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تحمل مصايد األسماك المستدامة أهمية جوهرية للنظم اإليكولوجية البحرية، كما تعتمد المجتمعات على األسماك ومصايد 	 
األسماك لتأمين غذائها وسبل عيشها. 

يقصد بعبارة الغلة المستدامة القصوى أكبر كمية صيد طويل األجل يمكن استخراجها من المخزون السمكي دون التسبب 	 
في انخفاض المخزون مستقباًل، وتستخدم لتصنيف المخزون السمكي. 

يكمن الهدف من خطة العمل الدولية )خطة العمل الدولية إلدارة طاقات الصيد( في تحفيز إدارة طاقة الصيد بكفاءة وعدالة 	 
وشفافية من خالل االستمرار في الحد من توسع الصيد وتقليصه.

أسهم الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم في استنزاف ملحوظ للمخزون السمكي في جميع أنحاء العالم. ويؤدي 	 
هذا النوع من الصيد إلى تقويض اإلدارة المستدامة لمصايد األسماك، وتهديد صحة النظم اإليكولوجية البحرية، ناهيك 

عن أنه تسبب في تأثيرات اجتماعية واقتصادية سلبية تطال الصيادين الشرعيين والمجتمعات الساحلية، السيما في البلدان 
النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

مفهوما المخزون السمكي المعرض الستغالل مفرط والمخزون 
المستَغل بإفراط

ترصــد منظمــة األغذيــة والزراعــة حالــة المخــزون الســمكي فــي العالــم 
منــذ عــام 1974، حيــث تقــوم اليــوم بتقييــم قرابــة 450 مخزونــًا فــي 
والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  حددتهــا  التــي  الرئيســة  الصيــد  مناطــق 
المصنــف  اإليكولوجيــة  االســتدامة  مؤشــر  لتحديــد  والمســتخدمة 
ــات الســمكية  ــاغ عــن المخزون ــم اإلب ــة. ويت وفقــًا للمناطــق الجغرافي
الخاضعــة للتقييــم – والتــي تصنــف ضمــن فئــات مخــزون مســتغل 
بإفــراط أو أقصــى صيــد مســتدام أو صيــد دون المســتوى المطلــوب 
ــة والزراعــة تحــت  ــن عــن منظمــة األغذي ــر تصــدر كل عامي – فــي تقاري
عنــوان حالــة مصايــد األســماك وتربيــة األحيــاء المائيــة فــي العالــم 
يتوافــق  بمــا  القصــوى  المســتدامة  الغلــة  مفهــوم  علــى  اعتمــادًا 
تعــادل  الــذي  الســمكي  المخــزون  أمــا  الدوليــة األخــرى.  والصكــوك 
كميتــه، أو تزيــد عــن، مســتوى إنتــاج الغلــة المســتدامة القصــوى، 
ــة  ــل، عندمــا تنخفــض كمي ــًا. بالمقاب ــًا مســتدامًا بيولوجي فيعــد مخزون
المخــزون عــن مســتوى الغلــة المســتدامة القصــوى، عندئــذ يكــون 

المخــزون غيــر مســتدام بيولوجيــًا، وهــو مــا يوضحــه الشــكل 1.  

يقصــد بعبــارة مخــزون ســمكي مســتغل بإفــراط الكميــة أو الكتلــة 
آخــر  بمعنــى  ســمكي،  مخــزون  أو  أســماك  لعشــيرة   )B( الحيويــة 
كميــة األســماك الموجــودة فــي الميــاه. وبالتالــي، فــإن المخــزون 
ــة  ــة الحيوي ــه الغل ــذي تنخفــض في المســتغل بإفــراط هــو المخــزون ال
ــاج  ــر مــا يعــرض قــدرة المخــزون علــى إنت أو عــدد العشــائر بشــكل كبي
التــي   )B( األســماك  لكميــة  وُيرمــز  القصــوى.  المســتدامة  الغلــة 
توفــر الغلــة المســتدامة القصــوى بـــ BMSY. فــإن كانــت الغلــة الحيويــة 
بإفــراط  مســتغل  المخــزون  ســيكون  عندهــا   ،BMSY دون  لألســماك 
أو مســتنزف. أمــا إن كانــت كميــة األســماك الموجــودة فــي الميــاه 
أكبــر مــن الغلــة المســتدامة القصــوى، فســتكون اســتغالها دون 
المســتوى المطلــوب. وتســتخدم نســبة الكتلــة الحيويــة إلــى كميــة 
فــي   B/BMSY القصــوى  المســتدامة  الغلــة  توفــر  التــي  األســماك 
العــادة لتوصيــف مخــزون ســمكي مــا إمــا بأنــه مخــزون مســتغل بإفراط 
ــة والزراعــة، يكــون  ــر مســتغل بإفــراط. وبحســب منظمــة األغذي أو غي
المخــزون مســتغل بإفــراط إن كانــت النســبة أدنــى مــن 0.8. إال أن 
التشــريع الوطنــي قــد يعتمــد نســبًا أو تعاريــف مختلفــة لزيــادة الدقــة 
فــي حوكمــة مصايــد األســماك. ويجــدر بالذكــر أن لمصايــد األســماك 

