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 املسافنة: موجز عن نتائج الدراسة املعّمقة
      

 موجز

ا الحتمال إعداد خطوط توجيهية يف العمق نظرً طلبت جلنة مصايد األمساك يف دورهتا الثالثة والثالثني دراسة املسافنة 
دولية، ابالستناد إىل أفضل املمارسات. وتوفّر هذه الوثيقة حملًة عامة عن النهج املتخذ يف وضع هذه الدراسة، 
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 املنهجية والنهج يف الدراسة - أوالً 
هتدف الدراسة إىل مجع ما يكفي من املعلومات لتوفري حملة عامة عاملية عن خمتلف أنواع عمليات املسافنة، وحمرّكاهتا،  -1

الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون ومستو�ت حصوهلا، وأمهيتها االقتصادية، وآاثرها واملخاطر الكامنة اليت تساهم هبا يف 
ا تنظيم. ومن خالل استخدام هذه املعلومات، تنتهي الدراسة مبناقشة ترّكز على حتديد العناصر اإلدارية اليت قد تشكل أساسً 

 لنقاش حول إمكانية إعداد خطوط توجيهية دولية إلدارة عمليات املسافنة.

 رئيسية:ىل مخسة عناصر وقد استندت منهجية الدراسة إ -2

مسح عاملي اثٍن للمسافنة موّجه إىل الدول األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة، واملنظمات اإلقليمية إلدارة  •
مصايد األمساك، ومنظمات غري حكومية وأصحاب مصلحة يف القطاع ذات الصلة يتم اختيارهم، هبدف 

 احملّدثة. يف ذلك مجع العناصر النوعية مجع مزيد من املعلومات النوعية عن نطاق املسافنة وأمناطها، مبا
ممارسات املسافنة من أجل جتميع املعارف املتوفرة  حولا استعراض واسع لألدبيات األخرية ُأجري أيضً  •

واألهم أن االستعراض مشل السفن الصناعية الكبرية احلجم والسفن . كافة  أنشطة املسافنة يف أحناء العامل عن
، يف جمموعة من مصايد األمساك. ويف حني تبقى بعض الفجوات قائمةً الصغرية احلجم على السواء 

 -فضالً عن املخاطر املرتبطة هبا -قاعدة املعارف بشأن احملرّكات االقتصادية والبؤر اجلغرافية للمسافنة أن غري
ة بشأن تنمو بشكل مطّرد، وتعكس اهتمام األسرة الدولية يف إدارة النشاط مبا يتماشى مع املعايري الدولي

 اإلدارة املستدامة واملسؤولة ملصايد األمساك.
) جلمع وغا� ،وبريو، واتيلندوأوروغواي وُأجريت ز�رات ميدانية إىل مخسة بلدان يف ثالث قارات (إكوادور،  •

 امليناء الوقائع حول أنواع خمتلفة من املسافنة، وسياقاهتا االقتصادية وكيفية تنظيم ومراقبة أنشطة املسافنة يف
 ويف البحر.

منظمة إقليمية ملصايد األمساك معلوماٍت إضافية عن ممارسات املسافنة  13وقد وّفرت العالقات الثنائية مع  •
خطر أن يتم تبييض األمساك الناجتة عن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف سلسلة  فاقمتاليت 

ابري الرصد، واملراقبة واإلشراف من ختفيف وطأة توريد األغذية البحرية، وأجرت حتليًال ملدى متكن تد
 اخلطر. هذا

أخرياً، ُأجريت دراستان عن مصايد أمساك التونة واحلبّار للنظر عن كثب إىل عمليات مصايد األمساك وكيفية  •
إدراج املسافنة فيها؛ وتبحث هااتن الدراستان يف التربير املنطقي االقتصادي، ويف سبل وإمكانية تنظيم 

 املسافنة يف سياق مصايد أمساك التونة واحلبّار.

