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التقدم المحرز في تنفيذ مدونة السلوك للصيد الرشيد وخطط العمل 
 الدولية 
 ذات الصلة

 
 

 موجز
تلخِّص هذه الوثيقة األنشطة التي اضطلعت بها منظمة األغذية والزراعة لتيسير تنفيذ مدونة 

، وُخطط العمل الدولية 1995للصيد الرشيد التي وضعتها منظمة األغذية والزراعة في سنة السلوك 
وهذا هو رابع تقرير ُيعد من أجل لجنة . األربع واالستراتيجية التي تم التوصل إليها في إطارها

 أحرزه وتقدم الوثيقة أيضا إفادة عن التقدم الذي. مصايد األسماك التابعة لمنظمة األغذية والزراعة
أعضاء منظمة األغذية والزراعة، والهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك، والمنظمات غير 

وعالوة على ذلك، ُتحدد الوثيقة أنشطة . الحكومية، فيما يتعلق بتنفيذ المدونة والتشجيع على تنفيذها
أن المدونة من برنامج مدونة األسماك وتناقش المسائل المتعلقة بتواتر عمليات الرصد واإلبالغ بش

ويتناول القسم قبل األخير من الوثيقة المعلومات المتعلقة . جانب منظمة األغذية والزراعة
أما .  بشأن األرصدة السمكية1995بصندوق الجزء السابع الُمنشأ بموجب اتفاق األمم المتحدة لعام 

 .القسم األخير فهو يتضمن التدابير المقترح اتخاذها من جانب اللجنة
 

 دمةمق 
 
ادة  - 1 يد 4إن الم لوك للصيد الرش ة الس ن مدون ة( م ة ) المدون ة األغذي الصادرة عن منظم

ة والزراعة               1995والزراعة في سنة     ة األغذي دم منظم ، تنص في جملة أمور، على أن تق
ة                ذ المدون ة عن تنفي ة للمنظم ة مصايد األسماك التابع ر هو    . تقريرا إلى لجن ذا التقري وه

. ا القبيل ُتعّده منظمة األغذية والزراعة من أجل لجنة مصايد األسماك  رابع تقرير من هذ   
ة،   ة والزراع ة األغذي ة منظم ن أمان ة م ر مقّدم ذا التقري ي ه واردة ف ات ال والمعلوم

ة         د جرت    . وأعضائها، والهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك، والمنظمات غير الحكومي وق
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اس    ى أس ا عل ات وتحليله ب المعلوم ة تبوي دمتها   عملي ي ق ذاتي الت دير ال تبيانات التق  اس
 .منظمة األغذية والزراعة

 
تبيان من        - 2 ى االس ة     49وألغراض هذا التقرير وردت ردود عل  عضوا من أعضاء منظم

ورود ردود من       )  في المائة من أعضاء المنظمة     27أي   ()1(األغذية والزراعة  ة ب بالمقارن
ام       . )2()ن األعضاء  في المائة م   57أي   (2003 أعضاء في سنة     105 ذه األرق ويتضح من ه

تبيان من سبع          .  في المائة في اإلبالغ    53حدوث انخفاض بنسبة     ى االس ووردت ردود عل
ات التي         52أي   ()3(عشرة هيئة من الهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك        في المائة من الهيئ

ورود ردود من       ) أرسلت المنظمة االستبيانات إليها    ات        هيئ  19بالمقارنة ب ك الهيئ ة من تل
نة  ي س ة  . 2003ف ر حكومي ات غي ع منظم ن أرب ارير م ك، وردت تق ى ذل الوة عل  )4(وع

ة في سنة            ألغراض هذا التقرير بالمقارنة بورود تقارير من خمس منظمات غير حكومي
2003. 

 
 التدابير الواجب اتخاذها من ِقَبل منظمة األغذية والزراعة لتشجيع تنفيذ المدونة

 
ة            تؤيِّد - 3  منظمة األغذية والزراعة تنفيذ المدونة تنفيذا آامال وفعاال ويحتل هذا النشاط مرتب

ومنذ آخر   . عالية في برنامج العمل الخاص بمصايد األسماك، بحيث يشمل جميع جوانبه          
ة        طة المكّرس ن األنش دد م ماك بع ايد األس لحة مص ة اضطلعت مص ن المدون ر ع تقري

ة   ذ المدون و تنفي ة نح د. الموجه راء     وق اورات خب د مش ية عق طة الرئيس منت األنش  تض
الغ    انوني دون إب ر الق ماك غي ة، وصيد األس أن السجالت المفتوح ة بش اورات فني ومش
ط       أن ُخط ة بش به اإلقليمي ة وش ل القطري ات العم اطيل؛ وحلق درة األس يم، وق ودون تنظ

دمج    رص الم ديث الق ات وتح ة؛ وتنقيح ل الدولي ط (العم راءة فق رة ق ن ال) ذاآ ة؛ ع مدون
ة                      ة بسيطة بشأن مصايد األسماك الداخلي ة بلغ ة المكتوب ة الفني وصيغ الخطوط التوجيهي
ام            ج النظ اع نه أن اتب ة بش ة فني وط توجيهي ر خط ة؛ ونش اء المائي ة األحي ة تربي وتنمي
ة             اإليكولوجي فيما يتعلق بمصايد األسماك، ونشر استراتيجية تحسين المعلومات عن حال

 ).االستراتيجية(تجاهاتها المصايد الطبيعية وا
 
نة  - 4 ي س ماك، 2004وف ة مصايد األس دورة الخامسة والعشرين للجن ى طلب ال اء عل ، وبن

ور،            ة أم ة والزراعة سعت، في جمل ة األغذي ر منظم ُعقدت ثالث مشاورات فنية في مق
 :وآانت هذه االجتماعات هي. إلى زيادة تعزيز تنفيذ المدونة

                                                      
 من بوليفيا وشيلي وجمهورية الكونغو وهايتي وهندوراس 2004نوفمبر / تشرين الثاني1وردت أيضا ردود بعد   )1(

إال أن هذه الردود آانت متأخرة للغاية بحيث . نمار والمملكة العربية السعودية وفنزويالوآيسلندا وآينيا ولبنان وليتوانيا وميا
 .تعّذر إدراجها في التحليل الوارد في هذه الوثيقة

لالطالع على تحليل إحصائي للردود انظر التحليل اإلحصائي اإلقليمي للردود الواردة من أعضاء منظمة األغذية   )2(
 .وُتتاح هذه الوثيقة في هذه الدورة.  بشأن مدونة السلوك للصيد الرشيد2004ن سنة والزراعة على استبيا

هيئة مصايد أسماك آسيا والمحيط الهادئ، وهيئة حفظ الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي، والهيئة الدولية لحفظ   )3(
ايد األسماك الداخلية في أمريكا الالتينية، التونة زرقاء الزعانف، ولجنة مصايد أسماك شرق وسط األطلسي، وهيئة مص

ووآالة مصايد أسماك منتدى جنوب المحيط الهادئ، والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، وهيئة التونة االستوائية 
ة مصايد في البلدان األمريكية، والهيئة الدولية لحفظ التونة في األطلسي، ومنظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا، ومنظم

أسماك شمال غرب األطلسي، ومنظمة حفظ أسماك السلمون في شمال األطلسي، وهيئة مصايد األسماك النهرية السرء في 
شمال شرق األطلسي، والهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك، وأمانة جماعة المحيط الهادئ، وهيئة مصايد أسماك غرب وسط 

 .األطلسي
د األسماك، والتجّمع الدولي لدعم العاملين في مصايد األسماك، ومجلس اإلدارة البحرية، المجلس الدولي لتنمية مصاي  )4(

 .ومنظمة تشجيع صيد أسماك التونة الرشيد
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ت  •  ة الس اورة الفني ل     المش ة العم ل لخط ذ الكام جيع التنفي رز وتش دم المح عراض التق

ه    ه والقضاء علي يم وردع الغ ودون تنظ انوني دون إب ر الق ع الصيد غي ة لمن الدولي
ران             دت في حزي ه   /وخطة العمل الدولية إلدارة طاقات الصيد، التي ُعق . )5(2004يوني

ع  وقد اقترحت المشاورة عددا من التدابير لتشجيع زيادة تنفيذ خ          طة العمل الدولية لمن
ه وخطة العمل  يم وردعه والقضاء علي الغ ودون تنظ انوني دون إب ر الق الصيد غي

ات الصيد ة إلدارة طاق ن  . الدولي ة م ا مجموع ام أعماله ي خت اورة ف دت المش واعتم
الغ ودون         انوني دون إب ر الق يد غي ى الص ا عل زا قوي ز ترآي ي ترآِّ يات الت التوص

 .ات في المرفق هاء لتقرير االجتماعوترد تلك التوصي. تنظيم
 
 

دت في                 •  المشاورة الفنية بشأن استخدام اإلعانات في قطاع مصايد األسماك، التي ُعق
ران ه /حزي وز-يوني ه / تم ة  . )6(2004يولي أن تواصل منظم اورة ب د أوصت المش وق

ماك     ايد األس ات مص ة بإعان ائل المتعلق أن المس ا بش ة أعماله ة والزراع . األغذي
ل                    وخُل ل، أحدهما قصير األجل واآلخر طوي امجي عم ى وجوب وضع برن صت إل

دورة        ى ال امجين إل ذين البرن يلية له ة التفص وط العام ديم الخط وب تق ل، ووج األج
 .السادسة والعشرين للجنة مصايد األسماك

 
انوني دون        •  المشاورة الفنية الستعراض تدابير الدول المرفئية لمكافحة الصيد غير الق

ول  -أغسطس  /، التي ُعقدت في آب    )7( ودون تنظيم  إبالغ بتمبر   / أيل ان    . 2004س د آ وق
ي     ة ف ة المرفئي دور الدول ة ب ة المتعلق ائل الفني اول المس و تن اورة ه ن المش دف م اله
وط       ادئ والخط اول المب يم وتن الغ ودون تنظ انوني دون إب ر الق يد غي ة الص مكافح

دابير   أن ت ة بش ذآرات إقليمي داد م ة إلع ر   التوجيهي يد غي ع الص ة لمن دول المرفئي  ال
ه   اء علي ه والقض يم وردع الغ ودون تنظ انوني دون إب ى  . الق اورة عل ت المش ووافق

الغ ودون       انوني دون إب نظام نموذجي لتدابير الدول المرفئية لمكافحة الصيد غير الق
يم ة         . تنظ ير التنمي ل تيس ن أج اعدة م امج للمس ع برن ا وض اورة أيض دت المش وأي

ر           البشرية وا  لتعزيز المؤسسي لتشجيع تنفيذ تدابير الدول المرفئية لمكافحة الصيد غي
دول     دابير ال أن ت ات بش دة بيان اء قاع دت إنش يم، وأي الغ ودون تنظ انوني دون إب الق

 المعلومات المتعلقة بمتطلبات النظام إلنشاء      1وترد في المرفق    . المرفئية ذات الصلة  
 .قاعدة البيانات المقترحة

 
 

دابير ذ         الت جيع تنفي ة لتش ة والزراع ة األغذي اء منظم ن أعض ا م ب اتخاذه  الواج
 المدونة

 
ة            2في المادة    - 5  تنص المدونة على عشرة أهداف محددة، وُطلب إلى أعضاء منظمة األغذي

ة المحددة         ياقات القطري د أعطى   . والزراعة تحديد أهمية تلك األهداف فيما يتعلق بالس وق
دفين ب   األعضاء أعلى درجات األولوي      ة           )و أ ) ة لله ى درجات األهمي ا ُأعطوا أدن ، بينم

                                                      
 .COFI/2005/Inf.8انظر الوثيقة   )5(
 .COFI/2005/Inf.9 Add.1 و COFI/2005/Inf.9انظر الوثيقتين   )6(
 .COFI/2005/Inf.10انظر الوثيقة   )7(
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دفين د نة   . )8()و ح) لله ي س ات ف ا لالتجاه ل انعكاس ذا الوضع يمث ان ه ا 2003وآ ، بينم
، الذي فقد منذ ذلك الحين      )9() ُمعطاة للهدف و   2001آانت أعلى درجات األولوية في سنة       