دورات طبيعيــة لعشــائرها، مــا يــؤدي بالتالــي إلــى انخفــاض أو زيــادة 
فــي أعدادهــا عــن 0.8 خــال فتــرات مختلفــة ضمــن ظــروف الصيــد 

عينهــا. 

أمــا عبــارة مخــزون ســمكي معــرض الســتغال مفــرط فتشــير إلــى 
ــل  ــد )F( أو معــدل األســماك التــي تقت نفــوق األســماك بفعــل الصي
تفــوق  أســماك  كميــة  صيــد  العبــارة  بهــذه  ويقصــد  جمعهــا.  جــراء 
الكميــة المســتدامة أو بمعــدل صيــد أعلــى مــن المعــدل المنتــج للغــة 
المســتدامة القصــوى. أمــا النســبة المثلــى لصيــد األســماك التــي 
FMSY. فــإن  الغلــة المســتدامة القصــوى فتعــرف برمــز  إلــى  تــؤدي 
 ،FMSY النســبة المثلــى )F( تجــاوز معــدل األســماك التــي يتــم صيدهــا
ــد انخفــض F عــن  ــذ يحــدث االســتغال المفــرط، وبالمقابــل، عن عندئ
FMSY فيكــون اســتغالها دون المســتوى المطلــوب. أمــا معــدل نفــوق 

األســماك فيحســب عــادة بنســبة F/FMSY، فــإن كانــت النســبة تزيــد عــن 
واحــد عندهــا يكــون االســتغال مفرطــًا. ويأتــي االســتغال المفــرط 
كنتيجــة مباشــرة ألنشــطة الصيــد، فــإن اســتمر مــع الوقــت فقــد يســفر 
عــن الكثيــر مــن التأثيــرات المناوئــة، بمــا فــي ذلــك اســتنزاف العشــائر 
الغلــة الســمكية، فضــًا عــن خســائر اقتصاديــة وتأثيــرات  وخســارة 

تطــال النظــام اإليكولوجــي. 

 )Y الشــكل 1. مخطــط نفــوق األســماك بســبب الصيــد )المحــور
)X والكتلــة الحيويــة للمخــزون الســمكي )المحــور
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حجم ا�خزون (الكتلة الحيوية)

� معرض �ستغ�ل مفرط
و� مستغل بشكل مفرط

مستغل بشكل مفرط
 ومعرض �ستغ�ل مفرط

مخزون سم� معرض �ستغ�ل مفرط
 (خفض معد�ت الصيد حتى ا�ستويات ا�ستهدفة)

مخزون مستغل بشكل مفرط
(يتجه إ� الزيادة نحو ا�ستويات ا�ستهدفة)

الهدف



خطة العمل الدولية إلدارة طاقات الصيد عام 1999 

اعتمــدت فــي عــام 1999 خطــة العمــل الدوليــة إلدارة طاقــات الصيــد، 
والتــي رســخت فــي مدونــة الســلوك بشــأن الصيــد الرشــيد لمنظمــة 
األغذيــة والزراعــة عــام 1995، وذلــك مــن قبــل لجنــة مصايــد األســماك 
التابعــة للمنظمــة لتعزيــز إنجــازات إدارة طاقــات الصيــد بكفــاءة وعدالــة 
الصيــد وخفضهــا بشــكل  مــن طاقــات  الحــد  خــال  مــن  وشــفافية 
مســتمر حيثمــا وجــدت طاقــة صيــد مفرطــة تقــوض نتائــج االســتدامة 
ــة إلدارة طاقــات  ــف خطــة العمــل الدولي ــل. وتتأل ــى المــدى الطوي عل
الصيــد مــن أداة لحفــظ مصايــد األســماك وإدارتهــا بصــورة مســتدامة، 
ــد األســماك  ــط ارتباطــًا وثيقــًا بغيرهــا مــن صكــوك مصاي وهــي ترتب
الدوليــة. ومــن بيــن هــذه الصكــوك نذكــر علــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
اتفاقيــة تعزيــز امتثــال ســفن الصيــد فــي أعالــي البحــار لتدابيــر الصيانة 
واإلدارة الدوليــة لعــام -1993 اتفــاق االمتثــال، واتفــاق عــام 1995 
لتنفيــذ شــروط اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار بشــأن حفــظ 
وإدارة األرصــدة الســمكية المتداخلــة المناطــق واألرصــدة الســمكية 
كثيــرة االرتحــال، واتفــاق منظمــة األغذيــة والزراعــة لعــام 2009 بشــأن 
التدابيــر التــي تتخذهــا دول المينــاء لمنــع الصيــد غيــر لقانونــي دون 