 التوصيات الرئيسية - ااثنيً 
ا. وهي متثل مجيعها املخاطر حّددت الدراسة املخاطر واملسائل املرتبطة ابملسافنة كما تتم إدارهتا ومراقبتها حاليً  -3

إبالغ ودون تنظيم، ويف تيسريه، وإدخال املتبقية اليت قد تساهم هبا املسافنة يف نشاط الصيد احملتمل غري القانوين دون 
ا. ويرد يف ما يلي يف سلسلة توريد األغذية البحرية، رغم أطر اإلدارة والرصد واملراقبة القائمة حاليً  األمساك من هذه املصادر

تنظيم املسافنة، يف اإلعداد احملتمل للخطوط التوجيهية العاملية بشأن  مراعاهتاللعناصر الرئيسية املوصى هبا الواجب  خمططٌ 
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ورصدها ومراقبتها. وقد تشكل هذه العناصر وسيلًة إلدارة املخاطر املتبقية بشكل �شط، وتساعد يف ضمان قانونية املسافنة 
 وإمكانية التحقق منها ابعتبارها نشاط صيد مرّخص. وتشمل هذه العناصر الرئيسية:

 التعاريف
عليها ملا يشكل "املسافنة"  واضحة ومتفقٌ  تتوفر تعريفاتٌ جيب أن حتصل املسافنة فقط يف احلاالت حيث  -4

و"اإلنزال". وترد التعريفات هلذه املصطلحات يف اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق الصيد ملنظمة األغذية والزراعة. 
د وتصف األفعال وجتدر اإلشارة إىل أن هذه التعريفات تقتصر على نطاق اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق الصي

خطوط توجيهية ممكنة بشأن املسافنة، جيب تفصيل هذه التعريفات إلعداد واألماكن املادية البسيطة. وضمن النطاق األوسع 
 قة. ويف ما يلي اقرتاح لتعريفني للمصطلحني:ا العمليات الرمسية الطابع واملوثّ حبيث ال تصف األفعال املادية فحسب، إمنا أيضً 

"املسافنة" إىل نقل املصيد (أي األمساك واملنتجات السمكية) من سفينة صيد إىل أخرى، يشري مصطلح  •
غريها من السفن. وحيصل هذا النقل إّما مباشرة أو غري مباشرة من خالل سفن، أو آليات، أو نقاط،  أو
املصيد  بور هذاعتخدمة حلمل أو ختزين أو تيسري نقل أو حاو�ت، أو منشآت، أو مرافق أو مواقع أخرى مس أو

 قبل إنزاله.

ويف هذا السياق، يشري مصطلح "اإلنزال" إىل عملية يتم من خالهلا توثيق الشحنة أو احلمولة، أو التصريح  •
دولة  أب�ا خضعت لعملية الدخول احملددة يف بلد ما أو حصلت على موافقة اجلمارك أو السلطات املختصة يف

 امليناء ابعتبارها عملية استرياد. 

ينبغي اعتبار تفريغ املنتجات السمكية من الواضح أنه فيما يزداد حجم عملية وضع املنتجات يف احلاو�ت، و  -5
 لتعريفني املقرتحني.مسافنة، ضمن املعىن املسند ل عملية إنزال أوكمباشرة يف حاو�ت مربّدة  

للمنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد وجيب وضع تعريف موّحد لعبارة "سفينة الصيد الكبرية احلجم ابخليوط الطويلة"  -6
 تراخيص إلجراء املسافنة. طلبات سفن دولة العلم للحصول علىأمساك التونة، من أجل ضمان االتساق يف 

 الرتاخيص
 متلقية يف الرحلة ذاهتا.للسفن لتعمل كسفينة ماحنة و ال جيب الرتخيص  -7

يف املنظمات اإلقليمية إلدارة  املرخص هلا املالئمة للسفنقوائم الجيب ضّم وإدراج السفن املاحنة واملتلقية إىل مجيع  -8
رقم املنظمة البحرية مصايد األمساك، ويف السجل العاملي لسفن الصيد، وسفن النقل املربدة وسفن التموين، مبا يف ذلك 

 وتفاصيل أخرى عن السفن. الدولية لتعريف السفن

جراء املسافنة من جانب دول امليناء اليت تنتمي إليها رّخص هلا إبواملتلقية امل وجيب إاتحة قوائم مجيع السفن املاحنة -9
 بشكل علين، مبا يف ذلك القوائم التارخيية وتواريخ الرتخيص.

