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األمساك مصايد جلنة  

 الدورة الرابعة والثالثون

 20211شباط /فرباير 1-5

 التقدم احملرز يف تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة
 

 موجز
 20203عام  إصدار يف 2األورويب واالحتاد األغذية والزراعةيف منظمة من الدول األعضاء دولة  811شاركت 

 ائةيف امل 60ل ثما ميوالصكوك ذات الصلة، ) املدونة(مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد تنفيذ حول االستبيان  من
ز�دة ب، ولكن 2018 عام إصدارقارنة مع ابمليف عدد اجمليبني  ائةيف امل 7مبقدار اخنفاض ذلك يف و  .أعضاء املنظمة من

. ، على التوايل2011و 2013و 2015 األعوام إصداراتمع قارنة ابمليف عدد اجمليبني  ائةامل يف 95و 24و 3تبلغ 
قدرها ، بز�دة االستبيانمنظمة غري حكومية ردودها على  13وهيئة إقليمية ملصايد األمساك  36قدمت  كما
. االستبيانل للردود على ويرد يف هذه الوثيقة حتليل مفصّ . 2018 عام إصدارمع قارنة ابمل ، على التوايلائةامل يف 11و 33

تُقرأ ابالقرتان مع هذه ينبغي أن ، اليت SBD/2018/COFI.5ويف الوثيقة  4جلنة مصايد األمساك على موقعتتوفر و 
 .األعضاء املشار إليها يف هذه الوثيقةتوجز ردود جداول إحصائية ، الوثيقة

رصد التقدم احملرز يف تنفيذ املدونة لفرصة يتيح ملدونة، ما صدور ااخلامسة والعشرين لالذكرى  2020 عاميصادف و 
التقارير اليت قدمها إىل  امن املدونة، واستنادً  2-4لمادة ل اتبعً األمساك،  مصايدعلى الصكوك املتصلة هبا وكذلك أتثرياهتا و 

  2004و 2002و 2000 عواماأل إىل األعضاء يف تا�ياستبوقد أرسلت . سنويةالنصف  تا�يستباالاألعضاء يف 
 عام يف 49 مناجمليبني وتراوح عدد األعضاء . 2020و 2018و 2015و 2013و 2011و 2010و 2008و 2006و

                                       
  2020متوز /يوليو 17-13كان من املقرر عقدها خالل الفرتة من   1
، قّدم 51و 41ويف حالة القسمني  .51و 41و 21و 20و 3-19و 2-19قّدّم االحتاد األورويب ردوًدا نيابة عن الدول األعضاء فيه، ابستثناء األقسام   2

 .رًدا كل من االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه
 .    2020يُطلق االستبيان عادة يف السنة السابقة على انعقاد جلنة مصايد األمساك؛ ويف هذه احلالة أُطلق يف يناير/ كانون الثاين   3
4  i34/arcof-p://www.fao.org/about/meetings/cofi/documentshtt/ 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/about/meetings/cofi/documents-cofi34/ar/
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حول مواضيع متحورت  بعض اجتاهاتٍ تنفيذ املدونة بشأن وقد برز من هذه التقارير . 2018 عام يف 128إىل  2004
ودمج مصايد ، )9املادة (، وتربية األحياء املائية )8املادة (، وعمليات صيد األمساك )7 املادة(األمساك  مصايدإدارة 

 مصايد، وحبوث )11املادة (ممارسات ما بعد املصيد والتجارة و ، )10املادة (األمساك يف إدارة املناطق واألحواض الساحلية 
 .الثالث من هذه الوثيقةقسم ويرد موجز هلذه االجتاهات يف ال). 12املادة (األمساك 
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 الوطين املستوىأنشطة وتطبيقات املدونة على   -أوالً 

 ةعامشؤون   -ألف
ترتيب إىل  5ُدعي األعضاءقد و . منها عشرة أهداف 2يف املادة ) املدونة(حتدد مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد  -1

 القصوىألولوية ا إسناد استمر، 2007 عامإصدار  كما احلال منذو ). 3اجلدول ( أمهيتها يف مراتب حسب هذه األهداف
على أ�ا  10)د(و 9)ح(و 8)ي(الثالثة  األهداف ف األعضاء، صنّ 2015و 2018 عاميوكما يف  .7)أ(و 6)ب(لهدفني ل

 .أمهيةأقل 
إدارة مصايد ( تربية األحياء املائيةمصايد و ي قطاعفنية تتعلق بجماالت  ةمثانيإىل تتطرق تنقسم املدونة إىل مواضيع، و  -2

ودمج مصايد ، وممارسات ما بعد املصيدالتجارة، و  حبوث املصايد،و عمليات الصيد، و ، وتطوير تربية األحياء املائية ،األمساك
هذه  إىل تصنيفعي األعضاء دُ قد و ). ، وتطوير مصايد األمساك الداخليةاألمساك يف إدارة املناطق واألحواض الساحلية

إدارة مصايد األمساك وتطوير تربية األحياء املائية أولوية قصوى،  إسناداستمر ف). 4اجلدول ( األولويةسب حباالت اجمل
أعطي تطوير مصايد األمساك الداخلية السابقة،  ةعاألرب ياناالستب إصداراتوعلى غرار . 2001 عام يعكس النتائج منذ ما

 .إدارة املناطق واألحواض الساحلية أولوية أدىن نسبًياودمج مصايد األمساك يف 
لإلطار  61.3وات للتشريع 74.3للسياسات و 72.3تبلغ يف املتوسط  لمدونةامتثال ل 11أفاد األعضاء عن درجةو  -3

. 2018 عامإصدار  من اقريبة جدً متوسطات كلها و ) 5اجلدول (للعمليات واإلجراءات  3.48املؤسسي و
أ�م ينوون أن يصبحوا كذلك يف السياسات  ائةيف امل 87و 83و 84و 90، أفاد كاملامتثال  يكونوا على  مل من بني ومن

 .على التوايل ،والتشريعات واإلطار املؤسسي والعمليات واإلجراءات
 1996 عام سّنوا تشريعاهتم الرئيسية ملصايد األمساك السارية حالًيا قبلم �أبمن اجمليبني  ائةيف امل 42أفاد و   -4
. 2010 األخرية منذعوام يف األ ائةيف امل 28و، 2010 عام إىل عام 1996 من 15الـ عوام يف األ ائةيف امل 30، و)6 اجلدول(

عام  كانت فيهما نسبة اجمليبني الذين أدخلوا تغيريات على التشريعات الرئيسية ملصايد األمساك منذاإلقليمان اللذان  أما 
 ). ائةيف امل 40(وجنوب غرب احمليط اهلادئ ) ائةيف امل 47(أفريقيا األعلى فهما  هي 2010

إصدار  يفعنها أفيد لتلك اليت مشاهبة ملدونة، وهي نسبة اب الوعيرفعوا درجة �م أبمن األعضاء  ائةيف امل 86أفاد و  -5
رئيسية االجتماعات وحلقات كانت �ا  أباألحيان  أُفيد يف أغلبية، مشلت اآلليات اليت للقيام بذلكو ). 7اجلدول ( 2018 عام

                                       
 .أو القسم النسب املئوية الواردة يف الوثيقة هي فقط لألعضاء الذين يهمهم السؤال أو القسم، والذين قدموا يف الوقت نفسه أيًضا رًدا على السؤال  5
وتنمية مصايد األمساك لتنفيذ سياسات اهلدف (ب): إرساء مبادئ ومعايري لوضع وتنفيذ السياسات الوطنية للحفظ الرشيد ملوارد مصايد األمساك وإدارة   6

 حلفظ املوارد السمكية وإدارة وتنمية مصايد األمساك.
ة إرساء مبادئ للصيد الرشيد وألنشطة املصايد مع األخذ ابالعتبار مجيع ما يرتبط هبا من جوانب بيولوجية وتكنولوجية واقتصادية واجتماعي): أ(اهلدف   7

 . وبيئية وجتارية
 توفري معايري للسلوك جلميع األشخاص املشاركني يف قطاع مصايد األمساك): ي(اهلدف   8
 . تشجيع التجارة يف األمساك واملنتجات السمكية، مبا يتفق مع القواعد الدولية ذات الصلة): ح(اهلدف   9

