والبحار واملوارد البحرية واس ر ررتخدامها على حنو مس ر ررتدام لتحقيق التنمية املس ر ررتدامة ،هو هدف ذات ص ر ررلة هبذا املوض ر رروع.
وتقع أربع مقاصد للهدف  14من أهداف التنمية املستدامة حتت رعاية املنظمة .وهذه املقاصد هي:
•
•

 :1-4-14نسبة األرصدة السمكية داخل مستويت مستدامة بيولوجيًا.

 :1-6-14التقدم ا رز من جانب البلدان يف مدب تنفيذ الص ر ر ر ر ر رركوك الدولية الرامية إىل مكافحة الص ر ر ر ر ر رريد غري
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.

•

 :1-7-14مصر ر ررايد األمساك املسر ر ررتدامة كنسر ر رربة مئوية من إلايل الناتج ا لي يف الدول اجلزرية الصر ر ررغرية النامية،
منوا ،ويف ليع البلدان.
ويف أقل البلدان ً

•

يقر حبقوق
-14ب :1-التقدم ا رز يف البلدان جلهة اعتماد وتنفيذ إطار قانوين/تنظيمي ،س ررياس ررا /مؤسر رس رريّ ،
مصايد األمساك الصغرية احلجم يف الوصول إىل األسواق وحيمي هذه احلقوق1.

 1انظر املوقع اإللكرتوين للمنظمة اخلاه أبهداف التنمية املستدامة ،املؤشر -14ب - 1-مدب تطبيق إطار قانوين/تنظيمي/سياسا /مؤسسي يعرتف
حبقوق مصايد األمساك الصغرية يف الوصول إىل املوارد البحرية وحيمي هذه احلقوقhttp://www.fao.org/sustainable-development- :
/goals/indicators/14b1/ar
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 -14وس ر ر ر ررتتطلب ليع املقاص ر ر ر ررد الواقعة حتت رعاية منظمة األغذية والزراعة التنفيذ على املس ر ر ر ررتوب الوطين من خالل
السرياسرات واألطر القانونية .ويتطلب املقصردان  1-6-14و-14ب 1-على وجه اخلصروه تشرريعات وطنية ،ليس فقط
ضر ر ر ر را كوسر ر ر ر رريلة أسر ر ر ر رراسر ر ر ر ررية لتحقيق األهداف .وتفيد وثيقتا جلنة مصر ر ر ر ررايد األمساكCOFI/2020/7 ،
كمؤشر ر ر ر ررات بل أي ً
و COFI/2020/6عن مس ر ر رراعدة املنظمة للدول ،وتربط املس ر ر رراعدة القانونية ابلعمل حنو حتقيق مقص ر ر رردي أهداف التنمية
املستدامة  1-6-14و-14ب.1-

اثلثًا – أمهية األطر القانونية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة:
دور منظمة األغذية والزراعة يف تقدمي املساعدة القانونية
حمايدا لألعضر ر رراء
دورا رئيسر ر رريًا للمنظمة ابعتبارها منتدب ً
 -15توقع دسر ر ررتور منظمة األغذية والزراعة (املاداتن  1وً )14
للتداول بشررأن الصرركوك الدولية .وهذه الوظيفة الرئيسررية ،اليت يعاد ذكرها ابسررتمرار يف برنمج العمل وامليزانية كل سررنتني،
تي ّسرر وتسراند جهود احلكومات الرامية إىل وضرع الصركوك القانونية اإلقليمية والدولية ،وكذلك يف حتسرني تنفيذ االلتزامات
القطريرة املرتتبرة عليهرا .ومن األنشر ر ر ر ر ر رطرة النرالرة عن أجهزهترا الردسر ر ر ر ر ر ررتوريرة أو بنراء على طلرب املنظمرات احلكوميرة الردوليرة
ض ر ر را من األدوات
ص ر ر را منظمة التجارة العاملية ،يعد وض ر ر ررع القواعد واملعايري واملبادم التوجيهية الطوعية أي ً
األخرب ،وخص ر ر ررو ً
الرئيسية اليت تسعى املنظمة من خالهلا إىل االستجابة ألولويت أعضائها.
 -16ومن وجهة النظر الفنية ،تضر ر ررطلع املنظمة بوظيفة أسر ر رراسر ر ررية تتمثل يف وضر ر ررع وتنفيذ الصر ر رركوك واملعايري واخلطط
املعرتف هبا دوليًا ،وض ر ررمان اس ر ررتيفاء األعض ر رراء ملتطلبات هذه الص ر رركوك ،مبا يف ذلك تلك الناش ر ررئة عن االتفاقات اليت مت
التفاوض عليها خارج إطار منظمة األغذية والزراعة .وتشررمل هذه االتفاقات اخلارجية اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار
واتفاقية التنفيذ اخلاصر ر ررة هبا واتفاقيات منظمة التجارة العاملية واالتفاقيات ذات الصر ر ررلة للمنظمة البحرية الدولية .ويشر ر ررمل
الدعم الذي عادةً ما تقدمه األمانة من أجل وضر ر ررع وتنفيذ اتفاقات خارجية تبادل املعلومات التقنية وأفضر ر ررل املمارسر ر ررات
وإعداد مشراريع معايري للتفاوض على املسرتوب احلكومي الدويل .وتتطلب هذه الوظيفة الرئيسرية من املنظمة تلبية الطلبات
املهمة للحصررول على املشررورة يف صررياغة التش رريعات القطرية ذات الصررلة (القوانني اإلطارية األسرراسررية والقواعد التنظيمية)
مث إصدارها ،مع مراعاة ضرورة تعاون اإلدارة العامة والقطاع اخلاه بطريقة مفيدة للطرفني.
قانون والطوعية،
 -17وتعد األطر القانونية ملصر ررايد األمساك وتربية األحياء املائية حيوية لتنفيذ الصر رركوك الدولية امللزمة ً
من أجل جعل املس ر ر ر ر ررؤوليات وااللتزامات اليت تعهدت هبا الدول من خالل هذه الص ر ر ر ر رركوك قابلة للتنفيذ على املس ر ر ر ر ررتوب
الوطين .وتنفذ أحكام التش ر رريعات الوطنية ملص ر ررايد األمساك وتربية األحياء املائية الس ر ررياس ر ررات الوطنية ،وحتدد نطاق تطبيق
ضر را ،من بني أمور أخرب ،مس ررؤوليات اإلدارة،
املبادم ،وتض ررع تدابري اإلدارة وتض ررمن االمتثال .وحتدد هذه التشر رريعات أي ً
وتعرتف مبصر ر ر ررا األعضر ر ر رراء وأصر ر ر ررحاب املصر ر ر ررلحة اآلخرين وتنظمها ،وحتدد العالقة يف ما بينهم لتسر ر ر ررهيل حتقيق أهداف
اإلدارة .وتضر ررمن تش ر رريعات مصر ررايد األمساك وتربية األحياء املائية إنفاذ الشر ررروط واألحكام اليت تتم مبوجبها إدارة مصر ررايد
األمساك وتربية األحياء املائية ورصر ر ر رردها واإلشر ر ر رراف عليها ،واآلليات اليت تنظم النزاعات ،من خالل العمليات املعمول هبا
لالمتثال وإنفاذ احلقوق والواجبات املس ر ر ر ررندة يف ا افل القض ر ر ر ررائية ،أو غريها من ا افل مثل ا اكم أو آليات أو عمليات
اإلنفاذ اإلدارية2.
2

