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 الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك
 
 

 
 
 
 
 

م�وجز التق��دم ال��ذي تحق��ق حت�ى االجتم��اعین التاس��ع والعاش��ر لجماع�ة العم��ل المعنی��ة ب��إدارة مص��اید 
 )1(الجتماع السابع لجماعة العمل المعنیة بتربیة األحیاء المائیةاألسماك وا

 
 معلومات أساسیة

 
یتب��ع الھیئ��ة جھ��ازان فرعی��ان ھم��ا جماع��ة العم��ل المعنی��ة ب��إدارة مص��اید األس��ماك وجماع��ة  - 1

ة وعقد االجتماعان التاس�ع والعاش�ر لجماع�ة العم�ل المعنی�ة ب�إدار .المائیةالعمل المعنیة بتربیة األحیاء 
 16( 2015نوفمبر/تش��رین الث��اني  26إل��ى  24مص��اید األس��ماك ف��ي مدین��ة الكوی��ت بدول��ة الكوی��ت م��ن 

 .من�دوبا) عل�ى الت�والي 11( 2016ك�انون األول/دیس�مبر  8إل�ى  6وفي الدوح�ة بدول�ة قط�ر م�ن  ،مندوبا)
إل�ى  26ة قط�ر م�ن وعقد االجتماع السابع لجماعة العمل المعنیة بتربیة األحیاء المائیة في الدوح�ة بدول�

 .2016نیسان/أبریل  28
 

 العمل الحالي بشأن األنواع ذات األولویة
 
خالل االجتماع التاسع لجماعة العمل المعنیة بإدارة مصاید األسماك، اقترحت الكویت إض�افة  - 2

) Liza subviridis [Valenciennes, 1836]، والبوري األخض�ر ()Liza klunzingeri [Day, 1888]بوري كلونزینجر (
ووافقت جماعة العمل المعنیة بإدارة مصاید األسماك عل�ى تق�دیم ھ�ذا المقت�رح إل�ى ال�دورة  .إلى القائمة

لإلط�الع  2التاسعة للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك إلمكان الحصول على موافقة علیھ (انظر المرف�ق 
 الحالیة لألنواع ذات األولویة). على القائمة

 
اع العاشر لجماعة العمل المعنی�ة ب�إدارة مص�اید األس�ماك أش�یر إل�ى أھمی�ة إدراج وفي االجتم - 3

وج�رى تس�لیط الض�وء عل�ى تح�دیات العم�ل م�ع الص�یادین والربابن�ة  .أنواع القوارب ومع�دات الص�ید
وباإلضافة إلى ذل�ك، س�اد اعت�راف بقیم�ة اس�تخدام البیان�ات المس�تمدة م�ن  .للحصول على بیانات دقیقة

ونظام تحدید الھویة اآللي، وُوفر إطار قانوني وآلیات إنف�اذ كافی�ة لض�مان تطبیقھم�ا السفن نظام رصد 
 .بشكل صحیح

__________ 

یمك��������ن االط��������الع عل��������ى تق��������اریر االجتماع��������ات عل��������ى الموق��������ع الت��������الي:  )1( 
-org/fi/static.fao.http://www

htm.Media/MeetingDocuments/RECOFI/RECOFI_2017_9th/default 

 الدورة التاسعة
 2017 /أیارمایو 9-11

 الكویت، دولة الكویت
 حالة تنفیذ قرارات وتوصیات الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك

http://www.fao.org/fi/static-Media/MeetingDocuments/RECOFI/RECOFI_2017_9th/default.htm
http://www.fao.org/fi/static-Media/MeetingDocuments/RECOFI/RECOFI_2017_9th/default.htm


RECOFI/IX/2017/6 A 
March 2017 

2 

 
 تقییم أرصدة أسماك الكنعد

 
، إل�ى إج�راء التقی�یم اإلقلیم�ي 2013نظرت الھیئة، ف�ي دورتھ�ا الس�ابعة المعق�ودة ف�ي أیار/م�ایو  - 4

ل�ى الت�ي ستض�طلع بھ�ا جماع�ة العم�ل المعنی�ة ب�إدارة ألرصدة أسماك الكنعد على أنھ ھو األولوی�ة األو
واقترح��ت األمان��ة أن یعق��د البل��د المض��یف  .2014-2013مص��اید األس��ماك فیم��ا ب��ین ال��دورتین ف��ي الفت��رة 

ووق�ت االجتم�اع، تق�رر عق�د حلق�ة العم�ل  .2013(سلطنة عمان) حلقة العمل ف�ي نوفمبر/تش�رین الث�اني 
 .في مسقط بسلطنة عمان 2016ك ألرصدة أسماك الكنعد في أوائل عام المعنیة بالتقییم اإلقلیمي المشتر

 
واتفق المشاركون في االجتماع العاشر لجماعة العمل المعنیة بإدارة مصاید األسماك عل�ى أن  - 5

ھذا ال یزال یمثل نشاطا ذا أولوی�ة، عل�ى ال�رغم م�ن تع�ذر تنفی�ذه ف�ي الس�نوات األرب�ع الماض�یة، وأن�ھ 
 .خیرتین كان النشاط الوحید الذي نفذتھ جماعة العمل المعنیة ب�إدارة مص�اید األس�ماكخالل السنتین األ

 .وأش��یر أیض��ا إل��ى أن مجل��س التع��اون ل��دول الخل��یج العربی��ة ینف��ذ أیض��ا أعم��اال بش��أن ھ��ذا الموض��وع
م�ل، واتفقوا أیضا على أن تقدم عمان، بوصفھا البلد المضیف، إلى األمانة مواعید نھائیة لعقد حلق�ة الع

 .2018أو أوائل عام  2017ربما في عام 
 

 الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة 
 
أشار االجتماع التاسع لجماعة العمل المعنی�ة ب�إدارة مص�اید األس�ماك إل�ى أن�ھ یمك�ن مواص�لة  - 6

م�ن المعلوم�ات  أكب�ر ق�در جمع المعلومات والتوسع في المتاح بالفعل م�ن نت�ائج المس�ح لض�مان تقاس�م
مس���توى الھیئ��ة اإلقلیمی���ة لمص���اید عل���ى المس���توى القط��ري عی��ة واالقتص���ادیة المتاح��ة عل���ى االجتما

وأق��ر االجتم��اع ب��أن مجموع��ة المھ��ام یمك��ن أن ت��ؤدي دورا اس��تباقیا ف��ي رب��ط عملی��ة جم��ع  .األس��ماك
 .البیانات الجاریة بأھداف اإلدارة

 
إدارة مص�اید األس�ماك عل�ى أن واتفق خالل انعقاد االجتماع العاش�ر لجماع�ة العم�ل المعنی�ة ب� - 7

المعلومات التي جمعت في االس�تبیان وف�رت خ�ط أس�اس جی�د، وم�ن ث�م س�یعاد توزی�ع االس�تبیان نفس�ھ 
على أعضاء الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك لیقوم�وا بإكمال�ھ ببیان�ات محدث�ة، بحی�ث یمك�ن الب�دء ف�ي 

یان إلى اللغة العربیة، وأن یتم تعمیم النسخة واتفق على ترجمة االستب .تجمیع بعض البیانات التاریخیة
ووافق المشاركون في االجتماع على إرسال تحدیث ألس�ماء أعض�اء  .الثنائیة اللغة على أعضاء الھیئة

 .مجموعة المھام إلى األمانة قبل الدورة التاسعة للھیئة
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بیعی���ة (التوص���یة الح���د األدن���ى للبیان���ات المطل���وب إدراجھ���ا ف���ي التق���اریر: مص���اید األس���ماك الط
RECOFI/6/2011/1( 

 
أك��دت األمان��ة مج��ددا، ف��ي االجتم��اع التاس��ع لجماع��ة  :RECOFI/6/2011/1ة یة التوص��ی��فاكم�دى  - 8

س�توفر  RECOFI/6/2011/1التوص�یة ال�واردة بموج�ب البیان�ات العمل المعنیة بإدارة مصاید األس�ماك، أن 
وم��ن المحتم��ل أن یب��دأ  .ق��رارات اإلدارةس��یر الص��ید وتكوم��وارد عملی��ات لرص��د حال��ة كافی��اً أساس��ا 

غی�ر  .االستخدام الفعال لھذه البیانات بالتقییم المشترك ألسماك الكنعد ووض�ع أھ�داف اإلدارة التش�غیلیة
أن عدم وجود أھداف مح�ددة إلدارة مص�اید األس�ماك ذات األھمی�ة اإلقلیمی�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك المؤش�رات 

ة، ال ی��زال یش��كل عائق��ا كبی��را أم��ام وض��ع خط��ط إقلیمی��ة إلدارة والنق��اط المرجعی��ة والح��دود المرجعی��
 .مصاید األسماك، مثل الخطط المتعلقة بمصاید الروبیان وأسماك الكنعد

 
أح��اط المش��اركون ف��ي االجتم��اع العاش��ر لجماع��ة العم��ل  اإلب��الغ ع��ن البیان��ات: الثغ��رات ف��ي - 9

ع�ن جول�ة ع�ام بیان�ات فق�ط الل�ذان ق�دما م�ا ھالمعنیة بإدارة مص�اید األس�ماك علم�ا ب�أن الع�راق وقط�ر 
، وأن الحال�ة العام�ة المتعلق�ة بق�درة 2014، وأن أول مرة یقدم فیھا العراق معلومات كانت عن عام 2016

والجھ�د عل�ى النح�و المح�دد ف�ي التوص�یة تحس�نت المص�ید اإلب�الغ ع�ن معلوم�ات الھیئة عل�ى أعضاء 
اإلس��المیة، والع��راق، وُعم��ان،  إی��ران وجمھوری��ة: فق��د أثب��ت س��تة أعض��اء (البح��رین، لش��يءبع��ض ا

وقطر، والمملكة العربیة السعودیة) قدرتھم التامة على اإلبالغ عن المصید والجھد على النحو المح�دد 
ف��ي التوص��یة؛ ول��م یق��دم عض��وان بع��د (الكوی��ت واإلم��ارات العربی��ة المتح��دة) بیان��ات بموج��ب ھ��ذه 

دارة مص�اید األس�ماك عل�ى ال�دور الرئیس�ي للتواص�ل الجی�د وشددت جماعة العمل المعنیة بإ .التوصیة
واتف�ق  .مع جھات التنسیق وفیما بینھا عند التعامل مع نداءات تلبیة الحد األدن�ى م�ن متطلب�ات البیان�ات

 .)2 مرفقعلى عدم تحدید احتیاجات إضافیة في مجال دعم البیانات (ال
 

ون في االجتماع التاسع لجماع�ة العم�ل المعنی�ة وافق المشارك االطالع على البیانات ونشرھا: - 10
سیُنش��ر عل��ى  RECOFI/6/2011/1ب��إدارة مص��اید األس��ماك عل��ى أن عنص��ر البیان��ات المن��اظرة للتوص��یة

الجمھور، في حین أن أي معلومات إضافیة، سواء التكمیلیة أو التي توفر تفاصیل جدیدة، سیُحتَفَظ بھ�ا 
  .داخل الھیئة فقط

 
(عل��ى س��بیل المث��ال  مواءم��ة البیان��ات القطری��ة -یئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك مع��اییر الھ - 11

التباین البارز في المصطلحات): وافق المشاركون في االجتماع التاس�ع لجماع�ة العم�ل المعنی�ة ب�إدارة 
م�ن تقری�ر  11مصاید األس�ماك عل�ى أن التص�نیفات والمص�طلحات الموح�دة المش�ار إلیھ�ا ف�ي المرف�ق 

وس�توفر  .RECOFI/6/2011/1بموج�ب التوص�یة  ع ستمثل معاییر الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األس�ماكاالجتما
ولوحظ أثن�اء االجتم�اع  .ھذه التصنیفات األساس لقاعدة بیانات إقلیمیة بشأن المصید والجھد المتكاملین

