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 األمساك مصايد جلنة
 ثالثونالدورة الرابعة وال

 2021فرباير/شباط  1-5

 مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم
      

 موجز
يف هدف التنمية  14-6و 14-4ا عن مسامهات منظمة األغذية والزراعة يف حتقيق املقصدين تقّدم هذه الوثيقة تقرير  

، اللذين يهدفان إىل وضع حّد للصيد غري القانوين دون إبالغ 2030يف خطة التنمية املستدامة لعام  14املستدامة 
على التوايل.  2020يم حبلول عام ون تنظودون تنظيم وإلغاء اإلعاانت اليت تساهم يف الصيد غري القانوين دون إبالغ ود

بشأن التدابري  2009االلتزام ابتفاق منظمة األغذية والزراعة لعام  (1)عامة عن التقدم بشأن:  تعطي الوثيقة حملة  كما 
 هذا االتفاق غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، وتنفيذ كافحة الصيداليت تتخذها دولة امليناء مل

األنشطة  (3)لألطراف يف االتفاق؛  الثايننتائج االجتماع و  (2)التدابري اليت تتخذها دولة امليناء(؛ االتفاق بشأن )
؛ تنفيذ التدابري اليت تتخذها دولة امليناء والصكوك الدولية التكميليةل ادعم  املنظمة العاملي لتنمية القدرات بربانمج املتصلة 

إعداد و  (5)؛ (السجّل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربّدة وسفن التموين )السجّل العامليوضع وتنفيذ و  (4)
املفاوضات املتصلة مبنع و( 6)خطوط توجيهية فنية بشأن املنهجيات واملؤشرات لتقدير حجم الصيد غري القانوين وأثره؛ 

الدراسة املعمقة والعاملية حول عن  ويُقّدم تقريرغ ودون تنظيم. اإلعاانت اليت تساهم يف الصيد غري القانوين دون إبال
جمموعة العمل الرابعة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة  اليت خلصت إليها والنتائج والتوصيات ملسافنةا

ا اإلجراءات اليت تتخذها املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك تُعرض أيض  و دولية ومنظمة العمل الدولية، البحرية ال
ا، غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. وأخري   مكافحة الصيدواألجهزة االستشارية اإلقليمية ملصايد األمساك يف جمال 

السابعة  يت متخضت عنها الدورةلاتُناقش حالة تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد والنتائج ذات الصلة 
 عشرة للجنة الفرعية املعنية بتجارة األمساك.
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 اإلجراءات اليت يُقرتح على اللجنة اختاذها

 إن اللجنة مدعوة إىل:

  بشأن التدابري اليت تتخذها  2009اتفاق منظمة األغذية والزراعة لعام الرتحيب اباللتزام العاملي املتنامي بتنفيذ
، وحّث مجيع أعضاء غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه كافحة الصيددولة امليناء مل

 ا يف االتفاق.املنظمة إىل أن تصبح طرف  

  اإلحاطة ابالستنتاجات اليت خلص إليها االجتماع الثاين لألطراف يف االتفاق، مبا يف ذلك األطراف و
ع النظام العاملي لتبادل املعلومات حول االتفاق بشأن التدابري كّلفت املنظمة النهوض مبهام األمانة ووض اليت

 اليت تتخذها دولة امليناء. 

  االضطالع  علىالرتحيب ابملبادرات اجلارية يف املنظمة لتنمية القدرات من أجل تعزيز قدرات الدول النامية و
األعضاء على املسامهة يف الربانمج ، وتشجيع دول امليناء والعلم والدول الساحلية ودول السوق مبسؤوليات

 العاملي للمنظمة لدعم تنفيذ اتفاق دولة تدابري امليناء والصكوك الدولية التكميلية هبدف مكافحة الصيد
 .القانوين دون إبالغ ودون تنظيم غري

  وسفن  السجّل العاملي لسفن الصيدمن جانب األعضاء يف املنظمة و  بشكل متزايد ملعلوماتا يب بتوفريحالرت و
)السجل العاملي(، والدعوة إىل مشاركة أكرب وتقدمي جمموعة أوسع من املعلومات  النقل املربّدة وسفن التموين

 ا.ومن التحديثات بصورة أكثر تواتر  

  منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحرية ابلتوصيات الصادرة عن جمموعة العمل املشرتكة بني ا اإلحاطة علم  و
ختصاصات والالئحة ال، وخباصة توفري التوجيهات بشأن التوصية إبعداد اة العمل الدوليةالدولية ومنظم

 الداخلية جملموعة العمل.
  فنية بشأن املنهجيات واملؤشرات لتقدير حجم التوجيهية الطوط اخل ا ابلتقدم احملرز يف إعداداإلحاطة علم  و

 .هذه اخلطوط التوجيهيةوالنظر يف التوصية ابستخدام ، الصيد غري القانوين وأثره
  والبحث يف احلاجة إىل إعداد خطوط سافنةاملحول  2020-2019الدراسة املعمقة للفرتة النظر يف نتائج و ،

  .فضل املمارساتأوتعزيز  املسافنةتوجيهية بشأن تنظيم ورصد ومراقبة عمليات 
  ألهداف التنمية املستدامة ملنع إعاانت مصايد األمساك، مبا يف ذلك  14-6مع مراعاة احلّد الزمين للمقصد و

إلشارة إىل حالة ا، 2020إبالغ ودون تنظيم حبلول عام  هم يف الصيد غري القانوين دوناليت تسا اإلعاانت
 أن اإلعاانت والصيد غري القانوين.املفاوضات الدولية بش

  جيهية الطوعية خلطط خلطوط التو اب يف ما يتصل املعنية بتجارة األمساك ا بنتائج اللجنة الفرعيةعلم   اإلحاطةو
 توثيق املصيد.

  اإلقليمية  االستشارية جهزةألوا ابلدور املهم الذي تستمر املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك التذكريو
اعتماد تدابري الصون واإلدارة مكافحة الصيد غري القانوين والتشجيع على يف يف االضطالع به  ملصايد األمساك

 ذات الصلة ملكافحة الصيد غري القانوين
 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Matthew Camilleri السّيد

 )العملّيات الدولّية( مصايد األمساكأّول عن مسؤول 

 matthew.camilleri@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 

mailto:matthew.camilleri@fao.org
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 مقدمة -أولا 

اجلهود العاملية الرامية إىل مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. هامة يف  حمطة   2020يشكل عام  -1
ن يهدفان إىل القضاء االلذ -لتنمية املستدامة ألهداف ا 6-14و 4-14املقصدان  كانويف السنوات اخلمسة األخرية،  

 القوتني احملركتني –الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وإلغاء اإلعاانت اليت تساهم يف هذا الصيد على التوايل  على
مية إلدارة مصايد األمساك، حلكومات واملنظمات اإلقليا من جانب ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

 .2020 ، وصوال  إىل العام اهلدفالدولية وغري احلكومية يف العاملواملنظمات احلكومية 
دولة العلم، وامليناء، ّدد مسؤوليات خالل العقود األخرية، حي 2والطوعية 1وقد ُوضع إطار من الصكوك الدولية امللزمة -2

عه وردتنظيم غ ودون بالدون إلقانوني الصيد غير امنع االضطالع هبا تؤدي إىل  تّ لو والدولة الساحلية ودولة السوق، اليت 
تقدم يقيس  ف التنمية املستدامة الذيألهدا 14-6-1عليه. ومنظمة األغذية والزراعة هي املنظمة الراعية للمؤشر ء ضالقوا

الدول يف تنفيذ الصكوك الدولية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. وقد مجعت املنظمة الدرجات اليت 
يف املائة من الدول عن مستوى عاٍل من تنفيذ  75و 70نسبة  أفادت، حيث 2020و 2018حازها هذا املؤشر عامي 

بصورة عامة يف مكافحة الصيد غري  قّدمت عن إحرازاملؤشر  يف هذا درجاتكشف الالصكوك ذات الصلة، على التوايل. وت
 2020يف عام  املهلة الزمنية احملددةكوك الدولية ذات الصلة، إمنا رغم صالقانوين دون إبالغ ودون تنظيم، من خالل تنفيذ ال

ضروري بذل املزيد من اجلهود ألهداف التنمية املستدامة من أجل القضاء على الصيد غري القانوين، من ال 14-4للمقصد 
 يف جمال مكافحة الصيد غري القانوين.