FAO 2009, A Fishery Manager’s Guidebook 2nd Ed edited by Cochrane K L and Garcia S.M, 2009 544p
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 -18وينعكس االعرتاف يف دسر ر ر ر ررتور املنظمة وتوضر ر ر ر رريح الدول احلاسر ر ر ر ررم الذي تلعبه األطر القانونية لتنفيذ الصر ر ر ر رركوك
وحتديدا
الدولية من خالل التش ر ر ر رريعات الوطنية كوظيفة أس ر ر ر رراس ر ر ر ررية يف برنمج العمل وامليزانية يف الدليل اإلداري للمنظمة،
ً
القس ر ر ر ر ر ررم  3-3-107الذي يقض ر ر ر ر ر رري أبن يقوم فرع قانون التنمية بقيادة عمل املنظمة يف هذا اجملال .وين الدليل اإلدارة
على أن يقوم فرع قانون التنمية بتقدمي املشرورة للمنظمة وأعضرائها عن الوسرائل القانونية واملؤسرسرية لتشرجيع وتنظيم التنمية
الوطنية والتعاون الدويل يف قطاع األغذية والزراعة ،من خالل أنشطة إصالح القوانني ،والبحوث القانونية ،ولع البيانت،
وبناء القدرات يف جماالت األراضر ر ر ر ر رري ،واملياه ،ومصر ر ر ر ر ررايد األمساك وتربية األحياء املائية ،والنبااتت ،واحليوانت ،واألغذية،
والغاابت ،واحلياة الربية ،والتنوع البيولوجي ،والبيئة ،ابإلض ر ررافة إىل القض ر رراي األخرب املتعلقة ابألغذية والزراعة ،مبا يف ذلك
التجارة والتكنولوجيا احليوية .ويف هذا الصر ر ر ر ر رردد ،يعمل فرع قانون التنمية التابع ملكتب الشر ر ر ر ر ررؤون القانونية بشر ر ر ر ر رركل وثيق
مع اإلدارات الفنية يف منظمة األغذية والزراعة واألعضر ر ر رراء ،لتنفيذ واليته املتمثلة يف تقدمي املسر ر ر رراعدة الفنية يف اسر ر ر ررتعراض
وصياغة التشريعات لدعم األغذية والزراعة واجلوانب ذات الصلة.
 -19ويعمل فرع قانون التنمية ،من خالل عدد حمدود ومتقلب من الربامج واملش ر ر ر ر رراريع ،عن كثب مع ش ر ر ر ر ررركاء التنمية
واملس ر ررؤولني عن مص ر ررايد األمساك واخلرباء يف إدارة مص ر ررايد األمساك ويف املكاتب امليدانية ،لتقدمي املس ر رراعدة الفنية واملش ر ررورة
لألعضر ر رراء ،يف وضر ر ررع وتنفيذ االتفاقيات العاملية ،ومدونت السر ر ررلوك ،وخطط العمل الدولية ،واخلطوط التوجيهية ملصر ر ررايد
ض ر را الكثري من التعاون بش ر ررأن التدريب ذات الص ر ررلة وبناء القدرات على تطوير واس ر ررتخدام أدوات
األمساك .وكان هناك أي ً
التقييم ملراجعة األطر القانونية ملصر ر ر ررايد األمساك وتربية األحياء املائية ،واملشر ر ر رراركة املوضر ر ر رروعية مع الوزارات واإلدارات املعنية
مبصايد األمساك وأصحاب املصلحة فيها ،لصياغة التشريعات ذات الصلة وضمان االمتثال واإلنفاذ.
 -20وكان برنمج التعاون التقين التابع ملنظمة األغذية والزراعة ،والذي أنشئ يف عام  3،1976املصدر الرئيسي لتمويل
املس ر ر ر رراعدة القانونية املقدمة من فرع قانون التنمية من أجل ص ر ر ر ررياغة التش ر ر ر رريعات وبناء القدرات بش ر ر ر ررأن اجلوانب القانونية
لألغذية والزراعة على مدب العقود األربعة املاضر ررية .وعلى الرغم من أن املسر رراعدة القانونية مل تكن حمور الرتكيز األسر رراسر رري
للبلدان يف معاجلة انعدام األمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر ،إىل أن فرع قانون التنمية ،ابلتعاون مع املس ر ر ر ر ر ررؤولني يف
رادرا على صر ر ر ر ر ر ريراغرة املش ر ر ر ر ر ر رراريع واالعتمراد على التمويرل من برنمج التعراون التقين لتقردمي
املكراترب امليردانيرة ،كران ال يزال ق ً
املس ر رراعدة القانونية لألعض ر رراء عند طلبهم ذلك .غري أن هذه املرونة وحس ر ررني التوقيت يف االس ر ررتجابة للطلبات ،وال س ر رريما
طلب املسر ر ر رراعدة القانونية ،ضر ر ر رراعت عندما مت ختصر ر ر رري أموال برنمج التعاون التقين للبلدان مسر ر ر ررب ًقا من خالل املكاتب
امليدانية للمنظمة .ويعود ذلك إىل أن األطر القانونية لألغذية والزراعة ال يُنظر إليها يف كثري من األحياء على أهنا الوس ر رريلة
األوىل والعملية واملباش ر ر رررة لالس ر ر ررتجابة مقارنة ابملس ر ر رراعدة الفنية؛ وأن موظفي الش ر ر ررؤون القانونية التابعني لفرع قانون التنمية
ليسر روا جزءًا من الفرق متعددة التخصر رصر ررات يف املكاتب امليدانية للتأثري على اجلهة اليت يوجه دعم املنظمة إليها .وال يزال
متويرل املسر ر ر ر ر ر رراعردة القرانونيرة من برنمج التعراون التقين ومن التمويرل من خرارج امليزانيرة مترا ًحرا للبلردان ،ولكن غرالبًرا مرا كرانرت
تعبئة هذا التمويل للمساعدة القانونية خمصصة أو مدجمة يف املشاريع كفكرة الحقة.
 -21ومع ذلرك ،فقرد كرانرت هنراك فرتات مت إيالء اهتمرام خراه فيهرا لتوفري املسر ر ر ر ر ر رراعردة القرانونيرة ألعضر ر ر ر ر ر رراء املنظمرة.
وحدثت الفرتات األهم لتعبئة املوارد والرتكيز على اجلوانب القانونية ملص ر ر ررايد األمساك يف الثمانينات وأوائل التس ر ر ررعينات من
القرن املاضري ،بدءًا من إنشراء برنمج املنطقة االقتصرادية اخلالصرة املشررتك بني املنظمة والنرويج ( )1989-1982مع ثالثة
3