 .السواء وغريها من الصكوك القانونية امللزمة والطوعية علىتوفري توجيه ميكن استخدامه عند االقتضاء يف صياغة وتنفيذ االتفاقات الدولية ): د(اهلدف   10
 ".مطابق ابلكامل"" 5"إىل " غري مطابق على اإلطالق "1"طلب إىل األعضاء أن يصّنفوا درجة التطابق من   11
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، ونشر وتوزيع الواثئق املتعلقة )ائةيف امل 44( وإدارة شؤو�م، وتدريب املوظفني )ائةيف امل 74(العمل واحللقات الدراسية 
 ). ائةيف امل 44(املدونة  خطوط توجيهية ومدو�ت على أساس، ووضع )ائةيف امل 44(ابملدونة 

 إدارة مصايد األمساك -ءاب
، منطقة صيد واحدة حبرية ومنطقة صيد واحدة داخليةعن  قلي �م حددوا ما الأباجمليبني من  ائةامل يف 61و 76 أفاد -6

إدارة  خططإدارة مصايد أمساك حبرية و  نفذوا خططم �أب ائةيف امل 72و ائةيف امل 89، أفاد هؤالءومن بني  .على التوايل
خطط وا نفذم �أب ائةيف امل 93و ائةيف امل 97، أفاد ططهذه اخل واوضعمن ومن بني . ، على التوايلداخليةمصايد أمساك 

بلغت عنها  يعين أن اخلطط املنّفذة اليت أُفيدوهذا ، ، على التوايلداخليةمصايد أمساك خطط إدارة رية و مصايد أمساك حبإدارة 
إدارة ة خط 826 أقل منذلك ، و )8اجلدول (داخلية مصايد دارة إخطة  433ومصايد حبرية إدارة ة خط 761جمموعها  يف

 .2018 عامإصدار  بلغ عنها يفأُ داخلية  مصايدإدارة ة خط 501وحبرية مصايد 
كان أكثر فئات تدابري اإلدارة اليت اختذت ،  خطط إدارة مصايد أمساك وضعوامن بني األعضاء الذين أفادوا أ�م و  -7

وإشراك أصحاب املصلحة  ،املدمرةحظر طرق وممارسات الصيد : املصايد البحرية شيوًعالتعزيز االستخدام الرشيد للموارد يف 
، وتوفري )ائةيف امل 96(األمساك الصغرية النطاق  مصايد، ومعاجلة مصاحل وحقوق )لكل منهما ائةامل يف 99( اإلدارةيف قرارات 

النقاط املرجعية استخدام : اشيوعً األقل التدابري البحرية فئات  توكان). ائةيف امل 94(احلماية لألنواع املهددة ابالنقراض 
 معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملةواستهداف أو معاجلة ) ائةيف امل 72(ألرصدة احملددة لكل من ااملستهدفة 

 ).9اجلدول ) (ائةيف امل 56(
كانت البحرية و  مصايدللعن تلك املبلغ عنها  اشيوعً كثر األفئات التدابري  تاختلفالداخلية،  صايدامليف حالة و  -8

" ضة للمخاطرعرّ املوائل امل"عملية لتحديد إقرار ، و حمافظةسالمة  هوامش يف صنع القراروفر احرتازية تج ستخدام �ُ ابتتعلق 
أو تشكل (يف ، وخطط تندرج )لكل منهما ائةيف امل 91( أو احلساسة/اهلامة ومخاطر ضة للأو أنواع أخرى من املناطق املعرّ 

أقل عنها  فيدالتدابري الداخلية اليت أُ  تكانو ). ائةيف امل 87( اأوسع نطاقً للمنطقة الساحلية خطط إدارة ) من ال يتجزأا جزءً 
) ائةيف امل 39( وتلك اليت تعاجل التنوع البيولوجي للموائل املائية) ائةيف امل 46(ي تلك اليت حتظر طرق الصيد املدّمرة م
 ).9 اجلدول(
 أفادهؤالء ومن بني . د األمساكي�م بدأوا تنفيذ �ج النظام اإليكولوجي يف مصاأبمن اجمليبني  ائةيف امل 81أفاد و  -9

قضا� وا حددم �أب ائةيف امل 92أفاد و ، حوكمةا للأهدافً اقتصادية و و  واجتماعية ةإيكولوجي اأهدافً �م وضعوا أب ائةامل يف 92
 ). 10اجلدول (آليات للرصد وا أنشأم �أب ائةيف امل 78وأفاد  إجراءات إدارية،من خالل  معاجلتهاتنبغي 

، لديهم نظًما إدارية ومؤسسيةن أب ائةيف امل 93مصايد األمساك، أفاد  يفنفذوا �ج النظام اإليكولوجي َمن من بني و  -10
عناصر �م عاجلوا أب ائةيف امل 87وأفاد ) العرضيصيد املصيد املستهدف واملمن (منهم عن االحتفاظ أبنواع  ائةيف امل 89 أفادو 

كانت  اخلارجية فقد ةدافعقوى الاملتعلقة ابلسائل أما امل. الوطين املستوىاجملتمع احمللي و مستوى أو اقتصادية على /اجتماعية و
 ).11اجلدول ) (ائةيف امل 68( عنه فيدأما  أقل
يف  69 إىل 56من �م وضعوا نقاًطا مستهدفة ز�دة تدرجيية أبازداد عدد األعضاء الذين أفادوا ، 2010 عام منذو  -11
 أن مع، 2018 يف 739 1إىل  2011 يف 845 من مت وضعهاازداد إمجايل عدد النقاط املرجعية املستهدفة اليت كما .  ائةامل

جيري االقرتاب ه نأبمن األعضاء  ائةيف امل 67وأفاد  .نقطة مرجعية 540 1عن إال  2020 عامإصدار  يف يفيدوامل األعضاء 
وكانت هذه ). 12اجلدول ( عن جتاوزها ائةيف امل 43أفاد بينما ، النقاط املرجعية املستهدفة من أكثرمن نقطة واحدة أو 
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من  ائةيف امل 76حينما أفاد  2010 منذ اعامً  اخنفاًضا كنها تبّني ل، 2018 عامإصدار  الواردة يفتلك األرقام مشاهبة نسبًيا ل
  .من النقاط املرجعية املستهدفةأو أكثر �م جتاوزوا نقطة واحدة أباألعضاء 

مؤشرات املصيد  :غري النقاط املرجعية املستهدفة ما يليمن شمل أنواع املؤشرات املستخدمة إلدارة األرصدة تو  -12
التحقق جرى أصحاب املصلحة اليت ومعارف  ،)ائةيف امل 59(، ومؤشرات اجتماعية واقتصادية )ائةيف امل 74( وجمهود الصيد

النقاط  ّمت فيها جتاوزويف احلاالت اليت ). 13اجلدول ) (ائةيف امل 37(م اإليكولوجي ا، ومؤشرات النظ)ائةيف امل 52( منها
، )ائةيف امل 96(إجراء املزيد من البحوث : تضمنت اإلجراءات التصحيحية األكثر شيوًعا اليت أفيد عنها ،املرجعية املستهدفة

) لكل منهما ائةيف امل 88(األمساك  مصايدوإغالق  ، وتعزيز الرصد واملراقبة واإلشراف)ائةيف امل 92(هود الصيد جممن  واحلدّ 
 ). 14اجلدول (

 عمليات الصيد -يمج
عمليات الصيد اليت تقوم هبا السفن اليت ترفع لضبط عن أهم التدابري املتخذة اإلبالغ إىل  األعضاء ت الدولُدعي -13

هذه التدابري ضمن املنطقة االقتصادية  عن اختاذ ائةيف امل 93و 98وأفاد  .املناطق االقتصادية اخلالصة وخارجهاضمن  علمها
والعقوابت ، )ائةيف امل 76( أفيد أن تعزيز الرصد واملراقبة واإلشراف، 2011 عام ويف الفرتة منذ. ، على التوايلاخلالصة وخارجها

هي أهم اإلجراءات اليت اختذت لضمان امتثال عمليات الصيد ) ائةيف امل 47(وسجالت السفن ) ائةيف امل 58( واجلزاءات
 ).15اجلدول ( ضمن املناطق االقتصادية اخلالصة ألحكام الرتخيص

 ائةيف امل 68، أفاد 2011 عام يف ما يتعلق ابلتدابري املتخذة خارج نطاق املناطق االقتصادية اخلالصة ويف الفرتة منذو  -14
وكانت فئتا التدابري التاليتان اللتان  .ن تطبيق خطط الرتاخيص اإللزامية كان أهم التدابري املتخذة لضبط عمليات الصيدأب