التنمية  ألهداف 14-6و 14-4ا عن مسامهات منظمة األغذية والزراعة يف حتقيق املقصدين تقّدم هذه الوثيقة تقرير  و  -3
تعزيز وتوفري الدعم يف جمال تنمية القدرات للدول من أجل تنفيذ الصكوك الدولية على حنو فعال  (1)من خالل: املستدامة 

بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملكافحة الصيد غري القانوين دون  2009اتفاق منظمة األغذية والزراعة لعام مثل 
(، واخلطوط التوجيهية الطوعية 3و 2كّملة )أُنظر القسمني والصكوك الدولية امل إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

ووضع وتعزيز األدوات اليت تيّسر تبادل املعلومات، مثل النظام العاملي لتبادل  (2)(؛ 9خلطط توثيق املصيد )أُنظر القسم 
ي لسفن الصيد وسفن النقل السجّل العامل(، و 2تفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء )أُنظر القسم ات لالاملعلوم

غري القانوين دون إبالغ واالرتقاء ابلعمل على منهجية تقدير حجم الصيد  (3)(؛ 4)أُنظر القسم  املربّدة وسفن التموين
التعاون مع وكاالت أخرى يف و ( 4) (؛6)أُنظر القسم  جمال املسافنة( واملمارسات العاملية يف 5)أُنظر القسم  ودون تنظيم

 منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدوليةجمموعة العمل املشرتكة بني األمم املتحدة، مثل 
صايد األمساك مل املقّدمة عاانتظمة التجارة العاملية بشأن اإل( ودعم مبادراهتا، واملناقشات اليت قادهتا من7)أُنظر القسم 

تّتخذها  ا عن اإلجراءات اليتا تقرير  (. وتقدم الوثيقة أيض  8)أُنظر القسم  غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيموالصيد 
الصيد اليت تساهم يف مكافحة  ختاذ وتنفيذ تدابري احلفظ واإلدارةااملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك يف جمال 

                                                      
االتفاق بشأن التدابري اليت تفاق االمتثال ملنظمة األغذية والزراعة اتفاق األمم املتحدة لألرصدة السمكية، وااتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، و   1

 تتخذها دولة امليناء الصادر عن منظمة األغذية والزراعة. 
أداء دولة  مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، اخلطة الدولية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، واخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن  2

 د.هية الطوعية بشأن وسم معدات الصيطط توثيق املصيد واخلطوط التوجيالعلم، واخلطوط التوجيهية الطوعية خل
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، واإلجراءات ذات الصلة اليت تّتخذها األجهزة االستشارية اإلقليمية ملصايد األمساك القانوين دون إبالغ ودون تنظيم غري
 (.10)أُنظر القسم 

بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع  2009لعام  منظمة األغذية والزراعة تنفيذ اتفاق -ااثنيا 
 واخلطوات املقبلةوردعه والقضاء عليه  إبالغ ودون تنظيم الصيد غري القانوين دون

إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء  ملنع الصيد غري القانوين دوندخل االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء  -4
ا يف االتفاق، مبا يف ذلك دولة طرف   66، كان هناك 2020. وحىت سبتمرب/أيلول 2016يونيو/حزيران  5يف  تنفيذحيز ال عليه

   ا ميثل الدول األعضاء فيه.ا واحد  ابعتباره طرف  االحتاد األورويب 

وبعد التوجهيات الصادرة عن جلنة مصايد األمساك يف دورهتا الثانية والثالثني، انعقد االجتماع األول لألطراف  -5
األطراف  شّكلت. و 2017اير أمايو/ 31إىل  29 يفيف أوسلو، النرويج  االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء يف

ملعاجلة متطلبات الدول النامية، وجمموعة العمل الفنية  اجلزء السادس املنشأة مبوجبخالل ذلك االجتماع جمموعة العمل 
االتفاق دعم تنفيذ من أجل أن إقامة آلية لتبادل املعلومات املفتوحة العضوية املعنية بتبادل املعلومات لتوفري التوجيهات بش

 2018وأبريل/نيسان  2016. وعقدت اجملموعتان اجتماعهما األول يف يونيو/حزيران تخذها دولة امليناءبشأن التدابري اليت ت
 نتائج هذين االجتماعني إىل جلنة مصايد األمساك يف دورهتا الثالثة والثالثني. جرى اإلبالغ عنعلى التوايل، و 

 6إىل  3تخذها دولة امليناء يف سانتياغو، شيلي يف وُعقد االجتماع الثاين لألطراف يف االتفاق بشأن التدابري اليت ت -6
دولة،  14ا يف االتفاق ومراقبني من طرف   43(. وحضر االجتماع COFI/2020/SBD.5)الوثيقة  2019يونيو/حزيران 

املنشأة هلذا االجتماع، انعقدت جمموعة العمل  يف طور التحضريمنظمات غري حكومية. و  3منظمات حكومية دولية و 7و
(، فيما انعقدت COFI/2020/SBD.11 الوثيقة) 2018يونيو/حزيران  6إىل  5يف روما، إيطاليا يف  اجلزء السادس مبوجب

 2019مايو/أاير  17إىل  15يف سيول، كوراي يف  جمموعة العمل الفنية املفتوحة العضوية املعنية بتبادل املعلومات
(. واعتمد االجتماع الثاين لألطراف الالئحة الداخلية الجتماعات األطراف، وقّدم COFI/2020/SBD.10 ةالوثيق)

االتفاق،  من 6لالتفاق بشأن تدابري دولة امليناء، وآليات التمويل يف إطار اجلزء التوصيات إىل النظام العاملي لتبادل املعلومات 
أدانه. كذلك، أسندت األطراف مسؤوليات األمانة  وبشأن رصد تنفيذ االتفاق، واستعراضه وتقييمه، كما يرد تفصيله

 ا الالئحة الداخلية.منظمة األغذية والزراعة، كما حتّدده إىل
واعتمدت األطراف التطبيقات اإللكرتونية لالتفاق بشأن تدابري دولة امليناء، اليت طّورهتا املنظمة، لتقوم الدول  -7

دولة قد محّلت  49، كانت 2020. وحىت سبتمرب/أيلول الوطنية التابعة هلاأمساء موانئها املعيَّنة وجهات االتصال بتسجيل 
دولة قد محّلت املعلومات عن موانئها املعّينة. ويف ما يتعلق بوضع  39، يف حني كانت جهات االتصال الوطنية التابعة هلا

ربط نُظم دول امليناء الوطنية ا على در  أن يكون هذا النظام قا( 1)النظام العاملي لتبادل املعلومات، اتفقت األطراف على: 
هذا النظام خيار  ال يقوم فيها مثلواإلقليمية القائمة املستخدمة ابلفعل وتكميلها، وأن يوفِّّر يف الوقت نفسه لألطراف اليت 

لسفن الصيد وأمهية مشاركة الدول بدور نشط يف السجل العاملي  (2)؛ الوصول مباشرة إىل النظام العاملي لتبادل املعلومات
لتعظيم إمكاانت السجل العاملي يف دعم أداء النظام ( 4وسفن النقل املربّدة وسفن التموين )السجّل العاملي، أُنظر القسم 

وضرورة دخول النظام العاملي لتبادل املعلومات طور التشغيل. وكلفت األطراف املنظمة مبهمة  (3)العاملي لتبادل املعلومات؛ 
 تطوير النظام العاملي لتبادل املعلومات.
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االتفاق هتا يف جمال تنفيذ ادعم لتنمية قدر الصندوق ا ملساعدة الدول األطراف النامية على تلقي وأنشأت األطراف  -8
كلَّفت األطراف منظمة األغذية والزراعة أعاله(. إضافة  إىل ذلك،   3)أُنظر القسم  دولة امليناءبشأن التدابري اليت تتخذها 

مبهّمة إنشاء بوابة عاملية لتنمية القدرات من أجل مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم هبدف جتميع 
، والكياانت حتسني التنسيق بني اجلهات الفاعلة يتيحا مب ،املعلومات املتعلقة مببادرات تنمية القدرات على نطاق العامل

 طات الوطنية وأصحاب مصلحة آخرين.تقدم املساعدة الفنية، والسل اليت
الستبيان اخلاص ابستعراض وتقييم فعالية االتفاق ووافقت على إطالقه خالل األسبوع األول ا واعتمدت األطراف -9

استضافه  على أن ُتستكمل يف االجتماع التايل لألطراف الذي ،املعلومات الناشئة عنه، هبدف حتليل 2020من يونيو/حزيران 
. وّت أتجيل اجتماع األطراف 2020ديسمرب/كانون األول  4نوفمرب/تشرين الثاين إىل  30االحتاد األورويب يف 

 مع الرئيس ونّواب الرئيس.، ابلتشاور واالتفاق 19-، بسبب جائحة كوفيد2021يونيو/حزيران  4 -مايو/أاير 31 إىل