أيضا
انظر  .www.fao.org/UNFAO/histo-e.htmوانظر ً

http://www.fao.org/3/ac621e/ac621e03.htm
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برامج فرعية )1( :البعثات املعنية ابلسر ررياسر ررات والتخطيط )2( ،والرصر ررد واملراقبة واإلشر رراف )3( ،واخلدمات االسر ررتشر ررارية
القانونية ملصرايد األمساك .وأعقب ذلك إنشراء الربنمج االسرتشراري لقوانني وإدارة مصرايد األمساك ( )1992-1989الذي
خلف برنمج املنطقة االقتصادية اخلالصة املشرتك بني املنظمة والنرويج ،بدعم من الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي.
 -22وبدأت موجة أخرب من الدعم التمويلي للعمل القانوين املتعلق ابلرصر ر ر ر ر ررد واملراقبة واإلش ر ر ر ر ر رراف يف عام  1995يف
إطار برنمج الشر رراكات العاملية لتنفيذ مدونة السر ررلوك بشر ررأن الصر رريد الرشر رريد التابع للمنظمة  4.FishCodeويتميز برنمج
 FishCodeبتغطيتره عرب القطراعرات الفرعيرة ودعمره للعمرل يف مصر ر ر ر ر ر ررايرد األمسراك البحريرة والرداخليرة وتربيرة األحيراء املرائيرة.
ورغم استمرار برنمج  FishCodeاليوم ،فقد تضاءل دعمه يف تقدمي املشورة واملساعدة القانونية لألعضاء.
 -23ويتم توفري مس ر ر ررتويت متنوعة من املوارد لدعم املس ر ر رراعدة القانونية اليت يقدمها فرع قانون التنمية لألعض ر ر رراء ،وإن
كان ذلك يف جماالت موضوعية مركزة كمكونت لربامج فنية أكرب ،يف إطار املبادرات الرئيسية التالية:
•

برنمج ا يطات املشر ر ر ر رررتكة/املناطق اخلارجة عن الواليت الوطنية التابع ملنظمة األغذية والزراعة واملمول من مرفق
البيئة العاملية؛

•

وبرنمج منظمرة األغرذيرة والزراعرة متعردد التمويرل بش ر ر ر ر ر ر ررأن تنميرة القردرات لردعم تنفيرذ االتفراق بش ر ر ر ر ر ر ررأن التردابري
اليت تتخذها دولة امليناء والص رركوك الدولية التكميلية واآلليات اإلقليمية ملكافحة الص رريد غري القانوين دون إبالغ
ودون تنظيم؛

•

واملش ر ر ر ر ر رراريع املمولة من الوكلة النروجيية للتعاون اإلمنائي لدعم تطبيق هنج األنظمة اإليكولوجية يف إدارة مص ر ر ر ر ر ررايد
األمسراك ،مع األخرذ يف االعتبرار أتثريات املنراأ والتلوث ،يف إطرار برنمج ننسر ر ر ر ر ر ررن لنهج النظرام اإليكولوجي يف
مصايد األمساك؛

•

•

واملش ررروع بش ررأن حتس ررني حوكمة األمن األحيائي واإلطار القانوين لانتاج الكفؤ واملس ررتدام يف جمال تربية األحياء
أيضا من النرويج؛
املمول ً
املائيّةّ ،
ومبادرة مصر ر ر ررايد األمساك السر ر ر رراحلية اليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية واليت سر ر ر رررتكز على تقدمي فوائد بيئية واجتماعية
واقتصادية مستدامة يف غرب أفريقيا من خالل احلوكمة الرشيدة واحلوافز الصحيحة واالبتكارات؛

•

والربنمج الشامل ملنظمة األغذية والزراعة لدعم تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية ملصايد األمساك الصغرية النطاق
وتطبيقها  -تعزيز مسامهة مصايد األمساك الصغرية النطاق يف األمن الغذائي وسبل املعيشة املستدامة.