 اتمنظم وإنفاذ االمتثال لقوانني الدول األخرى، وقرارات تعزيز تدابري الرصد واملراقبة واإلشرافمها  أعطيتا أمهية قصوى
 ).16اجلدول ) (لكل منهما ائةيف امل 41(األمساك اإلقليمية  مصايدإدارة 

ن لديهم خططًا أب ائةيف امل 65 دأفافيما يف املصايد الرئيسية  عن حدوث مصيد عرضي ومرجتع ائةيف امل 74أفاد و  -15
إصدار  معقارنة ابمل التوايل، على ائةيف امل 61و ائةيف امل 72 طفيفة منويف ذلك ز�دة . عرجتاملعرضي و الصيد امل قائمة لرصد

 .االستدامة االفتقار إىليساهم يف ه أن ائةيف امل 75ومن بني من يرصدون املصيد العرضي واملرجتع رمسيًا، يعترب  .2018 عام
أفاد مجيع  ،2018 عامإصدار  كما يفاالستدامة، و  يساهم يف االفتقار إىلاملصيد العرضي واملرجتع يعتربون أن  ومن بني من

إدارية للمصيد العرضي من األعضاء الذين لديهم تدابري  ائةيف امل 73و 96لدى و . للتقليل منهلديهم تدابري  نأباجمليبني 
 ).17اجلدول ( ، على التوايلمحاية صغار األمساك والصيد غري املقصود تتناولواملرجتع أيًضا تدابري 

من األعضاء،  ائةيف امل 30وأفاد  .نّفذوا جزئيا أو كلًيا نظًما لرصد السفن�م أبمن األعضاء  ائةيف امل 75أفاد و  -16
�م وإن مل ينفذوا بعد نظاًما لرصد السفن، إال أ�م يطالبون السفن األجنبية أبن حتمل أبومجيعهم من أفريقيا والشرق األدىن، 

قليمية إلدارة اإلات املنظمك( ز رصد أخرىوأن تظل على تواصل مع مراك يف مناطقهم االقتصادية اخلالصة نظاًما كهذا
 ).18اجلدول ) (مصايد األمساك

 .لقلقهم يف ما يتعلق مبعدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة 512إىل  1عي األعضاء إىل إعطاء درجات من دُ و  -17
). 3.17( 2018 إصدار عام ابملقارنة معلكنه ميثل ز�دة ، توسطامللق قالمن  أكثر قليالً ي أ ،3.5فكان متوسط االستجابة 

                                       
 ".قلق رئيسي" 5، و"قلق متوسط" 3، و"ال قلق"يعين  "1"  12
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) ائةيف امل 74(فقدان األرصدة السمكية و ) ائةيف امل 90( ألضرار اليت تلحق ابلبيئةابوكانت القضا� األكثر إاثرة للقلق تتعلق 
) ائةيف امل 28(كانت القضا� األقل إاثرة للقلق هي اآلاثر السلبية على السياحة و ). ائةيف امل 67( الربيةاإليقاع ابحليوا�ت و 

 ).19اجلدول ) (ائةيف امل 25( واألضرار اليت تلحق ابلسفن
الذين اعتربوا معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة مثار قلق أن لديهم من األعضاء  ائةيف امل 28أفاد و  -18

 ن املعلومات لديهم مصّنفة حسب نوع املعداتأبمن هؤالء  ائةيف امل 52أبلغ و  ،املعداتدان معلومات عن معدالت فق

شباك : كرر ذكرها هيين لديهم معلومات حسب نوع املعدات، كانت األنواع اليت فادوا أبومن بني من أ). 20اجلدول (
  ).22و 21اجلدوالن ( ارية الطويلةالُصنّ اخليوط و  ،والشباك املتشابكةالشباك اخليشومية و  ، وفخاخ السمك،اجلرف

املبّلغ استخداًما أنواع وسم املعدات أكثر وكان  .لوسم املعداتلديهم متطلبات  نأبمن األعضاء  ائةيف امل 51أفاد و  -19
) ائةيف امل 39( يةأو البالستيك يةطبوعة املعدناملعالمات الو ، )ائةيف امل 67( لرشّ ابأو م قالابألعنها هي وضع العالمات 

 ).23اجلدول (
�م أدرجوا التفتيش على املعدات املوجودة على منت السفن ضمن برامج أبمن األعضاء  ائةيف امل 37و 84أفاد و  -20

ليات اإلبالغ عن معدات آللضمان االمتثال املالئم السالمة و اعتبارات املراقبة لضمان االمتثال املالئم للوائح التنظيمية و 
ن لديهم متطلبات إبالغ عن معدات أبمن األعضاء  ائةيف امل 20وأفاد . ، على التوايلاملفقودة أو املهملةالصيد املرتوكة أو 

 نأب ائةيف امل 18 وأفاد ؛السفن اليت يفوق حجمها حًدا معيًناسجالت يوميات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة يف 
 ).24اجلدول ( مجيعهاهذا املتطلب للسفن لديهم 

 ائةيف امل 39أفاد ف. هامرافق املوانئ املتعلقة ابلتخلص من النفا�ت وإعادة تدوير األعضاء اإلبالغ عن من طُلب و  -21
ى املوانئ نه يفرض علأب ائةيف امل 24وأفاد لديهم متطلبات تفرض أن توفر املوانئ مرافق الستقبال نفا�ت سفن الصيد،  نأب

معدات الصيد أو خاصة لتدوير /ن لديهم برامج عامة وأب ائةيف امل 16وأفاد  .القدميةتوفري مرافق الستقبال معدات الصيد 
 ).25اجلدول ( ها لألفضلأو إعادة تدوير /و القدمية

 تربية األحياء املائية تطوير -الد
ن يف بلدا�م مرافق لرتبية األحياء املائية أبمن األعضاء  ائةيف امل 96، أفاد 2018 عامصدار إلحنو مشابه على  -22
وأطر ) ائةيف امل 47(وتشريعات ) ائةيف امل 45(لدى أقل من نصف األعضاء سياسات متكينية  توكان). 26اجلدول (

رة سياسات وأطر قانونية ومؤسسية مطوّ أغلبية ما تبقى منهم لدى  توكان. مكتملة إىل حد كبري )ائةامل يف 44(مؤسسية 
ال أطر على اإلطالق على أطر غري كافية إىل  )يف املائة على التوايل 8يف املائة و 12و ائةيف امل 19( ولدى عدد أقلّ  جزئًيا

 حد كبري.
ن األجهزة أب ائةيف امل 68أفاد قد و  .رتبية األحياء املائيةلالرشيدة مارسات مللرتويج التشّجع املدونة األعضاء على و  -23

، على 2015و 2018 عامي يف ائةامل يف 85و 74مع قارنة ابملمدو�ت أو صكوًكا، يف هذا الصدد اعتمدت قد احلكومية 
على مستوى كهذه   ان اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص اعتمدت أيًضا مدو�ت أو صكوكً أبوأفاد األعضاء . التوايل

 ).27اجلدول ) (لكل منهما ائةيف امل 44( والصانعني املوردين على مستوييو  )ائةامل يف 65( املنتجني
األعضاء إىل اإلبالغ عن وجود إجراءات للقيام أبنشطة أساسية لتطوير الرتبية الرشيدة لألحياء املائية وفًقا ُدعي و  -24

يرصدون �م أب ائةيف امل 83وأفاد  ،�م أجروا تقييمات بيئية لعمليات تربية األحياء املائيةأب ائةيف امل 86أفاد ف .للمدونة
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األدىن من اآلاثر الضارة النامجة عن  ن لديهم تدابري للتقليل إىل احلدّ أب ائةيف امل 83أفاد و ، تربية األحياء املائية عمليات
أدىن أو مشاهبة هذه األرقام كانت ،  2018 إىل 2013عام  منمستمر وبعد حتسن ). 28اجلدول ( إدخال األنواع الغريبة

، من األعضاء ائةيف امل 91و 89و 85 عن وجود هذه اإلجراءات فادعندما أ 2018 عامإصدار  يفكانت عليه مما   قليًال 
) ، على التوايلائةيف امل 63و 74و 79(الذين ينفذون هذه اإلجراءات من األعضاء  ائةيف امل 60وأفاد أكثر من  .على التوايل