وح�دة للھیئ��ة العاش�ر لجماع�ة العم�ل المعنی�ة ب�إدارة مص�اید األس�ماك أن المص�طلحات والتص�نیفات الم
اإلقلیمیة لمص�اید األس�ماك یمك�ن أن تك�ون أكث�ر تفص�یال عن�د التعام�ل م�ع احتیاج�ات تقی�یم األرص�دة، 

غیر أنھ ال ینبغ�ي  .ویمكن أن تقدم البلدان عند الضرورة فئات تكمیلیة بموجب ھذه التصنیفات الموحدة
 .لبات البیاناتالنظر في تصنیفات أكثر تطورا إال بعد الوفاء بالحد األدنى من متط

 
: نظ�ر المش�اركون إنشاء قسمین فرعیین جدی�دین -معاییر الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك  - 12

في االجتماع العاشر لجماعة العمل المعنیة بإدارة مصاید األسماك ف�ي اقت�راح تقس�یم المنطق�ة الفرعی�ة 
أن اتخ��اذ الق��رار  ع اإلش��ارة إل��ىم�� 2-3-51 و 1-3-51إل��ى قس��مین ھم��ا  3-51لمنظم��ة األغذی��ة والزراع��ة 

إذا كان ھذا التقسیم یمك�ن أن یس�تلزم  وأبرز االجتماع الحاجة إلى إیالء اھتمام دقیق لما .متروك للھیئة
 .األسماك بإنشاء الھیئة اإلقلیمیة لمصاید في االتفاق الخاص االتفاقیةإجراء تعدیل لمنطقة 

 
تربی��ة األحی��اء المائی��ة (التوص��یة  التق��اریر ع��ن الح��د األدن��ى م��ن البیان��ات المطل��وب إدراجھ��ا ف��ي

RECOFI/8/2015/1( 
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واف��ق المش��اركون ف��ي االجتم��اع الس��ابع لجماع��ة العم��ل المعنی��ة بتربی��ة األحی��اء المائی��ة عل��ى  - 13
منظمة األغذیة والزراع�ة  فرع اإلحصاءات والمعلومات في اعتماد خریطة الطریق المقترحة من قبل

اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك بش��أن الح��د األدن��ى للبیان��ات المتعلق��ة بتربی��ة األحی��اء لتنفی��ذ توص��یة الھیئ��ة 
المائیة المطلوب إدراجھا في التقاریر: س�تقوم أمان�ة الھیئ�ة بتع�دیل االس�تبیان اإلحص�ائي الق�ائم لیش�مل 

رس�ل إل�ى ث�م ی .البیانات المتفق علیھ�ا كح�د أدن�ى ف�ي اقت�راح تق�دیم البیان�ات ع�ن تربی�ة األحی�اء المائی�ة
وتق�وم جھ�ات  .جھات التنسیق الوطنیة التابعة لجماعة العمل المعنی�ة بتربی�ة األحی�اء المائی�ة لمراجعت�ھ

التنسیق الوطنیة بعدھا باختبار االستبیان الجدید وعرض التعلیقات عل�ى رئ�یس جماع�ة العم�ل المعنی�ة 
غذی��ة والزراع��ة اإلقلیم��ي للش��رق (اإلج��راء: مكت��ب منظم��ة األ .بتربی��ة األحی��اء المائی��ة واألمان��ة الفنی��ة

 .فرع اإلحصاءات والمعلومات) - فرع تربیة األحیاء المائیة - األدنى وشمال أفریقیا
 

للمعلوم�ات الخاص�ة لمصاید األسماك المدرجة في النظ�ام اإلقلیم�ي  ةاإلقلیمیالبیانات اإلقلیمیة للھیئة 
 المائیة بتربیة األحیاء

 
م���اع التاس���ع لجماع���ة العم���ل المعنی���ة ب���إدارة مص���اید األس���ماك اتف���ق المش���اركون ف���ي االجت - 14

عل�ى االنتق�ال نح�و موق�ع متكام�ل واح�د  واالجتماع السابع لجماعة العمل المعنیة بتربیة األحیاء المائیة
للھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت لك��ل م��ن المص��اید الطبیعی��ة وتربی��ة األحی��اء 

الب�دء بتوس�یع بس�یط للموق�ع الح�الي للنظ�ام اإلقلیم�ي  وی�تم .رح اس�م جدی�د ل�ھ الحق�االمائیة، على أن یقت
للمعلوم��ات عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت إلنش��اء قس��م خ��اص لمص��اید األس��ماك الطبیعی��ة بتطبی��ق الوظ��ائف 
اإللكترونی�ة المتاح��ة حالی�ا، والمض��ي ق�دما ف��ي إج�راء ت��دریبین تج�ریبیین ف��ي نش�ر البیان��ات وتقاس��مھا 

التقییم المشترك ألسماك الكنعد والتحضیر لالجتماع المقب�ل لجماع�ة العم�ل المعنی�ة ب�إدارة  وذلك خالل
وتجري ص�یاغة مقترح�ات لتغطی�ة التك�الیف المتعلق�ة بتط�ویر تكنولوجی�ا المعلوم�ات  .مصاید األسماك

اع�ة وأك�دت الكوی�ت التزامھ�ا بالتع�اون م�ع منظم�ة األغذی�ة والزر .وتكالیف تعھدھا في األجل الطویل
خالل ھذه الفترة االنتقالیة نحو إطالق موقع رسمي جدید للھیئة اإلقلیمیة لمص�اید األس�ماك عل�ى ش�بكة 

 .اإلنترنت
 

ویع��د إنش��اء قاع��دة البیان��ات اإلقلیمی��ة ومرك��ز المعلوم��ات م��ن اإلنج��ازات األساس��یة للھیئ��ة  - 15
ارة مصاید األسماك وتنمی�ة تربی�ة اإلقلیمیة لمصاید األسماك، وخطوة أساسیة لتعزیز الھیئة في دعم إد

وأك�دت الكوی�ت ف�ي االجتم�اع العاش�ر لجماع�ة العم�ل المعنی�ة ب�إدارة مص�اید األس�ماك  .األحیاء المائیة
أھداف ونتائج إطار التعاون بین الكویت ومنظمة األغذیة والزراعة استنادا إلى اقتراح بمشروع قدمتھ 

لھ�دف ف�ي إنش�اء قاع�دة بیان�ات إقلیمی�ة ومرك�ز معلوم�ات ویتمث�ل ا في الكوی�ت:)2(األمانة إلى السلطات
وأق��ر أیض��ا  .لتعزی��ز الھیئ��ة ودع��م مص��اید األس��ماك وإدارة وتنمی��ة تربی��ة األحی��اء المائی��ة ف��ي المنطق��ة

المشاركون ف�ي االجتم�اع العاش�ر لجماع�ة العم�ل المعنی�ة ب�إدارة مص�اید األس�ماك باالھتم�ام باس�تخدام 
كبنیة تحتیة محتملة لدعم النظام اإلقلیمي للمعلومات الخاص�ة  )iMarine()3( المنصة اإللكترونیة البحریة

  .بتربیة األحیاء المائیة، وأحیلت ھذه المسألة إلى الكویت لمواصلة النظر فیھا واتخاذ قرار بشأنھا
 

ف��ي نظ��ام رص��د م��وارد مص��اید حص��ر أرص��دة ومص��اید األس��ماك للھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك 
 األسماك

 
أقر المش�اركون ف�ي االجتم�اع العاش�ر لجماع�ة العم�ل المعنی�ة ب�إدارة مص�اید األس�ماك بفوائ�د  - 16

عملیات حصر األرصدة في نظام رصد موارد مص�اید األس�ماك ذات األھمی�ة اإلقلیمی�ة لمنطق�ة الھیئ�ة 
رھم�ا م�ن باعتبا اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك وأوص�وا بب�دء العملی�ة الت�ي ترك�ز عل�ى الكنع�د والروبی�ان

بالحاج�ة إل�ى إنش�اء جھ�ة  وأقرت جماعة العمل المعنیة ب�إدارة مص�اید األس�ماك .األنواع ذات األولویة
__________ 

 الھیئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكیة في الكویت. )2( 
 )3( www.i-marine.eu/. 
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تنس��یق إقلیمی��ة ألرص��دة الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك ف��ي نظ��ام رص��د م��وارد مص��اید األس��ماك، 
عة العمل المعنیة وأوصت بوضع اختصاصات لجھات التنسیق اإلقلیمیة التي یقترح أن تنظر فیھا جما

وُس�لط الض�وء  .بإدارة مصاید األسماك جنب�ا إل�ى جن�ب م�ع طل�ب ترش�یحات لجھ�ات التنس�یق اإلقلیمی�ة
أیضا على أن الوقت یعتبر مناسبا إلجراء جولة جدیدة من تحدیثات قوائم حص�ر مص�اید األس�ماك ف�ي 

س��بة األرص��دة الس��مكیة : "ن1-4-14منطق��ة الھیئ��ة وخاص��ة ف��ي س��یاق مؤش��ر أھ��داف التنمی��ة المس��تدامة 
 ."ضمن المستویات المستدامة بیولوجیا

 
بنود معروضة للنظر فیھا في الدورة العاشرة للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك اتجاھ�ا نح�و المرحل�ة 

 المقبلة
 

 )RECOFI/6/2011/1الحالة العامة والقضایا المعلقة: مصاید األسماك الطبیعیة (التوصیة 
 

أثب��ت جمی��ع أعض��اء الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك، باس��تثناء الكوی��ت : نط��اق اإلب��الغ - 17
واإلم��ارات العربی��ة المتح��دة، ق��درتھم التام��ة عل��ى اإلب��الغ ع��ن معلوم��ات المص��ید والجھ��د عل��ى النح��و 

المقدم�ة ف�ي إط�ار التوص�یة بین البیان�ات وأسباب التفاوتات وینبغي تحدید طبیعة  .المحدد في التوصیة
RECOFI/6/2011/1  ة اإلقلیمی��ة لمص��اید ئ��إلنت��اج المص��اید الطبیعی��ة التابع��ة للھیالبیان��ات اإلقلیمی��ة وقاع��دة

 .المصیداألسماك من أجل ضمان االتساق عبر المصَدرین المتعلقین بإحصاءات 
 

یت��رك اقت��راح  إنش��اء قس��مین ف��رعیین جدی��دین: - مع��اییر الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك - 18
 .للھیئ��ة، لتتخ��ذ ق��رارا بش��أنھ 2-3-51 و 1-3-51إل��ى قس��مین ھم��ا  3-51ة الفرعی��ة للمنظم��ة تقس��یم المنطق��

وأبرز االجتماع الحاجة إل�ى إی�الء اھتم�ام دقی�ق إل�ى م�ا إذا ك�ان ھ�ذا التقس�یم ق�د یس�تلزم تع�دیل منطق�ة 
 .)4 االتفاقیة في اتفاق إنشاء الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك (المرفق

 
ینبغي للھیئة أن تؤید مبدأ اتباع نھج ت�دریجي، عل�ى أن تك�ون على البیانات ونشرھا: اإلطالع  - 19

الخطوة األولى ھي نشر قاعدة البیانات المتكاملة للمصید والجھد عبر الموقع الشبكي لنظام المعلومات 
إقلیمی�ة  الخاصة بتربیة األحیاء المائیة بصیغة إكسیل، وتكون الخطوة الثانی�ة ھ�ي إنش�اء قاع�دة بیان�ات

المرك��ز االعتب��ار حال��ة إنش��اء بع��ین الق��رار ھ��ذا أخ��ذ ینبغ��ي أن یو .كامل��ة تعم��ل عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت
للبیان�ات والمعلوم�ات الت�ابع للھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك عل�ى النح�و ال�وارد ف�ي تقری�ر اإلقلیمي 