 -24غري أن الرتكيز على حتسر ر ر ر ر ر ررني األطر القرانونيرة ملواضر ر ر ر ر ر رريع حمرددة يف جمرايل مصر ر ر ر ر ر ررايرد األمسراك وتربيرة األحيراء املرائيرة
رتداما .وجيب عادةً مراجعة األطر القانونية ملصر ر ر ررايد األمساك وتربية األحياء املائية ككل
وعلى أسر ر ر رراس خمصر ر ر ر ليس مسر ر ر ر ً
لتحسر ررني أحكام القانون املتعلقة ابملكونت األسر رراسر ررية املشر رررتكة للتشر رريعات األولية ذات الصر ررلة .وتشر ررمل هذه املكونت
األسر رراسر ررية األهداف ،واملبادم ،واجلوانب املؤسر رسر ررية أو اإلدارية ،وإدارة مصر ررايد األمساك ،والتخطيط واحلف  ،مبا يف ذلك
تنظيم جهد الص رريد وإلايل كمية الص رريد املس ررموح هبا ،والنهج التش رراركية ،وإدارة تربية األحياء املائية وتنميتها ،والتجارة يف
األمساك واملنتجات السمكية ،والرصد واملراقبة واإلشراف ،واإلنفاذ والعقوابت واللوائح.

4

انظر

http://www.fao.org/fishery/fishcode/about/en
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ابعا – أبرز جوانب املساعدة القانونية اليت تقدمها منظمة األغذية والزراعة لألعضاء على املستوايت
رً
العاملية واإلقليمية والوطنية
 -25مع أن العديد من التطورات واملبادرات العاملية اهلامة ميكنها أن تؤكد على أمهية األطر القانونية ملصر ر ر ر ر ررايد األمساك
وتربية األحياء املائية املس ر ر ر ررتدامة ،مثل اعتماد وبدء نفاذ اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واتفاق األمم املتحدة بش ر ر ر ررأن
األرصرردة السررمكية لعام  ،1995ف ن القائمة التالية غري الشرراملة لألحداث واملبادرات ذات الصررلة مبنظمة األغذية والزراعة
توض ر ررح التعاون املوض ر رروعي يف هذه املس ر ررألة بني األعض ر رراء واملنظمة ،بدعم من املكتب القانوين ،وش ر ررعبة مص ر ررايد األمساك،
والشركاء وأصحاب املصلحة:
•

إنش ر رراء اهليئة العامة ملص ر ررايد أمساك البحر األبيض املتوس ر ررط يف عام  1949كهيئة إقليمية ملص ر ررايد األمساك منش ر ررأة
مبوجب املادة  14من دستور منظمة األغذية والزراعة؛

•

وإنشر ر رراء الربنمج الشر ر ررامل للمسر ر رراعدة يف إدارة مصر ر ررايد األمساك يف املناطق االقتصر ر ررادية وتنميتها (برنمج املنطقة
االقتصادية اخلالصة املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والنرويج)1985-1982 ،؛

•

وإنشاء الربنمج االستشاري القانوين املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والنرويج يف عام 1989؛

•

واملفاوضات من عام  1992إىل عام  1993بشأن اتفاقية االمتثال واعتمادها يف عام 1993؛

•

وإنش رراء هيئة مص ررايد أمساك التونة يف ا يط اهلندي يف عام  1993كهيئة إقليمية ملص ررايد األمساك منش ررأة مبوجب
املادة  14من دستور منظمة األغذية والزراعة؛

•

واملفاوضات من عام  1992إىل عام  1995حول مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد واعتمادها يف عام 1995؛

•

واملش ر رراركة يف مؤمتر ريكيافيك بش ر ررأن الص ر رريد الرش ر رريد يف النظم اإليكولوجية البحرية يف عام  ،2001الذي أس ر ررفر
عن اعتماد إعالن ريكيافيك ذات الصلة؛

•

واملفاوضررات من عام  2000إىل عام  2001حول خطة العمل الدولية ملنع الصرريد غري القانوين دون إبالغ ودون
تنظيم والقضاء عليه واعتمادها يف عام 2001؛

•

•

وتوقيع مذكرة تفاهم مع أمانة اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليوانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض إلض ر ررفاء
الطابع الرمسي على التعاون بش ر ررأن تعزيز قدرة البلدان النامية لض ر ررمان اس ر ررتدامة ومش ر ررروعية وإمكانية تتبع التجارة
جتاري؛
الدولية يف األنواع املدرجة على لوائح االتفاقية ،مع الرتكيز على األنواع املائية املستغلة ً

واملفاوضر ر ر ر ر ر ررات من عام  2006إىل عام  2008حول اخلطوط التوجيهية ملصر ر ر ر ر ر ررايد أمساك املياه العميقة واعتمادها
يف عام 2008؛

•

واملفاوضررات من عام  2009إىل عام  2010حول اخلطوط التوجيهية بشررأن إدارة املصرريد العرضرري وتقليل املصرريد
املرجتع واعتمادها يف عام 2010؛

•

واملفاوضر ر ر ررات من عام  2006إىل عام  2009حول االتفاق بشر ر ر ررأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصر ر ر رريد
غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه ،واعتماده يف عام 2009؛

•

وإنشاء هيئة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى والقوقاز يف عام 2010؛
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•

واملفرراوضر ر ر ر ر ر ر ررات من عررام  2011إىل عررام  2013حول اخلطوط التوجيهيررة بشر ر ر ر ر ر ر ررأن أداء دولررة العلم واعتمررادهررا
يف عام 2014؛

•

وإنشر رراء برنمج اإلدارة العاملية ملصر ررايد األمساك املسر ررتدام وصر ررون التنوع البيولوجي يف املناطق الواقعة خارج الوالية
الوطنية وتنفيذه (برنمج ا يطات املشرتكة/املناطق اخلارجة عن الواليت الوطنية)؛

•

واملفاوضررات من عام  2011إىل عام  2014حول اخلطوط التوجيهية ملصررايد األمساك الصررغرية النطاق واعتمادها
يف عام 2014؛