تعزيز من األعضاء  ائةيف امل 85من د أكثر ، حدّ مجيعها جراءاتلإلو ). 29اجلدول ( حاجة إىل إدخال حتسيناتبوجود 
 ). 30اجلدول ( القدرة الفنية املؤسسية على أنه اجملال الرئيسي الذي يتطلب إدخال حتسينات

لممارسات الرشيدة لرتبية األحياء املائية دعًما للمجتمعات احمللية الريفية ومنظمات لرتويج الُيشّجع األعضاء على و  -25
، 2018 عامإصدار  �م اختذوا تدابري يف هذا الصدد، وكما يفأب هممن ائةيف امل 96ذكر قد و . املنتجني ومستزرعي األمساك

 ). 31اجلدول ) (ائةيف امل 49( تدريبات/محالت توعية/لغ عنه األكثر تواترًا هو تصميم وتنفيذ برامج إرشادبكان التدبري امل

 13األمساك يف إدارة املناطق الساحلية مصايدإدماج  -اءه

منهم فقط  ائةيف امل 21و 20و 21 لدى ،)ائةيف امل 87( عن وجود ساحل لديهم فادوااألعضاء الذين أمن بني  -26
هذه و . التوايل ، علىمؤسسية لإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية مكتملة إىل حد كبريأطر سياسات متكينية وأطر قانونية و 

 عام يف أي من سنوات اإلبالغ األخرى حىت �ايةكانت عليه أدىن مما   أ�ا مع، 2018 عامإصدار  ألرقاممشاهبة أرقام 
 )ائةامل يف 45(وأطر مؤسسية ) ائةامليف  44( قانونية وأطر) ائةيف امل 47( ولدى ما يقرب من نصف األعضاء سياسات .2011

كافية إىل حد  الساحلية غريومل يضع الباقون أي أطر للحوكمة أو أن لديهم أطرًا لإلدارة املتكاملة للمناطق  .متطورة جزئًيا
 ). 32اجلدول ( كبري
أيًضا بني قطاع بل فقط ضمن مصايد األمساك  ليسالنزاعات  مسألةمن األعضاء أن يقدموا تقارير عن لب طُ و  -27

بلغني، ظلت األنشطة اليت يف أعلى لدى و  .مصايد األمساك والقطاعات األخرى العاملة يف املناطق الساحلية
ُ
األعضاء امل

بني املصايد الساحلية  النزاعاتو ، )ائةيف امل 18( بني أنواع معدات الصيدالنزاعات : 2010 عام نفسها منذ املراتب هي
 60وأفاد أكثر من . )هما هذا العاملكل من ائةامل يف 12( املوانئتطوير األمساك و  مصايدبني  والنزاعات واملصايد الصناعية

) ، على التوايلائةيف امل 60و 79و 68( الثالثة هذه النزاعاتع ا نو أآليات قائمة حلل ا لديهن أبالبلدان املعنية  نم ائةيف امل
 ). 33 اجلدول(

 والتجارة املصيدممارسات ما بعد   -واو

متاًما لسالمة األغذية وضمان جودهتا  ومكتمالً  فّعاالً  انظامً ن لديهم فادوا أبخنفضت النسبة املئوية لألعضاء الذين أا -28
مرة أخرى إىل رتتفع ل ،2018 عام يف ائةيف امل 49إىل  2013 عامإصدار  يف ائةيف امل 71لألمساك واملنتجات السمكية من 

يف حني ازداد عدد األعضاء الذين ليست لديهم نظم أو لديهم نظم غري كافية إىل حد يف تقارير هذا العام،  ائةامل يف 65
 ).34اجلدول ( 2020و 2018 يف ائةيف امل 8إىل  2013 يف ائةصفر يف املمن كبري 

                                       
 .32استجابت الدول األعضاء يف االحتاد األورويب لألسئلة الواردة حتت هذا العنوان ابستثناء األسئلة املتعلقة إبطار السياسات يف اجلدول   13
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منهم  ائةيف امل 97اختذ و ، )ائةيف امل 95(هامة للمجيبني مجيعهم تقريًبا املصيد الفاقد واملهدر يف ما بعد  مسألةكانت و  -29
يف  55( واإلشرافوتعزيز الرصد واملراقبة ) ائةيف امل 70(تدابري ملعاجلتها، مبا يف ذلك سّن لوائح تنظيمية لسالمة األغذية 

 ).35اجلدول ) (ائةامل
 عن تطبيقمنهم  93من األعضاء الذين أفاد  ائةيف امل 88ابلنسبة إىل ان حتسني استخدام املصيد العرضي ذا أمهية كو  -30

حدد ، 2018و 2015 وكما كان احلال يف. 2015 عامإصدار  منذ ائةيف امل 12بز�دة قدرها تدابري لتحسني االستفادة منه، 
لى أ�ما أهم تدبريين يهدفان ع) ائةيف امل 37( واإلنزال اإللزامي للمصيد العرضي) ائةيف امل 43( األعضاء ز�دة الوعي

 ).36اجلدول (حتسني استخدام املصيد العرضي  إىل
كانت غالبية اجملهزين يف وضع يسمح هلم بتتبع أصل املنتجات ،  2011 عامإصدار  منذارير تقلحنو مشابه لعلى و  -31

 ).37اجلدول (من املستهلكني فقط  ائةيف امل 43يف حني مل يكن يستطيع ذلك غري ، )ائةيف امل 89( السمكية اليت يشرتو�ا
على بصورة غري مشروعة و  اليت يتم اصطيادهاأن القضاء على جتهيز املوارد السمكية من األعضاء  ائةيف امل 93اعترب و  -32

تشمل أكثر التدابري املبّلغ عنها شيوًعا تعزيز ضبط و . ألةمنهم تدابري ملعاجلة هذه املس ائةيف امل 93 اإلجتار هبا ذو أمهية، واختذ
وتنفيذ  ،وتعزيز اإلجراءات اجلمركية والضوابط على احلدود، )ائةيف امل 63( ذات الصلة تفتيشالوعمليات مصايد األمساك 

 ).38اجلدول ) (لكل منهما ائةيف امل 37( خطط العمل الوطنية

 األمساك مصايديف جمال بحوث ال -ايز 
وأجاب األعضاء أن . ارصيدً  683 1 هجمموعملا �م حصلوا على تقديرات موثوقة حلالة األرصدة أبأفاد األعضاء  -33

 ). 39اجلدول (هتم الكلية ن أرصدم ائةيف امل 50إىل  41 مت تقديرها متثل يف املتوسط األرصدة اليت
أن اإلحصاءات املتعلقة ابملصيد إىل من األعضاء  ائةيف امل 77، أشار 2010 عام تقارير منذحنو مشابه للعلى و  -34

ن لديهم عدًدا كافًيا من أبمن األعضاء  ائةيف امل 61مع يف الوقت املناسب وبطريقة كاملة وموثوقة، وأفاد جتُ هود الصيد جمو 
ما اجملاالت اليت حتتاج أكثر من أ). 40اجلدول ( املوظفني املؤهلني لتوليد البيا�ت دعًما لإلدارة املستدامة ملصايد األمساك

د األمساك وإحصاءات مصاي) ائةيف امل 71( موظفني مؤهلني إضافيني فهي بيولوجيا األمساك وتقييم األرصدة سواها إىل
 ). 41اجلدول ) (ائةيف امل 49( أخذ العيناتعمليات و 

البيا�ت التارخيية : دارة مصايد األمساك هيإلمصادر البيا�ت اليت يستخدمها األعضاء لوضع خطط  أبرزو  -35
، )ائةيف امل 74( واجلمع الروتيين للبيا�ت، )ائةيف امل 76(موقع اإلنزال /خذ العينات يف امليناءألسوح املو ، )ائةامل يف 82(

أو املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد /وإحصاءات منظمة األغذية والزراعة و، )ائةيف امل 66( شرافالرصد واملراقبة واإلوبيا�ت 
 ).42 اجلدول) (ائةيف امل 63( األمساك

ن لديهم يف إدارة مواردهم السمكية ثغرات يف البيا�ت أبمن األعضاء  ائةيف امل 95، أفاد 2018 عامإصدار  كما يفو  -36
أو الرصد واملراقبة /والصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم و، )ائةيف امل 47(ة بيا�ت حالة األرصدالثغرات يف أبرزها 