برانمج منظمة األغذية والزراعة العاملي لدعم تنفيذ التفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء  -ااثلثا 
 ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه والصكوك الدولية التكميلية

برانمج منظمة األغذية والزراعة العاملي لدعم تنفيذ االتفاق بشأن التدابري  2017أطلقت منظمة األغذية والزراعة عام  -10
اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه والصكوك الدولية التكميلية 

مية والعاملية ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون  اجلهود الوطنية واإلقلي)الربانمج(. ويهدف الربانمج إىل املسامهة يف
، من خالل تعزيز االستفادة من الصكوك ألهداف التنمية املستدامة 4-14تنظيم وردعه والقضاء عليه، وحتقيق املقصد 

ضمان  واألدوات الدولية ذات الصلة وتنفيذها، وتوفري الدعم لتنمية قدرات الدول النامية يف هذا اخلصوص، من أجل
، كان الربانمج يتألف 2020سؤوليات دول امليناء والعلم والدول الساحلية ودول السوق. وحىت سبتمرب/أيلول االمتثال مل

 ومجهورية كوراي، وإسبانيا، من االحتاد األورويب، وآيسلندا، مليون دوالر أمريكي 19ا بتمويل يتجاوز مشروع   11 من
 .املتحدة األمريكيةوالنرويج، والوالايت والسويد، 

من الدول النامية من أجل صياغة اسرتاتيجيات وخطط عمل  33( 1)، دعم الربانمج: 2020ويف سبتمرب/أيلول  -11
وطنية لتنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء 

من الدول النامية يف إعادة  18و (2)عليه والصكوك الدولية التكميلية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ 
تحديث نُظم وإجراءات الرصد واملراقبة واإلشراف؛ ل من الدول النامية 13و (3)صياغة سياساهتا وتشريعاهتا الوطنية، 

 مسؤوال   24و (5) ؛من الدول النامية لتلقي تدريب قانوين على القانون الدويل ملصايد األمساك 16من  مسؤوال   54و (4)
دول لتلقي حلقات دراسية أربع و  (6)لتلقي تدريب على نُظم الرصد واملراقبة واإلشراف وتفتيش املوانئ؛ بلدان  7 من

 (.1)أُنظر امللحق  املستوى الوطين حول االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء على
ا لتنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها إقامة نظم املعلومات العاملية دعم   (1)ويدعم الربانمج إضافة  إىل ذلك:  -12

( وقاعدة بياانت 4(، والسجل العاملي )أُنظر القسم 2دولة امليناء، مبا يف ذلك النظام العاملي لتبادل املعلومات )أُنظر اجلزء 
إجراء الدراسات وإعداد أدلّة وأدوات ميدانية عملية )أُنظر القسمني و  (2)؛ (Lex-Port) املنظمة بشأن تدابري دولة امليناء

 يساعد الدول املعنية بتكاليف السفر للمشاركة يف اجتماعات األطراف وجمموعات العمل الفنية.و  (3)(؛ 6و 5
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 السجّل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربّدة وسفن التموين )السجّل العاملي( -ارابعا 
، ساهم عدد متزايد 2018والنسخة األوىل املتاحة للجمهور يف عام  2017العمل األوىل عام  نسخةمنذ إطالق  -13
هذه اجلهود  تنامت أمهية. وقد السجّل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربّدة وسفن التمويناألعضاء يف املنظمة يف  من

أن  (1): من السجل العاملي بصورة خاصةفافية، من املتوقع أنه ابإلضافة إىل تعزيز الشو سيما ال التعاونية بشكل تدرجيي 
 (2)(؛ 2ا يف طور اإلعداد )أُنظر القسم يشكل الدعامة يف النظام العاملي لتبادل املعلومات التابع لالتفاق والذي هو حالي  

بشأن تبادل املعلومات  74ا للمادة وفق   3دعم تبادل املعلومات يف إطار اتفاق األمم املتحدة حول األرصدة السمكيةأن يو 
؛ املسافنةملفيدة لرصد وتنظيم عمليات ااملعلومات  أن يوفّرو  (3)املتطلبات املوحدة جلمع وتبادل املعلومات؛  -1 يف امللحق

اتفاقية منظمة األغذية والزراعة لتعزيز امتثال سفن الصيد يف أعايل البحار لتدابري الصيانة واإلدارة دعم تنفيذ وأن ي (4)
 )اتفاقية االمتثال(. الدولية

، اليت اتفقت جلنة مصايد مبمارسة الصيد واألنشطة املتصلة ابلصيداملعنية  الرقم الوحيد لتحديد هوية السفنويوفّر  -14
األمساك على أن يكون رقم املنظمة البحرية الدولية، هوية  مصّدق عليها للسفينة، ضرورية للمراقبة، واإلنفاذ وتبادل املعلومات 

شرط مسبق إلدراج السفن يف السجل العاملي  الرقم الوحيد لتحديد هوية السفنإطار الصكوك الثالثة املذكورة أعاله. و  يف
تعريفي صادر متصلة بشرط وجود رقم رة مصايد األمساك تدابري ملزمة وقد اعتمد العديد من املنظمات اإلقليمية إلدا

السفن، مبا يدفع الدول إىل طلب مثل هذه األرقام لعدد متزايد من السفن.  ألجزاء خمتلفة من املنظمة البحرية الدولية عن
معاجلة  يف 5املعلومات عن املالك، واملالك املستفيد واملشغل/املدير توفّر تتضح على حنو أكرب أمهيةوإضافة  إىل هوية السفينة، 

األعضاء يف املنظمة ُيشّجع لشؤون السرية، ُيشّجع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. ومع إيالء االعتبار الواجب 
أن هذا قد يسّهل اختاذ و سيما ال على توفري هذه املعلومات يف السجل العاملي، وخباصة حني يتعلق األمر ابلشركات، 

 إجراءات فعالة، حسب االقتضاء.
للسجل العاملي مبا بلغ جمموعه  6علومات عن أسطوهلااملدولة قد وفّرت  64، كانت 2020يلول وحىت سبتمرب/أ -15

، وتشمل مجيع أقسام الطول، من طول إمجايل 7يف املائة من األسطول العاملي املؤهل احلايل 40سفينة متثل نسبة  11 000
ودول العلم اليت لديها أساطيل كبرية من السفن اليت متارس أنشطة متصلة ا ومجيع أنواع السفن. مرت   177ا حىت مرت   11يبلغ 

ا معلوماٍت عن هذه السفن مبا يف ذلك حول ابلصيد، مثل سفن التربيد وتلك اليت متارس عمليات نقل أخرى، قّدمت أيض  
لعمليات ابالرتاخيص ومعلومات أخرى ميكن أن تكون مفيدة  يف دعم تطبيق تدابري دولة امليناء، وخباصة يف ما يتعلق 

تكون أساطيلها  الشمالية وأمريكا الالتينية هي الرائدة ابعتبارها األقاليم اليت . وما زالت أورواب، وأمريكاسافنةاملتعين  اليت
ا جهودها يف األفضل متثيال  )جلهة عدد البلدان وتغطية األساطيل املؤهلة( يف حني أن بعض البلدان يف آسيا زادت مؤخر  

                                                      
بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق  1982ديسمرب/كانون األول  10تفاق تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة ا  3

 .واألرصدة السمكية الكثرية الرتحال

 التفاق األمم املتحدة حول األرصدة السمكية: 1يف امللحق  7املادة   4
ليمية إلدارة "على الصعيد العاملي، يتعني على منظمة األغذية والزراعة أن جتري عملية مجع ونشر البياانت. وحيث ال توجد منظمة إقليمية فرعية أو إق

 مر ذاته على املستوى اإلقليمي الفرعي أو اإلقليمي مبوجب ترتيب مع الدولة املعنية".مصايد األمساك أو ترتيب هلذا الغرض، جيوز هلذه املنظمة أن تفعل األ
 ينبغي إيالء االعتبار لإلبالغ عن هذه املعلومات إىل أكرب حّد ممكن، مع إيالء االعتبار الواجب لشؤون السرية.  5
 .2020أكتوبر/تشرين األول  13حىت   6
 متصلة ابلصيد املؤهلة احلصول على أرقام صادرة عن املنظمة البحرية الدولية.السفن اليت متارس الصيد وأنشطة   7
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قد يشري إىل ضرورة  األقّل متثيال  يف النظام، األمر الذيحتميل املعلومات عن سفنها املؤهلة. وأّما أفريقيا والشرق األدىن فهما 
جتدر اإلشارة إىل أن نسبة مئوية أقل من السفن يف األسطول العاملي املؤهل حتمل علم  إمناتعزيز بناء القدرات والدعوة، 