•

وإنش ر ر ر ر ر ر رراء الربنمج العراملي اخلمسر ر ر ر ر ر رري السر ر ر ر ر ر ررنوات يف عرام  - 2016دعم تنفيرذ اتفراقيرة منظمرة األغرذيرة والزراعرة
لعام  2009بش ر ر ر ررأن تدابري دولة امليناء والص ر ر ر رركوك التكميلية اخلاص ر ر ر ررة مبكافحة الص ر ر ر رريد غري القانوين دون إبالغ
ودون تنظيم؛

•

واالجتماع األول لألطراف يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء يف عام 2017؛

•

واملفاوضات حول اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد واعتمادها يف عام 2017؛

•

واملفاوضات حول اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن وسم معدات الصيد واعتمادها يف عام 2018؛

•

واالجتماع الثاين لألطراف يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء يف عام .2019

تغريا يف االجتاه أو نتائج ملموسر ر ر ررة ،من حي
 -26ويف ما يلي أمثلة خمتارة من احلاالت العديدة املتاحة واليت توضر ر ر ررح ً
حتس ر ر ر ررني إدارة مص ر ر ر ررايد األمساك وتربية األحياء املائية وتنميتها على املس ر ر ر ررتويت العاملية واإلقليمية والوطنية ،حدثت نتيجة
للمش ر ر ر ر ر ررورة القانونية ومش ر ر ر ر ر رراريع املس ر ر ر ر ر رراعدة املوجهة بش ر ر ر ر ر رركل جيد ،على مدب العقود الثالثة املاض ر ر ر ر ر ررية (من عام 1990
إىل عام:) 2020
•

 – 1992تقرير أعد حلكومات منظمة دول ش ر ر رررق الكاريف عن تنفيذ التش ر ر رريعات املنس ر ر ررقة ملص ر ر ررايد األمساك يف
منطقة دول ش رررق الكاريف ،أا أدب إىل وض ررع أحكام منس ررقة جديدة إلدراجها يف التش رريعات .وأدت األحكام
املنسقة إىل سن تشريعات أاثلة لدب كافة الدول األعضاء يف منظمة دول شرق الكاريف5.

•

 – 1993تقرير إىل حكومرات وكرالرة مص ر ر ر ر ر ر ررايرد األمسراك الترابعرة ملنتردب جنوب ا يط اهلرادم يعرض اخلالص ر ر ر ر ر ر ررة
اإلقليمية بش ررأن تش رريعات مص ررايد األمساك (إقليم غرب ا يط اهلادم) 6.ومت اس ررتخدام اخلالص ررة يف وقت الحق
لتجميع قاعدة بيانت  – FISHLEXوهي قاعدة بيانت إلكرتونية فرعية ل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  FAOLEXحول املتطلبات
القانونية الرئيسية (الشروط واألحكام) لوصول سفن الصيد األجنبية يف البلدان النامية.

FAO 1992, Report prepared for the Governments of the Organization of Eastern Caribbean States (OECS) on the 5
 – Implementation of Harmonized Fisheries Legislation in the OECS Region, Rome 1992, 79p.متاح على الرابط:
www.fao.org/3/a-br465e.pdf
FAO1993, Regional Compendium of Fisheries Legislation, Volume II, Edited by Bill Campell and Michael Lodge, Rome, 6
 – 1993, 537p.متاح على الرابطhttp://www.fao.org/3/a-v2566e.pdf :
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•

 1998حىت  – 1999تقدمي الدعم القانوين ملشروع التنوع البيولوجي لبحرية تنجانيقا التابع لربنمج األمم املتحدة
اإلمنرائي/مرفق البيئرة العرامليرة ،الرذي أدب إىل االنتهراء من مشر ر ر ر ر ر ررروع اتفراقيرة اإلدارة املسر ر ر ر ر ر رتردامرة لبحرية تنجرانيقرا
واعتمادها7.

•

 1999حىت  – 2002تقدمي املس رراعدة الفنية املس ررتمرة إىل حكومة تونغا أا أدب إىل ص ررياغة مش ررروع قانون إدارة
قانون يف عام  2002وإعداد مش ر ر ر ررروع قانون إدارة تربية األحياء
مص ر ر ر ررايد األمساك يف عام  2000وإقراره ليص ر ر ر رربح ً
املائية يف عام ( 2002وإصداره يف شكل قانون يف عام 8.)2003

•

 – 2004دراسة قانونية عن إدارة مصايد األمساك اجملتمعية واحليازة البحرية العرفية يف ا يط اهلادم.

•

 – 2008تقردمي دعم فين مكثف إىل لهوريرة الو الردميقراطيرة الشر ر ر ر ر ر ررعبيرة ملراجعرة قرانون مصر ر ر ر ر ر ررايرد األمسراك وتربيرة
األحيراء املرائيرة .وقرد مت إعرداد مشر ر ر ر ر ر ررروع قرانون مص ر ر ر ر ر ر ررايرد األمسراك وتربيرة األحيراء املرائيرة جلمهوريرة الو الردميقراطيرة
الشعبية وإقراره كقانون يف عام 10.2009

•

 2008حىت  – 2009تقدمي الدعم لالجتماع اإلقليمي احلكومي إلنشرراء منظمة ملصررايد األمساك يف منطقة آسرريا
الوس ر ر ر ررطى ،أا أدب إىل التفاوض بش ر ر ر ررأن اتفاقية اهليئة اإلقليمية ملص ر ر ر ررايد األمساك وتربية األحياء املائية يف آس ر ر ر رريا
الوسطى والقوقاز ،وصياغتها واعتمادها11.