 اجلدول) (ائةيف امل 22(الصيد  وجمهود ،)لكل منهما ائةيف امل 33(والنظام اإليكولوجي  واملصيد، )ائةيف امل 37( واإلشراف
 .األرصدةبيا�ت حالة يف  موجودة معظم الثغرات تنكا  ،2011 عامإصدار  ذلك يف كافة املسوح منذك).  43
وكانت هذه النسبة مشاهبة ملا . �م يرصدون حالة البيئة البحرية بشكل روتيينأبمن األعضاء  ائةيف امل 58أفاد و  -37
 2009يف عنهما  اللتني أفيد ائةيف امل 66و 78 لكنها ال تزال بعيدة عن نسبيت، 2018و 2015و 2013 األعوامإصدارات  يف
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معظم برامج الرصد الروتينية  تعمليات الرصد هذه، رّكز  فادوا عن إجرائهمومن بني األعضاء الذين أ. ، على التوايل2011و
، )لكل منهما ائةيف امل 87( االنقراضتلك اليت تواجه خطر رصد األنواع املهددة و على و على البارامرتات الساحلية 

اجلدول ) (ائةيف امل 83(ر يف عرض البح املوجودةواملوائل الساحلية وتلك ، )ائةيف امل 85( املتعلقة ابحمليطاتوالبارامرتات 
44.( 
 رفأشا .األمساكطُلب من األعضاء اإلبالغ عن البحوث والربامج اليت تتناول آاثر تغري املناخ على مصايد و  -38
ما يشري إىل ز�دة إىل أن لديهم حبواًث رمسية لتقييم آاثر تغري املناخ على مصايد األمساك أو التنبؤ هبذه اآلاثر،  ائةامل يف 75

من هؤالء برامج رمسية  ائةيف امل 77نّفذ ، 2018 يف ا أُفيد عنهحنو مشابه ملوعلى . 2018 عامإصدار  عن ائةامل يف 11قدرها 
اجلدول ( والتكيف معه للتخفيف من اآلاثر البيئية واالقتصادية واالجتماعية لتغري املناخ ولبناء القدرة على الصمود جتاهه

45.( 

 الصكوك الدولية  -اءح
 .الصيد واألنشطة املتعلقة بذلك اليت تقوم هبا السفن اليت حتمل أعالمهماألعضاء إىل اإلبالغ عن أنشطة ُدعي  -39

يف أعايل البحار،  ائةيف امل 57، ون هذه السفن تقوم بذلك يف املياه اخلاضعة للوالية الوطنيةأبمنهم  ائةيف امل 81وأفاد 
يتعلق أبنشطة سفن الصيد اليت حتمل علم الدولة  ويف ما). 46اجلدول ( يف مياه خاضعة لوالية دول أخرى ائةامل يف 45و

ن أب ائةيف امل 45 العضو اجمليبة اليت رّخصت هلا دولة أخرى ابلقيام أبنشطة صيد األمساك واألنشطة املتعلقة بذلك، أجاب
 60وأفاد ). 47اجلدول (ه حيدث يف أعايل البحار نأب ائةيف امل 32 ذلك حيدث يف مياه خاضعة لوالية دولة أخرى، وأفاد

 ائةيف امل 40 �م يرخصون لسفن حتمل علًما أجنبًيا بدخول موانئهم واستخدامها، بينما يرخصأبمن األعضاء  ائةامل يف
 ).48اجلدول (الوطنية تهم لسفن أجنبية ابلعمل يف املياه اخلاضعة لوالي

لقيام بذلك ل ائةيف امل 19 ، وخيططلديهم تقييًما أولًيا لقدرات الصيد أجروا�م أبمن األعضاء  ائةيف امل 49أفاد و  -40
 ائةيف امل 89أفاد تقييًما أوليًا،  أجرواومن بني من . 2018 عامإصدار  عما كان يفبشكل ملحوظ أقل ذلك املستقبل، و  يف
ولده يالذي املمكن استخدام اجلهد انتشارًا ذلك وكان أكثر طرق ). 49اجلدول ( القدرات لتعديلإجراءات �م ينفذون أب

 ). 50اجلدول ) (ائةيف امل 82( اخلصائص الرئيسية لألسطول والسفنواستخدام ، )ائةيف امل 84(األسطول 
وضعوا خطة عمل وطنية إلدارة م �أب ائةيف امل 50تقييًما أولًيا لقدرات الصيد، أفاد  أجروان بني األعضاء الذين مو  -41

ما يتعلق  يفن متوسط درجة التنفيذ أب 5،14 إىل 1هؤالء، ابستخدام مقياس من درجات ترتاوح من  فادوأ .قدرات الصيد
) 3.82(، والعمليات واإلجراءات )4.05(، واإلطار املؤسسي )3.95( ات، والتشريع)4.23(يبلغ ابلسياسات 

 ).51 اجلدول(
خطوات  ائةيف امل 89هؤالء، اختذ بني ومن  .مشكلةتطرح من األعضاء أن قدرات الصيد املفرطة  ائةيف امل 52اعترب و  -42

وجتميد ) ائةيف امل 70( نظم حتديد الدخول: وأبرز اخلطوات املبلغ عنها هي. من الصيد املفرط مزيدحدوث للحيلولة دون 
خطوات يقومون ابختاذ م �أب ائةيف امل 83وعالوة على ذلك، أفاد ). 52 اجلدول) (ائةيف امل 53( الرتاخيص/عدد السفن

وخطط إعادة ، )ائةيف امل 28(إلدارة قدرات الصيد وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية ، أبرزها قدرات الصيد املفرطةخلفض 
يف  26( الهذا اجملحبوث يف إجراء و قدرات الصيد املفرطة رصد وكذلك  الشراء ووقف التشغيل من جانب القطاع العام

                                       
 أي "ابلكامل".  "5أي "ال على اإلطالق" إىل " "1"طُلب من األعضاء تقييم مدى التنفيذ من   14
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مشكلة خطوات تطرح قدرات الصيد املفرطة أن  أشاروا إىلممن  ائةيف امل 89اختذ  كما).  53اجلدول ) (لكل منهما ائةامل
 ةاملومسي اتيف هذا اجملال اإلغالق املتخذةأبرز التدابري  تللحيلولة دون التسبب مبزيد من اآلاثر السلبية على األرصدة، وكان

  ).54اجلدول ) (ائةيف امل 47( ةاملكاني اتقواإلغال) ائةامليف  66( ملصايد أمساك معينة
 12، أي أقل بنسبة أمساك القرش إما ابلصيد اهلادف أو الصيد العرضي عن اصطيادمن األعضاء  ائةيف امل 46أفاد و  -43

ومن بني تلك اليت الدول اليت كان ذلك حيدث فيها، يف و ). 55اجلدول ( 2018 عامإصدار  يفكان عليه عما   ائةيف امل
 .وإدارهتاأمساك القرش  ونلصوطنية خطة عمل  وضعإىل ضرورة  ائةيف امل 94خلص ، )ائةيف امل 77(ثر ا لألأجرت تقييمً 

متوسط عن  5،15 إىل 1مقياس من درجات ترتاوح من ستخدام اب، أبلغ األعضاء ،كهذه  اخططً وضعت بني تلك اليت ومن 
 للعمليات واإلجراءات )4.00(Ëلإلطار املؤسسي  )4.26(وللتشريعات  )4.19(للسياسات و )4.22(بلغ  درجة تنفيذ

 ). 56اجلدول (
جرى قد أو الشباك اخليشومية /ن الصيد ابخليوط الُصنارية الطويلة وشباك اجلر وأبمن األعضاء  ائةيف امل 78أفاد و  -44

من هذه  ائةيف امل 61وخلص  .قييًما ملصايد األمساك املذكورةت ائةيف امل 49 يف مياه خاضعة لوال�هتم، ومن بني هؤالء أجرى
 64 أفاد، و )57اجلدول (إىل أنه كانت هناك حاجة إىل خطة عمل وطنية خلفض الصيد العرضي للطيور البحرية التقييمات 

الذين نفذوا أفاد األعضاء  5،16إىل  1مقياس من درجات ترتاوح من وابستخدام  .�م وضعوا خطة كهذهأبمنهم  ائةيف امل
) 4.43(وإلطار املؤسسي ل )4.57(وللتشريعات ) 4.5(وللسياسات  )4.71(بلغ درجة تنفيذ متوسط مثل هذه اخلطة عن 