ه ضمن األهداف           17 ة الشديدة األ  " نقطة مئوية في ترتيب ه الهدف أ   " همي في  ) وحل محل
 .2003سنة 

 
ايد       - 6 اع مص االت قط ن مج ة م االت فني ة مج س ثماني يع، تم ى مواض ة إل م المدون وتنقس

ة والزراعة            . األسماك وقطاع تربية األحياء المائية     ة األغذي ى أعضاء منظم وقد ُطلب إل
ري     عيد القط ى الص االت عل ك المج ات تل ب أولوي د ترتي يَّن أن إ. تحدي ايد وتب دارة مص

ات     ى درج ثالن أعل ذان يم ا الموضوعان الل ة هم اء المائي ة األحي ة تربي ماك وتنمي األس
اطق،        احلية وإدارة المن ي اإلدارة الس ماك ف ايد األس اج مص ين أن إدم ي ح ة، ف األولوي

ة              ى درجات األولوي ثالن أدن ذان يم ل    . والمسائل التجارية، هما الموضوعان الل ذا يمثِّ وه
 .2003 و 2001ئج الواردة في سنتي انعكاسا للنتا

 
ذين وردت ردود             90وقد أفاد أآثر من      - 7  في المائة من أعضاء منظمة األغذية والزراعة ال

ولكن األهم  . منهم بأن لديهم سياسات وتشريعات قطرية مطابقة للمدونة إما آليا أو جزئيا           
اتهم وتشريعاتهم إ             74من ذلك أن نحو       أن سياس ادوا ب ة أف ة أو        في المائ ة للمدون ا مطابق م

 .أنهم يعملون على مطابقتها في هذين المجالين
 
د                - 8 وفيما يتعلق بإيجاد وعي بشأن المدونة تمحورت اآلليات الرئيسية الُمبلغ عنها حول عق

أما استخدام الوسائل     . اجتماعات وحلقات عمل وحلقات دراسية وتحسين األطر القانونية       
شبكة اإلنترنت، فقد تخلَّف آثيرا، بحيث أفادت نسبة تقل عن  التقليدية والحديثة، من قبيل     

ى مستوى       .  في المائة من جميع البلدان بأنها تستخدم تلك الوسائل         8 وأما إذآاء الوعي عل
 .القواعد الشعبية فقد آان أقل حتى من ذلك

 
 إدارة مصايد األسماك

 
ه ال         - 9 ى اإلطالق     أفاد، على وجه اإلجمال، عضو بين آل خمسة أعضاء بأن ه عل توجد لدي

دو أن متوسط عدد خطط إدارة مصايد األسماك              . أي ُخطط إلدارة مصايد األسماك       ويب
إال أن متوسط عدد خطط        .  في المائة من مجموع األعضاء      14البحرية قد انخفض بنحو     

ذآر              ر ُي ه تغيي م يحدث في غ        . إدارة مصايد األسماك الداخلية ل ة الُمبل وآانت النسبة المئوي
ة                 عنها ق بمصايد األسماك الداخلي ا يتعل ى فيم ذة أعل ة    93( للخطط المنفَّ ا   ) في المائ ، بينم

ان في سنة                   ا آ ر مم ائج      . 2003آان تنفيذ الخطط أعلى عموما إلى حد آبي ذه النت يِّن ه وتب
ايد          ط إلدارة مص ع خط ق بوض ا يتعل ا فيم ة جزئي ة ومتعارض ات متفاوت ود اتجاه وج

 .األسماك وتنفيذها
 

وع أدوات اإلدارة                   وُطل - 10 ّدد ن ديم معلومات تح ة والزراعة تق ة األغذي ب إلى أعضاء منظم
وُأفيد بأن األدوات األآثر شيوعا في إدارة       . التي ُتستخدم في خطط إدارة مصايد األسماك      

                                                      
وضع مبادئ ومعايير لتنفيذ سياسات من أجل حفظ موارد مصايد األسماك وإدارة مصايد األسماك ): الهدف ب  )8(

وضع مبادئ للصيد الرشيد مع مراعاة جميع جوانبه البيولوجية والفنية واالقتصادية والبيئية ): أ الهدف. وتنميتها
الهدف . ات لصياغة وتنفيذ اتفاقات دولية وصكوك قانونية أخرىتوفير إرشاد): والهدف د. االجتماعية والتجارة ذات الصلة

 . ومنتجات مصايد األسماك طبقا للقواعد الدولية ذات الصلةاالتجار باألسماكتشجيع ): ح
تشجيع مساهمة مصايد األسماك في األمن الغذائي وجودة األغذية، مع إيالء األولوية لالحتياجات التغذوية ): الهدف و  )9(

 .عات المحليةللمجتم
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ألة        دّمرة، ومعالجة مس ائل الصيد الم ة هي حظر وس ة والبحري مصايد األسماك الداخلي
ر    يد، وإش دات الص ة مع ايد      انتقائي يط إلدارة مص ة التخط ي عملي أن ف حاب الش اك أص

ماك روف      . األس درة والظ ة بالق ائل المتعلق اول المس ي تن تخداما فه ل األدوات اس ا أق أم
 .االقتصادية للقطاع واالستفادة من النقاط المرجعية المحددة لألرصدة

 
كي ُتستخدم   وقد حّدد حوالي نصف األعضاء نقاطا مرجعية مستهدفة محددة لألرصدة ل            - 11

وفي معظم الحاالت آانت النقاط المرجعية المستهدفة المحددة        . في إدارة مصايد األسماك   
دار     لألرصدة إما ُيقترب منها أو ُتتجاوز، مما ُيشير إلى أن أغلبية مصايد األسماك التي ُت
ة                      ا تقترب من مرحل ة المستهدفة المحددة لألرصدة إم اط المرجعي بواسطة استخدام النق

إفراط        االس ا          . تغالل الكامل أو يجري استغاللها ب غ عنه وآانت المؤشرات األخرى الُمبل
والمستخدمة في إدارة األرصدة السمكية تتعلق في معظمها ببيانات المصيد الجهد وببيان            

دة  دير األرص يد وتق ددة   . المص تهدفة المح ة المس اط المرجعي اوز النق ة تج ي حال وف
ي األ راء العالج ان اإلج دة آ يم  لألرص و تنظ ه ه الغ عن ث اإلب ن حي يوعا م ر ش آث

درها  بة ق ه نس ا أبلغت عن و م ودات الصيد، وه ع األعضاء 80مجه ن جمي ة م ي المائ  ف
ات               . المبلغين ز الضوابط، وتحسين آلي ل فتشمل تعزي ا بدرجة أق غ عنه دابير المبل ا الت أم

 .اإلدارة، وفرض تقييدات على معدات الصيد، واألخذ بُنظم الحصص
 

ق             90قد طبَّق ما يقرب من      و - 12 ا يتعل رازي فيم  في المائة من األعضاء المبلغين النهج االحت
ر من         . بإدارة مصايد األسماك   غ أآث د أبل راد          40فق يهم إي دما ُطلب إل نهم، عن ة م  في المائ

ة الوصول،    تخدمون أنظم م يس ل، أنه ذا القبي ن ه ددة م ة المح ات االحترازي ة باآللي قائم
ات   ا آلي ث تعقبه يد    بحي الي المص ل إجم ن قبي ماك، م ايد األس ة إلدارة مص رى تقليدي أخ

ك              ى ذل ا إل إال . المسموح به وضوابط الحصص، والمواسم المغلقة، وأنظمة المعدات، وم
تند                    5أن أقل من     ات تس روا صراحة آلي تبيان ذآ ى االس ين عل ع المجيب  في المائة من جمي

دود احت   رض ح ل ف ن قبي ة، م ة فعلي ادئ احترازي ى مب ياقات  إل ي س ل للصيد ف ة أق رازي
 .عمليات اإلدارة التي تنقصها البيانات

 
 عمليات الصيد

 
ات الصيد                       - 13 ة عملي ات مراقب الغ عن آلي ة والزراعة اإلب ة األغذي ُطلب إلى أعضاء منظم

ة  ة القضائية القطري اه الخاضعة للوالي ارج المي أن  . داخل وخ د ب الين أفي ال المج ي آ وف
د    ات الرص ين ترتيب ز     تحس ة، وتعزي رخيص اإللزامي م الت راف، وُنُظ ة واإلش والمراقب

ات       ى عملي ة عل ا الرقاب ن خالله ق م ي تتحق ية الت ات الرئيس ي اآللي ة، ه ر القانوني األط
ة                 . الصيد ة لكفال دان آآلي ين البل اون ب ين آل عشرة أعضاء التع وذآر عضو واحد فقط ب

 .تحسين الرقابة على عمليات الصيد
 

ام              وقد أفاد سبع   - 14 دات الصيد وإحك ون في المائة من األعضاء بأنهم يستخدمون تقييدات مع
ا      تخلص منه ي ُي ماك الت ن األس يد العرضي وم ن المص د م وابط للح ات  . الض ا اآللي أم

ى           ة أدن ا مرتب ل من     (األخرى فقد احتلت جميعه ة    23أق ، وتضمنت فرض حد       ) في المائ
ر         أدنى ألحجام المصيد، واإلغالقات الموسمية، وتحدي      األنواع غي ق ب د حصص فيما يتعل

وآان هناك تباين واسع بين آليات الحد من المصيد العرضي ومن األسماك               . المستهدفة
فقد حظر بعض األعضاء جميع عمليات التخلص من األسماك حظرا  . التي ُيتخلص منها  

ر                     ى الب ا إل أذون به ر الم واع غي زال األن ا يضطر     –تاما بينما حظرت بلدان أخرى إن  مم
 .القائمين على تشغيل مصايد األسماك إلى التخلص من المصيد العرضي
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ا        - 15 ّذوا ُنُظم أنهم نف ين ب وأفاد سبعون في المائة من أعضاء منظمة األغذية والزراعة المبلغ

تقبل          ذلك في المس . لمراقبة الُسفن إلى حد ما مع آون معظم البلدان األخرى تعتزم القيام ب
الثة أمثال عدد البلدان التي اعتمدت ُنظم مراقبة السفن في سنة         وهذا يمثل ما يقرب من ث     

ة مفضلة              ) في المائة  26 (2001 ا تقان ، وُيرسي ُنظم مراقبة السفن إرساء راسخا باعتباره
 .لمراقبة عمليات سفن الصيد على نطاق العالم

 
 تنمية تربية األحياء المائية

 
ة م     61ذآرت، إجماال، نسبة قدرها      - 16 ا من               في المائ ديها شكال م ين أن ل ن األعضاء المبلغ

يدة                ة رش ة تربي اء المائي ة األحي ل    . أشكال اإلطار القانوني الذي ينظِّم تنمية تربي ذا يمث وه
ة       2001تحّسنا عن األرقام التي تم التوصل إليها في سنة             ذه النسبة المئوي ، حيث آانت ه

غ  ة42تبل ي المائ اوز  .  ف بة تتج ادة بنس ذا زي ل ه ة  ف50ويمث ي األطر القانوني ة ف ي المائ
ع      نوات األرب دى الس ى م ة، عل اء المائي ة األحي ة تربي يم تنمي ى تنظ رة إل ة مباش الموجّه

 .الماضية
 

دونات ألفضل                2-3-9وفي المادة    - 17 ذ م اد وتنفي ى وضع واعتم  تشجع المدونة األعضاء عل
ر   . الحيةالممارسات واإلجراءات، فيما يتعلق تحديدا بإدخال ونقل الكائنات          ن أآث وقد أعل

ى                       ل عل ذا القبي ه أعد صكوآا من ه ين أن ة أعضاء مبلغ ين آل ثالث قليال من واحد فقط ب
ذا                  ين آل عشر دول صكوك من ه ل من ثالث ب المستوى الحكومي، بينما يوجد لدى أق

ورِّدين وشرآات التصنيع منخفضا            . القبيل ُتعد على مستوى المنتجين      ويظل إشراك الم
 .لفي هذا المجا

 
اء    - 18 ة األحي ات تربي ة لعملي ديرات بيئي ام تق ى أن ُتجري بانتظ دان عل ة البل وتشجع المدون