وجيب أن ُيطلب من مجيع السفن املاحنة واملتلقية املرّخص هلا إبجراء املسافنة يف البحر ضمن منطقة اختصاص  -10
 علم طرف يف هذه االتفاقية أو طرف متعاون غري متعاقد معها. مساك أبن ترفعمصايد األ منظمة إقليمية حمددة إلدارة

أو يف مناطق أخرى خارج الوالية  ،ري املسافنة يف أعايل البحاروجيب أن حتصل مجيع السفن املاحنة واملتلقية اليت جتُ  -11
تراخيص إلجراء  اء املسافنة، واحلصول علىعلى ترخيص من دولة العلم اليت تنتمي إليها إلجر  ،القضائية الوطنية لدولة امليناء
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املسافنة من الدول الساحلية ذات الصلة، يف حال جرى النشاط يف املناطق االقتصادية اخلالصة ومناطق أخرى ضمن الوالية 
 القضائية للدولة الساحلية املعنية، قبل القيام ابملسافنة.

 املنظمة البحرية الدولية لتعريف السفنلة للحصول على رقم وجيب أن ُيطلب من مجيع السفن املاحنة واملتلقية املؤه -12
إبجراء املسافنة، بغّض النظر عن هلا من جانب دولة امليناء اليت تنتمي إليها  ااحلصول على مثل هذا الرقم ليكون مرخصً 

 مكان النشاط. 

السفن على الرتاخيص إلجراء جيب تنفيذ التدابري ملراقبة املسافنة حبيث تشمل معايري حمددة لكيفية حصول و  -13
 املسافنة، مبا يف ذلك:

 ا لسفنها إلجراء املسافنة يف البحر؛الظروف اليت متنح دولة امليناء يف ظّلها ترخيصً  •
ا لسفنها إلجراء املسافنة يف البحر يف املنطقة االقتصادية الظروف اليت متنح دولة ساحلية يف ظّلها ترخيصً  •

 اخلالصة اليت تنتمي إليها؛
 تدابري الرصد، واملراقبة واإلشراف اليت جيب أن تكون قائمة لتحصل املسافنة؛ •
 مجع البيا�ت ومتطلبات اإلبالغ؛ •
 واالتساق بني املسافنة ونظام إدارة املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك أو الدولة الساحلية ذات الصلة. •

ة واملتلقية اليت تكون قد بـُّلغت إىل املنظمة اإلقليمية إلدارة جيب أن حتصل املسافنة يف البحر فقط بني السفن املاحنو  -14
 املسافنة. هلا ابملشاركة يف اا مرّخصً من جانب دولة امليناء اليت تنتمي إليها، ابعتبارها سفنً  ذات الصلة مصايد األمساك

جيب الرتخيص إبجراء املسافنة فقط حني ميكن للسلطات املختصة يف جمال الرصد، واملراقبة واإلشراف احلصول و  -15
 قرتحة.املسافنة مللمخاطر تستند إليه عملية اختاذ القرارات يف ما يتعلق ابلعلى املعلومات الالزمة إلجراء تقييم شامل 

لطات املختصة يف جمال الرصد واملراقبة واإلشراف ابلقدرة جيب الرتخيص إبجراء املسافنة فقط حني تتمتع السو  -16
 البحر.  لمسافنة يف امليناء ويفللمخاطر منفصلة ذلك من خالل تطبيق عمليات تقييم لعلى رصد املسافنة ومراقبتها، مبا يف 

م الرتاخيص الستعراض االمتثال من أجل تقيي جيب أن تضع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك عملياتٍ و  -17
 الصادرة عن دولة العلم وأنشطة املسافنة.

يف البحر اليت تشمل عمليات  سافنةكما ينبغي إعداد وتنفيذ إجراءات تبليغ حمددة حبيث أتخذ يف االعتبار امل -18
النقل اجلزئية للمنتجات السمكية، من أجل ضمان أخذ يف االعتبار على حنو مالئم مصدر مجيع املنتجات السمكية، 

 هتا، وأنواعها عند نقطة اإلنزال األوىل.وجود

 رفع التقارير
(مثل التبليغات/الرتاخيص، واإلعال�ت، وتقارير املراقبني وتقارير  سافنةامل االتجيب توحيد املعلومات املتصلة حب -19