 ).58اجلدول (لعمليات واإلجراءات ل
ومن بني األعضاء الذين أفادوا . عن تدابري التخفيف يف ما يتعلق ابلطيور البحرية ومصايد األمساكئل األعضاء سُ و  -45

 68ق ، طبّ )ائةيف امل 70( أو الشباك اخليشومية/وشباك اجلر و) ائةيف امل 71(ابخليوط الُصنارية الطويلة  عن ممارستهم الصيد
اجلدوالن ( تدابري ختفيف كان أبرزها يف احلالتني كلتيهما حتسني اإلطار القانوين وبرامج املراقبة ،، على التوايلائةيف امل 55و

  ).60و 59
م �أب ائةيف امل 82أفاد ف. القانوين دون إبالغ ودون تنظيملصيد غري ابعي األعضاء إىل الرد على أسئلة متعلقة دُ و  -46
ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون وطنية خطة عمل �م وضعوا أب ائةيف امل 67وأفاد . الصيد مشكلة تربون هذايع

ذوا مثل هذه نفّ أفاد األعضاء الذين  5،17 إىل 1مقياس من درجات ترتاوح من وابستخدام . تنظيم وردعه والقضاء عليه
) 4.00(وإلطار املؤسسي ل) 4.17(و اتلتشريعل) 4.37(وللسياسات ) 4.12(متوسط درجة تنفيذ بلغ  اخلطة عن

أبرز التدابري املتخذة ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه  توكان). 61اجلدول (لعمليات واإلجراءات ل
 ضوابط وإجراءات الرصد واملراقبة واإلشرافالوحتسني ، )ائةيف امل 72( والقضاء عليه إدخال حتسينات على اإلطار القانوين

 ). 62اجلدول ) (ائةيف امل 66(اليت تقوم هبا الدولة لساحل ا على

                                       
 أي "ابلكامل". "5"أي "ال على اإلطالق" إىل  "1"طُلب من األعضاء تقييم مدى التنفيذ من   15
 أي "ابلكامل". "5"أي "ال على اإلطالق" إىل  "1"طُلب من األعضاء تقييم مدى التنفيذ من   16
 أي "ابلكامل". "5"أي "ال على اإلطالق" إىل  "1"طُلب من األعضاء تقييم مدى التنفيذ من   17
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 19�م صادقوا على اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار أو قبلوها أو انضموا هلا،أب 18من األعضاء ائةيف امل 79أفاد و  -47
أفاد األعضاء عن  5،20 إىل 1مقياس من درجات ترتاوح من وابستخدام  .�م شرعوا يف ذلكأبالباقون  ائةيف امل 21وأفاد 

لعمليات ل) 3.66(وإلطار املؤسسي ل) 3.76(و اتلتشريعل) 3.86(ولسياسات ل) 3.80(بلغ درجة تنفيذ متوسط 
 ).63اجلدول (واإلجراءات 

ه أو ا بصادقوا على االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء أو قبلو �م أبمن األعضاء  ائةيف امل 58أفاد و  -48
أفاد  5،22 إىل 1مقياس من درجات ترتاوح من وابستخدام  .يف ذلك عن شروعهم آخرون ائةيف امل 41وأفاد  21،هيلإانضموا 

 )3.30(وإلطار املؤسسي ل) 3.36(و اتلتشريعل) 3.49(و لسياساتل) 3.41(بلغ درجة تنفيذ متوسط األعضاء عن 
 ، على التوايل�م عيّنوا موانئ وجهات اتصالأب ائةيف امل 57و 53 ووفًقا ملتطلبات االتفاقية، أفاد. لعمليات واإلجراءاتل

 ).65و 64اجلدوالن (
دقوا على اتفاق االمتثال اأ�م ص ائةيف امل 49أفاد ف .سؤوليات دولة العلممل همعي األعضاء إىل اإلبالغ عن تنفيذدُ و  -49

 1مقياس من درجات ترتاوح من وابستخدام  .�م شرعوا يف ذلكأبآخرون  ائةيف امل 14أفاد و  23،أو قبلوا به أو انضموا إليه
 للسياسات أو غريها من مسؤوليات دولة العلم بلغ متوسطها/األعضاء عن درجة تنفيذ ألحكام االتفاق وأبلغ  5،24 إىل
يف  33وأفاد ). 66اجلدول ) (3.23(لعمليات واإلجراءات لو ) 3.27(إلطار املؤسسي لو ) 3.44( اتلتشريعلو  )3.37(
 بشأنجروا تقييًما ألدائهم كدولة علم وفًقا للخطوط التوجيهية الطوعية ملنظمة األغذية والزراعة أ�م أبمن األعضاء  ائةامل

 ). 67اجلدول ( �م يعتزمون القيام بذلك يف املستقبلأبمن املتبقيني  ائةيف امل 65أفاد و أداء دولة العلم، 

، ائةيف امل 78و 74وأفاد . العاملة يف أعايل البحارلسفن الصيد  �م يزودون سجالً أبمن األعضاء  ائةيف امل 60أفاد و  -50
ن سفنهم توفر مجيع أبتدابري احلفظ واإلدارة وا بلحق ضررً تُ يضمنون عدم مشاركة سفنهم يف أنشطة م �أب ،على التوايل

إىل مصايد األمساك  نفاذللن لديهم اتفاق أبمن األعضاء  ائةيف امل 67وأفاد . املعلومات الالزمة للوفاء ابلتزاماهتم كدول علم
 ). 67اجلدول ( دولة ساحلية أخرى قبل الصيد يف

مقياس وابستخدام  .�م يديرون مصايد أمساك مياه عميقة يف أعايل البحارأباألعضاء من  ائةيف امل 28أفاد و  -51
هؤالء عن درجة تنفيذ للخطوط التوجيهية الدولية ملنظمة األغذية والزراعة إلدارة  فادأ 5،25 إىل 1درجات ترتاوح من  من

إلطار ل) 4.13(و اتلتشريعل) 4.25(لسياسات ول) 4.00(مصايد أمساك املياه العميقة يف أعايل البحار بلغ متوسطها 
 ).68اجلدول (العمليات واإلجراءات  )4.17(واملؤسسي 

                                       
 فيه على هذا القسم.رد االحتاد األورويب والدول األعضاء   18
 .1982كانون األول   /اتفاقيه األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة ديسمرب  19
 أي "ابلكامل". "5"أي "ال على اإلطالق" إىل  "1"طُلب من األعضاء تقييم مدى التنفيذ من   20
 .2009ظمة يف عام االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه الصادر عن املن  21
 أي "ابلكامل".  "5"أي "ال على اإلطالق" إىل  "1"طُلب من األعضاء تقييم مدى التنفيذ من   22
 .1993الصيد يف أعايل البحار لتدابري الصيانة واإلدارة الدولية الصادرة عن املنظمة يف عام  اتفاقية تعزيز امتثال سفن  23
 أي "ابلكامل". "5"أي "ال على اإلطالق" إىل  "1"طُلب من األعضاء تقييم مدى التنفيذ من   24
 أي "ابلكامل". "5"أي "ال على اإلطالق" إىل  "1"طُلب من األعضاء تقييم مدى التنفيذ من   25
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اسرتاتيجية حتسني املعلومات عن حالة مصايد األمساك "ـ �م كانوا على علم بأبمن األعضاء  ائةيف امل 67أفاد و  -52
حتسني مجع عناصر ، مبا يف ذلك هاوبراجمهذه االسرتاتيجية خطط ينفذون �م أب ائةيف امل 83أفاد و  ،"الطبيعية واجتاهاهتا

 ).69اجلدول ) (ائةيف امل 94( ونشر البيا�ت) ائةيف امل 98(، وحتليل البيا�ت )ائةيف امل 100( البيا�ت
 حتسني املعلومات عن حالة تربية األحياء املائية اسرتاتيجية"شأن ـبم على علم �أبمن األعضاء  ائةيف امل 62أفاد و  -53

 هؤالءأفاد من بني و  .هبا والربامج ذات الصلة خطط هذه االسرتاتيجيةينفذون منهم أ�م  ائةيف امل 80، وأعلن "واجتاهاهتا
 ). 70اجلدول ( ، على التوايلونشرها هاعناصر حتسني مجع البيا�ت وحتليلن ذلك يشمل أب ائةيف امل 91و 98و 100