ارة         أثيرات الض ن الت د م ى ح ى أدن ل إل ات، وتقل ك العملي د تل ى أن ترص ة، وعل المائي
ون             70وقد أفاد نحو    . )10(لعمليات إدخال أنواع غريبة    م يطبِّق ة من األعضاء أنه  في المائ

إال أن األعضاء حددوا أيضا عددا      . 2003ليات، مما يمثل انعكاسا لنتائج سنة       فعليا هذه اآل  
ي                    ا يل ور، م ة أم ) أ: من االختناقات التي تؤثر في تطبيق هذه اآلليات، من بينها، في جمل

ات     ة لعملي ديرات بيئي راء تق اء إج ا أثن ين نطاقه دير وتحس ات التق ع لتقني ق األوس التطبي
ة؛ ب اء المائي ة األحي ة؛ و  )تربي ر المحلي واع غي أن األن انوني بش ار الق ز اإلط  تعزي

ى                     )ج الل إل ة واإلق اء المائي ة األحي ات تربي تحسين القدرة الفنية في مجاالت رصد عملي
 .أدنى حد من التأثيرات الضارة لعمليات إدخال أنواع غريبة

 
ة             - 19 اء المائي يدة لألحي ة الرش ا للمجتمعات     وتشجَّ الدول على الترويج لممارسات التربي  دعم

ين، ومزارعي األسماك ات المنتج ة، ومنظم والي . الريفي ر ح د ذآ ن 80وق ة م ي المائ  ف
ك            . األعضاء أنهم اتخذوا خطوات في هذا االتجاه       ق ذل ر شيوعا لتحقي ان الشكل األآث وآ

اد  رامج لإلرش ذ ب ة وتنفي يم حمالت للتوعي ق تنظ و عن طري دابير . ه ين الت ن ب ان م وآ
غ ع    ديم                  األخرى المبل يدة وتق ا للممارسات الرش ة دعم ا بانتظام تحسين األطر القانوني نه

 .ائتمانات لترسيخ عمليات التربية الرشيدة لألحياء المائية
 

 إدماج مصايد األسماك في إدارة المناطق الساحلية

                                                      
 .تشمل األنواع الغريبة األرصدة غير المحلية واألرصدة المعّدلة وراثيا  )10(
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اء         - 20 ن األعض ة م ي المائ بعين ف ة وس ى ثالث ين إل ة وخمس ن خمس راوح م ا يت أوضح م

دي ين أن ل اطق   المجيب ماك والمن وارد مصايد األس ة لم إلدارة المتكامل ا ل ارا قانوني هم إط
وقد بدا أن إحدى أآبر الصعوبات التي تواجه عملية إدماج مصايد األسماك            . )11(الساحلية

ى الصعيد المؤسسي اإلداري حيث تنحو الصالت                   في إدارة المناطق الساحلية تكمن عل
زة الحكوم   ين األجه ال ب ة واالتص ترآة     التعاوني ج مش اع ُنُه د اتب ى تعقي لة إل ة المنفص ي

 .وترجمة سياسات اإلدارة المتكاملة المعلنة إلى حلول إدارية مطبَّقة
 

رة اتجاهات التصارع داخل مصايد                   - 21 ع األخي وقد تغيَّرت بالكاد على مدى السنوات األرب
ره من القطاعات التي تعمل داخل ال                      ين قطاع مصايد األسماك وغي ة  األسماك وب منطق

رز مع اآتساب             . الساحلية ولكن ظلت الصراعات داخل قطاع مصايد األسماك هي األب
دامات       ا الص ة، تليه ى مرتب ة أعل ايد التجاري ة والمص ايد الحرفي ين المص الصراعات ب

اه الساحلية         وآانت مجاالت   . الناشئة عن طريق الصراعات بشأن معدات الصيد في المي
ل       ل أق ين قطاع مصايد              الصراع المحتملة التي تمث در من التحديات هي الصراعات ب  ق

ة الساحلية من                      اء المائي ة األحي ة تربي ة المرافئ وتنمي األسماك من ناحية، وقطاعي تنمي
رى  ة األخ والي    . الناحي ي ح ل الصراعات ف ات لح د آلي ت توج ن  60وآان ة م ي المائ  ف

ر        األعضاء الذين أبلغوا عن مجاالت الصراع الخطيرة، إال أن هذه اآل           د تكون غي ات ق لي
 .رسمية ولم تكن تشكل بالضرورة جزءا من األطر القانونية

 
 الممارسات والتجارة بعد جني محصول الصيد

 
ال لألمن                     80أوضح ما يقرب من      - 22 ين عن وجود نظام فّع ة من األعضاء المبلغ  في المائ

ديهم           ان ُيحرز    و. الغذائي وضمان جودة المنتجات السمكية ومنتجات مصايد األسماك ل آ
غ  2001 في المائة من األعضاء في سنة 58تقّدم ملموس في هذا المجال، بحيث أبلغ   ، وأبل

ل        2003 في المائة من األعضاء في سنة        71 ذا القبي زال     . ، عن وجود ُنظم من ه ولكن ال ي
ر الواضح مدى استهداف ُنظم ضمان الجودة لقطاع مصايد األسماك القطري                        من غي

 .بأآمله
 

د أربعة وثمانون في المائة من األعضاء أنهم اتخذوا خطوات للحد من خسائر ما بعد        وأفا - 23
ويق     ع والتس نيع والتوزي ات التص اء عملي يد أثن ي محصول الص دابير  . جن ارت الت وأش

ايير    راءات ومع ة ووضع إج المة األغذي ة لضمان س ن أنظم ى س ذة إل ية المتخ . الرئيس
وعي،           وآان من بين التدابير البارزة األخرى        اء ال ظ، وإذآ ة والحف تحسين وسائل المناول

 .وتنفيذ نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة والتدريب
 

ذ  - 24 جيع  61واتخ وات لتش ة خط ة والزراع ة األغذي اء منظم ن أعض ط م ة فق ي المائ  ف
ويق  ع والتس ات التصنيع والتوزي اء عملي ن للمصيد العرضي أثن تخدام المحسَّ د . االس فق

اراأ ر انتش ذا الهدف أآث ق ه ذة لتحقي ية المتخ دابير الرئيس دد . صبحت الت اد نفس الع وأف
انوني                ر الق تقريبا من األعضاء بأنهم أوجدوا آليات للقضاء على تصنيع موارد الصيد غي

                                                      
ينشأ وجود نطاق للنسب المئوية نتيجة لكون اإلجابة الخالية على السؤال المتعلق بما إذا آان يوجد أو ال يوجد إطار   )11(

، "عدم وجود إطار قانوني"أن اإلجابة الخالية تعني ضمنا وتفترض القيمة األقل ". ال أعرف"أو " ال"قانوني قد تعني إما 
تعتبر ، و"ال"على أنها إجابة بكلمة " ال يوجد إطار قانوني"األعلى ال تحسب إال اإلجابة التي مفادها في حين أن القيمة 

 .اإلجابات الخالية باطلة
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ة     . وللقضاء على االتجار بتلك الموارد  ذه الغاي ق ه وآانت أبرز اآلليات المستخدمة لتحقي
 .اقبة والتفتيش وإدخال ُنظم لتعقُّب المنتجاتهي تحسين ُنظم المر

 
وبينما آان باستطاعة أغلبية األعضاء أن يتعّقبوا مصدر منتجات مصايد األسماك التي          - 25

ك        وا ذل تهلكين أن يفعل ذا    . يشترونها، لم يكن باستطاعة أآثر من نصف المس ه ه ا يعني وم
ام آانت موجودة في عدد من األ           أ الع ى آل من مستوى      هو أن معرفة المنش عضاء عل

ى وضع     تندة إل ددة مس ة مح ود أي معرف ن وج دال م تهلكين ب توى المس المصّنعين ومس
 .البطاقات الواجبة على المنتجات في إطار نظام للتعقُّب يطبَّق رسميا

 
 البحوث المتعلقة بمصايد األسماك

 
ن األعضاء ا    - 26 بعين م ة وس ى ثماني ين إل د وخمس ن واح راوح م ا يت اد م أنهم أف ين ب لمجيب

ي    تغلة ف دة المس ن األرص ل م ى األق بعض عل أن ال ة بش ام موثوق ى أرق لوا عل حص
ذ سنة            . )12(بلدانهم ادة هامشية من ل زي اد نحو        2001وهذا يمثِّ ة من       40، حيث أف  في المائ

ة       ا نسبة األرصدة             . األعضاء بأنهم يحصلون على أرقام موثوق را طفيف ر إال تغي م تتغي ول
 في   40ي تم الحصول على أرقام موثوقة بشأنها بحيث بلغت تلك النسبة             الهامة تجاريا الت  
م بلغت      2001المائة في سنة       ة في سنة          44 ث ذي         . 2003 في المائ دم ال اه أن التق ذا معن وه

 .تحقق في هذا المجال آانت ضئيال
 

وأفاد تسعة وستون في المائة من األعضاء بأن إحصاءات المصيد ومجهود الصيد ُتجمع              - 27
وافر        74وفي الوقت ذاته أفاد     . طريقة آنية وآاملة وموثوقة   ب  في المائة من األعضاء عن ت

ة إلدارة مصايد األسماك إدارة  ات الداعم داد البيان ؤهلين إلع راد الم اف من األف دد آ ع
 .قابلة لالستدامة

 
د ظل دون  - 28 ة لوضع خطط إدارة مصايد األسماك ق ات الالزم ا ترتيب مصادر البيان أم

رتغ د آبي ى ح ر إل ات  . يي و بيان ديرين ه ى الم بة إل ات بالنس رز مصدر للمعلوم ان أب وآ
ات                 المصيد مجهود الصيد التي يعقبها إجراء عمليات مسح في المرافئ بواسطة أخذ عين

ا   . وإجراء علميات مسح بواسطة سفن البحوث  أما المصادر األقل أهمية فقد آان من بينه
ة     نشر مراقبين على ظهر السفن وإج       ات مسح ميداني د عن وجود ثغرات     . راء عملي وُأفي

ة       ة األرصدة؛ ب      ) أ: أساسية في البيانات في المجاالت التالي ات حال ات المصيد     )بيان بيان
يد؛ و ج ود الص ام ) ومجه ه ع ة بوج ايد الحرفي ات المص ا . بيان رتبط عموم ا ت وبينم

ابقين  الين الس ة بالمج ات المتعلق وارد ا) ب و أ(المعوق نقص الم ل ب ة، يمّث رية والمالي لبش
ات أو           ) ب و ج  (المجاالت األخيران    ة العملي ا تغطي تحديات تنظيمية، حيث يصُعب أحيان

 .قطاع بأآمله تغطية آاملة نتيجة لمدى آل منهما وتباين طبيعته
 

ا يقرب من          - 29 م يرصدون بشكل         70وبينما أوضح م ين أنه ة من األعضاء المبلغ  في المائ
يتجاوز قليال نصف األعضاء أنهم يرصدون المصيد   البحرية، أفاد ما روتيني حالة البيئة  

ا             ا رصدا منتظم تخلص منه رة في           . العرضي واألسماك التي ُي ك ثغ ر ذل ويجب أن ُيعتب
ة       ا البالغ تخلص           . المعلومات تتسم بخطورته ات المصيد العرضي واألسماك التي ُي فبيان

 . على األرصدة وعلى الُنظم اإليكولوجيةمنها ذات أهمية فائقة لتقييم آثار مصايد معّينة

                                                      
 .11انظر التعليق الوارد في الحاشية   )12(
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 خطط العمل الدولية

 
الغ ودون                   - 30 ع الصيد دون إب ة لمن ذ خطط العمل الدولي لقد ُأفيد عن التقدم المحرز في تنفي

تنظيم وردعه والقضاء عليه وإلدارة طاقات صيد األسماك من أجل المشاورة الفنية التي             
ة    ة والزراع ة األغذي ر منظم ي مق رت ف ران ج ي حزي ه / ف ارير . 2004يوني وأوردت تق

 .المشاورة تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ خطط العمل الدولية هذه
 

ة بشأن                30وقد أجرى حوالي     - 31  في المائة من األعضاء تقديرا للحاجة إلى خطة عمل دولي
ل    . ووضع واحد بين آل ثالثة من هؤالء األعضاء خطة ونفذها         . أسماك القرش  ذا يمث وه