 بلدان يف هذا اإلقليم.
ا ما ميكن أن تتغري املعلومات غالب   ا عادة ،ليست ديناميكية جد   ر أبن املعلومات عن خصائص السفنومع اإلقرا -16

ن كما أن اثين وعشريا يف احلالة األخرية.  الثانوية أو تصبح متاحة، وابلتايل من الضروري إجراء التحديثات بشكل أكثر تواتر  
االستشارية جمموعة العمل غري الرمسية الفنية و ، رغم التوصية الصادرة عن 2018منذ عام  مل يقّدم املعلومات عن أسطولهبلدا  

، بقي معّدل 2020بتحديث املعلومات كل فصل على األقل. وخالل عام  املفتوحة العضوية املعنية ابلسجّل العاملي
ما عدا حدوث ذروة يف الفصل  ،كل فصلمن املعلومات احملدثة عن األساطيل  يف املائة  10ا، مبتوسط بلغ التحديثات متدني  

. ويف إطار اجلهود لتيسري عملية تقدمي البياانت أسطوال   17ويب بتحديث املعلومات عن الثالث حني قام االحتاد األور 
تضمن ، سوف ت2020ا يف أواخر عام وحتديثها، فإن النسخة الثانية من نظام املعلومات يف السجل العاملي، املقرر إطالقه

وظائف جديدة، إثر التوصيات الصادرة  درجكذلك، سوف تُ جمموعة  من اآلليات اليدوية والتلقائية لتبادل املعلومات.  
ا ، يف هذه النسخة اجلديدة اليت ستكون متوافقة أيض  جمموعة العمل غري الرمسية الفنية واالستشارية املفتوحة العضوية عن
 النظام العاملي لتبادل املعلومات، مبا يتيح تبادل البياانت بني النظامني، حسب االقتضاء. مع
يف اجتماعها اخلامس، من بني قضااي  جمموعة العمل غري الرمسية الفنية واالستشارية املفتوحة العضويةوقد استعرضت  -17

جمموعة العمل املعنية بتنسيق اإلحصاءات اخلاصة  الذي اقرتحته التصنيف اإلحصائي الدويل املوّحد لسفن الصيدأخرى، 
ة األخرية مع تركيز خاص على السفن اليت تدعم األنشطة على النسخ . واقرتحت جمموعة العمل تعديالتٍ مبصايد األمساك

ذات املسافنة ( ملواءمتها مع التطّورات احلالية، وخباصة يف ما يتعلق بعمليات تمويناملتصلة ابلصيد )سفن الصيد وسفن ال
 الصلة مبكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.

املعنية ابلصيد نظمة البحرية الدولية املبني منظمة األغذية والزراعة و أقّرت جمموعة العمل املخّصصة املشرتكة و  -18
ا لعمل منظمة العمل الدولية يف اتفاقية إبمكانيات السجل العاملي، دعم  دون إبالغ ودون تنظيم واملسائل ذات  القانوين غري

 (.7ا القسم )أُنظر أيض   188صيد األمساك رقم 

  دون إبالغ ودون تنظيمحجم الصيد غري القانوين  -اخامسا 

اخلطوط التوجيهية عمل املنظمة يف مواصلة إعداد ل هادعمعن الدورة الثالثة والثالثون للجنة مصايد األمساك  عرّبت -19
، مع اإلشارة إىل قيمة هذه اخلطوط التوجيهية وأثره الفنية بشأن تقدير حجم الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

 .الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيملوضع تقديراٍت متسقة وموثوقة، وقياس آاثر 
املنظمة إصدار سلسلة من األجزاء لتغطية هذه املسألة املعقدة. وقد ُنشر اجلزءان األّوالن، اللذان يتضّمنان  وتتوقع -20

. الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيما للمبادئ والنهج لتقدير سابقة ودليال  مرجعي   ا لدراسات تقديراستعراض  
سيناريوهات وحاالت توفر البياانت، خمتلف اليتضمن توجيهات عملية للممارسني إلجراء تقدير يف  اجلزء الثالث الذي أّما

 فهو قيد اإلعداد.
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 املسافنةالدراسة العاملية عن  -اسادسا 

حيث أهنا قد تيّسر عملية  املسافنةاألسرة الدولية عن شواغلها احلالية بشأن املخاطر اليت تطرحها عمليات  عرّبت -21
ا هلذه الشواغل، رّحبت إدخال املنتجات املنبثقة عن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف سلسلة القيمة. ونظر  

، وطلبت دراسة املوضوع بشكل أكرب املسافنةلدراسة األّولية للمنظمة حول اب جلنة مصايد األمساك يف دورهتا الثالثة والثالثني
 ورصدها ومراقبتها. ،املسافنةلدعم اإلعداد املمكن للخطوط التوجيهية لتنظيم عمليات 

(. ومتحور COFI/2020/SBD.9)الوثيقة  املسافنةمعّمقة حول عاملية  مع هذا الطلب، أجرت املنظمة دراسة   اشي  اومت -22
 تصميم املنهجية حول مخسة عناصر رئيسية:

من أنواع عمليات  ع وتوفري فرصة لدراسة جمموعةٍ سقع حمددة لتحقيق توازن جغرايف وازايرات ميدانية إىل موا -
 ؛املسافنة

مسح عاملي لألعضاء يف املنظمة، واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك، واملنظمات غري احلكومية الدولية  -
 املصلحة يف الصناعة؛ وأصحاب

 ؛دراسات حالة حمددة ترّكز على مصايد أمساك التونة واحلّبار -
 مناقشات مع خمتلف املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك؛ -
 واألنشطة املرتبطة هبا. ملسافنةاواستعراض األدبيات املنشورة حول موضوع  -

مجيع أنواع مصايد  منتشرة على نطاق واسع ومتنوعة بطبيعتها، وجتري يف املسافنة الدراسة أن ممارسات وكشفت -23
ا يف املناطق الساحلية واألنشطة الصناعية على نطاق واسع يف ترتاوح بني األنشطة احلرفية الصغرية النطاق جد  و األمساك، 

أساسية لعملياهتم، وحتّفزها عوامل اقتصادية يف معظم احلاالت. واجتهت  املسافنةأعايل البحار. وقد يقول معظم املشّغلني إن 
مشغلني ميارسون الصيد عملية إدخال أمساك متأتية من  املسافنةسّهل تل طبيعي إىل الرتكيز على خطر أن الدراسة بشك

يد مدى التخفيف من آاثر حتد إىلهدف التحقيق األساسي كان غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف سلسلة القيمة. و 
يف ظل وجود  قائمة املخاطر اليت جرى تعريفها بفعل تدابري وترتيبات اإلدارة القائمة، ومستوايت املخاطر األخرى اليت تبقى

هذه التدابري والرتتيبات. ووجدت الدراسة أن التنفيذ احملدود للتدابري القائمة يشكل مصدر قلق. وابالستناد إىل مجيع 
ن تشكل إطار النقاش حول إعداد خطوط توجيهية دولية بشأن اسة العناصر الرئيسية اليت ميكن أات، حتّدد الدر االستنتاج

ذه االستنتاجات يف الوثيقة هلوتعزيز أفضل املمارسات. وميكن إجياد ملخص  املسافنةتنظيم، ورصد ومراقبة عمليات 
COFI/2020/Inf.13 . 

منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية جمموعة العمل املشرتكة بني  -اسابعا 
 بشأن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

موعة العمل املتخصصة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة الدورة الرابعة جمل انعقدت -24
توّرميولينوس، إسبانيا،  يفالعمل الدولية بشأن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم والشؤون ذات الصلة 

متر الوزاري بشأن سالمة سفن الصيد والصيد املؤ وُعقدت الدورة يف أعقاب  .2019أكتوبر/تشرين األول  25و 23 بني



COFI/2020/7 9 
 

 

للتعبري عن التزامها يف إدخال  8توّرميولينوسن دولة إعالن ، حيث وقّعت مثاين وأربعو القانوين دون إبالغ ودون تنظيم غري
وكانت دورة جمموعة العمل  9بشأن سالمة سفن الصيد حّيز التنفيذ، واعتمدت توصيتني. 2012اتفاق كايب اتون لعام 

الدورة األوىل اليت شاركت فيها منظمة العمل الدولية كمنظمة شريكة. ومتحورت مناقشات جمموعة هي  2019املشرتكة لعام 
العمل املشرتكة بشكل رئيسي حول جماالت االهتمام املشرتك للمنظمة يف قطاع مصايد األمساك، مبا يف ذلك الصيد غري 

 غ ودون تنظيم، والسالمة يف البحار وظروف العمل، فضال  عن الشؤون املتصلة بتلويث البيئة البحرية.القانوين دون إبال
( يتعني على منظمة COFI/2020/SBD.21من التوصيات )الوثيقة  واعتمدت جمموعة العمل املشرتكة قائمة   -25

األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية والدول متابعتها. واستجابة  إىل إحدى التوصيات الصادرة 
( هبدف توفري التوجيهات 4عن جمموعة العمل املشرتكة، ُتدعى اللجنة إىل استعراض اختصاصات هذه اجملموعة )أُنظر امللحق 

ظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية إلعداد مشروع الالئحة الداخلية ألماانت من
 واالختصاصات املنّقحة اليت من املقرر أن تنظر فيها وتعتمدها الدورة اخلامسة جملموعة العمل املشرتكة، حسب االقتضاء.