 26مصايد األمساك الصغرية النطاق  -اءط

 مصايد األمساك يف الدول من ائةيف امل 88 مصايد أمساك صغرية النطاق يف ما يقرب منابإلمجال عن وجود أفيد  -54
من حجم وقيمة  ائةيف امل 50و 41 ن مصايد األمساك الصغرية النطاق متثل يف املتوسط ما بنيأبأفاد األعضاء و  .األعضاء

اجمليبون كان و . 2018و 2015عامي  ا يفمعنه فيدأُ اللذين  ائةيف امل 50و 51 مستوييمن  أدىنذلك و  ،املصيد اإلمجايل
إقليم  يفاحلجم من حيث إمجايل املصيد إىل نسبة املصيد من مصايد األمساك الصغرية النطاق متوسط لعن أعلى وا أبلغالذين 

). ائةيف امل 60إىل  51(ومنطقة البحر الكارييب أمريكا الالتينية إقليم و أفريقيا إقليم يليه ، )ائةيف امل 80إىل  71( الشرق األدىن
مصايد األمساك الصغرية النطاق املصيد من نسبة متوسط لعن أعلى مرة أخرى الشرق األدىن يم إقلأفاد من حيث القيمة، و 

). ائةيف امل 70إىل  ائةيف امل 61(أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب إقليم ليه ي، )ائةيف امل 80إىل  71(إىل إمجايل املصيد 
 تظل، فقد مصايد األمساكجممل يف املنخرطني يف مصايد األمساك الصغرية النطاق إىل إمجايل املنخرطني نسبة ويف ما يتعلق ب

 سّجالاإلقليمان اللذان  كانو ، 2018و 2015 عامي ، كما يفائةيف امل 70و 61بني رتاوح ت ،كما أفاد األعضاء  ،توسطامليف 
اجلدول ( ائةيف امل 80إىل  71بنسبة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وإقليم الشرق األدىن إقليم ا مهمستًوى أعلى 

73.( 
نوع توزيع العمالة يف أنشطة مصايد األمساك الصغرية النطاق حسب حمدوًدا يف ما يتعلق بال يزال توفر املعلومات و  -55

منه اجلنس أكثر نوع وتتوفر معلومات عن العمل بدوام كامل، مبا يف ذلك املعلومات املصّنفة حسب  .اجلنس ووضع العمالة
يف ما يتعلق ابلعمالة بدوام كامل، أفادت املناطق مجيعها أن نسبة و  .والعمالة الطارئة وغري احملددة بنصف دوامعن العمل 

انت احلاالت الوحيدة اليت ذكر فيها ك،  2018و 2015 وكما يف. أنشطة الصيد أكرب من نسبة النساءيف الرجال املشتغلني 
 عامإصدار  ، ويفاملصيدالنساء يشكلن يف العمل بدوام كامل نسبة أعلى من نسبة الرجال هي حاالت أنشطة ما بعد  أن

اجلدول (احلال يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ويف جنوب غرب احمليط اهلادئ ا هو كان هذ  ،2020
74 .( 
�ا حمددة بشكل أب ائةيف امل 24ومصايد األمساك الصغرية النطاق حمددة قانوً� ن أبمن األعضاء  ائةيف امل 47أفاد و  -56
كانت نسبة األعضاء الذين لديهم تعريف قانوين ،  2018 عامإصدار  وابملقارنة مع .رمسي، ولذا فإ�ا غري مدعومة قانو�ً  غري

من اجمليبني الذين لديهم تعريف  ائةيف امل 68أفاد و . ابستثناء آسيا هامجيعاليم األقملصايد األمساك الصغرية النطاق أقل يف 
أ�م يعتزمون إما مراجعة كهذا ن ليس لديهم تعريف  مم ائةيف امل 29و صغرية النطاقالصايد األمساك ملقانوين أو غري رمسي 

                                       
 رد االحتاد األورويب نيابة عن الدول األعضاء فيه على األسئلة املطروحة حتت هذا العنوان  26
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اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان "التعريف أو إدخاله من خالل عملية أصحاب مصلحة متعددين على النحو املتوخى يف 
 ).75اجلدول ( "استدامة مصايد األمساك الصغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر

تتعلق و  .بيا�ت قطاعية حمددة نمعو جي�م أبممن لديهم تعريف ملصايد األمساك الصغرية النطاق  ائةيف امل 88أفاد و  -57
والتجارة ) ائةيف امل 54(والعمالة  )ائةيف امل 68(وقيمة اإلنتاج ) ائةامل يف 85( البيا�ت اليت مجعها األعضاء حبجم اإلنتاج

 ).76اجلدول ( )ائةيف امل 28(واالستهالك ) ائةامل يف 48(
لوائح أو  ،قواننيأدخلوا أو وضعوا سياسات، أو  ،، على التوايلأ�ممن األعضاء  ائةيف امل 66و 74و 72و 73أفاد و  -58

 ).77اجلدول (أو خطًطا أو اسرتاتيجيات تستهدف أو تتناول مصايد األمساك الصغرية النطاق حتديًدا  ،تنظيمية
مبادرات حمددة لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد ُسئل األعضاء عما إذا كانت لديهم و  -59

لك بذم يعتزمون القيام �أب ائةيف امل 56من األعضاء ابإلجياب، بينما أفاد  ائةيف امل 45رد ف .األمساك الصغرية النطاق
قدرات منظمات مصايد األمساك وغريهم من أصحاب طوير تعلق بتتأبرز املبادرات القائمة ابلفعل  توكان. املستقبل يف

للقيام بدور نشط يف اإلدارة املستدامة  صغرية النطاقالمصايد األمساك دعم اجلهات الفاعلة يف ب، و )ائةيف امل 90(املصلحة 
يف  78(والتجارة  املصيدوعمليات ما بعد  صغرية النطاقالصايد األمساك ملتعزيز سالسل القيمة ب، و )ائةيف امل 85(للموارد 

، )ائةيف امل 80( وكان أبرز القيود اليت واجهها األعضاء يف تنفيذ هذه املبادرات االفتقار إىل املوارد املالية). 78اجلدول ) (ائةامل
 صغار الصيادينبني ، واالفتقار إىل اهلياكل التنظيمية )ائةيف امل 54( عدم كفاية التنسيق مع اإلدارات األخرى ذات الصلةو 
صايد ملاخلطوط التوجيهية فرص تنفيذ دت دّ وقد حُ ). 79اجلدول ) (ائةيف امل 46(العاملني يف جمال صيد األمساك صغار و 

سياق يف و ، )ائةيف امل 66(يف اإلطار القانوين والتنظيمي والسياسايت التمكيين القائم بصورة رئيسية  صغرية النطاقالاألمساك 
العاملني يف جمال صغار إمكانية إشراك صغار الصيادين و يف ، و )ائةيف امل 63( املخطط هلا/اجلاريةاملشاريع والربامج واملبادرات 

 ).80اجلدول ) (ائةيف امل 59(صيد األمساك يف عمليات صنع القرار 
أن يساهم الصيادون والعاملون يف جمال مصايد من خالهلا ن لديهم آليات ميكن أبمن اجمليبني  ائةيف امل 79 أفادو  -60

صيد األمساك العاملني يف جمال /إشراك ممثلي الصيادين آليات هيواآلليات األكثر شيوًعا  .األمساك يف عمليات صنع القرار
 يف إدارة مصايد األمساكصغرية النطاق الاملصايد إشراك وآليات ، إدارات مصايد األمساك/يف هيئات استشارية لوزارات

�م يشجعون املشاركة أب ائةيف امل 68 أفاد ،كهذه  األعضاء الذين أجابوا أن لديهم آلياتومن بني ). لكل منهما ائةامل يف 81(
 ).81 اجلدول(الفّعالة للمرأة 

 القيود واحللول املقرتحة  -�ء
بعدم  ةتعلقمكانت القيود الرئيسية   .لمدونةل همبعض القيود يف تنفيذ عن مواجهتهممن األعضاء  ائةيف امل 87أفاد  -61

 أو القانونية/والسياساتية األطر ذلك  تليو ، )ائةيف امل 46(املوارد البشرية عدم كفاية و ) ائةيف امل 70(يزانية كفاية موارد امل
) ائةيف امل 32(البحوث العلمية وإمكانية احلصول على املعلومات إحصاءات وعدم كفاية ) ائةيف امل 33( املكتملةغري 