 .أمانة الھیئة
 

 )RECOFI/8/2015/1ئیة (التوصیة الحالة العامة والقضایا المعلقة: تربیة األحیاء الما
 

لم یتخذ أي إجراء حتى اآلن لتعدیل االستبیان اإلحصائي الق�ائم لیش�مل البیان�ات حالة اإلبالغ:  - 20
 .المتفق علیھا في اقتراح الحد األدنى لبیانات تربیة األحیاء المائیة المطلوب إدراجھا في التقاریر

 
) ع�دم وج�ود اتس��اق ب�ین الح��د 1إج�راء ف��ي م�ا یل��ي: ( ویمك�ن العث�ور عل��ى أس�باب ع��دم اتخ�اذ - 21

األدنى للبیانات ع�ن تربی�ة األحی�اء المائی�ة المطل�وب إدراجھ�ا ف�ي التق�اریر وب�ین المع�اییر اإلحص�ائیة 
) ع�دم وج�ود تع�اریف إقلیمی�ة ل�بعض التص�نیفات 2( الدولیة والتزامات تقدیم التق�اریر إل�ى المنظم�ة، و

 .بعض المس�تویات ذات األولوی�ة الت�ي یمك�ن مراجعتھ�ا لخف�ض مس�تواھا) 3( مثل نظام االستزراع، و
وتج��در اإلش��ارة أیض��ا إل��ى أن ثالث��ة م��ن أعض��اء الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك ھ��ي: البح��رین، 
والكویت، واإلمارات العربیة المتحدة لم توف بعد بالتزاماتھا بتقدیم التقاریر إلى المنظمة، على ال�رغم 

ات البیانات التي تستخدمھا المنظمة حالیا یمكن اعتبارھا "الحد األدنى للبیانات المطلوب من أن استبیان
ویج�رى تن�اول ھ�ذه الجوان�ب بتفص�یل أكب�ر  .جمعھا واإلبالغ عنھا" على الصعیدین القط�ري وال�دولي

 .5في المرفق 
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ب��الغ بموج��ب الص��عوبات، ق��د ت��رى الھیئ��ة أن م��ن الس��ابق ألوان��ھ توق��ع اإلھ��ذه وف��ي مواجھ��ة  - 22
یق��وم جمی��ع أعض��اء أن تتمث��ل ف��ي ض��مان أن األولوی��ة األول��ى یج��ب ، وأن RECOFI/8/2015/1التوص��یة 

وتتمث��ل  .بتق��دیم التق��اریر إل��ى المنظم��ة م��ن خ��الل جماع��ة العم��ل المعنی��ة بتربی��ة األحی��اء المائی��ةالھیئ��ة 
ی�اء المائی�ة المطل�وب اإلب�الغ بیان�ات ع�ن تربی�ة األحللالخطوة التالیة في مراجعة وتنق�یح الح�د األدن�ى 

، م�ع مراع�اة الحاج�ة إل�ى معالج�ة 2016عنھا التي اعتمدتھا الھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك ف�ي ع�ام 
 .المسائل المشار إلیھا أعاله

 
-4-14أوسع: فرص ودور الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك في تمكین ھدف التنمی�ة المس�تدامة آفاق 

1 
 

للتنمی�ة  2030األعضاء ف�ي األم�م المتح�دة خط�ة  193 لـ، اعتمدت الدول ا2015یلول في سبتمبر/أ - 23
ھ��و حف��ظ  14والھ��دف  .مقص��دا 169ھ��دفا م��ن أھ��داف التنمی��ة المس��تدامة و  17المس��تدامة، الت��ي تش��مل 

وی�نص  .المحیطات والبحار والموارد البحریة واستخدامھا على نحو مستدام من أجل التنمیة المستدامة
على: " تنظیم الصید على نحو فعال، وإنھاء الصید المفرط والصید غیر الق�انوني وغی�ر  4-14د المقص

المبلغ عنھ وغیر المنظم وممارس�ات الص�ید الم�دمرة، وتنفی�ذ خط�ط إدارة قائم�ة عل�ى العل�م، م�ن أج�ل 
ات إعادة األرصدة السمكیة إلى ما كانت علیھ ف�ي أق�رب وق�ت ممك�ن، لتص�ل عل�ى األق�ل إل�ى المس�توی

الت��ي یمك��ن أن تت��یح إنت��اج أقص��ى غل��ة مس��تدامة وفق��ا لم��ا تح��دده خصائص��ھا البیولوجی��ة، بحل��ول ع��ام 
المقصد من خ�الل مؤش�رات أھ�داف التنمی�ة  ھذاوسیتم قیاس ورصد التقدم المحرز نحو تحقیق  ."2020

االط�الع ویمك�ن  ."نسبة األرصدة السمكیة ضمن مستویات مستدامة" 1-4-14المستدامة، ومنھا الھدف 
 .6 على وصف أكثر تفصیال ألھداف التنمیة المستدامة ودور المنظمة في المرفق

 
 .4-14وتتطابق والیة الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك تماما مع مقصد ھدف التنمیة المستدامة  - 24

إلقلیمی�ة وإقرارا بذلك، من المھم تسلیط الض�وء عل�ى ال�دور الرئیس�ي ال�ذي ینبغ�ي أن تق�وم ب�ھ الھیئ�ة ا
لمصاید األسماك بالتع�اون م�ع منظم�ة األغذی�ة والزراع�ة (الوكال�ة الودیع�ة فیم�ا یتص�ل بھ�دف التنمی�ة 

) ف��ي جم��ع وتحلی��ل المعلوم��ات اإلحص��ائیة واإلس��ھام ف��ي إع��داد التق��اریر ع��ن ھ��دف 1-4-14المس��تدامة 
 :1-4-14التنمیة المستدامة 

 
تق��دیمھا إل��ى الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید  ت��دعم متطلب��ات الح��د األدن��ى للبیان��ات المطل��وب - 

األسماك تقییم األرصدة اإلقلیمیة المشتركة مثل الماكریل، وكذلك وحدات تقییم الم�وارد 
وم��ن ش�أن نت��ائج تقی�یم عملی��ة  .المش�تركة عل�ى المس��توى اإلقلیم�ي مث��ل أن�واع الروبی��ان

ھیئ�ة أن تمك�ن البل�دان اإلبالغ عن حالة الموارد السمكیة اإلقلیمیة ضمن منطقة اتفاقی�ة ال
األعضاء في الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك من اتخاذ قرارات مس�تنیرة بش�أن اإلدارة 

 .4-14المستدامة لألرصدة السمكیة ومن ثم إحراز تقدم نحو تحقیق المقصد 
یعتب��ر حص��ر األرص��دة ف��ي نظ��ام رص��د م��وارد مص��اید األس��ماك ف��ي الھیئ��ة اإلقلیمی��ة  - 

شرطا لتنظیم عملیة إبالغ البلدان األعضاء ف�ي الھیئ�ة المتص�ل بھ�دف لمصاید األسماك 
ویمك��ن أن یُبنَ��ى ھ��ذا الحص��ر عل��ى األن��واع ذات األولوی��ة  .1-4-14التنمی��ة المس��تدامة 

للھیئ��ة، ووفق��ا القت��راح جماع��ة العم��ل المعنی��ة ب��إدارة مص��اید األس��ماك ف��ي اجتماعھ��ا 
غ ع��ن حال��ة واتجاھ��ات ع��دد م��ن العاش��ر، س��تكون ھن��اك معلوم��ات ذات ص��لة ب��اإلبال

وتشمل متطلبات الح�د األدن�ى م�ن البیان�ات المتعلق�ة  .الموارد/األرصدة في منطقة الھیئة
باألرص��دة المطل��وب إبالغھ��ا إل��ى نظ��ام رص��د م��وارد مص��اید األس��ماك الت��ابع للھیئ��ة 

(أي أسماء األنواع ومناطق  واحد معلومات عن تحدید مورد بحري واحد/رصید بحري
ا) باإلضافة إلى مؤشرات حالة األرصدة السمكیة ومجموع المصید (أو عملیات توزیعھ

ویمك��ن ك��ذلك إكم��ال ھ��ذه المعلوم��ات األساس��یة بالمنھجی��ة المس��تخدمة لتقی��یم  .اإلن��زال)
 .األرصدة وبمشورة علمیة، وأیة رؤیة بیولوجیة وإیكولوجیة أخرى

، RECOFI/6/2011/1ب�ة بموج�ب التوص�یة استكماال لمتطلبات الحد األدنى من البیانات المطلو - 
تسھم عملیات الحصر الحالی�ة لمص�اید األس�ماك ف�ي نظ�ام رص�د م�وارد مص�اید األس�ماك 
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في الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك في فھم بنیة استغالل موارد مص�اید األس�ماك وس�یاق 
ك أیض�ا وف�ي غی�اب تقییم�ات مح�ددة للم�وارد، تس�ھم ق�وائم حص�ر مص�اید األس�ما .إدارتھا

ف��ي فھ��م حال��ة الم��وارد ع��ن طری��ق وص��ف مالم��ح واتجاھ��ات اس��تغالل م��وارد مص��اید 
 .األسماك، وعن طریق تقدیم مع�ارف أساس�یة م�ن أج�ل اتخ�اذ الق�رارات المتعلق�ة ب�اإلدارة

وفي ھذا الصدد، وعلى نحو ما اقترح�ھ المش�اركون ف�ي االجتم�اع العاش�ر لجماع�ة العم�ل 
، ینبغ��ي للھیئ��ة أن تش���جع عملی��ات التح��دیث واإلرش���اد المعنی��ة ب��إدارة مص��اید األس���ماك

 .المتعلقة بحصر مصاید األسماك لجمیع أعضاء الھیئة
 

واألھ��م م��ن ذل��ك، أن��ھ ینبغ��ي للھیئ��ة أن تنظ��ر أیض��ا ف��ي وض��ع مع��اییر و/أو قواع��د إلس��ناد  - 25
ص�اید األس�ماك، بغی�ة المسؤولیة للبلدان عن حالة الموارد السمكیة في منطقة اتفاقیة الھیئ�ة اإلقلیمی�ة لم

 .1-4-14تمكین البلدان من ملكیة زمام األمور فیما یتصل بھدف التنمیة المستدامة 
 

-4-14وتقوم المنظمة، في إطار دورھا بصفتھا الوكالة الودیعة لمؤشر ھدف التنمیة المستدامة  - 26
وینبغ�ي  .ھ�ذا المؤش�ر بوضع خطة لبناء قدرات البلدان األعضاء فیھا بھدف تمكینھا من اإلبالغ ع�ن 1

شارك في أنشطة المنظمة لبناء القدرات في إطار ھدف التنمیة خبیر إقلیمي یأن تنظر الھیئة في تعیین 
 .1-4-14المستدامة 
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 اإلجراءات التي تقترحھا الھیئة
 

 األنواع ذات األولویة للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك
 
ارة مصاید األسماك في اجتماعھا التاسع بإض�افة ن�وعین تؤید اقتراح جماعة العمل المعنیة بإد - 1

 )؛ 2إلى قائمة األنواع ذات األولویة (انظر الفقرة 
 

 الحد األدنى من البیانات المطلوب إدراجھا في التقاریر: مصاید األسماك الطبیعیة
 
ى اتخ�اذ تحث البل�دان الت�ي ل�م تبل�غ ع�ن الح�د األدن�ى م�ن البیان�ات المطل�وب اإلب�الغ عنھ�ا عل� - 2

 إجراء؛
 
تطل��ب إل��ى جماع��ة العم��ل المعنی��ة ب��إدارة مص��اید األس��ماك أن تعم��ل عل��ى تحس��ین المواءم��ة  - 3