ودون تنظيم وردعه خطة العمل الدولية ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ من  50و 49اإلنزال)، ابالستناد إىل الفقرتني 
عند اإلمكان، واملطلوب أن ُترفع  لالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناءواملالحق ألف وجيم ودال  والقضاء عليه

 تقارير بشأ�ا إىل:
 ن؛اليت تنتمي إليها السفينتا سلطات دولة العلم •
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 أي سلطة ذات الصلة يف الدولة الساحلية؛ •
 لة امليناء؛السلطات ذات الصلة يف دو  •
 األمانة ذات الصلة يف املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك؛ •
 وغريها من املنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك منظمة األغذية والزراعة. •

على األنواع املستهدفة جيب حتديد املتطلبات لضمان أالّ تقتصر إدارة عملية املسافنة، ورفع التقارير بشأ�ا وتوثيقها و  -20
أنواع غري  ملسافنة، مبا يف ذلك املصيد العرضي وأياملنقولة اب و/أو اخلاضعة للتنظيم، إمنا أن تشمل مجيع األنواع اخلاضعة

 خاضعة للتنظيم.

 اإلبالغ ما قبل احلدث وتسجيل احلدث
مسبقة عن احلدث اخلاص  بالغاتٍ جيب أن تقّدم مجيع السفن املاحنة واملتلقية اليت تنوي إجراء عمليات مسافنة  -21

ابملسافنة ضمن إطار زمين مناسب ومعلن عنه إىل مجيع السلطات املختصة وأمانة املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك 
من أجل ضمان أن يكون للسلطات ما يكفي من الوقت الختاذ قراراٍت  كل عملية مسافنة مقررة،  ابلنسبة إىلذات الصلة 

اإلشعار ابستالم اإلبالغ، والتحقق أو التأّكد من أن السفن ذات الصلة قد حصلت على الرتاخيص الالزمة  لدىمستنرية 
أخرى وضعتها  اطً أو إصدار الشروط إلجراء عملية مسافنة حمددة، أو أ�ا سوف تستويف شرو  ،إلجراء عملية املسافنة

 السلطات ذات الصلة إلجراء عملية مسافنة حمددة أو املباشرة ابلردود املالئمة يف جمال الرصد واملراقبة واإلشراف.
وقبل اإلقرار أو التأكيد أن هذه السفينة ميكنها البدء  -ولدى استالم إبالغ مسبق بعملية مسافنة من سفينة ماحنة -22

نظام رصد السفن بشكل شبه  يفالعلم أن تتحقق من امتثال السفينة ملتطلبات اإلبالغ يتعني على سلطات دول  -ابلعمل
وأن تقّدم تقارير منتظمة عن أنشطة الصيد خالل رحلتها احلالية، مبا يف ذلك املصيد وجمهود  ،�قالت املراقبةمتطلبات آين و 

 صلة إلجراء عملية املسافنة احملددة. السلطات ذات ال ضعهاا أخرى ميكن أن تسوف تستويف شروطً أ�ا الصيد، و 
السجالت والشهادات  أن تضعيف عمليات املسافنة  اليت تشاركوجيب أن ُيطلب من مجيع السفن املاحنة واملتلقية  -23

 هبا. حتتفظاخلاصة بعمليات املسافنة هذه و 

 رفع التقارير ما بعد احلدث
التقارير ما بعد املسافنة، مبا يف ذلك  أن تضعيف عمليات املسافنة  يت تشاركجيب أن يُطلب من مجيع السفن ال -24
يف األحوال املثالية،  ، وتقدميها إىل مجيع السلطات املختصة وأمانة املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك، مباشرةً تصاريحال

 إمنا يف مجيع األحوال، أبقرب وقت فعلي ممكن بعد احلدث.

وُتقّدم تقارير املراقبني ما بعد املسافنة، ابعتبارها وسيلًة مستقلة للتحقق، إىل مجيع السلطات جيب أن ُتطلب و  -25
املختصة وأمانة املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك، ابلنسبة إىل مجيع عمليات املسافنة، بغّض النظر عن مكان العملية، 

 وأبقرب وقت فعلي ممكن بعد العملية.