د               11حوالي    في المائة من الدول التي تصيد أسماك القرش ويشير إلى وجوب تحقيق مزي
 .من التقدم في هذا الصدد

 
وأجرى خمسة وأربعون في المائة من األعضاء المبلغين تقديرات لمصايد األسماك التي             - 32

وب لخطة العمل  ى النحو المطل اآل المصيد العرضي عل ل ولمش تستخدم الخيط الطوي
ةال ور البحري ة بشأن الطي ى . دولي ك األعضاء إل ل خمسة من أولئ ين آ ان ب وخُلص اثن

 .وجود حاجة إلى خطة عمل بينما نفَّذ واحد بين آل ثالثة من تلك البلدان الخطة
 

 المعوِّقات والحلول المقترحة
 

 تغيير  ظلت عموما االتجاهات المتعلقة بمعوِّقات تنفيذ المدونة وحلول تلك المعوقات دون           - 33
 .منذ التقرير األخير

 
دما لممارسات إدارة مصايد األسماك، من                     - 34 ر تق وحتى على الرغم من تطبيق أشكال أآث

رة في                 قبيل استخدام النقاط المرجعية المستهدفة المحددة لألرصدة، ما زالت أرصدة آثي
ى مصايد   ويصدق الشيء نفسه     . إطار هذه الُنُظم إما ُتستغل استغالال آامال أو مفرطا         عل

ة        د والرقاب ة للرص أداة معياري فن آ ة الس م مراقب ا ُنظ ا حالي تخدم فيه ي ُتس ماك الت األس
 .واإلشراف

 
ايد           - 35 ي إدارة مص رازي ف نهج االحت ق ال وجي وتطبي ام اإليكول ج النظ ن نه ل م ل آ وظ

 .وأدت ثغرات البيانات الهامة إلى تفاقم ذلك. األسماك ضعيفا
 

ر                   وظلت أدوات تعقُّب      - 36 ى حد آبي ا يجب إل ل مم تغّلة أق ة مس المنتجات واألدوات التجاري
ة أبلغت                 . آآليات للرقابة    ل مشكلة طاغي وارد يمث ى الم إال أن الحصول غير القانوني عل

ع المستويات               68(عنها أغلبية األعضاء     ى جمي ة عل ات للرقاب  في المائة يحتاجون إلى آلي
 ).صيد غير القانونيةلعرقلة ُسُبل تسويق المخالفين لمحاصيل ال

 
ر      ات غي ن المنظم ماك وم ايد األس ة لمص ات اإلقليمي ن الهيئ واردة م ردود ال ال

 الحكومية
 

 الهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك
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ا ال               7فيما يتعلق بالمادة     - 37 ة لمصايد األسماك أنه  من المدونة ذآرت بعض الهيئات اإلقليمي
ذا                توجد لديها أي والية إلدارة مصايد األ       ة محدودة فحسب في ه ديها والي سماك أو أن ل

 أن الخطط    )14( بينما أوضح معظم المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك        )13(الصدد،
ا،                     /و دتها منظماته ك التي اعتم ا تل ة إلدارة مصايد األسماك، ومن بينه أو التدابير الحالي

ة   دابير لكفال اذ ت ل اتخ ن قبي إلدارة م ية ل يد  تتضمن أدوات أساس توى الص ون مس  أن يك
تنزفة أن  يح لألرصدة المس ي تت دابير الت وارد مصايد األسماك، والت ة م ع حال با م متناس
دات الصيد،     ة مع ألة انتقائي ة مس ددة لألرصدة، ومعالج ة المح اط المرجعي دد، والنق تتج

ديناميت والتسميم       (وحظر وسائل وممارسات الصيد المدّمرة       ). ومن ذلك مثال استخدام ال
ألة      وأ اول أيضا مس ا تتن ة إلدارة مصايد األسماك أنه ة المنظمات اإلقليمي وضحت أغلبي

واع المعّرضة            ة األن ة وحماي ُنظم اإليكولوجي التنوع البيولوجي لموائل األحياء المائية وال
راض فضال عن اهتمامات المصايد الصغيرة             ا أوضحت خمس من        . لخطر االنق وبينم

أل   ك الظروف االقتصادية التي         تلك المنظمات أنها تتناول مس ا في ذل ات الصيد بم ة طاق
ا         دابير تتخذها أساس ذه الت تعمل صناعة الصيد في ظلها، أوضحت منظمات أخرى أن ه

وأوضحت  . آل دولة عضو بدال من أن تتخذها المنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك  
ل             ا تتكّف ة إلدارة مصايد األسماك أنه  بمشارآة أصحاب الشأن       أغلبية المنظمات اإلقليمي

 .في البت في القرارات المتعلقة باإلدارة
 

د       - 38 واتخذت منظمات آثيرة من المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك خطوات لتحدي
دة     ددة لألرص تهدفة مح ة مس اط مرجعي ك      . نق عت تل ي وض دة الت دد األرص اين ع وتب

د         المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك نقاطا        ُبل تحدي مرجعية بشأنها آما تباينت ُس
ة         وع محدد في المنطق ى ن هذه النقاط المرجعية بحيث آان األمر إما أن يقتصر األمر عل

ا    تغلة تجاري ع األرصدة المس ة  . المحددة أو يشمل جمي اني منظمات إقليمي وأوضحت ثم
ا أصبحت دا           )15(إلدارة مصايد األسماك   ة أو حدث      أن النقاط المرجعية التي تحددها إم ني

ة                  . تجاوز لها  دابير من جانب المنظمات اإلقليمي وتدارآا لذلك اُتخذت أنواع شتى من الت
 :إلدارة مصايد األسماك من بينها ما يلي

 
ة        •  ا والخاص ة به داف المتعلق ة واأله اط المرجعي ين النق ربط ب ة لل راءات إداري إج

 ؛)الهيئة الدولية لحفظ التونة زرقاء الزعانف(باإلدارة 
 

ودات الصيد              •  ام ومجه وب          (نظام جديد للحد من أي دى جن ة مصايد أسماك منت وآال
 ؛)المحيط الهادئ

 

                                                      
والمحيط الهادئ، وهيئة مصايد األسماك النهرية السرء في شمال شرق األطلسي، وجماعة هيئة مصايد أسماك آسيا   )13(

 .المحيط الهادئ، وهيئة مصايد أسماك غرب وسط األطلسي
وتلك المنظمات هي هيئة حفظ الموارد .  في المائة أو أآثر بين المنظمات اإلقليمية لمصايد األسماك80حوالي   )14(

الجنوبي، والهيئة الدولية لحفظ التونة زرقاء الزعانف، ولجنة مصايد أسماك شرق وسط البحرية الحية في القطب 
األطلسي، وهيئة مصايد األسماك الداخلية في أمريكا الالتينية، ووآالة مصايد أسماك منتدى جنوب المحيط الهادئ، والهيئة 

دان األمريكية، والهيئة الدولية لحفظ التونة في العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، وهيئة التونة االستوائية في البل
األطلسي، ومنظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا، ومنظمة مصايد شمال غرب األطلسي، ومنظمة حفظ أسماك السلمون 

 .في شمال األطلسي، وهيئة مصايد أسماك شمال شرق األطلسي، والهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك
لبحرية الحية في القطب الجنوبي، ووآالة مصايد أسماك منتدى جنوب المحيط الهادئ، وهيئة هيئة حفظ الموارد ا  )15(

التونة االستوائية في البلدان األمريكية، والهيئة الدولية لحفظ التونة في األطلسي، ومنظمة مصايد أسماك شمال غرب 
اك شمال شرق األطلسي، وجماعة المحيط األطلسي، ومنظمة حفظ أسماك السلمون في شمال األطلسي، وهيئة مصايد أسم

 .الهادئ
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 ؛)هيئة التونة االستوائية في البلدان األمريكية(إدخال نظام إغالق الصيد  • 
 

 ؛)الهيئة الدولية لحفظ التونة في األطلسي(ُخطط لتجديد أرصدة األنواع  • 
 

ة إ  •  ة وخط اط مرجعي ددة     نق االت مح ي مج ددة ف أنواع مح ق ب ا يتعل اء فيم ادة بن ع
 ؛)منظمة مصايد أسماك شمال غرب األطلسي(

 
دة       •  اء األرص ادة بن رامج إع أن ب ة بش وط توجيهي ذ خط ماك   (تنفي ظ أس ة حف منظم

 ).السلمون في شمال األطلسي
 

نهج االحت                - 39 ة لمصايد األسماك أن ال د  وأوضح أآثر من نصف المنظمات اإلقليمي رازي ق
 :وآان من بين طرائق تنفيذ ذلك النهج ما يلي. ُطبِّق على إدارة موارد مصايد األسماك

 
ة            •  واع المستهدفة والتابع ات عن األن ر        /جمع وتحليل بيان دير مدى وأث المرتبطة وتق

رارات بشأن اإلدارة              ة  (أوجه عدم اليقين والثغرات في هذه البيانات قبل اتخاذ ق هيئ
 ؛)بحرية الحية في القطب الجنوبيحفظ الموارد ال

 
ا                  •  توياتها تاريخي ى مس ريخ بلغت أدن تحديد حصص مع إدراك أن الكتلة الحيوية للتف

ر األعضاء   دول غي ل أيضا ال دول األعضاء ب يس فحسب ال ار ل ي االعتب ذا ف وأخ
 ؛)الهيئة الدولية لحفظ التونة زرقاء الزعانف(المتعاونة 

 
اوزه التوصية برصد المستوى ال •  دم تج ة ع نة لكفال دار الس ى م تغالل عل ي لالس كل

ابقة  ثالث الس نوات ال ط للس توى األوس ط (للمس رق وس ماك ش ايد أس ة مص لجن
 ؛)األطلسي

 
هيئة التونة االستوائية في البلدان    (الحد من طاقات األساطيل عند مستوى احترازي         • 

 ؛)األمريكية
 

ر المستهدفة وتشجيع اإلق          •  ق           تسييب األنواع غي ا يتعل ودات الصيد فيم الل من مجه
وغ  ى البل ل إل م تص ي ل ة الت ماك التون دان (بأس ي البل توائية ف ة االس ة التون هيئ

 ؛)األمريكية
 

ة؛              •  ة المصايد الحرفي ا لحماي رة فيكتوري ة في بحي حظر استخدام سفن الجر التجاري
دود       ر الح يد عب أن الص دابير بش اذ ت ي اتخ روع ف دود (والش ابر للح ارة وت) الع ج

ة لمعالجة               ة، ووضع استراتيجية إقليمي األسماك للسيطرة على الصراعات المحتمل
انوني ر الق ألة الصيد غي ا من /مس رة فيكتوري ة تسجيل منتجات بحي دمر، وآفال الم

ر                ة وغي اء المائي البرش لحماية السوق من المنافسين الناشئين في مجال تربية األحي
 ؛) مصايد أسماك بحيرة فيكتوريامنظمة(ذلك من موارد مصايد األسماك 

 
رازي         /وضع اتفاق وخطة عمل    •  نهج االحت ة لل ة حفظ أسماك     (خطوط توجيهي منظم

 ؛)السلمون في شمال األطلسي
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ة،    •  اء المائي ة األحي ة عن تربي ار الناجم ن اآلث د م ى ح ى أدن الل إل رار لإلق اذ ق اتخ
ة      وعمليات اإلدخال والنقل، وعمليات التهجين، على أرصدة أ         سماك السلمون البري

 ؛)منظمة حفظ أسماك السلمون في شمال األطلسي(
 

ة             •  ة  (طلب مشورة علمية بشأن المناطق العازلة االحترازية للمستويات المرجعي هيئ
 ).مصايد أسماك شمال شرق األطلسي

 
رازي                      - 40 نهج االحت ا بصدد إدخال ال ة لمصايد األسماك أنه ات اإلقليمي وأفادت بعض الهيئ

رب     ال( مال غ ماك ش ايد أس ة مص ط، ومنظم ر المتوس ماك البح ايد أس ة لمص ة العام هيئ
يط  ة المح ادئ، وجماع يط اله وب المح دى جن ماك منت ايد أس ة مص ي، ووآال األطلس