والبیان�ات المقدم�ة إل�ى قاع�دة  RECOFI/6/2011/1واالتساق بین البیان�ات المقدم�ة بموج�ب توص�یة الھیئ�ة 
/الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص���اید البیان��ات اإلقلیمی��ة المتعلق��ة بالمص��ید الخاص��ة بمنظم��ة األغذی��ة والزراعة

 األسماك؛
 
تضع ترتیبات ثابت�ة لعق�د حلق�ة عم�ل للتقی�یم اإلقلیم�ي ألرص�دة أس�ماك الكنع�د، كأولوی�ة أول�ى  - 4

 تضطلع بھا جماعة العمل المعنیة بإدارة مصاید األسماك؛
 
بیان��ات تتخ��ذ ق��رارا بش��أن التنفی��ذ الف��وري لسیاس��ة اإلط��الع عل��ى البیان��ات ب��دءا بنش��ر قاع��دة ال - 5

اإلقلیمیة المنسقة للمصید والجھد من خالل الموقع الحالي للنظ�ام اإلقلیم�ي للمعلوم�ات الخاص�ة بتربی�ة 
 األحیاء المائیة؛ وستُعزز ھذه القدرة فیما بعد بإنشاء قاعدة البیانات اإلقلیمیة ومركز للمعلومات؛

 
التقس��یمین الجغ��رافیین  مع��اییر الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماك: تس��تعرض وتص��دق عل��ى - 6

 .الفرعیین المقترحین حدیثا
 

 الحد األدنى من البیانات المطلوب إدراجھا في التقاریر: تربیة األحیاء المائیة
 
تحث البلدان الثالثة التي أوقفت تقدیم إحصاءات عن تربیة األحیاء المائیة إلى منظمة األغذیة  - 7

 ؛RECOFI/8/2015/1سبق لتطورات أخرى في إطار التوصیة والزراعة على الوفاء بالتزاماتھا، كشرط م
 
أع�اله، الم�ذكور تطلب إلى جماعة العمل المعنیة بتربیة األحی�اء المائی�ة المس�اعدة ف�ي الق�رار  - 8

ب��ین المواءم��ة واالتس��اق عل��ى تحس��ین وتكل��ف جماع��ة العم��ل المعنی��ة بتربی��ة األحی��اء المائی��ة بالعم��ل 
وإحصاءات تربیة األحیاء المائی�ة المقدم�ة إل�ی  RECOFI/8/2015/1ة الھیئةالمقدمة بموجب توصیالبیانات 

 .منظمة األغذیة والزراعة
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 من أھداف التنمیة المستدامة  1-4-14دور الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك في تمكین الھدف 
 
 .1-4-14دامة تعین خبیرا إقلیمیا یشارك في أنشطة بناء القدرات في إطار ھدف التنمیة المست - 9
 

تكل��ف جماع��ة العم��ل المعنی��ة ب��إدارة مص��اید األس��ماك بوض��ع مع��اییر و/أو قواع��د إلس���ناد  - 10
المسؤولیة إلى البلدان عن حال�ة الم�وارد الس�مكیة ف�ي منطق�ة اتفاقی�ة الھیئ�ة، م�ع المض�ي ق�دما بسیاس�ة 

وارد مص��اید رص��د م�� نظ��ام اس��تباقیة لإلب��الغ ع��ن األرص��دة ومص��اید األس��ماك عل��ى ح��د س��واء إل��ى
 .األسماك
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 1 المرفق

 RECOFI/6/2011/1تقدیم البیانات حسب البلد بموجب التوصیة حالة 
 

 تم تحدیثھا في الدورة الثامنة للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك
 
 مملكة البحرین ’1‘
 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004> 
                       ك البحرصید الروبیان بشبا

2-a-i تواریخ البدء/االنتھاء             
2-a-ii عدد السفن حسب النوع وفئة الحجم  Y Y Y Y Y* Y* Y* Y* Y* Y* ~1990 

2-a-iii متوسط مدة الجر حسب نوع/فئة السفینة       Y** Y** Y** Y** Y**  
متوس��ط ع��دد ش��باك الج��ر ف��ي الی��وم حس��ب  

 السفینة نوع/فئة
  

          
مجموع عدد األیام في عرض البح�ر حس�ب  

 نوع/فئة السفینة
 

Y Y Y Y Y       
2-a-iv المصید من الروبیان  Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y ~1990 

المص���ید م���ن الماكری���ل االس���باني المخط���ط  
 (الكنعد) (الكنعد)

 
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y  

حب�ار المصید من سرطان البحر السباح، وال 
القاعي، واإلمبراطور، والھ�امور، وأس�ماك 

 القرش والراي

 
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

 
  Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y  المصید من الزعنفیات األخرى 

5-a تكوین أنواع الروبیان             
2-a-v كمیات المصید المرتجع             

2-a-vi  تك���وین ان���واع الص���ید العرض���ي والمص���ید
 المرتجع

  
          

2-b  المعلوم�����ات المتعلق�����ة بالح�����د م�����ن الص�����ید
 العرضي والمصید المرتجع

  
          

 مجموع مدة الجر *** ال تقسیم بالنسبة لنوع/فئة السفن        
                       الشباك الخیشومیة

3-a عدد األیام في عرض البحر  Y Y Y Y Y       
  Y Y Y Y Y       الجھود السنویة البدیلة 

3-b مجموع المصید  Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y  
المص���ید م���ن الماكری���ل االس���اني المخط���ط  

 )(الكنعد
 Y Y Y 

Y Y Y Y Y Y Y  
المص��ید م��ن أس��ماك اإلمبراط��ور والھ��امور  

 وأسماك القرش والراي
 Y Y Y 

Y Y Y Y Y Y Y  
             كمیة المصید المرتجع 

5-b  المصید المرتجعتكوین أنواع             
              

                       فخاخ األسالك
3-a عدد األیام في عرض البحر  Y Y Y Y Y       

  Y Y Y Y Y       الجھود السنویة البدیلة 
3-b مجموع المصید  Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y  
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المص���ید م���ن الماكری���ل االس���باني المخط���ط  
 )(الكنعد

 Y Y Y 
Y Y Y Y Y Y Y  

المص��ید م��ن أس��ماك اإلمبراط��ور والھ��امور  
 وأسماك القرش والراي

 Y Y Y 
Y Y Y Y Y Y Y  

             كمیة المصید المرتجع 
5-b تكوین أنواع المصید المرتجع             

              
                       الخیوط الصناریة

3-a حرعدد األیام في عرض الب  Y Y Y Y Y       
  Y Y Y Y Y       الجھود السنویة البدیلة 

3-b مجموع المصید  Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y  
المص���ید م���ن الماكری���ل االس���باني المخط���ط  

 )(الكنعد
 

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y  
المصید من أسماك اإلمبراطور، والھ�امور،  

 وأسماك القرش، والراي
 

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y  
             میة المصید المرتجعك 

5-b تكوین أنواع المصید المرتجع             
              

                       الماكریل األباني المخطط
4-a-i المصید السنوي  Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y  

             المصید الشھري 
4-a-ii تكوین طول الشوكة  Y* Y* Y* Y* Y* Y* Y* Y* Y* Y*  

4-a-iii ط���ول الش���وكة  المص���ید، والجھ���د وتك���وین
 لمعدات الصید المستھدفة

  
          

4-b  المعلوم����ات ذات الص����لة بش����أن الماكری����ل
 )االسباني المخطط (الكنعد

  
          

  *متوسط طول الشوكة     



RECOFI/IX/2017/6 A 
March 2017 

12 

 جمھوریة إیران اإلسالمیة ’2‘
 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004> 

                       صید الروبیان بشباك الجر

2-a-i تواریخ البدء/االنتھاء   Y Y Y Y       
2-a-ii عدد السفن حسب النوع وفئة الحجم   Y Y Y Y       

2-a-iii  متوس���ط م���دة الج���ر حس���ب نوع/فئ���ة
 السفینة

  
Y* Y* Y* Y*       

ر ف���ي الی���وم متوس���ط ع���دد ش���باك الج��� 
 حسب نوع/فئة السفینة

  
          

مجموع عدد األی�ام ف�ي ع�رض البح�ر  
 حسب نوع/فئة السفینة

  
          

2-a-iv المصید من الروبیان   Y Y Y Y       
المص�����ید م�����ن الماكری�����ل االس�����باني  

 المخطط (الكنعد)
  

Y Y Y Y       
المص��ید م��ن س��رطان البح��ر الس��باح،  

عي، واإلمبراط������ور، والحب������ار الق������ا
 والھامور، وأسماك القرش والراي

  
Y Y Y Y 

      
       Y Y Y Y   المصید من الزعنفیات األخرى 

5-a تكوین أنواع الروبیان             
2-a-v كمیة المصید المرتجع   Y Y Y Y       

2-a-vi  تك������وین أن������واع الص������ید العرض������ي
 والمصید المرتجع

  
          

2-b لمعلوم��ات المتعلق��ة بالح��د م��ن الص��ید ا
 العرضي والمصید المرتجع

  
Y** Y** Y** Y**       

   ** صورة عامة * مجموع مدة الجر المبلغ عنھا    
                       الشباك الخیشومیة

3-a عدد األیام في عرض البحر   Y Y Y Y       
             الجھود السنویة البدیلة 

3-b مجموع المصید   Y Y Y Y       
المص�����ید م�����ن الماكری�����ل االس�����باني  

 المخطط (الكنعد)
  

Y Y Y Y       
أس�����ماك اإلمبراط�����ور  المص�����ید م�����ن 

 والھامور وأسماك القرش والراي
  

Y Y Y Y       
             كمیة المصید المرتجع 

5-b تكوین أنواع المصید المرتجع             
              

                       فخاخ األسالك
3-a عدد األیام في عرض البحر   Y Y Y Y       

             الجھود السنویة البدیلة 
3-b مجموع المصید   Y Y Y Y       

المص�����ید م�����ن الماكری�����ل االس�����باني  
 المخطط (الكنعد)

  
Y Y Y Y       

أس�����ماك اإلمبراط�����ور  المص�����ید م�����ن 
 سماك القرش والرايوالھامور وأ

  
Y Y Y Y       

             كمیة المصید المرتجع 
5-b تكوین أنواع المصید المرتجع             
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                       الخیوط الصناریة

3-a عدد األیام في عرض البحر   Y Y Y Y       
             الجھود السنویة البدیلة 

3-b وع المصیدمجم   Y Y Y Y       
المص�����ید م�����ن الماكری�����ل االس�����باني  

 المخطط (الكنعد)
  

Y Y Y Y       
أس�����ماك اإلمبراط�����ور  المص�����ید م�����ن 

 والھامور وأسماك القرش والراي
  

Y Y Y Y       
             كمیة المصید المرتجع 

5-b تكوین أنواع المصید المرتجع             
              

                       الماكریل االسباني المخطط (الكنعد)
4-a-i المصید السنوي   Y Y Y        

          Y   المصید الشھري 
4-a-ii تكوین طول الشوكة             

4-a-iii  المصید والجھد وتكوین ط�ول الش�وكة
 لمعدات الصید المستھدفة

  
          

4-b لة بشأن الماكریل المعلومات ذات الص
 االسباني المخطط (الكنعد)
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 العراق ’3‘
 
  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004> 

                       صید الروبیان بشباك البحر
2-a-i تواریخ البدء/االنتھاء             

2-a-ii  ع���دد الس���فن حس���ب الن���وع وفئ���ة
 حجمال

 Y           
2-a-iii  متوس�ط م�دة الج�ر حس�ب نوع/فئ�ة

 السفینة
            

متوسط عدد شباك الج�ر ف�ي الی�وم  
 حسب نوع/فئة السفینة

  
          