رير بشأن عمليات اإلنزال واملسافنة اخلاصة ابملصيد الناتج عن املنطقة املشمولة يف املنظمة اإلقليمية جيب رفع التقاو  -26
إلدارة مصايد األمساك أو عن املنطقة اخلاضعة للتنظيم إىل هذه املنظمة احملددة، بغّض النظر عن مكان إنزال املصيد أو نقله 

 ابملسافنة. 
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 تقارير املتابعة: رفع
اإلجراءات للتحقق من مجيع بيا�ت املسافنة اليت يقّدم كلٌّ من السفن، ودول العلم واملراقبني تقارير جيب وضع  -27

ا لقوانينها بشأن املسافنة اليت حتصل ضمن دولة ساحلية، عملية التدقيق هذه وفقً  وبشأ�ا. وميكن أن تنجز دولة العلم، أ
 ة املنظمة اإلقليمية ذات الصلة إلدارة مصايد األمساك، حسب االقتضاء. وأمان ،املناطق اخلاضعة لواليتها القضائية الوطنية

ة يف أنشطة املسافنة، كذلك، جيب وضع اإلجراءات لتقدمي التقارير بشأن املخالفات اليت ترتكبها السفن املشاركِ  -28
وجيب أن ُتدرج السفن ومتابعتها ومكافحتها، مبا يف ذلك من خالل املالحقة القضائية وفرض غرامات أو عقوابت أخرى؛ 

 ا عند االقتضاء على قوائم السفن اليت متارس الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.أيضً 

 الرصد
جيب أن يُطلب من مجيع السفن املاحنة واملتلقية املرخص هلا إبجراء املسافنة أن تكون مزّودة بنظام تشغيلي لرصد  -29

 السفن على متنها.

إلقليمية ختصة وأمانة املنظمة ااملنظام رصد السفن من ميناء إىل آخر إىل مجيع السلطات  وجيب أن ُتقّدم بيا�ت -30
تقاسم هذه البيا�ت بينها، يف الوقت شبه احلقيقي، وخباصة حني تكون السفينة موجودة ضمن إلدارة مصايد األمساك، وأن ت

 املنطقة ذات الصلة املشمولة يف االتفاقية.

نظام رصد  عطل يفوجيب وضع اإلجراءات ملعاجلة متطلبات رفع التقرير عن السفن يف حال حصول خلل أو  -31
 السفن.

جيب أن يُطلب التحقق املستقل من عمليات املسافنة (مثل املراقبني البشريني أو الرصد اإللكرتوين، أو املزج و  -32
يف هذه العمليات يف مجيع احلاالت، بغّض النظر  اليت تشاركمجيع السفن املاحنة واملتلقية األسلوبني) ابلنسبة إىل  بني
 املكان. عن

جيب أن يُرّخص ابجلمع املستقل من جانب املراقبني للمعلومات والبيا�ت عن عمليات املسافنة هبدف استخدامها و  -33
 ألغراض علمية وألغراض االمتثال على السواء. 

تتخذها  يف االتفاق بشأن التدابري اليت 17و 13، و12يتفق مع املواد وجيب أن توضع وتُنّفذ تدابري دولة امليناء مبا  -34
ملسافنة؛ وينبغي ربط البيا�ت اليت ّمت مجعها جبميع ل السفن املتلقية مصيدها املنقول ابدولة امليناء يف مجيع املوانئ حيث تُنزِ 

 املعلومات املتاحة عن عملية املسافنة. 

نقول د أو برامج التتّبع وتنفيذها بشكل فعال من خالل تسجيل املصيد املتوثيق املصيلكذلك، جيب إعداد خطط  -35
 ملسافنة يف الواثئق ذات الصلة.اب

 تقاسم البيا�ت واملعلومات
رمسية لتقاسم البيا�ت عن املسافنة (مثل البيا�ت عن قوائم السفن املرّخص هلا، والتبليغات  وجيب وضع إجراءاتٍ  -36