ى عاتق آل                       ). الهادئ ع عل ذا الصدد تق ات أن المسؤولية في ه ك الهيئ وذآرت إحدى تل
ة اإلقل       دولة من الدول األعضاء ال     ى عاتق الهيئ ة لمصايد األسماك       عل ة مصايد    (يمي هيئ

ي   ط األطلس رب وس ماك غ ايد     ). أس ة لمص ات اإلقليمي ن الهيئ رى م ة أخ ت هيئ وأعرب
األسماك عن رأي مفاده أن المؤسسات التي تتولى معالجة المسائل في مصايد األسماك             

ة      ات منخفض ن الحكوم اة م ة المعط ة وأن األولوي عيفة للغاي ة ض ايد  (الداخلي ة مص هيئ
 ).اك الداخلية في أمريكا الالتينيةاألسم

 
ة لمصايد األسماك               8وفيما يتعلق بالمادة     - 41 ات اإلقليمي  أوضحت نسبة تتجاوز نصف الهيئ

ة ( ماك     70وقراب ايد األس ة إلدارة مص ات اإلقليمي ن المنظم ة م ي المائ ذت  )  ف ا اتخ أنه
ها       اطق اختصاص ل من ري داخ ي تج يد الت ات الص ار عملي ة اقتص وات لكفال ى خط عل

ماك  دة إلدارة مصايد األس دابير المعتم ة للت ات المطابق وات . العملي ين الخط ن ب ان م وآ
 :المتخذة ما يلي

 
ة             •  تدابير تنظيمية لمصايد األسماك، وتدابير تتخذها دولة العلم، وتدابير تتخذها الدول

ك  ى ذل ا إل ة، وم وبي،  (المرفئي ي القطب الجن ة ف ة الحي وارد البحري ظ الم ة حف هيئ
 ؛)نظمة مصايد أسماك شمال غرب األطلسيوم

 
دول        •  ك ال ُنُظم لتشجيع التقيُّد من جانب الدول غير األعضاء، وتشجيع التعاون مع تل

دان                    ( توائية في البل ة االس ة التون اء الزعانف، وهيئ ة زرق الهيئة الدولية لحفظ التون
يد أسماك شمال   األمريكية، والهيئة الدولية لحفظ التونة في األطلسي، ومنظمة مصا        

 ؛)غرب األطلسي، وهيئة مصايد أسماك شمال شرق األطلسي
 

ا بالصيد    •  وائم السفن المرخص له انف،   (ق اء الزع ة زرق ظ التون ة لحف ة الدولي الهيئ
ي      ة ف ظ التون ة لحف ة الدولي ة، والهيئ دان األمريكي ي البل توائية ف ة االس ة التون وهيئ

 ؛)األطلسي
 

ة واإلشراف       وضع معايير وشروط منسقة ل     •  ة مصايد أسماك      (لرصد والمراقب وآال
 ؛)منتدى جنوب المحيط الهادئ، ومنظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا

 
ة    •  يش والرقاب ترك للتفت ام مش ي،    (نظ رب األطلس مال غ ماك ش ايد أس ة مص منظم

 ).وهيئة مصايد األسماك النهرية السرء في شمال شرق األطلسي
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ة        )16(يمية لمصايد األسماك  وأوضحت خمس هيئات إقل    - 42 ا لمراقب  أن منظماتها اعتمدت ُنُظم
ات        . السفن ك الهيئ ان من تل ة السفن            )17(وأوضحت هيئت ا بتجريب ُنظم مراقب ا قامت .  أنهم

اليف،                    ة السفن التك ذ ُنظم مراقب ة تنفي وآان من بين المشاآل الرئيسية التي واجهتها عملي
 . ومراقبة األخطاء والرسائل المفقودةوممانعة مّالك السفن، وعدم آفاية التغطية،

 
دابير           - 43 ا اتخذت ت ة لمصايد األسماك بأنه ات اإلقليمي وأفادت نسبة تبلغ حوالي نصف الهيئ

ا أو              تخلص منه رتين للحد من المصيد العرضي ومن األسماك التي ُي في السنتين األخي
دابير ف          . )18(لتعزيز التدابير المتعلقة بذلك    ك الت ين تل واع       وآان من ب رض حدود لصيد أن

يد العرضي   ة      (المص وبي، ومنظم ب الجن ي القط ة ف ة الحي وارد البحري ظ الم ة حف هيئ
دات الصيد       )مصايد أسماك شمال غرب األطلسي      دء في إجراء بحوث بشأن مع ، والب
ي      يد العرض ن المص د م ه للح ب       (وتقانت ي القط ة ف ة الحي وارد البحري ظ الم ة حف هيئ

ة في             الجنوبي، وهيئة التونة االس    ة لحفظ التون توائية في البلدان األمريكية، والهيئة الدولي
، وجمع بيانات عن المصيد    )األطلسي، ومنظمة حفظ أسماك السلمون في شمال األطلسي       
ة        (العرضي واألسماك التي ُيتخلص منها وإبالغ تلك البيانات          وارد البحري ة حفظ الم هيئ

ماك       ايد أس ة مص وبي، ووآال ب الجن ي القط ة ف ادئ   الحي يط اله وب المح دى جن ، )منت
هيئة (واشتراط تسييب األنواع غير المستهدفة، وسياسات عدم إغراق األنواع المستهدفة           

دان   ي البل توائية ف ة االس ة التون وبي، وهيئ ي القطب الجن ة ف ة الحي وارد البحري ظ الم حف
ة  ة  )األمريكي الحف البحري ة الس دابير لحماي ي ا  (، وت توائية ف ة االس ة التون دان هيئ لبل
ة   (، واإلغالق الزمني وإغالق مناطق للحد من المصيد العرضي          )األمريكية الهيئة الدولي

 ).لحفظ التونة في األطلسي
 

ادة  - 44 ق بالم ا يتعل تخدم  12وفيم ا تس ماك أنه ة لمصايد األس ات اإلقليمي ة الهيئ  ذآرت أغلبي
لوضع خطط إدارة     بيانات عن المصيد ومجهودات الصيد مستمدة من المصايد التجارية          

إلدارة    /مصايد األسماك و   ا              . أو اعتماد تدابير ل وم به ات المسح التي تق ا ُتستخدم عملي آم
واستخدم ما يقرب . سفن البحوث وعمليات المسح المرفئية التي ُيستخدم فيها أخذ العينات       

ى ظهر السفن                   ات من عل من نصف الهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك أسلوب أخذ العين
يم                   . ارية أيضا التج رامج التوس رامج البحوث المحددة األخرى ب ين ب ان من ب ة  (وآ الهيئ

ة،    دان األمريكي ي البل توائية ف ة االس ة التون انف، وهيئ اء الزع ة زرق ظ التون ة لحف الدولي
ادئ                ة في األطلسي، وجماعة المحيط اله ات المسح     )والهيئة الدولية لحفظ التون ، وعملي

ة      ) شرق وسط األطلسي      لجنة مصايد أسماك  (الصوتية   رامج المراقب ة    (، وب ة الدولي الهيئ
ي ي األطلس ة ف ظ التون ة )لحف ات الوراثي ي (، والدراس ة ف ظ التون ة لحف ة الدولي الهيئ

 ).األطلسي
 

انوني                  - 45 ر الق ومن بين خطط العمل الدولية األربع تمثل خطة العمل الدولية لمنع الصيد غي
ى     ماك عل ة لمصايد األس ات اإلقليمي ا الهيئ ي تتناوله ة الت يم الخط الغ ودون تنظ دون إب

                                                      
وآالة مصايد أسماك منتدى جنوب المحيط الهادئ، وهيئة التونة االستوائية في البلدان األمريكية، والهيئة الدولية   )16(

 .لحفظ التونة في األطلسي، ومنظمة مصايد أسماك شمال غرب األطلسي، وهيئة مصايد أسماك شمال شرق األطلسي
 .هيئة حفظ الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي، ولجنة مصايد أسماك شرق وسط األطلسي  )17(
هيئة حفظ الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي، ووآالة مصايد أسماك منتدى جنوب المحيط الهادئ، وهيئة   )18(

 في األطلسي، ومنظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا، التونة االستوائية في البلدان األمريكية، والهيئة الدولية لحفظ التونة
 .ومنظمة مصايد أسماك شمال غرب األطلسي، ومنظمة حفظ أسماك السلمون في شمال األطلسي
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ذ     )19(وقد بدء معظم المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك        . أوسع نطاق  ودا لتنفي  جه
 : من بين هذه الجهود ما يليوآان. تلك الخطة

 
ظ، واإلخطار        (تدابير تنظيمية لمصايد األسماك      •  دابير الحف ا لت تحظر الصيد إّال وفق

ود            ات المجه المسبق بالمصايد الجديدة واالستطالعية، واإلبالغ عن المصيد، وبيان
دابير               ى ظهر السفن، والت والبيانات البيولوجية، ووجود مراقبين علميين دوليين عل

يش  (التي تتخذها الدولة المرفئية      ة          ) (عمليات التفت ة الحي وارد البحري ة حفظ الم هيئ
 ؛)في القطب الجنوبي

 
يش،       (التدابير التي تتخذها دولة العلم       •  راخيص والتفت االلتزامات المتعلقة بإصدار الت

والتفتيش في ُعرض البحر، وتوسيم سفن الصيد ومعداته، والُنظم اإللزامية لمراقبة           
ه ا هادات ل ق المصيد أو إصدار ش فن، وُنظم توثي ة (لس وارد البحري ظ الم ة حف هيئ

ادئ،                     وب المحيط اله دى جن ة مصايد أسماك منت وبي، ووآال الحية في القطب الجن
ي      ة ف ظ التون ة لحف ة الدولي ة، والهيئ دان األمريكي ي البل توائية ف ة االس ة التون وهيئ

 ؛)األطلسي
 

 من جانب آل من األطراف المتعاقدة واألطراف غير      ُنظم للرصد وتشجيع االمتثال    • 
دة  ة     (المتعاق ة التون وبي، وهيئ ي القطب الجن ة ف ة الحي وارد البحري ظ الم ة حف هيئ

االستوائية في البلدان األمريكية، والهيئة الدولية لحفظ التونة في األطلسي، ومنظمة   
 ).األطلسيمصايد أسماك شمال غرب األطلسي، وهيئة مصايد أسماك شمال شرق 

 
ا بصيد األسماك     /سجل السفن المرخص لها   /قوائم •  ة   (غير المرخص له ة الدولي الهيئ

ادئ،        لحفظ التونة زرقاء الزعانف، ووآالة مصايد أسماك منتدى جنوب المحيط اله
ي      ة ف ظ التون ة لحف ة الدولي ة، والهيئ دان األمريكي ي البل توائية ف ة االس ة التون وهيئ

 ؛)األطلسي
 

الغ ودون تنظيم                 خطط عمل     •  انوني دون إب ر الق ة لمكافحة الصيد غي ة  (إقليمي الهيئ
ا،     رة فيكتوري ماك بحي ة مصايد أس انف، ومنظم اء الزع ة زرق ظ التون ة لحف الدولي

 ؛)والهيئة الدولية لحفظ التونة في األطلسي
 

انوني دون                   /حلقة عمل  •  ر الق ألة صيد األسماك غي ة لمعالجة مس جماعة عمل إقليمي
 ؛)الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط(دون تنظيم إبالغ و

 
اوني   /اإلنفاذ المشترك   •  ة السرء في شمال شرق                (التع ة مصايد األسماك النهري هيئ

 ؛)األطلسي
 

ر     (تدابير تقييد التجارة     •  ة في       ) (آإجراء يمّثل المالذ األخي ة لحفظ التون ة الدولي الهيئ
 ).األطلسي

                                                      
هيئة حفظ الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي، والهيئة الدولية لحفظ التونة زرقاء الزعانف، ووآالة مصايد   )19(

محيط الهادئ، والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، وهيئة التونة االستوائية في البلدان أسماك منتدى جنوب ال
األمريكية، والهيئة الدولية لحفظ التونة في األطلسي، ومنظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا، ومنظمة مصايد أسماك شمال 