•

 2015حىت  – 2016اسرتمرار تقدمي الدعم القانوين لتايلند لوضرع التشرريعات الفرعية لتشرريعاهتا اجلديدة اخلاصرة
مبصر ر ررايد األمساك ،املرسر ر رروم امللكي بشر ر ررأن مصر ر ررايد األمساك رقم  ،)2015( B.E 2558من أجل أداء الواجبات
املنوطة هبا مبوجب القانون الدويل بصر ر ر ر ررفتها دولة علم أو دولة ميناء أو دولة سر ر ر ر رراحلية أو دولة السر ر ر ر رروق ،الختاذ
إجراءات ملنع الص ر رريد غري القانون دون إبالغ ودون تنظيم والقض ر رراء عليه .وأدب الدعم إىل إعداد يانية مش ر رراريع
إخطارات (تشريعات فرعية) قدمتها املنظمة إىل حكومة اتيلند للنظر فيها12.

•

 – 2016مت نشر ر ررر دليل إرشر ر ررادي حول التشر ر رريعات لنهج النظم اإليكولوجية ملصر ر ررايد األمساك لدعم املمارسر ر ررني
القانونيني وص ر ررانعي الس ر ررياس ر ررات ومديري مص ر ررايد األمساك يف تنفيذ هنج النظم اإليكولوجية ملص ر ررايد األمساك من
خالل السياسات واألطر القانونية.

•

 2017حىت  – 2019االسررتمرار يف تقدمي املسرراعدة لسررري النكا لبناء القدرات يف جمايل قوانني مصررايد األمساك
وإدارهتا ،أا أدب إىل تدريب أكثر من  75يف املئة من ليع املوظفني القضر ر ر ر ر ر ررائيني يف سر ر ر ر ر ر ررري النكا على قانون
مصايد األمساك ،وتدابري دولة امليناء ،واجلهود املبذولة ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.

9

Cacaud, P, Report for the Governments of Burundi, Tanzania, Zaire and Zambia on Institutional Choices for cooperation 7
 – in fisheries management and conservation on Lake Tanganyika, Rome, 1996 26p.متاح على الرابطwww.fao.org/3/a- :
w3170e.pdf
 – Participatory law review and development of fisheries legislation in Tonga. 8متاح على الرابطwww.fao.org/3/a- :
av176e.pdf
Kuemlangan, B. Creating legal space for community-based fisheries and customary marine tenure in the Pacific: issues 9
and opportunities. FishCode Review. No. 7(En). Rome, FAO. 2004. 65p.
Cacaud, P. & Latdavong, P., (2009). Fisheries and aquaculture in the Lao PDR – a legislative review. FAO Regional 10
Office for Asia and the Pacific, Bangkok, Thailand. RAP Publication 2009/05, 71 pp.
FAO 2009, Report of the Regional Intergovernmental Meeting to Initiate the Establishment of a Central Asian Fisheries 11
Organization, Dushanbe, Tajikistan, 10–12 November 2008, FAO Fisheries and Aquaculture Report No.887, Rome 2009
161p
FAO 2016, Report of TCP/THA/3501 – Fishery Legal Support to Thailand Third and Final Mission Report - Drafting of 12
Subsidiary Legislation to Prevent, Deter and Eliminate Illegal Unreported and UN regulated Fishing (unpublished).
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•

 2017حىت  – 2019تقدمي املس ر ر ر رراعدة القانونية لرتينيداد وتوابغو ملراجعة وتطوير مش ر ر ر ررروع قانون إدارة مص ر ر ر ررايد
األمساك اجلديد الذي عرضه رئيس الوزراء على الربملان العتماده يف  12يونيو/حزيران 13.2020

•

 2017حىت  – 2020تقدمي املسر ر ر ر رراعدة يف تطوير دليل قانوين حول كيفية مواءمة السر ر ر ر ررياسر ر ر ر ررات الوطنية واألطر
القانونية مع اخلطوط التوجيهية ملص ر ررايد األمساك الص ر ررغرية النطاق ،وتطوير أداة تش ر ررخي تس ر رراعد املس ر ررتخدم يف
حتديد الس ر ر ر ر ررياس ر ر ر ر ررات الوطنية واألطر القانونية اليت تعكس املتطلبات ،وتقييم تطبيق اخلطوط التوجيهية ملص ر ر ر ر ررايد
األمساك الصغرية النطاق .وسيتم نشر الدليل القانون وأداة التشخي يف عام .2020

•

من عام  2018حىت عام  – 2020تقدمي املساعدة يف تطوير قائمة مرجعية قانونية كأداة لتسهيل تشخي
هنج النظم اإليكولوجية ملصايد األمساك يف السياسات الوطنية واألطر القانونية للبلدان.

تقييم

•

من عام  2019حىت عام  – 2020تقدمي املساعدة يف وضع خطوط توجيهية لتنفيذ اتفاقية التجارة الدولية أبنواع
احليوانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض من خالل األطر القانونية الوطنية ملصرايد األمساك .ومت تطوير دراسرة
قانونية ودليل لتطبيق اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليوانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض ،وس ر ر رريتم نش ر ر ررمها
يف عام .2020

خامسا – خالصة – املساعدة القانونية املستقبلية يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
ً