مجم���وع ع���دد األی���ام ف���ي ع���رض  
 البحر حسب نوع/فئة السفینة

 
Y           

2-a-iv المصید من الروبیان  Y           
اكری���ل االس���باني المص���ید م���ن الم 

 )المخطط (الكنعد
            

المص�����ید م������ن س�����رطان البح������ر  
الس��������باح، والحب���������ار الق���������اعي، 
واإلمبراطور، والھامور، وأسماك 

 القرش، والراي

  

    

      
           Y  المصید من الزعنفیات األخرى 

5-a تكوین أنواع الروبیان             
2-a-v كمیة المصید المرتجع             

2-a-vi  تك���وین أن���واع المص���ید العرض���ي
 والمصید المرتجع

  
          

2-b  المعلوم����ات المتعلق����ة بالح����د م����ن
المص�������ید العرض�������ي والمص�������ید 

 المرتجع

  
    

      
       

                       الشباك الخیشومیة
3-a عدد األیام في عرض البحر  Y           

             بدیلةالجھود السنویة ال 
3-b مجموع المصید  Y           

المص���ید م���ن الماكری���ل االس���باني  
 )المخطط (الكنعد

            
أس��ماك اإلمبراط��ور  المص��ید م��ن 

 والھامور وأسماك القرش والراي
            

             كمیة المصید المرتجع 
5-b تكوین أنواع المصید المرتجع             

              
                   فخاخ األسالك

3-a عدد األیام في عرض البحر             
             الجھود السنویة البدیلة 

3-b مجموع المصید             
المص���ید م���ن الماكری���ل االس���باني  

 )المخطط (الكنعد
            

أس��ماك اإلمبراط��ور  المص��ید م��ن 
 القرش والراي والھامور وأسماك
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             كمیة المصید المرتجع 
5-b تكوین أنواع المصید المرتجع             

              
                   الخیوط الصناریة

3-a عدد األیام في عرض البحر             
             الجھود السنویة البدیلة 

3-b مجموع المصید             
المص���ید م���ن الماكری���ل االس���باني  

 )المخطط (الكنعد
            

أس��ماك اإلمبراط��ور  المص��ید م��ن 
 والھامور وأسماك القرش والراي

            
             كمیة المصید المرتجع 

5-b تكوین أنواع المصید المرتجع             
              

                       كنعد)الماكریل االسباني المخطط (ال
4-a-i المصید السنوي             

             المصید الشھري 
4-a-ii تكوین طول الشوكة             

4-a-iii  المص���ید والجھ���د وتك���وین ط���ول
 الشوكة لمعدات الصید المستھدفة

  
          

4-b  المعلوم�����ات ذات الص�����لة بش�����أن
 الماكری������ل االس������باني المخط������ط

 (الكنعد)
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 دولة الكویت ’4‘
 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004> 

   صید الروبیان بشباك البحر
                    

2-a-i تواریخ البدء/االنتھاء             
2-a-ii عدد السفن حسب النوع وفئة الحجم   

          Y Y Y ~2001 

2-a-iii متوسط مدة الجر حسب نوع/فئة السفینة             
متوسط عدد شباك الجر في الیوم حس�ب  

 نوع/فئة السفینة
  

          
مجم��وع ع��دد األی��ام ف��ي ع��رض البح��ر  

 حسب نوع/فئة السفینة
  

          Y* Y* Y* ~2001 

2-a-iv المصید من الروبیان             Y* Y* Y* ~2001 
مصید من الماكریل االسباني المخط�ط ال 

 )(الكنعد
  

          
المص���ید م���ن س���رطان البح���ر الس���باح،  

والحب��������ار الق��������اعي، واإلمبراط��������ور، 
 والھامور، وأسماك القرش والراي

  

          
             المصید من الزعنفیات األخرى 

5-a تكوین أنواع الروبیان             
2-a-v لمرتجعكمیة المصید ا             

2-a-vi  تكوین أنواع الص�ید العرض�ي والمص�ید
 المرتجع

  
          

2-b  المعلوم���ات المتعلق���ة بالح���د م���ن الص���ید
 العرضي والمصید المرتجع

  
          

 * ال تقسیم بالنسبة لنوع/فئة السفن        
                       الشباك الخیسومیة

3-a  عرض البحرعدد األیام في             
 Y* Y* Y* ~2001             الجھود السنویة البدیلة 

3-b مجموع المصید                       
المصید من الماكریل االسباني المخط�ط  

 )(الكنعد
  

          
أس�����ماك اإلمبراط�����ور،  المص�����ید م�����ن 

 والھامور وأسماك القرش والراي
  

          
             المرتجع كمیة المصید 

5-b تكوین أنواع المصید المرتجع             
              

                       فخاخ األسالك
3-a عدد األیام في عرض البحر             

 Y* Y* Y* Y* ~2001            الجھود السنویة البدیلة 
3-b مجموع المصید                       

صید من الماكریل االسباني المخط�ط الم 
 )(الكنعد

  
          

أس�����ماك اإلمبراط�����ور،  المص�����ید م�����ن 
 والھامور وأسماك القرش والراي

  
          

             كمیة المصید المرتجع 
5-b تكوین أنواع المصید المرتجع             
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                       الخیوط الصناریة
3-a عدد األیام في عرض البحر             

             الجھود السنویة البدیلة 
3-b مجموع المصید             

المصید من الماكریل االسباني المخط�ط  
 )(الكنعد

  
          

أس�����ماك اإلمبراط�����ور،  المص�����ید م�����ن 
 والھامور وأسماك القرش والراي

  
          

             جعكمیة المصید المرت 
5-b تكوین أنواع المصید المرتجع             

              
                       )الماكریل االسباني المخطط (الكنعد

4-a-i المصید السنوي             
             المصید الشھري 

4-a-ii تكوین طول الشوكة             
4-a-iii ین ط��ول الش��وكة المص��ید والجھ��د وتك��و

 لمعدات الصید المستھدفة
  

          
4-b  المعلوم��ات ذات الص��لة بش��أن الماكری��ل

 االسباني المخطط (الكنعد)
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 سلطنة ُعمان ’5‘
 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004> 

                       صیدالروبیان بشباك البحر
2-a-i تواریخ البدء/االنتھاء   Y* Y* Y*        

2-a-ii عدد السفن حسب نوع وفئة الحجم   Y Y Y        

2-a-iii متوسط مدة الجر حسب نوع/فئة السفینة             

متوسط عدد شباك الج�ر ف�ي الی�وم حس�ب  
 نوع/فئة السفینة

            

مجم���وع ع���دد األی���ام ف���ي ع���رض البح���ر  
 /فئة السفینةحسب نوع

  
Y Y Y        

2-a-iv المصید من الروبیان   Y Y Y        
المص�ید م�ن الماكری�ل االس�باني المخط�ط  

 )(الكنعد
            

المص����ید م����ن س����رطان البح����ر الس����باح،  
والحب���������ار الق���������اعي، واإلمبراط���������ور، 

 والھامور، وأسماك القرش والراي

  
Y** Y** Y**        

        **Y** Y** Y   نفیات األخرىالمصید من الزع 
5-a تكوین أنواع الروبیان             

2-a-v كمیة المصید المرتجع             
2-a-vi  تك��وین أن��واع الص��ید العرض��ي والمص��ید

 المرتجع
            

2-b  المعلوم���ات المتعلق���ة بالح���د م���ن الص���ید
 العرضي والمصید المرتجع

            

 ** جزئیة ھناك تاریخ متاح * لیس    
                       الشباك الخیشومیة

3-a عدد األیام في عرض البحر   Y Y Y Y Y         ~1984 
             الجھود السنویة البدیلة 

3-b مجموع المصید   Y Y Y Y Y         ~1984 
المص�ید م�ن الماكری�ل االس�باني المخط�ط  

 )(الكنعد
  

Y Y Y Y Y 
        ~1984 

المص������ید م������ن أس������ماك اإلمبراط������ور،  
 والھامور، وأسماك القرش والراي

  
Y Y Y Y Y 

        ~1984 

             كمیة المصید المرتجع 
5-b تكوین أنواع المصید المرتجع             

              
                       فخاخ األسالك

3-a  البحرعدد األیام في عرض   Y Y Y Y Y         ~1984 
             الجھود السنویة البدیلة 

3-b مجموع المصید   Y Y Y Y Y         ~1984 
المص�ید م�ن الماكری�ل االس�باني المخط�ط  

 )(الكنعد
  

Y Y Y Y Y 
        ~1984 

المص������ید م������ن أس������ماك اإلمبراط������ور،  
 والھامور، وأسماك القرش والراي

  
Y Y Y Y Y 

        ~1984 

             كمیة المصید المرتجع 
5-b تكوین أنواع المصید المرتجع             
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                       الخطوط الصناریة
3-a عدد األیام في عرض البحر   Y Y Y Y Y         ~1984 

             الجھود السنویة البدیلة 
3-b مجموع المصید   Y Y Y Y Y         ~1984 

المص�ید م�ن الماكری�ل االس�باني المخط�ط  
 )(الكنعد

  
Y Y Y Y Y 

        ~1984 

المص������ید م������ن أس������ماك اإلمبراط������ور،  
 والھامور، وأسماك القرش والراي

  
Y Y Y Y Y 

        ~1984 

             كمیة المصید المرتجع 
5-b تكوین انواع المصید المرتجع             

              
                       )الماكریل االسباني المخطط (الكنعد

4-a-i المصید السنوي   Y Y Y        
        Y Y Y   المصید الشھري 

4-a-ii تكوین طول الشوكة             
4-a-iii  المص�ید، والجھ�د، وتك�وین ط�ول الش�وكة

 لمعدات الصید المستھدفة
  

          
4-b  المعلوم�������ات ذات الص��������لة بالماكری��������ل

 )االسباني المخطط (الكنعد
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 دولة قطر ’6‘
 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004> 
                 **  **  **  **  الشباك الخیشومیة

3-a عدد األیام في عرض البحر Y Y Y Y Y* Y* Y*      
      *Y Y Y Y Y* Y* Y الجھود السنویة البدیلة 

3-b مجموع المصید Y Y Y Y Y* Y* Y*      
المص��ید م��ن الماكری��ل االس��باني المخط��ط  

      *Y Y Y Y Y* Y* Y )(الكنعد

المص�������ید م�������ن أس�������ماك اإلمبراط�������ور،  
      *Y Y Y Y Y* Y* Y والھامور، وأسماك القرش والراي

             رتجعكمیة المصید الم 
5-b تكوین أنواع المصید المرتجع             

       * عینة في الخور والشمال    

 
** سمك الكنعد بمفرده الذي تستھدفھ المراكب الشراعیة والشباك الخیشومیة لآلخرین جنب�ا    

 إلى جنب مع الصید بخیوط الید وجمیع معدات الصید الخاصة بالزوارق الصغیرة
                   ***  ***  ***  اخ األسالكفخ

3-a عدد األیام في عرض البحر Y Y Y Y Y* Y* Y*       
      *Y Y Y Y Y* Y* Y الجھود السنویة البدیلة 

3-b مجموع المصید Y Y Y Y Y* Y* Y*      
المص��ید م��ن الماكری��ل االس��باني المخط��ط  

      *Y Y Y Y Y* Y* Y )(الكنعد

ص�������ید م�������ن أس�������ماك اإلمبراط�������ور، الم 
      *Y Y Y Y Y* Y* Y والھامور، وأسماك القرش والراي

             كمیة المصید المرتجع 
5-b تكوین أنواع المصید المرتجع             

       * عینة في الخور والشمال    
 *** جنبا إلى جنب مع كل معدات الصید الخاصة بالزوارق الصغیرة    
                   لخیوط الصناریةا

3-a عدد األیام في عرض البحر Y Y Y Y         
         Y Y Y Y الجھود السنویة البدیلة 