وهيئة مصايد أسماك شمال شرق األطلسي، وهيئة غرب األطلسي، ومنظمة حفظ أسماك السلمون في شمال األطلسي، 
 .مصايد األسماك النهرية السرء في شمال شرق األطلسي
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ذ            )20(إقليمية لمصايد األسماك  وأوضحت ست هيئات     - 46 ودا للمساعدة في تنفي ذلت جه  أنها ب

 :وآان من بين الجهود المبذولة ما يلي. خطة العمل الدولية الخاصة بالطاقات
 

دة واالستطالعية                 •  وارد     (تقييد عدد السفن في مصايد األسماك الجدي ة حفظ الم هيئ
 ؛)البحرية الحية في القطب الجنوبي

 
ة        (دول األعضاء والدول غير األعضاء      تحديد حصص لل   •  ة لحفظ التون ة الدولي الهيئ

 ؛)زرقاء الزعانف
 

درة                       •  اس ق ات عمل بشأن قي د حلق دة، وعق تقدير قدرة الصيد، وإجراء دراسات رائ
 ؛)الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط(الصيد 

 
درة األساطيل                •  ة للحد من ق ة ال  (برنامج وخطة عمل إقليمي توائية في      هيئ ة االس تون

 ؛)البلدان األمريكية
 

ة لحفظ     (اتخاذ قرار بالموافقة على خطة العمل الدولية المتعلقة بالقدرة           •  الهيئة الدولي
 ).التونة في األطلسي

 
ذ        )21(وأوضحت خمس هيئات إقليمية لمصايد األسماك      - 47  أنها بذلت جهودا للمساعدة في تنفي

 : وآان من بين الجهود ما يلي)22(سماك القرشخطة العمل الدولية المتعلقة بأ
 

ي يجري صيدها عرضا   •  ة الت ماك الحي ييب األس ة (تس وارد البحري ظ الم ة حف هيئ
 ؛)الحية في القطب الجنوبي، والهيئة الدولية لحفظ التونة في األطلسي

 
 ؛)الهيئة الدولية لحفظ التونة زرقاء الزعانف(توزيع المواد الدعائية  • 

 
ا •  ط اإلدارة    التش ياغة خط ق بص ا يتعل ط     (ور فيم رق وس ماك ش ايد أس ة مص لجن

 ؛)األطلسي
 

ات عن المصيد  •  ع بيان رار ) والمصيد العرضي(جم اذ ق رش، واتخ من أسماك الق
ة                   ذ خطط العمل القطري رش، وتشجيع تنفي بشأن أسماك القرش ومصايد أسماك الق

 ؛) في األطلسيالهيئة الدولية لحفظ التونة(المتعلقة بأسماك القرش 
 

رش         •  ماك الق ات أس ل لمجموع دير وتحلي ح وتق ات مس راء عملي ة  (إج ة التون هيئ
 ).االستوائية في البلدان األمريكية، والهيئة الدولية لحفظ التونة في األطلسي

                                                      
هيئة حفظ الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي، والهيئة الدولية لحفظ التونة زرقاء الزعانف، ووآالة مصايد   )20(

سماك البحر المتوسط، وهيئة التونة االستوائية في البلدان أسماك منتدى جنوب المحيط الهادئ، والهيئة العامة لمصايد أ
 .األمريكية، والهيئة الدولية لحفظ التونة في األطلسي

هيئة حفظ الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي، والهيئة الدولية لحفظ التونة زرقاء الزعانف، ولجنة مصايد   )21(
 .وائية في البلدان األمريكية، والهيئة الدولية لحفظ التونة في األطلسيأسماك شرق وسط األطلسي، وهيئة التونة االست

أوضحت هيئة مصايد أسماك شمال شرق األطلسي أن األطراف المتعاقدة هي التي تتولى خطة العمل الدولية المتعلقة   )22(
 .بأسماك القرش، وخطة العمل الدولية المتعلقة بالطيور البحرية، واالستراتيجية
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ماك    - 48 ايد األس ة لمص ات اإلقليمي ن الهيئ ات م ع هيئ رت أرب ودا )23(وذآ ذلت جه ا ب  أنه

ود    . ة العمل الدولية المتعلقة بالطيور البحريةللمساعدة على تنفيذ خط    ين الجه وآان من ب
 :ما يلي

 
ة       •  ور البحري ة   (وضع حدود للمصيد العرضي من الطي وارد البحري ة حفظ الم هيئ

 ؛)الحية في القطب الجنوبي
 

ور              •  دة مشكلة الطي اء          (اتخاذ تدابير للتخفيف من ح ة زرق ة لحفظ التون ة الدولي الهيئ
 ؛)ئة حفظ الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبيالزعانف؛ وهي

 
 ؛)وآالة مصايد أسماك منتدى جنوب المحيط الهادئ(إجراء عمليات تقدير ورصد  • 

 
ة             •  ور البحري وق الطي رار بشأن نف ) جمع معلومات عن المصيد العرضي         (اتخاذ ق

 ).الهيئة الدولية لحفظ التونة في األطلسي(
 

ذ   )24(لمائة من الهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك وأفاد سبعون في ا    - 49 ودا لتنفي  أنها بذلت جه
ة              تراتيجية (استراتيجية تحسين المعلومات عن وضع واتجاهات المصايد الطبيعي ). االس

ة والزراعة في إطار النظام                     ة األغذي وأشارت خمس هيئات منها إلى التعاون مع منظم
ات عن مصايد األسماك ال المي للمعلوم ماكالع وارد مصايد األس ام رصد  م ابع لنظ . ت

 :وآان من بين الجهود ما يلي
 

املة عن مصايد األسماك                 •  وارد      (مواصلة إصدار نشرة إحصائية ش ة حفظ الم هيئ
 ؛)البحرية الحية في القطب الجنوبي

 
ك                     •  الغ عن تل ة واإلب ق بالمصايد الطبيعي ا يتعل ل إحصاءات فيم تحسين جمع وتحلي

 ؛)ة مصايد أسماك شرق وسط األطلسيلجن(اإلحصاءات 
 

وعي    •  ادة ال ل لزي ة عم د حلق ى عق ادرة إل ي  (المب ة ف ماك الداخلي ايد األس ة مص هيئ
 ؛)أمريكا الالتينية

 
وب المحيط         (تطوير الصيغ المالئمة لجمع البيانات       •  دى جن وآالة مصايد أسماك منت

 ؛)الهادئ، وجماعة المحيط الهادئ
 

ات المت •  اء صندوق تحسين البيان ة بالمصايد الصغيرة والمصيد العرضي وإنش علق
ودة   ات وضمان الج ع البيان ة بجم ات المتعلق اء بااللتزام درات للوف اء الق خاص لبن

 ؛)الهيئة الدولية لحفظ التونة في األطلسي(واإلبالغ 

                                                      
ئة حفظ الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي، والهيئة الدولية لحفظ التونة زرقاء الزعانف، ووآالة مصايد هي  )23(

 .أسماك منتدى جنوب المحيط الهادئ، والهيئة الدولية لحفظ التونة في األطلسي
 زرقاء الزعانف، ولجنة مصايد هيئة حفظ الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي، والهيئة الدولية لحفظ التونة  )24(

أسماك شرق وسط األطلسي، وهيئة مصايد األسماك الداخلية في أمريكا الالتينية، والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر 
المتوسط، وهيئة التونة االستوائية في البلدان األمريكية، ومنظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا، ومنظمة مصايد أسماك 

 .طلسي، ومنظمة حفظ أسماك السلمون في شمال األطلسي، وجماعة المحيط الهادئشمال غرب األ
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ات (المبادرة إلى عقد بروتوآوالت لضمان مراقبة جودة المعلومات            •  ة  ) (البيان الهيئ

 ؛)لية لحفظ التونة في األطلسيالدو
 

راء   •  ماك، وإج إدارة مصايد األس ة ب ة معني ل فني كيل جماعات عم ى تش ادرة إل المب
البحوث، والمعلومات، وتربية األحياء المائية، وبناء القدرات، والمبادرة إلى وضع          

 ؛)منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا(استراتيجية للمعلومات واالتصال 
 

منظمة حفظ أسماك السلمون في    (يار يمثِّل حدا أدنى إلحصاءات المصيد     وضع مع  • 
 ).شمال األطلسي

 
ة                  - 50 ا تعمل مع منظم وعالوة على ذلك أفادت إحدى الهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك بأنه

ة            (غير حكومية محلية     ذ المدون عقد حلقة عمل قطرية والعمل مع الجماعات النسائية لتنفي
ك و      ة       بما في ذل طة للمدون ة من          ). ضع صيغة مبّس ة األخرى، أوضحت هيئ ومن الناحي

ة           ا أولوي الهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك الداخلية أن مصايد األسماك الداخلية ليست له
ة   ي مصايد األسماك الداخلي لطات الضالعة ف ة وأن الس ا الالتيني رة بأمريك دان آثي ي بل ف

 .هتمام إلى المسائل المتناولة في االستبيانضعيفة ومن الصعب عليها أن توّجه اال
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 الردود الواردة من المنظمات غير الحكومية
 

ر     - 51 دة غي ة واح ة قطري ة ومنظم ر حكومي ة غي ات دولي ع منظم تبيان أرب ى االس ردت عل
ام                      )25(حكومية ائزة وس ل بج ا من قب د فازت ة ق ر الحكومي  وآانت اثنتان من المنظمات غي

  )26(.(Margarita Lizarraga)مرغريتا ليزاراغا 
 

ادة                   - 52 واردة في الم ة ال ة األهداف العشرة للمدون ا  2واعتبرت المنظمات غير الحكومي  منه
شديدة األهمية أو هامة، وإن آان قد لوحظ وجود بعض االختالفات فيما يتعلق باألهداف      

مكية ارة والبحوث الس ددة للتج د. المح ة أن األه ر الحكومي ات غي اف وأوضحت المنظم
ين         ة ب ات األولوي ى درج ل أعل يد تمّث ات الص ماك وبعملي ايد األس إدارة مص ة ب المتعلق

 .المواضيع الفنية الناشئة عن المدونة
 

 :وحددت المنظمات غير الحكومية المعوقات الرئيسية التالية فيما يتعلق بتنفيذ المدونة - 53
 

أن       •  حاب الش ين أص وعي ب وافز وال اون والح دام التع يد   اال(انع دي للص اد الكن تح
س اإلدارة          ماك، ومجل ايد األس ي مص املين ف دعم الع دولي ل ع ال يد، والتجم الرش

 ؛)البحرية
 

وارد مصايد األسماك                •  ة      (عدم آفاية المعلومات عن وضع م دولي لتنمي المجلس ال
 ؛)مصايد األسماك

 
ري     •  ى الصعيد القط رامج عل ة وب ار للسياس ود إط دم وج دع (ع دولي ل ع ال م التجّم

 ؛)العاملين في مصايد األسماك
 

يدة  •  ة الرش ارة الدولي د للتج ادئ وقواع دم وجود مب ة تشجيع صيد أسماك (ع منظم
 ).التونة الرشيد

 
 :وللتصدي لهذه المعوقات اقترحت المنظمات غير الحكومية ما يلي - 54
 

ذها             •  ة وتنفي د   (وضع ُنُظم استشارية إلذآاء الوعي بشأن المدون اد الكن ي لصيد   االتح
دعم             دولي ل ع ال ة مصايد األسماك، والتجّم دولي لتنمي األسماك الرشيد، والمجلس ال

 ؛)العاملين في مصايد األسماك
 

يادي          •  أة ص وقية لمكاف ات الس ن اآللي ك م ر ذل وجي وغي يم اإليكول تخدام التوس اس
 ؛)مجلس اإلدارة البحرية(األسماك الراشدين 

المجلس  (ة البيانات البيولوجية البحرية األساسية      تعزيز برامج البحوث وإقامة قاعد     • 
 ؛)الدولي لتنمية مصايد األسماك

 
ة وُنظم اإلدارة المشترآة               •  ُنظم المجتمعي ذاتي، وال دولي    (تشجيع التنظيم ال التجمع ال

 ؛)لدعم العاملين في مصايد األسماك

                                                      
 .االتحاد الكندي للصيد الرشيد  )25(
 .2003 والتجّمع الدولي لدعم العاملين في مصايد األسماك في سنة 2001االتحاد الكندي للصيد الرشيد في سنة   )26(
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ة وا          •  ة األغذي ة التي تضعها منظم ة الدولي لزراعة بشأن   الترويج للخطوط التوجيهي