استعراض االختصاصات  أييت، األوىل جملموعة العمل املشرتكةرة الدو مرور عشرين عام ا على انعقاد إىل  ونظرا   -26
حبيث يعكس إدراج منظمة العمل الدولية كمنظمة شريكة يف جمموعة  ةخاص مهية. ويّتسم هذا األمر أباملناسب الوقت يف

االختصاصات للمرة العمل، وضمان أن ترّكز املناقشات على املسائل احلالية ذات االهتمام املشرتك اليت تطّورت منذ صياغة 
تركيز جمموعة العمل املشرتكة  قتصرا يف سياق ما إذا وجب أن ياألوىل. وتُلتمس التوجيهات يف هذا اخلصوص أيض  

الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم والشؤون ذات الصلة، أو أن يشمل جماالت أخرى ذات االهتمام املشرتك.  على
منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة ظيم وتسيري االجتماع بصورة مشرتكة من جانب أماانت ا إىل تننظر  و عالوة  على ذلك، 

 إجراءاتٍ ا أن لكّل منها علم  األعضاء يف املنظمات الثالثة،  من جانب رهو حضإىل العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية، و 
رمسية ضرورية التوجيهية ال اخلطوط غريها من الداخلية أوا أن الالئحة خمتلفة إلدارة اجتماعات دستورية وفنية، ابت بديهي  

 لضمان التنظيم والتسيري املناسبني الجتماعات جمموعة العمل املشرتكة.  

 اإلعاانت املقدمة ملصايد األمساك والصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم -ااثمنا 
صايد مل املقدمة عاانتوالية  للتفاوض بشأن اإل 2001ام ة عأنشأت البلدان يف جولة الدوحة ملنظمة التجارة العاملي -27

ملنظمة التجارة العاملية املصّممة  االتفاق املتعلق ابإلعاانت والتدابري التعويضيةأن االتفاقات القائمة، وخباصة خاصة و األمساك 
 لتنظيم اإلعاانت، غري مالئمة لتنظيم اإلعاانت املقدمة ملصايد األمساك بشكل كامل.

بشأن ختصصات تلغي اإلعاانت  2020وجرت املفاوضات منذ ذلك احلني، واملهلة الزمنية لوضع اتفاق عام  -28
صايد األمساك اليت تساهم مل املقدمة عاانتمتنع بعض أشكال اإللصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم و تدعم ا اليت
زاري الصادر عن املؤمتر الوزاري احلادي عشر ملنظمة التجارة تعّززت مبوجب القرار الو  اجلائر،املفرطة والصيد  سعةال يف

ن النامية واألقل ألهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدا 14-6العاملية، واملقصد 
 بلغة منظمة التجارة العاملية "املعاملة اخلاصة والتفضيلية"(. ا )واملسّماةمنو  

                                                      
8/https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/About/Events/Documents/Torremolinos%20fishing%20conf   

TORREMOLINOS%20DECLARATION.pdf 
9/https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/About/Events/Documents/Torremolinos%20fishing%20conf   

nos%20Conference%20Resolutions.pdfTorremoli  

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/About/Events/Documents/Torremolinos%20fishing%20conf/TORREMOLINOS%20DECLARATION.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/About/Events/Documents/Torremolinos%20fishing%20conf/TORREMOLINOS%20DECLARATION.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/About/Events/Documents/Torremolinos%20fishing%20conf/TORREMOLINOS%20DECLARATION.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/About/Events/Documents/Torremolinos%20fishing%20conf/Torremolinos%20Conference%20Resolutions.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/About/Events/Documents/Torremolinos%20fishing%20conf/Torremolinos%20Conference%20Resolutions.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/About/Events/Documents/Torremolinos%20fishing%20conf/Torremolinos%20Conference%20Resolutions.pdf
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صايد األمساك والصيد غري القانوين دون إبالغ ودون مل املقدمة عاانتاإلثت قضية األغذية والزراعة، حبُ  يف منظمةو  -29
تنظيم للمرة األوىل يف الدورة السادسة عشر للجنة الفرعية املعنية بتجارة األمساك التابعة للجنة مصايد األمساك، اليت عقدت 

وأكدت اللجنة الفرعية على دور املنظمة اهلام  .2017سبتمرب/أيلول  8 إىل 4 يف بوسان، مجهورية كوراي، يف الفرتة من
 املقدمة عاانتاإلئها بشأن املفاوضات اجلارية حول توفري اخلربة الفنية املتخصصة إىل منظمة التجارة العاملية وأعضا يف
ديسمرب/كانون  13-10جارة العاملية )صايد األمساك، ودعمت املشاركة النشطة يف املؤمتر الوزاري احلادي عشر ملنظمة التمل

يرس، األرجنتني(. كذلك أيدت اللجنة الفرعية تعاون منظمة األغذية والزراعة مع منظمة التجارة آ، بوينس 2017األول 
 ا على أمهية بناءملصايد األمساك، وشددت أيض   املقدمة العاملية، خاصة يف ما يتعلق ابملفاوضات احلالية حول اإلعاانت

 صايد األمساك.ملعاانت اإللبلدان النامية بشأن يف ا القدرات واملساعدة الفنية
ودعت جلنة مصايد األمساك يف دورهتا الثالثة والثالثني منظمة األغذية والزراعة إىل مواصلة توفري املشورة الفنية  -30

املية. ويف هذا اخلصوص، واصلت املنظمة للمفاوضات اجلارية حول اإلعاانت املقدمة ملصايد األمساك يف منظمة التجارة الع
ها، مبا يف ذلك أمانة منظمة التجارة العاملية، ية خالل اجتماعات املفاوضات وبيندعم أعضاء منظمة التجارة العامل

الضرورة. وقّدم خرباء منظمة األغذية والزراعة بصورة خاصة املعلومات، وتبادلوا اخلربات والتفسريات حول طريقة عمل  عند
نظمة األغذية والزراعة مع أعضائها لتنفيذ الصكوك الدولية املصّممة ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، م

واالتفاق بشأن تدابري  خطة العمل الدولية ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليهمبا يف ذلك 
العمل املنظمة  حلقةلتقييم األرصدة واملسائل املتصلة ابلسعة املفرطة. وعلى سبيل املثال، يف  دولة امليناء، فضال  عن الُنهج

ألعضاء املنظمة، وفّرت منظمة األغذية والزراعة  2020من جانب أمانة منظمة التجارة العاملية يف يناير/كانون الثاين 
خطة العمل الدولية ملنع الصيد غري كما يرد وصفه يف   املعلومات عن معىن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم،

الدول، على أساس املمارسة ويف سياق  حددت، وشرحت أين وكيف القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه
املتوقع  . ومنابلفعل املوجبات الواردة يف االتفاق بشأن تدابري دولة امليناء، حصول الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

اإلعاانت  حولهذه املشورة الفنية املستقلة احليادية اليت قّدمها خرباء املنظمة يف توفري املعلومات عن املفاوضات تساعد أن 
 ووالية الدوحة ملنظمة التجارة الدولية.  14-6العتماد صّك ذات الصلة يف حتقيق هدف التنمية املستدامة 

 هية خلطط توثيق املصيداخلطوط التوجي -ااتسعا 
، النتيجة املباشرة 2017متثل اخلطوط التوجيهية خلطط توثيق املصيد، اليت اعتمدها رمسيا مؤمتر املنظمة يف يوليو/متوز  -31

وأقّرت اللجنة بقيمة اخلطوط التوجيهية  .2017و 2015جملموعة من االجتماعات واملشاورات اليت انعقدت بني عامي 
الطوعية بشأن خطط توثيق املصيد ابعتبارها جزء ا من سلسلة متكاملة من التدابري الضرورية ملكافحة الصيد غري القانوين، 