، والصيد املبلغ عنه، وتقارير اإلنزال، وتقارير املراقبة، وتقارير التفتيش، تصاريحعن عمليات املسافنة، والرتاخيص وال
 ملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك.واملخالفات والعقوابت) بني مجيع السلطات املختصة وأما�ت ا
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سيما  البيا�ت عن املسافنة بني املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك، وال لتشاطررمسية  وجيب وضع إجراءاتٍ  -37
ملتلقية بني املنظمات اليت تتداخل مياهها يف املنطقة املشمولة ابالتفاقية، حيث تقوم املنظمتان املعنيّتان ابلرتخيص للسفن ا

 املسافنة.اليت تشارك يف ذاهتا 

جيب أن تُتاح املعلومات املتصلة أبنشطة املسافنة (مثل عدد األحداث، واألماكن، وكمية ونوع األنواع املنقولة، و  -38
 ) للعامة بشكل سنوي ألغراض علمية وألغراض االمتثال مع إيالء االعتبار الواجب ملتطلبات السرية املالئمة.عنيةوالسفن امل

 استخدام التكنولوجيات القائمة واجلديدة
والناشئة القائمة على األقمار االصطناعية وغريها من التكنولوجيات اليت  وجودةهناك جمموعة من التكنولوجيات امل -39

وقد تشمل، من بني تكنولوجيات أخرى، الرتخيص ميكنها أن تساعد يف رصد أنشطة املسافنة، ومراقبتها واإلشراف عليها. 
واإلبالغ اإللكرتوين يف الوقت احلقيقي، وأدوات الرصد اإللكرتوين عن بعد مثل النظام التلفزيوين ضمن دورة مغلقة للبث 

مثبتة على صنانري أو حبال الرافعات، ورادار  Bluetoothأو  WIFI املباشر ونظام العني اإللكرتونية، وموازين تعمل بنظام
سياق احلاالت  . وتتعزز قيمة هذه التكنولوجيات يفوما إىل ذلكالفتحة االصطناعية، والصور البصرية ابألقمار االصطناعية، 

 األخرية يف جمال الصحة العامة. 19-اليت تقّيد املوارد البشرية، مثل جائحة كوفيد

 التتّبع

ن تتّبع األغذية البحرية العديد من عناصر البيا�ت الرئيسية املتصلة ابملسافنة ضمن أالعاملي بشلقد أاثر احلوار  -40
 1ا املناقشة حول إعداد اخلطوط التوجيهية.معيار التتّبع اخلاصة هبا، األمر الذي قد تسرتشد به أيضً 

 جماالت املخاوف الناشئة واملستمرة - ااثلثً 
أن عمليات املسافنة ُتستخدم يف مجيع حميطات العامل لتعظيم فرص الصيد وخفض من املسّلم به على نطاق واسع  -41

ا يف رحبية بعض مصايد األمساك. كذلك، أظهر هذا التقرير أنه ميكن ربط املمارسة التكاليف التشغيلية، وتؤدي ابلتايل دورً 
حال مل يتم  لسلة توريد األغذية البحرية يفخبطر تبييض املصيد الناجم عن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف س

أنشطة الغّش اليت  فنة بغريها منتنظيمه، ورصده ومراقبته على حنٍو كاٍف. وهنا يكمن خطر وإمكانية أن ُتربط أنشطة املسا
وظة يف هذا ملح السنوات األخرية تطورّاتٌ  حصلت يفاثرت املخاوف إزاء اإلدارة احلالية للممارسة يف األسرة الدولية. وقد أ

العلم والدول الساحلية ودول السوق. كما أن تعزيز دول اخلصوص، كما من خالل التنفيذ املتزايد لتدابري دول امليناء، و 
من املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك قد حّسن إمكانيات حتديد السفن  تدابري الرصد واملراقبة واإلشراف يف عددٍ 

ذلك، ُوضعت جمموعة من  واألنشطة املتصلة ابلصيد. عالوًة على القانوين دون إبالغ ودون تنظيم اليت متارس الصيد غري
التطبيقات املمكننة تدمج مصادر خمتلفة من املعلومات عن التعّقب والسفن والرتاخيص لتوفري اإلنذارات بشأن السلوك 

واإلشراف. كما أن كل هذه التطورات سامهت يف التوعية  املشبوه للسفينة من أجل اختاذ املزيد من إجراءات الرصد واملراقبة
عمليات املسافنة يف البحر. غري أن  على األنشطة غري القانونية يف مصايد األمساك، وخباصة يف البحر، مبا يف ذلك على

مرنة قادرة تعزيز التدابري قد يفضي إىل سلوك مراوغة جديد، سيما أن عمليات مصايد األمساك ميكن أن حتصل يف شبكات 
 على املناورة، وأن تستغل ثغرات جديدة حني تقفل أبواب أخرى.