 ).منظمة تشجيع صيد أسماك التونة الرشيد(التجارة السمكية الرشيدة 
 

ادة التعريف    - 55 ن أجل زي ن األنشطة م روِّج لنطاق م ة ت ر الحكومي ات غي ت المنظم وآان
 :وآان من بين هذه الجهود ما يلي. بالمدونة وزيادة فهمها

 
رام   •  ذ ب يد وتنفي ائزة للصيد الرش ة رصد ج ذ خط رويج تنفي ة للت دارس الثانوي ج للم

 ؛)االتحاد الكندي لصيد األسماك الرشيد(للمدونة 
 

يد                •  عقد حلقة عمل بشأن الحفظ الدولي لموارد مصايد األسماك لتشجيع الصيد الرش
 ؛)المجلس الدولي لتنمية مصايد األسماك(

 
ية القطرية  تنفيذ برامج تدريبية للعاملين في مجال األسماك وللمنظمات غير الحكوم          • 

 ؛)التجّمع الدولي لدعم العاملين في مصايد األسماك(
 

 ؛)منظمة تشجيع صيد أسماك التونة الرشيد(نشر وتوزيع معلومات عن المدونة  • 
 

 ؛)مجلس اإلدارة البحرية(برنامج إلصدار الشهادات وللتوسيم اإليكولوجي  • 
 

ة التي تشّجع صيد األس             •  يد    المساهمة في العمليات الدولي دي    (ماك الرش اد الكن االتح
ماك،           ايد األس ي مص املين ف دعم الع دولي ل ع ال يد، والتجم ماك الرش يد األس لص

 ).ومنظمة تشجيع صيد أسماك التونة الرشيد
 

ر                 - 56 وفيما يتعلق بإدارة مصايد األسماك آان هناك اتفاق باإلجماع من جانب المنظمات غي
ا         الحكومية المجيبة على أن البلدان والهيئ      ات اإلقليمية لمصايد األسماك قد وضعت خطط

ي      ة ف ة الحي اء المائي وارد األحي ن م تدام م اع المس ة االنتف ماك لكفال ايد األس إلدارة مص
 :إال أن بعض المنظمات غير الحكومية اقترح ما يلي. مصايد األسماك البحرية والداخلية

 
د   •  ة"تحدي ات مرجعي ة وتحدي" نطاق اط المرجعي ن النق دال م روط ب داف وش د أه

تدامة         ة مس يد بطريق ناعات الص ا ص ي ظله ل ف ن أن تعم حة يمك ادية واض اقتص
 ؛)االتحاد الكندي لصيد األسماك الرشيد(ورشيدة 

 
دم     •  ة لع ماك نتيج ايد األس ذ خطط إدارة مص ة وتنفي داف السياس ين أه وة ب د الفج س

ذ السياسة  ية لتنفي درة واإلرادة السياس وافر الق دول(ت ع ال ي التجم املين ف دعم الع ي ل
 ؛)مصايد األسماك

 
ماك         •  ايد األس ل مص تهدافا لجع يادين اس ب الص ن جان ة م ود الطوعي جيع الجه تش

 ).منظمة تشجيع صيد أسماك التونة الرشيد(مصايد رشيدة 
 

دانا     - 57 ة أن بل وفيما يتعلق بتنمية تربية األحياء المائية أوضح معظم المنظمات غير الحكومي
رة ال تو ة        آثي ات تربي د عملي ة ولرص ديرات بيئي راء تق ة إلج راءات آافي ديها إج د ل ج

ر       واع غي ال أن ى إدخ ب عل ي تترت ارة الت أثيرات الض ن الت الل م ة ولإلق اء المائي األحي
ة   اء المائي ة األحي ا ألغراض تربي ة وراثي ن األرصدة المعدل ة م ين . متوطن ن ب ان م وآ
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ر ا   ات غي ب بعض المنظم ن جان ة م ول المقترح ات وخطط  الحل ة وضع سياس لحكومي
ات            ام رصد عملي ادة إحك ة وزي ة والبيئي ار االجتماعي ديرات لآلث قطرية وافية تتضمن تق

املين في مصايد األسماك            (تربية األحياء المائية     دعم الع دولي ل اع نهج     )التجمع ال ، واتب
يد         (متعدد التخصصات     دي لصيد األسماك الرش اد الكن ة احتراز     )االتح ام بعملي ة  ، والقي ي
وات   ددة الخط ماك    (متع ايد األس ي مص املين ف دعم الع دولي ل ع ال ة  )التجم اد آلي ، وإيج

ة    اء المائي يدة لألحي ة الرش ة التربي ماك  (لممارس ايد األس ة مص دولي لتنمي س ال ، )المجل
ة                 اء المائي يدة لألحي ة الرش ة بشأن التربي ة تشجيع صيد      (ووضع نظام قائمة إيجابي منظم

 ).االتحاد الكندي لصيد األسماك الرشيد(والنهوض بالبحوث ، )أسماك التونة الرشيد
 

ة        - 58 ر حكومي ع               )27(وأوضحت ثالث منظمات غي ذ جمي ودا للمساعدة في تنفي ذل جه ا تب  أنه
ة              ر الحكومي ع، وأوضحت إحدى المنظمات غي ة األرب ا تعمل   )28(خطط العمل الدولي  أنه

تراتيجية ذ االس ي تنفي اعدة ف ن أجل المس ت منظمت. م وميتينوأعرب ر حك  عن )29(ان غي
ة         ذ المدون ى تنفي رغبتهما في زيادة التعاون مع منظمة األغذية والزراعة في التشجيع عل

 .وما يتصل بها من صكوك
 

 برنامج مدونة األسماك
 

نة  - 59 ة والزراعة أن تستجيب لالحتياجات 1995في س ة األغذي ى منظم  طلب األعضاء إل
ق و   ن طري ة ع دان النامي ذه  الخاصة للبل ة لتنفي اعدة األقاليمي امج للمس ذا . ضع برن وهك

ة بهدف       " مدونة األسماك "وضعت منظمة األغذية والزراعة      آبرنامج للشراآات العالمي
ا مصلحة               . تعزيز المصايد الرشيدة   يلة أساسية تسعى من خالله ة اآلن وس ل المدون وتمث

اب      ة وحس ة العادي وارد الميزاني ين م ا ب ع م ى الجم ماك إل ايد األس ا  مص ة دعم ات األمان
ة لمصايد               ا من الصكوك الدولي ا يتصل به ة وم ذ المدون لألنشطة الرامية إلى تيسير تنفي

 .األسماك
 

وتتضمن أنشطة برنامج مدونة األسماك على الصعيد القطري وشبه اإلقليمي واإلقليمي،            - 60
درات البشرية ة الق دريب، وتنمي ة، والت اعدة الفني ديم المس ور، تق ة أم د ضمن جمل ، وعق

رتبط  . حلقات عمل، واالضطالع ببعثات إلجراء عمليات مسح ودراسات متخصصة           وت
ا بأنشطة مصلحة مصايد األسماك في                   المشاريع التي يتكون منها البرنامج ارتباطا وثيق
ي   ة الت ى أساس االحتياجات ذات األولوي اريع عل ذه المش د ه ايير وُتع ال وضع المع مج

ماك و  ايد األس ة مص ددها لجن ماك   تح ارة األس ة بتج ا والمعني ة له ة التابع ان الفرعي اللج
داف   ق األه ي تتحق اجال لك ا ع ب اهتمام ا تتطل ة باعتباره اء المائي ة األحي وتربي

لوك   ة الس تراتيجية لمدون ة       . االس يات اللجن ا توص ار أيض ي االعتب اريع ف ذ المش وتأخ
ؤتمر ريكيافيك المعني              يد     االستشارية لبحوث مصايد األسماك، وإعالن م  بالصيد الرش

ك، تشرين األول  (في إطار النظام اإليكولوجي البحري      وبر  /ريكيافي ات  )2001أآت ، وغاي
، والمواضيع   2000إعالن األمم المتحدة بشأن التنمية في األلفية الجديدة الصادر في سنة             

ذ      ة تنفي ي خط واردة ف ا ال ة زمني ات الملزم ماك، والغاي ايد األس ة بمص ية المتعلق األساس
 .2002ات مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة الذي ُعقد في سنة توصي

 

                                                      
 .اإلدارة البحرية، ومنظمة تشجيع صيد أسماك التونة الرشيدالمجلس الدولي لتنمية مصايد األسماك، ومجلس   )27(
 .المجلس الدولي لتنمية مصايد األسماك  )28(
 .االتحاد الكندي لصيد األسماك الرشيد، ومنظمة تشجيع صيد أسماك التونة الرشيد  )29(
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دأت في     - 61 وتواصل منظمة األغذية والزراعة، تأسيسا على النتائج الناجحة لألنشطة التي ب
ق                    1998سنة   ة األسماك عن طري رويج، التوسع في مدون ، بدعم من حساب أمانة من الن

ا      المزيد من المشاريع العالمي    ة واإلقليمية التي تتناول طائفة من مجاالت المدونة، من بينه
 :ما يلي

 
 التدريب والتوعية استهدافا للصيد الرشيد وللتربية الرشيدة لألحياء المائية؛ • 

 
 تنفيذ خطط العمل الدولية؛ • 

 
ا،                •  ا وإدارته تقديم المساعدة االستشارية بشأن سياسة مصايد األسماك والتخطيط له

 ن الترتيبات القانونية والمؤسسية؛وتحسي
 

 تقديم المساعدة العلمية من أجل إدارة مصايد األسماك؛ • 
 

 رفع مستوى القدرات في مجلس اإلدارة البحرية؛ • 
 

 تنفيذ االستراتيجية؛ • 
 

وجي بشأن مصايد األسماك                    •  اع نهج النظام اإليكول ق باتب ا يتعل القيام بمبادرات فيم
  للمناطق للساحلية؛واإلدارة المتكاملة

 إيجاد مصايد أسماك تتبع تقنيات رشيدة في الدول النامية الجزرية الصغيرة؛ • 
 

 تشجيع عمليات الصيد الرشيد وتوخي السالمة في البحر؛ • 
 

 تنفيذ ممارسات وتجارة رشيدة بعد جني محصول الصيد؛ • 
 

 ايد األسماك الداخلية؛اإلدارة والتنمية الرشيدتان لتربية األحياء المائية ولمص • 
 

 تقديم الدعم لبحوث مصايد األسماك؛ • 
 

 .تقديم دعم جامع للمنظمات غير الحكومية • 
 

اب     - 62 ي حس اهمات ف ق مس ا عن طري دَّم إم ماك ُيق ة األس امج مدون انحين لبرن ل الم وتموي
انح واحد                      ل مباشر من م ق تموي مشترك، هو حساب أمانة مدونة األسماك، أو عن طري

ة  لنش اريع الفردي طة المش ن أنش ر م ا   )30(.اط أو أآث ة حالي ات المانح ين الحكوم ن ب   وم
دة           ات المتح ويد والوالي رويج والس ان والن دا والياب ماك فنلن ة األس ة مدون اب أمان لحس

 .األمريكية
 

 تواتر رصد منظمة األغذية والزراعة للمدونة وتقديم تقارير بشأنها
 

                                                      
: يتاح مزيد من المعلومات عن البرنامج على الموقع التالي  )30(

fishcode/projects/fi/org.fao.www://http. 
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ات                أوضح بعض األعضاء أنهم يواج     - 63 د من متطلب دد المتزاي اء بالع هون صعوبة في الوف
ة                      تبيان مدون ا ملء اس ق بمصايد األسماك، ومن بينه ا يتعل اإلبالغ القطرية والدولية فيم

نتين          الغ          . منظمة األغذية والزراعة الذي ُيرسل آل س رح، للتخفيف من عبء اإلب وُيقت
ة آل        وآوسيلة لتحقيق معدل استجابة عال، أن ترصد لجنة مصايد ا          ذ المدون ألسماك تنفي