 -27تُع ّد األطر القانونية ضررورية لدعم األغذية والزراعة واإلدارة الفعالة للموارد الطبيعية ،واسرتخدامها بشركل مسرتدام
وصروهنا ،مبا يف ذلك مصرايد األمساك وتربية األحياء املائية .وتدعم األطر القانونية السرليمة سريادة القانون وتسراهم يف هناية
املطاف يف متكني العمل من أجل حتقيق التنمية املسر ر ر ر ررتدامة ،وهي عنصر ر ر ر ررر حيوي لتحقيق ذلك .وال تعترب األطر القانونية
ملصر ر ررايد األمساك وتربية األحياء املائية كمؤشر ر ررات أداء رئيسر ر ررية لتنفيذ الصر ر رركوك الدولية ذات الصر ر ررلة اليت مت تبنيها ملعاجلة
ضر را الوس ررائل ا ددة لتحقيق العديد
القض رراي العاملية مثل الص رريد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم فحس ررب ،بل إهنا أي ً
من أهداف التنمية املستدامة.
ض را وجود إجراءات إنفاذ عندما يتم انتهاك احلقوق أو عندما تفش ررل الس ررلطات املختص ررة
 -28وتض ررمن التش رريعات أي ً
يف الوفاء بواجباهتا ومسؤولياهتا املنصوه عليها يف القانون .ومن هذا املنظور ،ميكن اعتبار األطر القانونية ملصايد األمساك
وتربية األحياء املائية على أهنا بداية واس ر ر ررتمرارية لادارة املس ر ر ررتدامة الفعالة ولتنمية وص ر ر ررون مص ر ر ررايد األمساك وتربية األحياء
املائية .ولذلك ،ينبغي أن تضرمن املبادرات الرامية إىل حتسرني حوكمة مصرايد األمساك وتربية األحياء املائية من أجل التنمية
املس ررتدامة يف أي بلد أن تكون مراجعة القوانني وتعزيزها عنص ر ًررا رئيس رريًا يف هذه املبادرات من حي املخرجات وختص رري
املوارد ،مبا يف ذلك الوقت الكايف لضمان املشاركة اهلادفة مع القطاع وأصحاب املصلحة.
معاجلة حالت الطوارئ والقضااي الناشئة
 -29أظهرت جائحة كوفيد 19-وغريها من الكوارث أن احلكومات تعتمد على قوانني الطوارم ،اليت متنح س ر ر ر ر ررلطات
غري عرراديررة للسر ر ر ر ر ر ررلطررات احلكوميررة لتنظيم السر ر ر ر ر ر ررلوك أثنرراء حرراالت الطوارم .ولسر ر ر ر ر ر رروء احل  ،كمررا هو مررذكور يف موجز

13

انظر -

www.news.gov.tt/content/fisheries-management-bill-2020#.Xud6V0UzaUm
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الس ر ررياس ر ررات 14الذي مت إعداده بش ر رركل مش ر رررتك من ش ر ررعبة مص ر ررايد األمساك واملكتب القانوين للمنظمة ،وموجزات أخرب
أاثلة 15،ميكن أن يكون لقوانني الطوارم عواقب س ر ررلبية وغري مقص ر ررودة ،أا يؤثر على الوص ر ررول إىل األغذية ويهدد األمن
الغذائي والتغذوي بش رركل عام .وإن قوانني الطوارم اليت ال تعرتف ابلص رريادين وغريهم من العاملني يف جمال ص رريد األمساك
مطوال ملناطق أو مواسرم الصريد دون أسراس علمي ،هي أمثلة تدعو إىل سرياسرات
كعمال أسراسريني ،أو اليت تفرض إغالقًا ً
وقوانني استباقية توفر إرشادات لاجراءات احلكومية املناسبة يف حاالت الطوارم املستقبلية.
 -30ومع حتول االهتمام إىل احلاجة إىل معاجلة الش ر رواغل العاملية بش ر ررأن اية طواقم س ر ررفن الص ر رريد ،وحتس ر ررني س ر ررالمة
ضر ر ر را التزام
سر ر ر ررفن الصر ر ر رريد ومكافحة العمل اجلربي يف صر ر ر رريد األمساك والصر ر ر ررناعات ذات الصر ر ر ررلة ،جيب أن يكون هناك أي ً
بتش ر رريعات االتفاقات الدولية ذات الص ر ررلة وض ر ررمان االمتثال هبا وإنفاذها .ويف هذا الص ر رردد ،جيب على مص ر ررممي الربامج
واملشاريع أن يستجيبوا لدعوة قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  74/19لكي تصبح الدول أطرافًا وتنفذ ما يلي:
•

معاهدات منظمة العمل الدولية ذات الص ر ررلة ،وال س ر رريما اتفاقية العمل يف قطاع ص ر رريد األمساك الص ر ررادرة يف عام
( 2007رقم )188؛

•

واتفاقيات املنظمة البحرية الدولية ذات الصرلة ،مبا يف ذلك اتفاقية العمل البحري لعام  2006واتفاقية كيب اتون
 2012بش ر ررأن تنفيذ أحكام بروتوكول تورميولينوس لعام  1993املتعلق ابتفاقية تورميولينوس الدولية لس ر ررالمة س ر ررفن
الصيد لعام .1977

 -31وقد توفر احلاجة إىل االسر ر ر ررتدامة االقتصر ر ر ررادية والتجارية والوعي ابلقضر ر ر رراي اجملتمعية األوسر ر ر ررع مثل األمن الغذائي
والعردالرة االجتمراعيرة مع الشر ر ر ر ر ر رراغرل يف أن تنعكس يف األطر القرانونيرة ،مبرا يتمراشر ر ر ر ر ر ررى مع الطبيعرة املرتابطرة ألهرداف التنميرة
املسررتدامة ومبادم دعدم ترك أي أحد خلف الركبد ،الدافع لضررمان توافق األطر القانونية ملصررايد األمساك وتربية األحياء
املائية على قدم املسر ر رراواة .وإن اإلطار املعياري العاملي والعمل متاحان ليس فقط إلعالم ودعم مثل هذا التوافق بني األطر
أيضا لتوفري حافز لتنفيذها وإنفاذها.
القانونية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية الوطنية ،ولكن ً
تصميم الربامج واملشاريع املستقبلية املخصصة ملراجعة القوانني وتنفيذها والمتثال هلا وإنفاذها
 -32كما هو موضرح أعاله ،ف ن املسراعدة القانونية ذات املوارد اجليدة واملوجهة واملسرتدامة ،مبا يف ذلك إاتحة الوقت
للمش ر ر ر رراركة اهلادفة جلميع أص ر ر ر ررحاب املص ر ر ر ررلحة املعنيني يف مراجعة القوانني وعمليات اإلص ر ر ر ررالح ،تؤدي إىل نتائج حتويلية
جوهرية من حي اعتماد تش ر رريعات مص ر ررايد األمساك وتربية األحياء املائية الش ر رراملة ميكن تنفيذها وإنفاذها .وميكن حتقيق
هنجا
نتائج أفضر ر ر ررل عندما تُبذل اجلهود لضر ر ر ررمان أن املسر ر ر رراعدة القانونية تدعم مراجعة وصر ر ر ررياغة التش ر ر ر رريعات اليت تعتمد ً
تشرراركيًا ،أا يضررمن مشرراركة أصررحاب املصررلحة احلكوميني مع الصرريادين وجمتمعات الصرريد ،من مصررايد األمساك الصررغرية
النطاق إىل مصر ر ر ر ر ر ررايد األمساك الواسر ر ر ر ر ر ررعة النطاق ،واجلهات الفاعلة األخرب يف القطاع ،لتقدمي وجهات نظرهم والسر ر ر ر ر ر ررعي