                                                   
1  /dialogue.org-https://traceability 

https://traceability-dialogue.org/
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لوحظت ز�دة يف عمليات النقل املباشر لألمساك واملنتجات السمكية من سفن الصيد على سبيل املثال، و  -42
مرحلة العبور" وُتطلق على عمليات النقل تسميات شىت مثل "املسافنة يف يف مناطق خمتلفة يف العامل.  احلاو�ت إىل
حتصل من دون أي التزام، من دون تفتيش مصايد األمساك أو من دون رفع أي تقارير عن إنزال أو مسافنة الكميات  هيو 

ا إذا كانت تُعترب حركة األمساك هذه إنزاًال، أو مسافنة أو عملية بني االثنني.  ليس من الواضح منقولة. وأحيا�ً واألنواع امل
استخدام عمليات النقل إىل احلاو�ت للتحايل على تدابري دولة امليناء، وخباصة حني يُعترب منتج مصايد  ويف املمارسة، ميكن

املتنامي يف  األطراف عددحلاو�ت إليه. ويبدو أنه يف ظل ا" يف ميناء الوجهة الذي يتم شحن ااألمساك "قد أُنزل مسبقً 
تعزيز تدابري دولة امليناء من حول العامل، قد ختتار بعض اجلهات الفاعلة يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، و 

مراقبة. وقد  القطاع هذه املمارسة ابعتبارها أحد السبل لنقل منتجات مصايد األمساك إىل السوق من دون أي رصد أو
احلاو�ت اليت تصل  العدد الكبري من احلال. غري أن كانت فعالً ا أ�ا  رفضت دول امليناء املسؤولة احلاو�ت حني بدا واضحً 

ا إىل قدرات التفتيش احملدودة يف داخلها حيّول عملية املراقبة إىل مهمة ضخمة، نظرً  ةإىل امليناء ومزيج املنتجات املوجود
 عمليات النقل إىل احلاو�ت واعتماد إجراءات للرصد واملراقبة. املعتمدة يف مارسة املمعظم البلدان. ويوصى أبن يتم استعراض 

ا يف وجه تدابري الرصد واملراقبة واإلنفاذ الفعالة. حاجزً املوانئ اخلاضعة مللكية وإدارة خاصة  ميكن أن تشكلو  -43
ت األخرية، يتوفّر الالدخول إىل هذه املوانئ. ويف هذه احلا إمكانيةمصايد األمساك  مفتشوففي بعض البلدان، ال ُمينح 

معدوم من اإلشراف على عملية اإلنزال أو املسافنة اخلاصة ابلسفن اليت ترفع علم الدولة احمللية أو دولة  أومستوى ضئيل 
أجنبية يف هذه املوانئ، أو على خدمات امليناء املتلقي، وال تتوفر املعلومات بشأن حجم وتشكيلة املصيد الذي ّمت إنزاله 

كبرية   بدي مشغّلو امليناء والسفينة مقاومًة ألي تغيري يف اإلجراءات سيما أنه قد يؤدي إىل تغيرياتٍ يُ نقله. وقد  أو
عمليات ب لقيامورمبا إىل خسائر اقتصادية. لذا، جيب أن يُدعم إدخال تشريعات وإجراءات جديدة تسمح اب -عملياهتم يف

جهات  اإلدارة. واألهم أنه يتعني على مجيع املوانئ، أكانت ُتشغل منتفتيش يف امليناء إبرادة سياسية وبعملية شاملة لتغيري 
فعالة للرصد واملراقبة جلميع عمليات اإلنزال واملسافنة هبدف احلؤول دون دخول املصيد  خاصة أو عامة، أن تضمن ممارسةً 

 الناتج عن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف سلسلة توريد األغذية البحرية.