وشجعت اللجنة على تنفيذ اخلطوط التوجيهية  .األمساك خاصة يف ما يتعلق بتحسني القدرة على تتبع منتجات مصايد
توثيق املصيد من أجل تنسيق هذه اخلطط، ومنع التجارة يف املنتجات الناشئة عن الصيد غري القانوين دون إبالغ  خلطط

 ودون تنظيم، مع تقليل احلواجز الفنية أمام التجارة إىل احلّد األدىن.
حلقيت عمل منذ اعتمادها يف  لخطوط التوجيهية خلطط توثيق املصيدولطاملا رّوجت منظمة األغذية والزراعة ل -32

عمل إقليمية للدول النامية اجلزرية الصغرية، اليت انعقدت يف سيشيل ونيوزيلندا وبرابدوس  دوليتني، فضال  عن ثالث حلقات
 للدول النامية اجلزرية الصغرية يف أفريقيا، واحمليط اهلادئ والبحر الكارييب على التوايل. وإضافة  إىل ذلك، ّت دمج تعزيز

بشكل كامل يف الربانمج العاملي للمنظمة لتنفيذ االتفاق بشأن تدابري دولة امليناء  خلطوط التوجيهية خلطط توثيق املصيدا
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(، حيث يُقّدم الدعم الفين لتنفيذ خطط توثيق املصيد القابلة للتطبيق، حسب 3والصكوك الدولية املكّملة )أُنظر القسم 
 االقتضاء.

يف طور  هي إن منظمة األغذية والزراعةفمن االحتاد األورويب،  املقدم أعاله، وابلدعم املايلويف ما يتعّلق مبا ورد  -33
تتّبع األغذية البحرية ملكافحة لإعداد وثيقة توجيهية ملساعدة الدول يف وضع واثئق املصيد الوطنية ونظم وعمليات وإجراءات 

متطلبات الصكوك الدولية امللزمة والطوعية، مبا يف ذلك بصورة ا مع شي  االصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مت
توفري  . وسوف ترمي الوثيقة التوجيهية إىلخلطوط التوجيهية خلطط توثيق املصيدخاصة االتفاق بشأن تدابري دولة امليناء وا

 القانوين دون إبالغ ودون فين وعملي مفصل إضايف للدول لدى إقامة نظم التتبع وتدابري التجارة ملكافحة الصيد غري دعمٍ 
 .خلطوط التوجيهية خلطط توثيق املصيدتنظيم، مبا يتفق مع ا

 دور املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك واألجهزة الستشارية اإلقليمية ملصايد األمساك -اعاشرا 
حاسم يف مكافحة الصيد غري القانوين دون  املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك يف االضطالع بدورٍ استمرت  -34

صراحة  يف الصكوك الدولية، ومن خالل مشاركتها  العامل، جلهة أتدية دورها كما هو معّرف ودون تنظيم يف إبالغ
رة املنظمات اإلقليمية إلدا فإناالجتماعات الدولية واملبادرات اإلقليمية والعاملية املتصلة ابملوضوع. وعالوة  على ذلك،  يف

إلدارة اليت تساهم بصورة مباشرة وغري مباشرة ابشكل متزايد تنفيذ تدابري الصون و اعتمدت ورّسخت مصايد األمساك 
مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم مثل التدابري املتصلة بتدابري دولة امليناء، وخطط توثيق املصيد،  يف

 غ ودون تنظيم، ورصد االمتثال وأداء دولة امليناء.وقوائم سفن الصيد غري القانوين دون إبال
ا ابلتعاون مع شبكة أماانت األجهزة اإلقليمية ملصايد ، أجرت منظمة األغذية والزراعة مسح  2020ويف أبريل/نيسان  -35

 مسبق متصال  ا بشكل ا خمتار  تدبري   15 ـاألمساك لتحديد حجم مستوى استيعاب املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك ل
مبكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. ورّدت أربع عشرة أمانة ملنظمات إقليمية إلدارة مصايد األمساك 

 فادتا ورد يف املسح، أتدبري   15وابلنسبة إىل أحد عشر من أصل  2.10املسح، وميكن إجياد جتميع لردودها يف امللحق  على
ن لديها أبيف املائة( من املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك اليت أجابت على املسح  100-86ا )نسبة مرتفعة جد  

املرخص هلا )الناشطة، واليت ترفع علم البلدان غري األعضاء والسفن وهذه تضم: حفظ سجل للسفن  11تدابري مشاهبة.
دابري املتخذة ضد السفن والرعااي املشاركني يف الصيد املستأجرة(؛ ومتطلبات الرقم الصادر علن املنظمة البحرية الدولية؛ والت

غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو األنشطة املتصلة به يف املناطق املشمولة ابتفاقية املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد 
ى املنظمات اإلقليمية إلدارة األمساك؛ ووضع قائمة ابلسفن اليت متارس الصيد القانوين )مبا يف ذلك مقارنتها بقوائم أخرى لد

التعاون مع منظمات إقليمية أخرى إلدارة مصايد األمساك ومنظمات و مصايد األمساك للسفن اليت متارس الصيد القانوين(؛ 
قنية تدولية؛ وتنفيذ تكنولوجيات موّحدة لتتبع السفن؛ واملمارسة الفعالة للوالية القضائية والرقابة يف الشؤون اإلدارية، وال

متطلبات خطط التفتيش )مبا يف ذلك التفتيش و ؛ سافنةاالجتماعية على السفن من جانب دول العلم؛ وتنظيم عمليات املو 
املشرتك يف البحر(؛ والتدابري املتخذة ضد السفن اليت ال جنسية هلا؛ وتنفيذ تدابري دولة امليناء وتبادل املعلومات املتصلة 

املنظمات اإلقليمية  يف املائة( من 71-58ا، أفادت نسبة أدىن بقليل )تدبريين خمتارين مسبق  بتفتيش املوانئ. وابلنسبة إىل 
                                                      

، أو مستوى األهم أن ال تقييمات نوعية ُأجريت للتدابري املبّلغ أهنا اعُتمدت من جانب املنظمات اإلقليمية إلدارة األمساك اليت أجابت على املسح  10
 تنفيذ التدابري من جانب األطراف املتعاقدة ذات الصلة.

 ا.االت، ميكن أن تعكس تدابري الصون واإلدارة املبّلغ عنها بصورة جزئية التدبري املختار مسبق  مع اإلقرار أبنه يف بعض احل  11



12  COFI/2020/7 
 

 

مي : تنفيذ خطط املراقب اإلقلين لديها تدابري مماثلة قائمة. ومها يشمالنإلدارة مصايد األمساك اليت أجابت على املسح أ
ا من جانب هذه املنظمات اعتماد  األقل  انبري ا، كان التدوأخري  مية/تنمية القدرات. لدول النالالمتثال؛ واملتطلبات اخلاصة اب

يف  50: اعتماد وتنفيذ التدابري املتصلة ابلتجارة؛ واعتماد خطط توثيق املصيد )مبا يف ذلك برامج التوثيق اإلحصائي( )مها
 املائة(.

أن هذه املنظمات ال تتمتع  مع. و مشل األجهزة االستشارية اإلقليمية ملصايد األمساكيث وّت توسيع نطاق املسح حب -36
تقدمي املشورة، واقرتاح إجراءات وتوفري الدعم غري أنه ميكنها ، لسلطة العتماد تدابري ملزمة قانوان  اببوالية ختّوهلا اإلدارة، أو 

تستهدف الصيد ألعضائها، مبا يف ذلك من خالل تنظيم املشاريع وأنشطة بناء القدرات للمسامهة يف تنفيذ التدابري اليت 
غري القانوين غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. لذا، فإن بعض التدابري اليت ينظر فيها املسح ال ُتطّبق بشكل مباشر 

املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك، واإلجاابت املقدمة من املنظمات املشاركة تعكس األنشطة، واإلجراءات  على
 طاق عملها.الدور االستشاري ضمن نو 

جتميع لردودها  االطالع علىوأجابت مثاين أماانت ملنظمات إقليمية إلدارة مصايد األمساك على املسح، وميكن  -37
 ا وابلنسبة إىل أربعة من أصل التدابري اخلمسة العشرة الواردة يف املسح، أفادت نسبة مرتفعة جد   3.12 امللحق يف
ن لديها أنشطة أو إجراءات أو مشورة مماثلة. أبإلدارة مصايد األمساك  يف املائة( من املنظمات اإلقليمية 88-100)