3-b مجموع المصید Y Y Y Y         
المص��ید م��ن الماكری��ل االس��باني المخط��ط  

 Y Y )(الكنعد
Y Y         

المص�������ید م�������ن أس�������ماك اإلمبراط�������ور،  
 Y Y أسماك القرش والرايوالھامور، و

Y Y         
             كمیة المصید المرتجع 

5-b تكوین أنواع المصید المرتجع             

 
 -جنبا إلى جنب مع الشباك الخیشومیة؛ والزوارق الص�غیرة  -المراكب الشراعیة   

  جمیع معدات الصید مجتمعة
                       الماكریل االسباني المخطط (الكنعد)

4-a-i المصید السنوي Y Y           
             المصید الشھري 

4-a-ii تكوین طول الشوكة             
4-a-iii  المص���ید والجھ���د وتك���وین ط���ول الش���وكة

 لمعدات الصید المستھدفة
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4-b  المعلوم��������ات ذات الص��������لة بالماكری��������ل
 )االسباني المخطط (الكنعد

  
          

  
 .2012الفترة من سبتمبر/أیلول إلى دیسمبر/كانون األول  2012تغطي البیانات المتعلقة بعام 
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 المملكة العربیة السعودیة ’7‘
 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004> 

                       صید الروبیان بشباك البحر
2-a-i دء/االنتھاءتواریخ الب   Y Y Y Y Y Y Y Y Y ~1991 

2-a-ii عدد السفن حسب النوع/فئة الحجم   Y Y Y Y* Y* Y* Y* Y* Y* ~1991 

2-a-iii  متوس���ط م���دة الج���ر حس���ب نوع/فئ���ة
 السفینة

  
          

متوس��ط ع��دد ش��باك الج��ر ف��ي الی��وم  
 حسب نوع/فئة السفینة

  
Y Y Y Y** Y** Y** Y** Y** Y** ~1991 

جموع عدد األیام في عرض البحر م 
 حسب نوع/فئة السفینة

  
Y Y Y Y Y Y Y Y Y ~1991 

2-a-iv المصید من الروبیان   Y Y Y Y Y Y Y Y Y ~1991 
المص�����ید م�����ن الروبی�����ان االس�����باني  

 المخطط
  

Y Y Y Y Y Y Y Y Y ~1991 

المصید م�ن س�رطان البح�ر الس�باح،  
والحب�����ار الق�����اعي، واإلمبراط�����ور، 

 امور، وأسماك القرش والرايوالھ

  
Y Y Y Y Y Y Y Y Y ~1991 

 Y Y Y Y Y Y Y Y Y ~1991   المصید من الزعنفیات األخرى 
5-a تكوین أنواع الروبیان   Y Y Y Y Y Y Y Y Y ~1991 

2-a-v كمیة المصید المرتجع             
2-a-vi  تك����وین أن����واع المص����ید العرض����ي

 والمصید المرتجع
  

          
2-b بالح�����د م�����ن  المعلوم�����ات المتعلق�����ة

 المصید العرضي والمصید المرتجع
  

          
    

                       الشباك الخیشومیة
3-a عدد األیام في عرض البحر   Y Y Y Y Y Y Y    

      Y Y Y Y Y   الجھود السنویة البدیلة 
3-b مجموع المصید   Y Y Y Y Y Y Y    

ص����ید م����ن الماكری����ل االس����باني الم 
 )المخطط (الكنعد

  
Y Y Y Y Y Y Y    

المص���ید م���ن أس���ماك اإلمبراط���ور،  
 والھامور، وأسماك القرش والراي

  
Y Y Y Y Y Y* Y*    

             كمیة المصید المرتجع 
5-b تكوین أنواع المصید المرتجع             

        
                       فخاخ األسالك

3-a عدد األیام في عرض البحر   Y Y Y Y Y Y Y Y Y ~1994 
 Y Y Y Y Y Y Y Y Y ~1994   الجھود السنویة البدیلة 

3-b مجموع المصید   Y Y Y Y Y Y Y Y Y ~1994 
المص����ید م����ن الماكری����ل االس����باني  

 )المخطط (الكنعد
  

Y Y Y Y Y Y Y Y Y ~1994 

ور، المص���ید م���ن أس���ماك اإلمبراط��� 
 والھامور، وأسماك القرش والراي

  
Y Y Y Y Y Y Y Y Y ~1994 

             كمیة المصید المرتجع 
5-b تكوین أنواع المصید المرتجع             
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                       الخیوط الصناریة

3-a عدد األیام في عرض البحر   Y Y Y Y Y Y Y    
      Y Y Y Y Y   البدیلة الجھود السنویة 

3-b مجموع المصید   Y Y Y Y Y Y Y    
المص����ید م����ن الماكری����ل االس����باني  

 )المخطط (الكنعد
  

Y Y Y Y Y Y Y    
المص���ید م���ن أس���ماك اإلمبراط���ور،  

 والھامور، وأسماك القرش والراي
  

Y Y Y Y Y Y* Y*    
             كمیة المصید المرتجع 

5-b واع المصید المرتجعتكوین أن             
        

                       )الماكریل االسباني المخطط (الكنعد
4-a-i المصید السنوي   Y Y Y Y       

       Y Y Y Y   المصید الشھري 
4-a-ii تكوین طول الشوكة             

4-a-iii  المص�����ید والجھ�����د وتك�����وین ط�����ول
 المستھدفة الشوكة لمعدات الصید

  
          

4-b  المعلوم�����ات ذات الص�����لة المتعلق�����ة
بالماكری�������ل االس�������باني المخط��������ط 

 )(الكنعد
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 2المرفق 
 

 RECOFI/6/2011/1التوصیة  موجز البیانات المقدمة بناء على
 

اإلقلیمی��ة محدثّ��ھ ف��ي االجتم��اع العاش��ر لجماع��ة العم��ل المعنی��ة ب��إدارة مص��اید األس��ماك التابع��ة للھیئ��ة 
 لمصاید األسماك، مع األخذ بعین االعتبار البیانات التي قدمھا العراق.

 
ان�ات المص�ید والمملك�ة العربی�ة الس�عودیة بی ،قدمت كل من البحرین، وإیران، وس�لطنة عم�ان، وقط�ر

وخ�الل ھ�ذه الجول�ة م�ن تق�دیم  المصنفة حسب معدات الصید وفئات السفن. 2013 و 2012والجھد لعامي 
-2004قاریر، قدم العراق معلومات عن األسطول والتشغیل استخدمت لتقدیر الجھود المبذولة للفت�رة الت

، بینما ُجمعت بیانات المصید لجمیع فئات السفن ومعداتھا. ولم تقدم سوى البح�رین وقط�ر بیان�ات 2013
ھ�ي الس�نة األول�ى (و 2014وقدم الع�راق بیان�ات ع�ام  .2015في جولة عام  2014عن المصید والجھد لعام 

وبالنس�بة للع�راق ك�ان ھ�ذا أول  .2016والوحیدة التي أبلغ بیانات بشأنھا) خالل جولة تقدیم البیانات لعام 
 .2016ولم یقدم سوى العراق وقطر بیانات في عام  .إبالغ باستخدام صیغة إكسیل

 
زیادة توضیح الثغرات  ویقترح إجراء استعراض لمدى التغطیة المتعلقة ببیانات كمیة المصید من أجل

ف��ي  ’مع�دات أخ��رى‘وباإلض�افة إل��ى ذل��ك، تم�ت إض��افة ص��ف  ف�ي البیان��ات داخ�ل التق��اریر القطری��ة.
لتحقی�ق  ’تك�وین المص�ید حس�ب مع�دات الص�ید‘و  ’تكوین المصید حسب فئة األسطول‘الجداول أدناه 

   التوازن في التركیبة الكلیة للمصید المبلغ عنھ لكل بلد.

المملكة العربیة  قطر ُعمان إیران لعراقا البحرین  
   السعودیة

  التغطیة حسب كمیة المصید [الحد األدنى من البیانات المطلوبة في التقاریر/[قاعدة بیانات المصید الخاصة بالھیئة]
  %92 %132 %99 %54 %38 %100 مجموع المصید

  n.a. 85% %97 %89 %100 %100 الروبیان 
  %67 %126 %105 %93 - %100 أسماك الكنعد 
  %119 %121 %84 %82 - %100 أسماك الھامور 
  %122 %366 %327 %76 - %100 أسماك اإلمبراطور 

  تكوین المصید المبلغ عنھ حسب فئة األسطول

     %0.05 %90  زوارق صلب 
  %65 %82 %10 %41 %10 %35 مراكب شراعیة 
  %35 %18 %83 %34  %62 زوارق سریعة 

    %7 %24.95  %3 فئات أخرى
  %100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

  تكوین المصید المبلغ عنھ حسب معدات الصید

صید الروبیان بشباك  
 الجر

29% 17% 6% 0%  27% 
 

  %22 %22 %46 %62 %83 %14 الشباك الخیشومیة 
  %36 %59 %6 %3  %40 فخاخ األسالك

  %15  %24 %4  %4 الخیوط الصناریة
   %19 %23   %13 معدات أخرى 

  %100 %100 %99 %75 %100 %100 المجموع

  تقسیم األنواع: عدد األنواع المبلغ عنھا( تقریر المصید على مستوى األنواع)
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  (%86) 10 (%100) 4 (%100) 4 %0 %0 *(%19) 2 أسماك الھامور 
  (%78) 4 (% 100) 3 (%32) 4 %0 %0 (%100)4 أسماك اإلمبراطور 
        
 

و  .Scomberomorus spp., Epinephelus sppت��م تعری��ف أس��ماك الھ��امور وأس��ماك اإلمبراط��ور عل��ى أنھ��ا 
Lethrinus spp .على التوالي 

ھ��و الھ��امور   Epinephelus spp ف��ي المائ��ة م��ن المص��ید المبل��غ عن��ھ ف��ي إط��ار 98* أبلغ��ت البح��رین أن 
 .(Epinephelus coioides) البرتقالي المرقط
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 3المرفق 

 
 قائمة األنواع التي تحظى باألولویة وتدعم مصاید األسماك المرجعیة الرئیسیة

 في منطقة الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك
 (بالصیغة المنقحة في الدورة الثامنة للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك)

 

 في المنظمة االسم

ترمیز نظام 
المعلومات 

بعلوم  الخاصة
األحیاء المائیة 

 العلمي االسم الشائع االسم األسماكومصاید 

Green Tiger Prawn TIP Green Tiger Prawn Penaeus semisulcatus 
Blue swimming crabs SCD Blue swimming crab Portunus pelagicus 
Pharaoh cuttlefish IAH Cuttlefish Sepia pharaonis 
Stolephorus anchovies STO Anchovies Stolephorus spp. 
Indian oil sardine IOS Indian oil sardine Sardinella longiceps 
Bludger NGY Jacks Carangoide gymnostethus 
Golden trevally GLT Golden trevally Gnathanodon speciosus 
Indian mackerel RAG Indian mackerel Rastrelliger Kanagurta 
Snubnose emperor LBW Orange finned emperor Lethrinus borbonicus 
Pink ear emperor LTS Redspot emperor Lethrinus lentjan 
Spangled emperor LHN Spangled emperor Lethrinus nebulosus 
Coral hind CFI Coral grouper/Bluespotted grouper Cephalopholis miniata 
Orange-spotted grouper ENI Orange-spotted grouper Epinephelus coioides 
White-spotted spinefoot SCN Rabbitfish Siganus canaliculatus 
Narrow-barred Spanish 
mackerel 

COM King mackerel/Narrow-barred 
Spanish mackerel 

Scomberomorus 
commerson 

Longtail tuna LOT Longtail tuna Thunnus tonggol 
Kawakawa KAW Kawakawa Euthynnus affinis 
Requiem sharks nei RSK Sharks Carcharhinidae 

 
 