منت  ابلنسبة إىل الطواقم على املعايري املتدنية يف جمايل العمل والسالمة، وانتهاكات حقوق اإلنسانلقد حظيت و  -44
تغّري هذا  سفن الصيد اليت تبقى يف البحر أو قريبة من مناطق الصيد لفرتات زمنية طويلة ابهتمام عام لوقت طويل. وقد

كومية وبفضل الصحفيني االستقصائيني الذين ال يوّفرون املعلومات املنظمات غري احل من جانبالوضع بفضل التوعية 
ا الصور عن ظروف العمل اليت ال تستويف املعايري على منت السفن. وقد أصبح من الشائع إجياد العّمال بل أيضً  فحسب

الطويلة اليت تشارك يف املهاجرين على منت األساطيل يف املياه البعيدة، وخباصة على منت سفن صيد مسك التونة ابخليوط 
املسافنة يف عرض البحر، وقد ظهر أن هؤالء العّمال معّرضون بصورة خاصة للعمالة القسرية ولإلجتار ابلبشر. ويف  عملية

حني أن هذه املمارسات ما زالت قائمة، وأن العاملني يف مصايد األمساك ما زالوا يعانون وميوتون على منت سفن الصيد، 
اعلة النافذة يف السوق تناقش مسألة ضّم معايري اجتماعية إىل معايري االستدامة للمسامهة يف حتسني ظروف ابتت اجلهات الف

ُتعّزز: ابلفعل، إن اتفاقية  العمل من خالل ضغوط السوق. كما أن األسرة الدولية بدأت تتخذ خطواٍت هامة ينبغي أن
) هتدف إىل ضمان أن حيظى صيادو 188(االتفاقية رقم  2007العمل يف قطاع صيد األمساك ملنظمة العمل الدولية لعام 

األمساك بظروف عمل الئقة على منت سفن الصيد. كما أن اتفاق كيب اتون للمنظمة البحرية الدولية حيّدد معايري السالمة 
اتفاق كيب اتون حّيز على منت سفن الصيد ويتضمن لوائح أخرى مصّممة حلماية سالمة الطواقم واملراقبني. إمنا مل يدخل 

ا، سوف ). وحاملا يصبح �فذً 2022 مبناسبة عيده العاشر يف أكتوبر/تشرين الثاين التنفيذ بعد (ومن املتوقع أن يصبح سار�ً 
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ا أو أكثر واليت تعمل يف أعايل مرتً  24يشكل الالئحة العاملية امللزمة األوىل للسالمة على منت سفن الصيد البالغ طوهلا 
 البحار.

اجلرائم املرتبطة بقطاع ا مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية أن عمليات املسافنة تسّهل يعترب أيضً و  -45
ا بعمليات صيد األمساك إمنا حتصل على منت سفن ا مباشرً ، األمر الذي يعين أن هذه اجلرائم ال ترتبط ارتباطً مصايد األمساك

ميكن أن تشمل هذه اجلرائم مثًال اإلجتار ابلبشر، وابحلياة و ألمساك كغطاء هلا. قد تستخدم عملية صيد احىت أ�ا الصيد، 
ميكن أن تشارك السفن الصغرية والكبرية احلجم يف هذه األنشطة اإلجرامية، مدفوعًة األسلحة. كما  الربية، واملخدرات أو

املسؤولني عن الرصد واملراقبة واإلشراف بشكل بديهي ابلتحفيز لتعظيم أرابحها. وقد كشفت املقابالت اليت ُأجريت مع 
ويف سياق بر�مج تنمية القدرات يف إطار االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها  ،مصايد األمساك خالل البعثات امليدانية يف

لدى  أنه قد يوجد علٌم حبصول هذه األنشطة. غري أن عدم توفر القدرات الكافية ،دولة امليناء ملنظمة األغذية والزراعة
فإن اآلليات  السلطات املختصة جيعل من املستحيل احلؤول بشكل منهجي دون حصول هذه األنشطة وردعها. وابلتايل،

 يشاركون يف جمموعةٍ  نا املشرتكة بني الوكاالت ميكن أن تشكل أداةً قوية ضّد املشّغلني غري القانونيني الذيالفعالة واملدربة جيدً 
 يف ظل حمدودية املوارد، وتعّطل الشبكات اليت يعتمدون عليها. من األنشطة اإلجرامية، حىت 
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