FAO. 2020. Legal considerations in responses to COVID-19 to mitigate the risk of disruption to fisheries and 14
 - aquaculture food systems. Rome.متاح على الرابطwww.fao.org/3/ca9421en/CA9421EN.pdf :

 - FAO. 2020. Legal mechanisms to contribute to safe and secured food supply chains in times of COVID-19. Rome15متاح
على الرابط www.fao.org/3/ca9421en/CA9421EN.pdf :و FAO. 2020. Legal considerations in the context of responses to
 - COVID-19 to mitigate the risk of food insecurity. Rome.متاح على الرابطhttp://www.fao.org/3/ca8615en/CA8615EN.pdf :
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للحص ررول على مدخالهتم .وس ررتعزز هذه املش رراركة ملكية النتائج وتؤدي إىل تنفيذ أفض ررل شر رريطة ختص رري
وتوافر القدرة على تنفيذ القانون اجلديد.

املوارد الكافية

ليال على الورق فحسر ر ر ر ر ررب ،بل جيب أن يتم تطبيق
صر ر ر ر ر را ً
 -33ومن املفضر ر ر ر ر ررل أال تكون قوانني التنمية املسر ر ر ر ر ررتدامة ن ً
هذه القوانني مبجرد س ر ر ر ررنها .وتش ر ر ر ررري هذه احلاجة إىل ض ر ر ر ررمان أن الربامج واملش ر ر ر رراريع اخلاص ر ر ر ررة ابملس ر ر ر رراعدة القانونية تعا
احتياجات القدرة على التنفيذ واالمتثال واإلنفاذ .ومل يعد كافيًا لربامج اإلصر ر ر ر ر ررالح القانوين ،أو املشر ر ر ر ر رراريع اليت تتضر ر ر ر ر ررمن
مكونت إصر ررالح القانون املوضر رروعي ،أن تركز على مراجعة وصر ررياغة التشر رريعات الرئيسر ررية ملصر ررايد األمساك وتربية األحياء
املائية يف إطار زمين قص ر ر ررري للمش ر ر ررروع .وينبغي بذل املزيد من اجلهود لض ر ر ررمان وجود التزام بتوفري موارد ذات مغذب يف ما
يتعلق بدعم التمويل وبناء القدرات وختصر رري إطار زمين مناسر ررب أثناء تصر ررميم الربامج واملشر رراريع املتعلقة مبراجعة القوانني
وإصر ر ر ر ر ر ررالحها وتنفيذها وإنفاذها ،مبا يف ذلك األطر القانونية ملصر ر ر ر ر ر ررايد األمساك وتربية األحياء املائية .وميكن أن تركز هذه
الربامج بشر رركل خاه على تقدمي املسر رراعدة يف تعزيز األطر القانونية مع جماالت األنشر ررطة املخصر رصر ررة .وقد تشر ررمل هذه
األنشر ررطة دراسر ررات حول القضر رراي وجتميع أفضر ررل املمارسر ررات التشر رريعية اكاة وتطوير واسر ررتخدام تقييم مراجعة القانون،
وأدوات التطوير والتنفيذ ،والتدريب وبناء القدرات للتنفيذ على وجه اخلصر ر ر رروه ،وضر ر ر ر مان االمتثال وإنفاذ القوانني وتوفري
املس ر رراعدة يف الص ر ررياغة ملناطق وبلدان حمددة عند الطلب .وميكن تص ر ررميم مثل هذه الربامج واملش ر رراريع لتعزيز القوانني على
غرار الربامج التالية:
•

دبرنمج منظمة األغذية والزراعة العاملي بشر ر ر ر ررأن تنمية القدرات لدعم تنفيذ االتفاق بشر ر ر ر ررأن التدابري اليت تتخذها
دولرة املينراء والصر ر ر ر ر ر رركوك الردوليرة التكميليرة واآلليرات اإلقليميرة ملكرافحرة الصر ر ر ر ر ر ريرد غري القرانوين دون إبالغ ودون
تنظيمد ،16واملشاريع ذات الصلة؛

•

وبرنمج اإلدارة املستدامة للحياة الربية17؛

•

و/أو برنمج مونتفيديو التابع لربنمج األمم املتحدة للبيئة :عقد من العمل بشأن القانون

البيئي.18.

 -34ويف الواقع ،ف ن أي مبادرة للرتكيز على أداء الوظيفة األساسية املتكررة للمنظمة ،دالعمل املعياريد ،19الذي يعترب
رروري للتنفيذ الفعال لاطار االسر ر ر ر ررتاتيجي ،تتطلب أن تتمثل أحد مكونهتا أو نتائجها الرئيسر ر ر ر ررية يف تعزيز األطر
أمرا ضر ر ر ر ر ً
ً
القانونية الوطنية وتنفيذ الصر ر ر رركوك الدولية املتعلقة ابألغذية والزراعة واالسر ر ر ررتخدام املسر ر ر ررتدام للموارد الطبيعية ،مبا يف ذلك
مصرايد األمساك وتربية األحياء املائية ،بدعم من برنمج مسراعدة فنية مسرتدام وحسرن املوارد .ولضرمان االكتمال ،جيب أن
ض ر ر را لبناء القدرة على التنفيذ واإلنفاذ مبا يتجاوز ص ر ر ررياغة التش ر ر رريعات
يض ر ر ررمن برنمج املس ر ر رراعدة هذا وجود دعم كاف أي ً
الوطنية التطلعية واملالئمة للغرض.

16
17
18
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environmental-rule-law-1
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