؛ التعاون مع أجهزة استشارية إقليمية ملصايد ملعلومات املتصلة بتفتيش املوانئتنفيذ تدابري دولة امليناء وتبادل اتشمل:  وهي
وحفظ سجل للسفن املرخص هلا )الناشطة،  منظمات إقليمية أخرى إلدارة مصايد األمساك ومنظمات دولية أخرى؛األمساك/

واليت ترفع علم البلدان غري األعضاء والسفن املستأجرة(؛ وتطبيق تكنولوجيات موحدة لتتّبع السفن. وابلنسبة إىل مخسة 
أجابت  اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك اليت املنظماتيف املائة( من  75-63ا، أفادت نسبة أدىن بقليل )تدابري خمتارة مسبق  

. وهي تشمل: تنفيذ خطط املراقب اإلقليمي يف هذا اخلصوص على املسح أن لديها أنشطة، أو إجراءات أو مشورة قائمة
لدول النامية/ تنمية اصة ابلالمتثال؛ ومتطلبات خطة التفتيش )مبا يف ذلك التفتيش املشرتك يف البحر(؛ واملتطلبات اخل

املنظمة البحرية الدولية؛ واعتماد خطط توثيق املصيد )مبا يف ذلك برامج التوثيق القدرات؛ ومتطلبات الرقم الصادر علن 
أبهنا ُتستخدم على حنو أقل: التدابري املتخذة ضد السفن والرعااي املشاركني يف  أفيدا، هناك ستة تدابري اإلحصائي(. أخري  

ووضع قائمة ابلسفن اليت متارس الصيد القانوين تفاقية؛ املنطقة اليت تشملها االالصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف 
)مبا يف ذلك مقارنتها بقوائم أخرى لدى املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك للسفن اليت متارس الصيد القانوين(؛ 

الفعالة للوالية القضائية والرقابة على ؛ واعتماد وتنفيذ التدابري املتصلة ابلتجارة؛ واملمارسة املسافنةواللوائح اخلاصة بعمليات 
الشؤون اإلدارية، والفنية واالجتماعية على السفن من جانب دول العلم األعضاء؛ والتدابري املتخذة ضد السفن اليت ليس 

 يف املائة(. 50-25هلا جنسية )
 

                                                      
 األهم أن ال تقييمات نوعية ُأجريت للتدابري اليت أفادت عنها املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك اليت أجابت على املسح.  12
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 1امللحق 
التدابري اليت تتخذها دولة امليناء والصكوك دعم تنمية القدرات على املستوى الوطين لتنفيذ التفاق بشأن  -1اجلدول 

 (2020-2016املكّملة )

طرف يف االتفاق  البلد
بشأن التدابري اليت 

تتخذها دولة 
 امليناء

االسرتاتيجية 
وخارطة الطريق 

 الوطنية

 الدويلالتدريب  املساعدة داخل البلد

نظام الرصد  السياسة/التشريع
واملراقبة 

 واإلشراف/اإلنفاذ

 تفتيش املوانئ القانوين

 جزر البهاما

 

 كمبوداي

 



  

 كولومبيا

 كوستا ريكا





 كواب







 دومينيكا

  

 . اجلمهورية الدومينيكية

 

 إكوادور





  ستوائيةالغينيا ا

 . والايت ميكرونيزاي املوّحدة

 









 غابون

  

 غاان







 غينيا





 غياان

 

 إندونيسيا



 جامايكا

 



 

 ليبرياي

 مدغشقر

 



 ماليزاي

  



  

  ملديف

 



  

 . جزر مارشال

 









 موريتانيا





 



 موزامبيق

  

 ميامنار

  

 انميبيا







 ابالو

  

 بنما
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 الندوات على املستوى الوطين حول التفاق -2اجلدول 

 الندوة الوطنية حول التفاق البلد
  مجهورية كوراي

  االحتاد الروسي
  فورةاسنغ

  أوكرانيا
 4 اجملموع

 

 . اببوا غينيا اجلديدة

 





 بريو

 الفلبني

  

 سانت فنسنت وجزر غرينادين



 تومي وبرنسييب نسا

  

  سرياليون

 . جزر سليمان

 









 الصومال

  

 جنوب أفريقيا

  

 النكاسري 







 السودان







 اتيلند

  

 تونغا

  

.  ترينيداد وتوابغو

 

 فانواتو







 7 12 10 14 29 33 جمموع األطراف

 0 4 3 4 4 9 جمموع غري األطراف

 7 16 13 18 33 42 اجملموع
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 2امللحق 
ت املشمولة يف التفاق منظمة إقليمية إلدارة مصايد األمساك يف ما يتعلق بتدابري الصون واإلدارة اليت اعتمدهتا األطراف املتعاقدة معها، يف ما خيّص اجملال 13اإلجاابت املقدمة من 

 ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.
 .2018متثل اإلطارات املظّللة التدابري املعتمدة يف الفرتة الفاصلة بني الدورات، منذ يوليو/متوز 

 
قائمة التدابري 

ملكافحة الصيد 
غري القانوين دون 
 إبالغ ودون تنظيم

هيئة 
صون 
املوارد 
البحرية 
احلية يف 
القطب 
 اجلنويب

اهليئة 
الدولية 
لصيانة 
التونة 

زرقاء ال
 الزعانف

 اهليئة
العامة 
ملصايد 
أمساك 
البحر 
األبيض 
 املتوسط

هيئة التونة 
الستوائية 
يف البلدان 
 األمريكية

اهليئة 
الدولية 
لصون 
أمساك 

التونة يف 
احمليط 
 األطلسي

هيئة 
مصايد 
أمساك 

التونة يف 
احمليط 
 اهلندي

منظمة 
مصايد 
أمساك 
مشال 
غرب 

 األطلسي

هيئة 
مصايد 
أمساك 

مشال شرق 
 األطلسي

هيئة 
اك األمس

البحرية 
النهرية 

السرء يف 
مشال 
احمليط 
 اهلادئ

اهليئة 
الدولية 
ملصايد 
مشال 
احمليط 
 اهلادئ

منظمه 
مصايد 

األمساك يف 
جنوب 

شرق احمليط 
 األطلسي

اتفاق 
مصايد 
األمساك 

يف 
جنوب 
احمليط 
 اهلندي

املنظمة 
اإلقليمية 
إلدارة 
مصايد 
أمساك 
جنوب 
احمليط 
 اهلادئ

هيئة 
مصايد 
األمساك 

غرب يف 
ووسط 
احمليط 
 اهلادئ

% 

1 

للسفن حفظ سجل 
املرخص هلا 

ترفع  )الناشطة، واليت
علم البلدان غري 

األعضاء والسفن 
 املستأجرة(

 *100 

2 
متطلبات الرقم 

الصادر علن املنظمة 
 البحرية الدولية

 *100 

3 

التدابري املتخذة ضد 
السفن والرعااي 

املشاركني يف الصيد 
غري القانوين دون 

إبالغ ودون تنظيم 

 100 



 

 

1
6

 
 C

O
F

I/2
0
2
0
/7

 

يف املنطقة اليت 
 تشملها االتفاقية

4 

وضع قائمة ابلسفن 
اليت متارس الصيد 

القانوين )مبا يف ذلك 
مقارنتها بقوائم 

أخرى لدى 
املنظمات اإلقليمية 

إلدارة مصايد 
األمساك للسفن اليت 

متارس الصيد 
 القانوين(

 100 

5 

التعاون مع 
منظمات إقليمية 

أخرى إلدارة مصايد 
األمساك ومنظمات 

 دولية أخرى

 


93 

تطبيق تكنولوجيات  6
 * موحدة لتتّبع السفن

92 

7 

املمارسة الفعالة 
للوالية القضائية 

والرقابة على الشؤون 
اإلدارية، والفنية 

واالجتماعية على 
السفن من جانب 
 دول العلم األعضاء

 



86 

اللوائح اخلاصة  8
  املسافنةبعمليات 





86 

متطلبات خطة  9
 التفتيش )مبا يف 




86 
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التفتيش ذلك 
 املشرتك يف البحر(

10 
التدابري املتخذة ضد 

 تليس السفن اليت
 هلا جنسية

  
86 

11 

تنفيذ تدابري دولة 
امليناء وتبادل 

املعلومات املتصلة 
 بتفتيش املوانئ

 





86 

تنفيذ خطط املراقب  12
  اإلقليمي لالمتثال





71 

13 
املتطلبات اخلاصة 

ابلدول النامية/ 
 تنمية القدرات

  
* *   

  
58 

14 
اعتماد وتنفيذ 

التدابري املتصلة 
 ابلتجارة

 