إبــاغ ودون تنظيــم وردعــه والقضــاء عليــه. 

الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم 

ُوجــد الصيــد غيــر القانونــي دون إبــاغ ودون تنظيــم فــي أعالــي البحــار 
وفــي المناطــق ضمــن الواليــة الوطنيــة وفــي مصايــد األســماك 
بجميــع نطاقاتهــا بــدءًا مــن النطــاق الحرفــي وحتــى الصناعــي. ولعــل 
هــذا النــوع مــن الصيــد يشــكل مصــدر قلــق لسلســلة اإلمــداد بجميــع 
مراحلهــا، بمــا فــي ذلــك األنشــطة الســابقة للصيــد والاحقــة لــه. 
ــم  ــاغ ودون تنظي ــر القانونــي دون إب ــد غي ــك أن الصي ــى ذل أضــف إل
يتهــدد ســبل العيــش ويفاقــم مــن حالــة الفقــر، كمــا يقــود إلــى تــردي 

انعــدام األمــن الغذائــي. 

ُوضــع إطــار عمــل دولــي علــى مــدى العقــود الماضيــة حــددت بموجبــه 
واســتخدامها  الحيــة  البحريــة  المــوارد  حفــظ  ضمــان  مســؤوليات 
المســتدام، بمــا فيهــا منــع الصيــد غيــر القانونــي دون إبــاغ ودون 
تنظيــم وردعــه والقضــاء عليــه. ويبنــى إطــار العمــل المذكــور علــى 
اتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن قانــون البحــار لعــام 1982؛ واتفــاق 
منظمــة األغذيــة والزراعــة لامتثــال؛ واتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن 
المخــزون الســمكي؛ ومدونــة الســلوك بشــأن الصيــد الرشــيد؛ وخطــة 
العمــل الدوليــة لعــام 2001 بشــأن منــع الصيــد غيــر القانونــي دون 
ــر  إبــاغ ودون تنظيــم وردعــه والقضــاء عليــه؛ واالتفــاق بشــأن التدابي
التــي تتخذهــا دولــة المينــاء؛ والمبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة لمنظمــة 
والمبــادئ   ،2014 لعــام  العلــم  دولــة  أداء  بشــأن  والزراعــة  األغذيــة 

التوجيهيــة الطوعيــة لخطــط توثيــق المصيــد لعــام 2017. 

ويهــدف االتفــاق بشــأن التدابيــر التــي تتخذهــا دولــة المينــاء إلــى 
والدوليــة  الوطنيــة  األســواق  دخــول  مــن  األســماك  مصيــد  منــع 
ــك  ــم، وذل ــاغ ودون تنظي ــي دون إب ــر قانون ــد غي ــال كان الصي فــي ح
بمنــع القــوارب األجنبيــة مــن دخــول الموانــئ واســتخدامها فــي حــال 
مشــاركتها أو االعتقــاد بمشــاركتها فــي الصيــد غيــر القانونــي دون 
إبــاغ ودون تنظيــم. وبموجــب االتفــاق بشــأن التدابيــر التــي تتخذهــا 
دولــة المينــاء، ُيطلــب مــن دولــة المينــاء تنفيــذ التدابيــر النوعيــة واتخــاذ 
خطــوات يمكــن التحقــق منهــا لضمــان الــردع المناســب والتحقــق مــن 
تحليــل  خــال  مــن  تنظيــم  إبــاغ ودون  القانونــي دون  غيــر  الصيــد 
ــر وإخطــار  ــداد التقاري ــى إع ــات والمتابعــة، إضافــة إل المخاطــر والتحري

البلــدان المعنيــة والمنظمــات اإلقليميــة إلدارة مصايــد األســماك، 
تفريــغ  ومنــع  التدابيــر  وإنفــاذ  الدوليــة،  المنظمــات  مــن  وغيرهــا 
ــر قانونــي دون إبــاغ ودون  األســماك التــي يتــم صيدهــا بشــكل غي

تنظيــم فــي الموانــئ. 