 5العمل الحالي بشأن األنواع ذات األولویة بالنسبة للھیئة اإلقلیمیة لمصاید األس�ماك مت�اح ف�ي المرف�ق 
ل المعنی�ة ب�إدارة مص�اید األس�ماك التابع�ة للھیئ�ة (الدوح�ة، دول�ة لتقریر االجتماع العاشر لجماعة العم�

  /e.pdf6948i-/a3http://www.fao.org )؛2016دیسمبر/كانون األول  8-6قطر، 

http://www.fao.org/3/a-i6948e.pdf
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  4المرفق 
 جغرافیة جدیدةمعاییر الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك: اإلنشاء المقترح لتقسیمات 

 
مجموع��ة  الس�جل الت��اریخي بش��أن "الطل��ب المق�دم م��ن أمان��ة الھیئ��ة اإلقلیمی�ة لمص��اید األس��ماك إل��ى

بمص��اید األس��ماك م��ن أج��ل اإلق��رار الرس��مي للتقس��یم  العم��ل المعنی��ة بتنس��یق اإلحص��اءات الخاص��ة
 "2-3-51 و 1-3-51إلى تقسیمین  3-51المقترح للمنطقة الفرعیة لمنظمة األغذیة والزراعة 

 
لوثیق�ة ل 3ن�ص المرف�ق  )،2012في االجتماع السادس لجماعة العمل المعنیة بمصاید األسماك (الدوحة، 

RECOFI:WGFM6/2012/8 (FIRMS) ما یلي: على 
 

لموارد البحریة وموارد مصاید األسماك في المنطق�ة اإلقلیمی�ة ل اإلحالة المرجعیة السلیمةمن أجل  <<
، وبص��فة خاص��ة للتمیی��ز ب��ین مص��اید طق��ة الھیئ��ة اإلقلیمی��ة لمص��اید األس��ماكف��ي منلمص��اید األس��ماك 

وافق�ت ة في الجزء الجن�وبي الغرب�ي م�ن بح�ر الع�رب، مستغلة في بحر عمان وتلك المستغلاألسماك ال
جماعة العمل المعنیة بإدارة مصاید األسماك التابعة للھیئة في اجتماعھا الخ�امس (طھ�ران، جمھوری�ة 

الفرعی�ة اإلحص�ائیة ة طق�م المنیتقس�ض�رورة ) عل�ى 2011تش�رین األول /أكتوبر 12-9 ،میةاإلسالإیران 
  "بحر العرب الغربي" إلى قسمین:وھي  3-51 للمنظمة

 
 : بحر عمان،51-3-1 - 
 : بحر العرب (الجنوب الغربي)51-3-2 - 
 

الح�دود ب�ین  فاتمواص�وتحقق االجتماع الس�ادس لجماع�ة العم�ل المعنی�ة ب�إدارة مص�اید األس�ماك م�ن 
 ):1ویحدد الخط الفاصل على النحو التالي (انظر الشكل  .القسمین الجدیدین

 
)، 50E 59ش�رقا ( 50 59وخ�ط الط�ول ) 26N 22ش�ماال ( N 26 22 خط أفق�ي یم�ر عب�ر نقط�ة خ�ط الع�رض“

ب، حد الحدود الس�احلیة ب�ین بح�ر عم�ان وبح�ر الع�ر )Rasol – Had( ھاد -الذي یحدد في منطقة الرسول
 ”4-51و 3-51ویمتد شرقا إلى الحد الرأسي للمنطقتین الفرعیتین للمنظمة 
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  2-3-61 و 1-3-51القسمین الجدیدین  الحدود المقترحة بین 1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واستعرضت جماعة العم�ل المعنی�ة ب�إدارة مص�اید األس�ماك ف�ي اجتماعھ�ا الس�ادس (نوفمبر/تش�رین 
 :ألة في التقریر التالي) المس2012الثاني 

 
-3-51(بحر عم�ان) و 1-3-51استعراض الحدود اإلحصائیة المقترحة بین القسمین المرشحین الجدیدین 

أقرت جماعة العم�ل المعنی�ة ب�إدارة مص�اید األس�ماك ف�ي اجتماعھ�ا  –(بحر العرب (جنوب غرب))  2
ران اإلس��المیة وُعم��ان لمعالج��ة بالتش��اور الوثی��ق ب��ین جمھوری��ة إی�� الس��ادس ب��أن ھ��ذا االقت��راح ُوض��ع

 رصد موارد مصاید األسماك من أج�ل تعی�ین مرج�ع جغراف�ي متمی�ز لمص�اید األس�ماكمتطلبات نظام 
وأبل��غ أم��ین فری��ق العم��ل المعن��ي بتنس��یق اإلحص��اءات  .المس��تغلة ف��ي بح��ر عم��ان وف��ي بح��ر الع��رب

د األسماك لدیھا القدرة عل�ى إج�راء الخاصة بمصاید األسماك مندوبي الھیئة بأن الھیئة اإلقلیمیة لمصای
ھذه التعدیالت، وأن الحدود اإلحصائیة المقترحة ینبغي أن تتیح أیضا اإلبالغ المتس�ق ع�ن إحص�اءات 
مصاید األسماك وفقا للقسمین المنشأین حدیثا. وینبغي أیضا اس�تعراض األس�ماء المقترح�ة بعنای�ة قب�ل 

إی�ران اإلس�المیة من جمھوری�ة كال مصاید األسماك بأن  إقرارھا. وأفادت جماعة العمل المعنیة بإدارة
المشاركون في االجتم�اع  واقترح ذلك للھیئة.وتؤكدان المسألة فیما یتعلق بھذه وُعمان ستتشاوران معا 

الس��ادس لجماع��ة العم��ل المعنی��ة ب��إدارة مص��اید األس��ماك أن تتخ��ذ الھیئ��ة ق��رارا رس��میا ف��ي اجتماعھ��ا 
 .المقبل

 
 :) المسألة في التقریر التالي2013ع السابع للھیئة (مایو/أیار واستعرض االجتما

 
، ارت��أت الھیئ��ة أن م��ن الض��روري 3-51بالتص��نیف الفرع��ي المقت��رح للمنطق��ة الفرعی��ة فیم��ا یتعل��ق 

األعض�اء ف�ي غی�ر ، بم�ا ف�ي ذل�ك البل�دان بھ�ذا التع�دیلالبلدان الت�ي س�تتأثر جمیع مواصلة التشاور مع 
إرجاء القرار. وأوصت الھیئ�ة جماع�ة على ، ووافقت التزامھااید األسماك، وتقییم اإلقلیمیة لمصالھیئة 

مش��اورات، خاص��ة م��ع البل��دان  8العم��ل المعنی��ة ب��إدارة مص��اید األس��ماك بمواص��لة المناقش��ة وعق��د 
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المجاورة والمنظمات ذات الصلة، وطرح المقترح النھائي في ال�دورة الثامن�ة للھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید 
 .اكاألسم

 
ول��م یُتخ��ذ أي إج��راء الح��ق حت��ى االجتم��اع العاش��ر لجماع��ة العم��ل المعنی��ة ب��إدارة مص��اید األس��ماك 

 )2016 (دیسمبر/كانون األول
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 5المرفق 
 

 الحالة العامة والمسائل المعلق�ة: تربی�ة األحی�اء المائی�ة (توص�یة الھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك
RECOFI/8/2015/1( 

 
على النحو المنصوص علیھ في اتفاق عضویة منظمة األغذیة والزراعة، یتعین  كمسألة مبدأ، - 1

على الھیئات المختصة لجمیع الدول األعضاء، ومنھا تلك في منطقة الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك، 
أن ترد على استبیانات البیانات اإلحصائیة التي ترسل سنویا باإلبالغ عن بیاناتھا القطریة عن مصاید 

 األسماك وتربیة األحیاء المائیة إلى إدارة مصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة في المنظمة.
 
وتقدِّر إدارة مصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة في المنظمة الجھود التي تب�ذلھا جمھوری�ة  - 2

التزامھ�ا ف�ي اإلب�الغ إیران اإلسالمیة والعراق وعمان وقط�ر والمملك�ة العربی�ة الس�عودیة ف�ي الوف�اء ب
ع��ن البیان��ات إل��ى المنظم��ة، وتتوق��ع اس��تمرار ھ��ذه الجھ��ود. وف��ي الوق��ت نفس��ھ، ت��دعو منظم��ة األغذی��ة 
والزراعة الھیئات المختصة في البحرین والكوی�ت واإلم�ارات العربی�ة المتح�دة إل�ى اس�تئناف إبالغھ�ا 

یاء المائیة، ال�ذي توق�ف أو تعط�ل ف�ي عن بیاناتھا الوطنیة بشأن مصاید األسماك الطبیعیة وتربیة األح
 ). 1الماضي القریب (الجدول 

 
وف��ي م��ا یتعل��ق بتربی��ة األحی��اء المائی��ة، ف��إن نط��اق تغطی��ة بیان��ات االس��تبیان ال��ذي تس��تخدمھ  - 3

المنظم��ة حالی��ا یمك��ن أن تعتب��ر "الح��د األدن��ى م��ن البیان��ات المطل��وب جمعھ��ا واإلب��الغ عنھ��ا" عل��ى 
) كمی�ة اإلنت�اج 1لي. وتغطي االس�تبیانات ع�ن بیان�ات تربی�ة األحی�اء المائی�ة (المستویین القطري والدو

خ��ارج الم��زارع وس��عر أول بی��ع بالعمل��ة المحلی��ة لألن��واع المس��تزرعة حس��ب بیئ��ة التربی��ة وحس��ب 
) إنتاج الزریعة من مفرخ�ات تربی�ة األحی�اء المائی�ة والحض�انات حس�ب 2( نظام/طریقة االستزراع؛ و

) مساحات المیاه السطحیة ووحدات األن�واع الرئیس�یة لمراف�ق 3( ستخدام المقرر؛ واألنواع وحسب اال
 اإلنتاج.

 
 الحد األدن�ى م�ن البیان�ات ع�ن تربی�ة األحی�اء المائی�ة المطل�وب اإلب�الغ عنھ�اویتعین مراجعة  - 4

ا إلى مجموعة ، وتنقیحھا بعنایة، وترجمتھ2016التي اعتمدتھا الھیئة اإلقلیمیة لمصاید األسماك في عام 
عملیة م�ن اس�تبیانات الحص�ول عل�ى بیان�ات لتنفی�ذھا حس�ب األولوی�ة واإلمكانی�ة العملی�ة، م�ع مراع�اة 

زدواجی��ة، واالتس��اق م��ع المع��اییر الأیض��ا اس��تبیانات المنظم��ة الحالی��ة للحص��ول عل��ى بیان��ات لتف��ادي ا
 اإلحصائیة الدولیة الراسخة.

 
دن�ى م�ن البیان�ات ع�ن تربی�ة األحی�اء المائی�ة المطل�وب الح�د األومن بین الفئات الثالث ضمن  - 5

الت�ي اعتم�دتھا الھیئ�ة اإلقلیمی�ة لمص�اید األس�ماك، ف�إن أكث�ر البیان�ات الت�ي یتع�ین جمعھ�ا  اإلبالغ عنھا
م�ا  مش�مولة بالفع�ل باس�تبیانات منظم�ة األغذی�ة والزراع�ة، إحصاءات اإلنت�اجواإلبالغ عنھا تحت فئة 

. وف�ي م�ا یل�ي تربیة األحیاء المائیة القائمة عل�ى الص�ید الطبیع�يو االستزراعنظام عدا المدخالت عن 
 آراء فرع اإلحصاءات والمعلومات بشأن ھذین االستثنائیین.