     
50 

15 

اعتماد خطط توثيق 
املصيد )مبا يف ذلك 

برامج التوثيق 
 اإلحصائي(

 
      


 50 

 % 80 73 87 87 93 100 86 86 58 60 87 73 93 93  
 

.ومل ُتدرج هذه التدابري يف حساب النسب املئوية. إىل التدابري اليت ال ميكن تطبيقها أو اليت ال تعين املنظمة اإلقليمية ملصايد األمساك* األطر اليت حتمل عالمة  تشري
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 3امللحق  
املطبقة  تنظيم صايد األمساك يف ما يتعلق ابألنشطة، واإلجراءات أو املشورة املتصلة مبكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودونيمية ملإقل أجهزة استشارية 8اإلجاابت املقدمة من 

 املنطقة املشمولة يف التفاق يف
 .2018متثل اإلطارات املظّللة التدابري املعتمدة يف الفرتة الفاصلة بني الدورات، منذ يوليو/متوز 

 

قائمة التدابري ملكافحة 
الصيد غري القانوين دون 

 إبالغ ودون تنظيم

املؤمتر الوزاري 
املعين ابلتعاون 
يف جمال مصايد 
األمساك يف ما 
بني الدول 
األفريقية 
املالصقة 
للمحيط 
 األطلسي

هيئة بينغويال 
 احلالية

هيئة مصايد األمساك 
الصغرية النطاق 
واحلرفية وتربية 

األحياء املائية يف 
أمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

اللجنة اإلقليمية 
الفرعية ملصايد 

 األمساك

جلنة مصايد 
أمساك املنطقة 

الوسطى الغربية 
 خلليج غينيا

منظمة أمريكا 
الوسطى املعنية 

ع مصايد بقطا 
األمساك وتربية 
 األحياء املائية

مركز تنمية 
مصايد األمساك 

جنوب شرق  يف
 آسيا

هيئة مصايد 
أمساك غرب 

وسط 
 األطلسي

% 

1 
تنفيذ تدابري دولة امليناء 
وتبادل املعلومات بشأن 

 عمليات تفتيش املوانئ
 100 

2 

التعاون مع أجهزة 
استشارية إقليمية ملصايد 

األمساك/منظمات إقليمية 
إلدارة مصايد األمساك 
 ومنظمات دولية اخرى

 100 

3 

وضع سجل للسفن 
املرخص هلا )الناشطة، 

واليت ترفع علم بلدان غري 
ألعضاء والسفن 

 املستأجرة(

 


88 
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تطبيق تكنولوجيات موّحدة  4
  يف جمال تتّبع السفن


88 

تنفيذ خطط املراقبة  5
  اإلقليمية لالمتثال




75 

6 
متطلبات خطط التفتيش 

)مبا يف ذلك عمليات 
 التفتيش يف البحر(

 





75 

املتطلبات اخلاصة ابلدول  7
  النامية/تنمية القدرات


75 

متطلبات الرقم الصادر عن  8
  املنظمة البحرية الدولية





63 

9 
اعتماد خطط توثيق 

املصيد، مبا يف ذلك برانمج 
 التوثيق اإلحصائي

 





63 

10 

التدابري املتخذة ضد السفن 
والرعااي الذين ميارسون 

الصيد غري القانوين دون 
إبالغ ودون تنظيم وأنشطة 
أخرى متصلة به يف املنطقة 
املشمولة ابتفاقية املنظمات 

إلدارة مصايد اإلقليمية 
 األمساك

 


50 

11 

وضع قائمة ابلسفن اليت 
متارس الصيد القانوين )مبا 

يف ذلك مقارنتها بقوائم 
أخرى لدى املنظمات 

اإلقليمية إلدارة مصايد 

 





50 
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األمساك للسفن اليت متارس 
 الصيد غري القانوين(

اللوائح اخلاصة بعمليات  12
 سافنةامل

 





38 

اعتماد وتنفيذ التدابري  13
 املتصلة ابلتجارة

 






38 

14 

املمارسة الفعالة للوالية 
القضائية والرقابة على 

الشؤون اإلدارية، والفنية 
واالجتماعية على منت 

السفن من جانب دول 
 العلم األعضاء

 



38 

التدابري املتخذة ضد السفن  15
 هلا جنسية تاليت ليس

 



25 

 % 73 100 33 73 47 53 60 73  
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 4امللحق 
واملنظمة البحرية الدولية املعنية ابلصيد اختصاصات جمموعة العمل املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة 

  ذات الصلةالقانوين دون إبالغ ودون تنظيم والشؤون  غري

جمموعة عمل على تشكيل  ،جلنة السالمة البحرية يف املنظمة البحرية الدولية يف دورهتا الثانية والسبعنيإثر النقاش، وافقت 
متخصصة مشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية املعنية ابلصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم 

 :التايل الختصاصاتاب تتمتع، ذات الصلةوالشؤون 
 إبالغ ودون تنظيم املنظموين دون مع مراعاة الواثئق اليت ّت إعدادها الجتماع مشاورة اخلرباء حول الصيد غري القان

، ، والنتائج الناشئة عنه2000أاير مايو/ 19ىل إ 15وحكومة أسرتاليا يف سيدين يف منظمة األغذية والزراعة  جانب من
ا كفاءة ووالية وخربة كل من منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية، ومع األخذ يف االعتبار أيض  

 :القيام مبا يلي املتخصصة املشرتكةجمموعة العمل  على يتعني
قائمة حتقق للعناصر األساسية ملراقبة فعالة من جانب دولة امليناء على سفن الصيد. وجيب أن توفّر  إعداد -1

القائمة املزيد من التوجيهات بشأن كيفية إدراج املسائل املعنية ابلصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم  هذه
، فضال  عن برانمج عمل منظمة األغذية والزراعة. الفرعية املعنية ابلتنفيذ من قِّبل دولة العَلمنة يف برانمج عمل اللج

 وجيب أن تتصل قائمة التحقق مبا يلي:

 السالمة البحرية 1-1
 الوقاية من التلوث البحري 2-1
سفن الصيد، كما تعاجلها املعايري الدنيا ملتفق عليها يف ما خيّص سالمة الطاقم، والصحة والعمل على منت  3-1

 منظمة العمل الدولية
لغرض اإلبالغ عن بياانت املصيد وكيف ميكن إدراجها يف اآلليات حتديد موقع سفن الصيد يف البحر،  4-1

 للرقابة من جانب دولة العلم.
والزراعة، استعراض  ملنظمة البحرية الدولية ومنظمة األغذيةابالستناد إىل اخلربة ذات الصلة اليت تتمتع هبا كّل من ا -2

التدابري اليت ميكن اختاذها من جانب دولة امليناء يف ما يتصل ابإلجراءات الفنية واإلدارية لتفتيش سفن الصيد 
 ا، مبا يف ذلك معدات الصيد واملصيد:ا أجنبي  اليت ترفع علم  

جراء عمليات وضع قائمة املعايري ملثل عمليات التفتيش هذه وتقدمي االقرتاحات حول كيفية إ 1-2
 التفتيش يف ما يتعلق بكفاءة مصايد األمساك واإلدارات البحرية؛

 توفري مشروع املؤهالت واخلربة املطلوبة للمفتشني/املاسحني ملختلف عمليات التفتيش املقّررة؛و  2-2
أساس ا على ا أجنبي  تقدمي التوصيات حول كيفية تطبيق نظام متسق لتفتيش سفن الصيد اليت ترفع علم  و 3-2

 إقليمي و/أو إقليمي فرعي من جانب دول العلم.

إيالء اهتمام خاص ملتطلبات السفن املخّولة أن ترفع علم الدولة العاملة يف املياه يف الوالية القضائية للدولة  -3
دون املعنية، يف أعايل البحار ويف مياه دولة غري مياه دولة العلم وضرورة مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ و 

تنظيم. وجتدر اإلشارة إىل األحكام الواردة يف اتفاق االمتثال الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة، واتفاق األمم 
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املتحدة لألرصدة السمكية والتدابري اليت تتخذها املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك والرتتيبات اليت عاجلت 
 علم.الرقابة من جانب دولة امليناء ودولة ال

. ، عند احلاجةاملشورة من منظمة العمل الدوليةطلب ويف ما يتعلق بظروف العمل واخلدمة يف صناعة الصيد،  -4
ا التماس التعاون مع وكاالت أخرى ذات الصلة حول جوانب خاصة، ضمن اختصاصها، األمر وميكن أيض  

 إبالغ ودون تنظيم.الذي قد يؤثر على اجلهود الرامية إىل مكافحة الصيد غري القانوين دون 

 

 

 