وضعــت المنظمــات اإلقليميــة إلدارة مصايــد األســماك مجموعــة من 
ــاغ  ــي دون إب ــر القانون ــد غي ــة الصي ــى محارب ــي تهــدف إل ــر الت التدابي
ــى  ــى وجــوب الحصــول عل ــر عل ــم. وتشــتمل هــذه التدابي ودون تنظي
ــة )بمــا فــي  ــه بصــورة إجباري ــد، وتســجيله واإلبــاغ عن ترخيــص بالصي
ذلــك اســتخدام أجهــزة مراقبــة المراكــب وتســجيلها(، ووضــع خطــط 
لضبــط الموانــئ، وإجــراء تفتيــش بحــري، وتعييــن مراقبيــن علــى متــن 
المراكــب، وتوثيــق المصيــد، وإنشــاء الئحــة تضــم المراكــب المشــاركة 
فــي الصيــد غيــر القانونــي دون إبــاغ ودون تنظيــم. ولــدى جميــع هــذه 
المنظمــات اإلقليميــة إلدارة مصايــد األســماك إجراءاتهــا ومعاييرهــا 
بشــأن إدراج المراكــب علــى قائمــة الصيــد غيــر القانونــي دون إبــاغ 

ودون تنظيــم. 

للمنظمــات  وكذلــك  والســواحل  والموانــئ  العلــم  لــدول  يمكــن 
اإلقليميــة إلدارة مصايــد األســماك تحديــد مــا إذا كان المركــب شــارك 
أو  تنظيــم،  ودون  إبــاغ  دون  القانونــي  غيــر  الصيــد  أنشــطة  فــي 
تحديــد مشــاركته فــي أنشــطة تدعــم مثــل هــذا النــوع مــن الصيــد. 
وبموجــب القانــون الدولــي، تقــع علــى عاتــق دولــة العلــم بالدرجــة 
المراكــب  ومراقبــة  الفعالــة  واليتهــا  بممارســة  مســؤولية  األولــى 
التــي تحمــل علمهــا فــي أي بقعــة تعمــل فيهــا، وضمــان امتثــال هــذه 
اتفاقيــة  أمــا  بــه.  المعمــول  والدولــي  الوطنــي  للقانــون  المراكــب 
األمــم المتحــدة بشــأن قانــون البحــار، واتفــاق منظمــة األغذيــة والزراعة 
الســمكي،  المخــزون  بشــأن  المتحــدة  األمــم  واتفاقيــة  لامتثــال، 
الحفــظ  وتدابيــر  األســماك،  إلدارة مصايــد  اإلقليميــة  والمنظمــات 
اإلقليميــة إلدارة مصايــد األســماك، فتجســد  للمنظمــات  واإلدارة 
الســاحلية بمســؤولية  الــدول  المســؤولية. وتضطلــع  معاييــر هــذه 
تبنــي التدابيــر المناســبة وتنفيذهــا بطريقــة فعالــة لحفــظ المــوارد 
وإدارتهــا فــي المناطــق الخاضعــة لواليتهــا الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك 

إنفاذهــا علــى المراكــب التــي ترفــع أعامــًا أجنبيــة فــي مياههــا. 

إجراءات التصدي للتحديات الرئيسة:

تحسين القدرات لدى البلدان النامية بما يمكنها من إدارة  	
المخزون السمكي، سيما وأن نسبة المخزون السمكي ضمن 

مستويات االستدامة البيولوجية في تلك البلدان انخفض إلى 
65.8 في المائة عام 2017؛ 

تحديد حجم الصيد غير القانوني دون إباغ ودون تنظيم؛ 	

تحقيق تعاون فعال بين دول العلم والميناء والساحل بما يتيح  	
لجميع أطر العمل الدولية الموجودة محاربة الصيد غير القانوني 
دون إباغ ودون تنظيم، وبخاصة تطبيق االتفاق بشأن التدابير 
التي تتخذها دولة الميناء للوصول إلى نتائج ملموسة واتخاذ 
إجراءات على أرض الواقع ضد المراكب التي عرف بمشاركتها 

في أنشطة الصيد غير القانوني دون إباغ ودون تنظيم. 

شعبة األسواق والتجارة
Markets-trade@fao.org

www.fao.org/economic/est

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما، إيطاليا

 أعد هذا الموجز من قبل قسم مصايد األسماك في منظمة األغذية والزراعة.
 NFI-Director@fao.org :لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع

بعض الحقوق محفوظة. يتوافر هذا العمل بموجب ترخيص 
CC BY-NC-SA 3.0 IGO©
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