 
یش��یر نظ��ام االس��تزراع، المقت��رن بوص��ف إض��افي (الواس��ع االنتش��ار، والكثی��ف، وش��بھ  • 

یات م��دخالت الم��واد الكثی��ف) إل��ى كثاف��ة نظ��ام اس��تزراع األحی��اء المائی��ة حس��ب مس��تو
والمدخالت اإلداریة ودرجة تعقید التكنولوجیات بما فیھ�ا المع�دات والمراف�ق. وألغ�راض 
إحصاءات تربیة األحیاء المائیة على نطاق العالم، نادرا ما یقاس مستوى االنتش�ار ول�یس 
 ثمة تحدید لمعیار دولي متفق علیھ على نطاق واسع. وم�ا ل�م تواف�ق البل�دان األعض�اء ف�ي
الھیئة وتتفق على تعریف لكثافة نظم استزراع األحیاء المائیة المستخدم في منطقة الھیئة، 

 فینبغي أن یعامل ھذا على أنھ مجال ذو أولویة منخفضة لجمع البیانات.
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لتفادي االلتباس وتعقید األمور، ینبغي تعریف مدخالت تربیة األحیاء المائیة القائم�ة عل�ى  • 
 أنھا زریعة بریة.الصید الطبیعي على 

 
مراك�ز وتغطي استبیانات المنظمة بالفعل بصفة جزئیة البیان�ات الت�ي یتع�ین جمعھ�ا تح�ت فئ�ة  - 6

تجمع البیانات بصورة أقل تواترا من خالل اإلحصاء. ومن أجل المقارنات الدولی�ة،  . وغالبا مااإلنتاج
عری��ف لھ��ا، وذل��ك باإلض��افة إل��ى ووض��ع ت ”حی��ازات إنت��اج األحی��اء المائی��ة“ یتع��ین اس��تحداث عب��ارة 

العمل المتوقع لتحدید بعض تدابیر جمع البیانات وترجمتھا إلى استبیانات قابلة للتطبیق لجم�ع البیان�ات 
 الستخدامھا.

 
 ،الس�وقوالبیانات التي توصي الھیئة بجمعھا واإلبالغ عنھا على المستوى القطري تحت فئة  - 7

حیاء المائیة. وتلزم جھود مشتركة ب�ین اإلدارات للحص�ول عل�ى یبدو إنھا خارج نطاق قطاع تربیة األ
بیان���ات إحص���ائیة م���ن قبی���ل إنت���اج األع���الف (الص���ناعة و/أو التج���ارة) والتج���ارة الدولی���ة (التج���ارة 

م�ن المس�تحیل التفرق�ة ب�ین  ىوالجمارك). وبالنسبة لبیانات التجارة، فمن الصعب ف�ي المعت�اد ب�ل وحت�
ة األحیاء المائیة لو أن المنتج�ات المتج�ر بھ�ا ج�اءت م�ن مص�دري اإلنت�اج. المنتجات من الصید وتربی

 ولذلك ینبغي إعطاء أولویة دنیا لجمع البیانات تحت فئة السوق. 
 
وستدرس جماعة العم�ل المعنی�ة بتربی�ة األحی�اء المائی�ة المس�ائل المدرج�ة أع�اله، وت�نقح تبع�ا  - 8

 ربیة األحیاء المائیة المطلوب اإلبالغ عنھا. من البیانات المتعلقة بت األدنىلذلك الحد 
 

الكمی�ة ف�ي منطق�ة  - : قاعدة بیان�ات المنظم�ة العالمی�ة ع�ن إنت�اج األحی�اء المائی�ة المس�تزرعة1الجدول 
  )2015-2000الھیئة الدولیة لمصاید األسماك حسب البلد (

 الوحدة: باألطنان بالوزن الحي

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

جمھوری���������������ة  
إی�������������������������ران 

 اإلسالمیة

40 550 62 550 76 817 91 714 104 330 111 761 129 468 158 549 154 726 179 552 220034 247 262 296 514 325 325 320 174 346 118 

العربیة المملكة 
 السعودیة

6 004 8 218 6 744 11 824 11 172 14 375 15 586 18 410 22 340 26 442 26 374 16 076 12 737 9 266 23 880 30 000 

 803 24 625 26 060 14 040 25 290 16 320 20 732 18 246 19 810 15 867 14 941 17 947 13 000 2 000 2 000 2 745 1 العراق

اإلم���������������ارات 
العربی���������������������ة 

 المتحدة

 790 788 780 420 415 198 130 343 1 644 610 590 570 300 2 صفر صفر صفر

 262 297 303 309 319 310 272 291 348 568 327 375 366 195 195 376 الكویت

 170 282 353 168 157 127 118 121 96 114 218 515 352 صفر صفر صفر ُعمان

 10 56 56 36 36 36 36 36 36 36 11 صفر صفر صفر 1 صفر قطر

 6 6 0 2 3 3 2 2 1 2 3 8 4 3 صفر 12 البحرین

 159 402 108 372 143 350 226 335 558 280 402 267 284 225 105 198 894 193 251 161 226 145 917 130 560 108 759 85 964 72 687 48 المجموع

 
 في غیاب تقریر عن البیانات القطریة.” تقدیرات منظمة األغذیة والزراعة“األرقام المكتوبة باألحمر تشیر إلى  * 
 

  6لمرفق ا
 

 معلومات أساسیة عن إطار أھداف التنمیة المستدامة
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للتنمی���ة  2030دول���ة عض���وا ف���ي األم���م المتح���دة خط���ة  193، اعتم���دت 2015ف���ي أیلول/س���بتمبر  - 1
مقص�دا. وتُل�ِزم الخط�ة المجتم�ع ال�دولي بإنھ�اء  169ھ�دفا للتنمی�ة المس�تدامة و 17الت�ي تض�م  -المستدامة

نمیة المستدامة في األبعاد الثالثة جمیعھا (االجتماعی�ة واالقتص�ادیة والبیئی�ة) الفقر والجوع وتحقیق الت
). وأھداف التنمیة المستدامة ھي أول َدفَعة للتنمیة العالمیة 2030-2016القادمة ( 15على مدى السنوات الـ 

إطار زمن�ي،  في التاریخ تقودھا الدول األعضاء، وتحدد أھدافا محددة للبلدان تقوم بتلبیتھا في غضون
 مع رصد اإلنجازات دوریا لقیاس التقدم المحرز. 

 
مك�رس للتف�اعالت البش�ریة  ’الحیاة تحت الم�اء‘من أھداف التنمیة المستدامة وھو  14والھدف  - 2

ف�ي حف�ظ المحیط�ات والبح�ار والم�وارد البحری�ة، واس�تخدامھا عل�ى  14مع المحیطات. ویتمثل الھ�دف 
المس��تدامة. ویش��مل نطاق��ا م��ن المس��ائل ف��ي مج��ال الحف��ظ واالس��تخدام  نح��و مس��تدام لتحقی��ق التنمی��ة

تضم سبعة مقاصد وثالثة سبل للتنفی�ذ لالس�تجابة للحاج�ة الملح�ة لتحقی�ق تغیی�ر تح�ولي نح�و المستدام، 
نظ�یم الص�ید عل�ى: ت ”إدارة مصاید األس�ماك وقیمتھ�ا“ممارسات أكثر استدامة. وینص المقصد الرابع 

الم��نظم  المبل��غ عن��ھ وغی��ر ھ��اء الص��ید المف��رط والص��ید غی��ر الق��انوني وغی��رعل��ى نح��و فع��ال، وإن
وممارسات الصید المدمرة، وتنفیذ خطط إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة األرصدة الس�مكیة إل�ى 

كانت علیھ في أقرب وقت ممكن، لتصل على األقل إلى المستویات التي یمكن أن تتیح إنتاج أقصى  ما
 .2020 تحدده خصائصھا البیولوجیة، بحلول عام وفقا لما غلة مستدامة

 
وتحت كل مقصد، ُح�ددت مؤش�رات منتق�اة لرص�د التق�دم المح�رز نح�و تنفی�ذ األھ�داف. ووفق�ا  - 3

لمبدأ الملكیة الوطنیة، فإن البلدان ھي المسؤولة أساسا عن جمع البیانات. وم�ع ذل�ك، ف�یمكن للوك�االت 
الل تعزیز القدرات الوطنی�ة وض�مان قابلی�ة البیان�ات للمقارن�ة والتجمی�ع الدولیة أن تقدم مساعدة من خ

عل��ى المس��تویات اإلقلیمی��ة الفرعی��ة واإلقلیمی��ة والعالمی��ة. والمتع��ارف علی��ھ ھ��و أن منظم��ة األغذی��ة 
والزراعة تؤدي دورا عالمیا أساس�یا ف�ي تط�ویر ط�رق ومع�اییر إحص�اءات الزراع�ة واألغذی�ة، وف�ي 

یمك��ن أن تس��اعد البل��دان ف��ي مواجھ��ة تح��دیات الرص��د الجدی��دة. وأُقت��رح أن تك��ون  تق��دیم مس��اعدة فنی��ة
األساس��یة لألغذی��ة  ألھ��داف التنمی��ة المس��تدامة 21للمؤش��رات ال��ـ  )4(منظم��ة األغذی��ة الزراع��ة الودی��ع

والزراعة، أي أن تعمل كمیسر لمساعدة البلدان في تقدیم تقاریرھا وتعزیز بیئات مؤسس�یة وسیاس�اتیة 
 ومتسقة. قویة

 
نس��بة األرص��دة “ 1-4-14وكج��زء م��ن دورھ��ا كوكال��ة ودیع��ة لمؤش��ر ھ��دف التنمی��ة المس��تدامة  - 4

، تض��ع منظم��ة األغذی��ة والزراع��ة خط��ة لبن��اء ق��درات ال��دول ”الس��مكیة ض��من المس��تویات المس��تدامة
ة دوری�ة األعضاء فیھا بھدف تمكینھا من اإلبالغ عن مؤش�راتھا. وتق�وم المنظم�ة حالی�ا ب�اإلبالغ بص�ف

ع�ن عن حالة األرصدة السمكیة على المستوى الع�المي كج�زء م�ن منش�ورھا ال�ذي یص�در ك�ل س�نتین 
حالة الموارد السمكیة وتربی�ة األحی�اء المائی�ة. ویتع�ین تكیی�ف ھ�ذا المؤش�ر الع�المي المس�توى لیص�بح 

وك�ة للبل�دان وتبل�غ مؤشرا یمتثل للخطوط التوجیھیة للشعبة اإلحصائیة لألمم المتحدة، أي أن تكون ممل
عنھا البلدان. ویتعین لھذا التكییف أن یبنى على القوانین واالتفاقات الدولیة القائمة، ومنھا اتفاقیة األم�م 

المسؤولیة الوطنیة عن الموارد السمكیة داخل المن�اطق االقتص�ادیة ، و1982المتحدة لقانون البحار لعام 
 منظمات والترتیبات اإلقلیمیة إلدارة مصاید األسماك.والترتیبات المتفق علیھا داخل ال ،الخالصة

 
وتتضمن خطة المنظمة العامة لبناء القدرات تحدید مجموعة منتقاة م�ن ط�رق تقی�یم األرص�دة  - 5

الواجب�ة التطبی��ق ف��ي ح��االت مح��دودة للبیان��ات، وعق��د حلق��ة عم��ل عالمی��ة یج��ري فیھ��ا اس��تعراض م��ن 
می�ین م�ن أج�ل إقرارھ�ا، ویج�ري فیھ�ا ت�دریب ھ�ؤالء الخب�راء الزمالء لھذه الطرق على ید خبراء إقلی

كمدربین، واستخدام نظم رصد الص�ید والم�وارد الس�مكیة كوس�یلة لتیس�یر جم�ع البیان�ات الوطنی�ة ع�ن 
 .1-4-14مؤشر ھدف التنمیة المستدامة 

__________ 

لإلطالع على المزید بشأن دور منظمة األغذی�ة   i6919e.pdf-http://www.fao.org/3/aنظر ا )4( 
 والزراعة كوكالة ودیعة.

http://www.fao.org/3/a-i6919e.pdf
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