نوات  ع س واد      . أرب ى م ا عل ر تخصص ز أآث ود ترآي يرا لوج ك، وتيس ى ذل الوة عل وع
المدونة التي تتناول تنمية تربية األحياء المائية وممارسات وتجارة ما بعد جني محصول        

ادة                    ة رصد الم اء المائي ة األحي ة لتربي  وأن  9الصيد، ُيقترح أيضا أن تتولى اللجنة الفرعي
ادة     د الم ؤولية رص ماك مس ارة األس ة لتج ة الفرعي ولى اللجن ات  . 11تت واتر عملي ا ت أم

ا                   رعيتين فينبغي أن يحدده أعضاؤهما في دورتيهم ين الف الرصد من جانب هاتين اللجنت
 .المقبلتين

 
مكية      دة الس دة لألرص م المتح اق األم أ بموجب اتف ابع والمنش الجزء الس ندوق الخاص ب الص

 1995 المعقود في سنة
 

ى                    - 64 ور، عل ة أم ا الخامسة والعشرين، ضمن جمل اتفقت لجنة مصايد األسماك، في دورته
ين                 أن المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ينبغي أن يبدأ في إجراء مشاورات مع األم
زء    اء صندوق للج ة إنش ذ عملي ة لتنفي ق العملي د الطرائ دف تحدي دة به م المتح ام لألم الع

 من جانب    1995را لتنفيذ اتفاق األمم المتحدة لألرصدة السمكية المعقود سنة          السابع، تيسي 
دول          ذلك ال ا وآ وا بينه دان نم ل البل ة أق اق، وبخاص ي االتف راف ف ة األط دول النامي ال

ة الصغيرة ابع   . الجزري زء الس ار الج ي إط اعدة ف أن صندوق المس ة ب د ُأبلغت اللجن وق
ا           أصبح اآلن صندوقا عامال وُيدعى األع      ضاء إلى تقديم تبرعات لصندوق المساعدة، أم

ى مساعدة              ات للحصول عل الدول النامية األطراف في االتفاق فهي مدعوة إلى تقديم طلب
 )31(. من الصندوق

                                                      
لالطالع على تفاصيل صندوق المساعدة ُقم بزيارة العنوان على شبكة اإلنترنت في موقع منظمة األغذية والزراعة   )31( 

 .asp.default_all/fi/org.fao.www://http: على شبكة الويب التالي
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 التدابير المقترح اتخاذها من جانب اللجنة
 

 :إن اللجنة مدعوة إلى القيام بما يلي - 65
 

مدونة السلوك، وخطط العمل الدولية األربع، أن تستعراض التقدم المحرز في تنفيذ      • 
ذ            واالستراتيجية، وبرنامج مدونة األسماك، وأن تقدم تعليقات وإرشادات لزيادة تنفي

 هذه الصكوك؛
 

نتين ثبت                   •  ذ آل س الغ عن التنفي أن تأخذ علما بأن بعض األعضاء أوضحوا أن اإلب
ايد األ     ة مص د لجن رح أن ترص يال وُيقت ا ثق ّكل عبئ ه يش ع   أن ل أرب ذ آ ماك التنفي س

ة مصايد                (سنوات   ة والعشرين للجن دورة الثامن بمعنى أن ُيقّدم التقرير المقبل إلى ال
نة  ي س ماك ف اء  ). 2009األس ة األحي ة لتربي ة الفرعي ولى اللجن ذلك أن تت رح آ وُيقت

ادة     د الم ن رص ؤولية ع ة المس ة   (9المائي اء المائي ة األحي ة تربي ولى ) تنمي وأن تت
ة ال ادة اللجن ارة األسماك رصد الم ة لتج ي  (11فرعي د جن ارة بع الممارسات والتج

يد ول الص ة) محص ن المدون ين   . م اتين اللجنت ب ه ن جان د م واتر الرص ا ت أم
 الفرعيتين فينبغي أن يحدده أعضاؤهما في دورتيهما المقبلتين؛

 
دابير   •  اؤها لت رح إنش ات المقت دة البيان ى قاع ق، بحسب االقتضاء، عل دول أن تعل ال

 المرفئية؛
 

أ بموجب        •  ابع والُمنش الجزء الس أن تأخذ علما آذلك بأن صندوق المساعدة الخاص ب
ود سنة               م المتحدة لألرصدة السمكية المعق .  أصبح صندوقا عامال      1995اتفاق األم

ة        دول النامي ا ال اعدة، أم ندوق المس ات لص ديم تبرع ى تق دعوون إل اء م واألعض
ي م  اق فه ي االتف ن  األطراف ف اعدة م ى مس ات للحصول عل ديم طلب ى تق دعوة إل

 الصندوق؛
 

ماك         •  ايد األس ات مص أن إعان ة بش ال األمان ق بأعم ا يتعل دم فيم تعرض التق أن تس
 .والتوصية بما يجب أن تتخذه من تدابير في المستقبل
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 1المرفق 
 قاعدة بيانات متطلبات و تكاليف نظام تدابير الدول المرفئية

 
ذه الوثي - 1 دابير    ه أن ت ات بش دة بيان ة قاع اليف إقام ديرات تك ات وتق اول متطلب ي تتن ة الت ق

ك  دتها تل ة وأي اورة الفني ى المش ت عل ي ُطرح يات الت ق بالتوص ة تتعل دول المرفئي ال
اورة ا   . المش اورة آم اء المش رت أثن ي أثي ائل الت ى توضيح المس ق إل ذا المرف عى ه ويس

اه، لقاعدة          . من تقرير المشاورة   27تنعكس في الفقرة     لة أدن  وتبلغ التكلفة التقريبية، المفّص
ة ولصيانتها السنوية             دول المرفئي دابير ال ات       80 000بيانات ت  دوالر من دوالرات الوالي

ى و         ات المتحدة في السنوات             20 000المتحدة في السنة األول  دوالر من دوالرات الوالي
 .والتمويل لقاعدة البياناتوينبغي لألعضاء أن ينظروا في تقديم الدعم . الالحقة

 
 متطلبات النظام

 
 ):قاعدة بيانات تدابير الدول المرفئية(فيما يلي سرد لمواصفات النظام المقترح  - 2
 

المي                   •  ابع لنظام الرصد الجوي الع ة الت سُيستخدم النظام المتكامل للمعلومات العلمي
م ُنظم        ة دع ك إقام ي ذل ا ف ات بم دة البيان ذ قاع ميم وتنفي ات،  لتص دة البيان ي لقاع

 وتسهيالت إلجراء البحوث، ونظام لصيانة قاعدة البيانات؛
 

ا     •  ا النظام مجان ي يؤديه ويتضمن النظام تسهيالت بحث  . تكون وظائف البحث الت
 .قوية وعرضا جيدا للمعلومات المخزونة

 
 :يواالفتراضات الرئيسية للنظام هو أنه ينبغي أن يتيح للسلطات القطرية ما يل - 3
 

ارة           . أن تسجِّل نفسها في النظام      •  ة مخت ك إّال لسلطات قطري اح ذل وينبغي أن   . وال ُيت
م يتلقى المستخدم                    ة والزراعة من التسجيل ث يتحقق مدير النظام في منظمة األغذي

 .المسجل آلمة سر لكي ُينشئ سجالته
 

يَّن  •  د المع ة بالبل ات المتعلق ائف إ. صيانة المعلوم ة وظ ي حماي ات وينبغ ال البيان دخ
ر   ة س طة آلم ي      . بواس جالت الت دِّل الس ة إال أن تع لطات القطري تطيع الس وال تس

 .تملكها
 

ة                      •  دير النظام في منظم ى م د إإلكتروني إل ينبغي أن ُيرسل النظام تلقائيا رسائل بري
دة و     جالت الجدي ه بالس ة إلبالغ ة والزراع ا   /األغذي وم بإدخاله ديالت تق أو أي تع

 ية؛السلطة القطر
 

ر السجالت،    •  ة تحري ة والزراع ة األغذي وظفي منظم تطاعة م ون باس ي أن يك ينبغ
ة األخطاء         FAOLEXأساسا إلضافة وصالت إلى سجالت       ر السجالت إلزال ، وتحري

 .األساسية، عند الضرورة
 

 خطة العمل والتكاليف
 
 :ليُتقام قاعدة بيانات تدابير الدول المرفئية على مراحل على النحو التا - 4
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ة                    – 1المرحلة    دول المرفئي ة المتخذة من جانب ال دابير الحالي ل وجرد الت ا    (تحلي ا فيه بم

ات، والتشريعات              ادل المعلوم عمليات التفتيش القطرية واإلقليمية على المرافئ، وُنظم تب
 :وهذا يقتضي ما يلي. أو األنظمة

 
ات  )أ(  دة بيان ات من قاع ع معلوم ة البحريFAOLEXجم ة، ومصلحة ، والمنظم ة الدولي

 مصايد األسماك؛
 

 تحليل المعلومات المجمَّعة وإعداد استبيان من أجل جمع المزيد من المعلومات؛ )ب( 
 

 توزيع االستبيان على السلطات القطرية المعنية؛ )ج( 
 

ين      6زهاء  (تحديد وإقامة الميادين الالزمة في قاعدة البيانات         )د(   أشهر الستشاريين اثن
 )).والر من دوالرات الواليات المتحدة د40 000(

 
ات،               – 2المرحلة    اء دعم ُنظمي لقاعدة البيان ك بن تصميم وتنفيذ قاعدة البيانات بما في ذل

ات، باستخدام النظام المتكامل للمعلومات                  دة البيان وتسهيالت بحثية، ونظام لصيانة قاع
 )32(:العلمية التابع لنظام الرصد الجوي العالمي

 
ابع            تحلي )أ(  ة الت ل احتياجات النظام وتصميم تطبيقات النظام المتكامل للمعلومات العلمي

 لنظام الرصد الجوي العالمي
 

ائي   )ب(  تخدم النه ة للمس ال  (تصميم الوصلة البيني جيل، والبحث، وإدخ راءات التس إج
 )البيانات

 
 تصميم وتنفيذ عملية إدخال البيانات )ج( 

 
 خولتصميم وتنفيذ مراقبة الد )د( 

 
 التوثيق والتعليمات )هـ( 

 
دريب      )و(  ة والت ة والزراع ة األغذي ي منظم ام ف ذ النظ اء (تنفي ن 20 000زه  دوالر م

 ).دوالرات الواليات المتحدة
 

 :المنتظمان) السنويان(الصيانة والتحديث  – 3المرحلة  
 

 صيانة الخادم؛ )أ( 

                                                      
النظام المتكامل للمعلومات العلمية التابع لنظام الرصد الجوي العالمي هو برنامج حاسوبي أنشأه المرآز الدولي   )32(

قانة تتسم ويتيح هذا البرنامج الحاسوبي ت. للصناعة والبيئة بالتعاون مع قاعدة البيانات الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة
بالكفاءة إلقامة ُنظم معلومات مستندة إلى نظام إدارة المعلومات اإللكترونية باستخدام قواعد بيانات النظام المتكامل 

وقد أصبح مؤخرا النظام المتكامل للمعلومات العلمية التابع لنظام الرصد الجوي العالمي، بالتعاون مع . للمعلومات العلمية
ويستخدم المكتب القانوني بمنظمة األغذية والزراعة هذه . يا مفتوحا باعتبار أنه يوّزع مجانااليونسكو، مشروعا مصدر

 .TREATIES ، وFISHLEX، و FAOLEXالتقانة منذ إنشاء قواعد البيانات التي يحتفظ بها المكتب، وهي 
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ي    )ب(  تخدام المحم واردة لالس ات ال ز الطلب ديث   رصد وتجهي ل تح ن أج ر م ة س بكلم

 السجالت القطرية؛
 

 ؛FAOLEX)(تحديث الوصالت بالتشريعات الموجودة حاليا  )ج( 
 

ديثات   )د(  ى تح ول عل دان للحص ي البل ة ف لطات المرفئي ى الس ات عل ع تعميم توزي
دل      4زهاء  (للمعلومات المتاحة حاليا في قاعدة البيانات         أشهر الستشاري واحد بمع

اء                دوال 14 000قدره   غ زه ة بسعر يبل ادم والحاسوب والطابع ر سنويا وتكاليف الخ
 ). دوالر من دوالرات الواليات المتحدة سنويا6 000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