 ). 71اجلدول (
احلصول على مزيد : احللول األعلى مرتبة اليت اقرتحها األعضاء ملواجهة القيود اليت يواجهها تنفيذ املدونةكانت و  -62
، )ائةيف امل 35(التوعية ، واملزيد من التدريب و )ائةيف امل 38(املوارد البشرية املزيد من و ) ائةيف امل 67(: امليزانيةموارد  من

 ).72اجلدول ) (ائةيف امل 33(احلصول على املعلومات إمكانية وحتسني البحوث واإلحصاءات و 
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تبني أن األكثر توفرًا ف. إىل اإلبالغ عما تلقوه من اخلطوط التوجيهية الفنية اليت تصدرها املنظمة 27ُدعي األعضاءو  -63
الصيد غري القانوين خطة العمل الدولية ملنع  ، وتنفيذ)ائةيف امل 67( شمل �ج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساكتمنها 

   ).82اجلدول ) (ائةيف امل 63( دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

                                       
 .رد االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه على هذا القسم  27
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 األمساك واملنظمات غري احلكومية صايدأنشطة اهليئات اإلقليمية مل  -ااثنيً 

 اإلقليمية ملصايد األمساك اهليئات  -ألف
 28،من اهليئات اإلقليمية ملصايد األمساك 36 على االستبيان حول تنفيذ املدونة والصكوك ذات الصلةت ردّ  -64
 .، على التوايل2015و 2018 عامي معقارنة ابمل ائةيف امل 44و 9يعكس ز�دة كبرية يف املشاركة تبلغ  ما

على االستبيان بني  أجابتاإلقليمية ملصايد األمساك اليت اهليئات إىل راوح عدد األطراف املتعاقدة اليت تنتمي تو  -65
أطراف متعاونة  األمساك ملصايداهليئات اإلقليمية أكثر من ثلث لدى و . امتعاقدً  اطرفً  15، مبتوسط اطرفً  53إىل اثنني  طرفني

 . ونمراقب اهابينما لدى ثلث أطراف، 8واحد وطرف  متعاقدة، ترتاوح بني غري
أن واليتهم من اجمليبني  ائةيف امل 67أفاد فقد . مواضيع متنوعة األمساك ملصايداهليئات اإلقليمية  وال�تتشمل و  -66

احلفاظ  ائةيف امل 38البحوث العلمية و ائةيف امل 44وتقدمي املشورة  ائةيف امل 53و األساسية تتضمن إدارة مصايد األمساك
يفيدون اخنفاض نسبة من تمثل يف ت 2018عام  تقاريرمع قارنة ابملوكانت االختالفات الرئيسية . البيئة والتنوع البيولوجي على

وإدارة املصايد ) 2020 يف ائةيف امل 19إىل  2018يف  ائةيف امل 30من ( تربية األحياء املائيةألساسية توفري اأن واليتهم 
 ). اسابقً  ائةامل يف 76(

 ،خالصةمناطق اقتصادية اجمليبة  األمساك ملصايدهليئات اإلقليمية اتغطيها اليت  22الـ االتفاقية شمل مناطق تو  -67
 األمساك ملصايداهليئات اإلقليمية ومعظم . داخليةالياه املطق امنمن  11و الوالية الوطنيةنطاق واقعة خارج الطق انامل من 26و

مناطق واقعة خارج نطاق الوالية الوطنية و طق اقتصادية خالصة امنمًعا خمسة تشمل ، فمن هذه أكثر من واحدهذه يغطي 
 .واقعة خارج نطاق الوالية الوطنية ومناطقاقتصادية خالصة  طقانممًعا  أخرىهيئة  13تغطي بينما  ،مياه داخليةمناطق و 

 ت، اعتمد2010 عام ومنذ. إلزاميةتدابري  اعتمدتاجمليبة أ�ا  األمساك ملصايداهليئات اإلقليمية من  ائةيف امل 61 أفادو  -68
تدبري  وسبعة بني؛ اتدبريً  20و 11بني وثالثة ؛ اتدبريً  30و 21ما بني واحدة منها ؛ و اإلزاميً  اتدبريً  30منها أكثر من  11

اعتمدت  2010 عام منذو . إلزاميةاعتمدت تدابري غري اجمليبة أ�ا من اهليئات اإلقليمية  ائةامل يف 75 فادأو  .تدابري 10واحد و
 .30أكثر من ؛ ومخسة 30و 21؛ وأربعة بني 20و 11 ؛ وثالثة بنيإلزاميةتدابري غري  10و واحدما بني تدبري منها  14

                                       
املنظمة احلكومية الدولية، هيئة مصايد  –البنغال االتفاق بشأن حفظ طائري القطرس والنوء، هيئة مصايد أمساك آسيا واحمليط اهلادئ، بر�مج خليج   28

تونة زرقاء الزعانف، جلنة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى والقوقاز، جلنة حفظ املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيكا اهليئة الدولية لصيانة ال
للجنة االستشارية األوروبية ملصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية، جلنة مصايد أمساك املنطقة األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا، ا

اك التونة الوسطى الغربية خلليج غينيا، جلنة مصايد أمساك شرق وسط األطلسي، اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط ، هيئة مصايد أمس
 ئة التونة االستوائية يف البلدان األمريكية، اهليئة الدولية لصون أمساك التونة يف احمليط األطلسي، اجمللس الدويل الستكشاف البحار،احمليط اهلندي، هي يف

مصايد أمساك حبرية نظمة هيئة املصايد النروجيية الروسية املشرتكة، اللجنة الفنية املشرتكة للجبهة البحرية بني األرجنتني وأرغواي ، هيئة حوض حبرية تشاد، م
يف مشال احمليط  فكتور�، هيئة الثدييات البحرية يف مشال األطلسي، منظمة صيانة أمساك السلمون يف مشال األطلسي، هيئة األمساك البحرية النهرية السرء

الوسطى املعنية بقطاع مصايد األمساك وتربية  اهلادئ، اهليئة الدولية ملصايد مشال احمليط اهلادئ، هيئة مصايد أمساك مشال شرق األطلسي، منظمة أمريكا
ط اهلادئ، مركز تنمية مصايد األحياء املائية، اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك، أمانة مجاعة احمليط اهلادئ ، املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد أمساك جنوب احملي

ألطلسي، اتفاق مصايد األمساك يف جنوب احمليط اهلندي، هيئة مصايد أمساك جنوب شرق آسيا، منظمة مصائد أمساك مشال غرب احمليط ا األمساك يف
ط احمليط جنوب غرب احمليط اهلندي، هيئة مصايد األمساك اإلقليمية الفرعية، هيئة مصايد أمساك غرب وسط األطلسي. هيئة مصايد األمساك يف غرب ووس

 اهلادي.
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اإلجراءات املتضمنة تتعلق ، الطبيعية حتديًدا مبصايد األمساك البحريةاملتعلقة األمساك  مصايدخطط إدارة خيص  ما يفو  -69
، )ائةيف امل 63(الصيد املدمرة  حظر أساليب وممارسات ا يلي:مب إلقليمية ملصايد األمساكة اهليئات امعظم خطط إدار يف 

لكل  ائةامل يف 58(ألرصدة املستنزفة تيح تعايف ايأن و  الصيد متناسًبا مع حالة املوارد السمكيةوضمان أن يكون مستوى 
مبا يف ذلك الظروف االقتصادية اليت تعمل  ،الصيدات قدر  :تتناولتلك اليت  ذكرًاأقل التدابري كان وابملقارنة،   ).اممنه

والتنوع البيولوجي للموائل ، )ائةيف امل 42( الصيادين وحقوقهمومصاحل صغار ، )ائةيف امل 39(يف ظلها صناعة صيد األمساك 
 ). ائةيف امل 47( احليوية األمهية، مبا يف ذلك حتديد املوائل السمكية املائية والنظم اإليكولوجية

 خطط إدارة املواضيع يف أبرز شملت هيئة، 27 البالغ عددها األمساك ملصايداهليئات اإلقليمية من لردود ل فًقاو و  -70
وتوفري مشاركة أصحاب  ،هموحقوق ومعاجلة مصاحل صغار الصيادين ،حظر أساليب الصيد املدمرةيعية الطباملصايد الداخلية 

 .حتديد القرارات اإلدارية املصلحة يف
طق اأالّ جيري ضمن منخطوات لضمان ت اختذا أ� ةاجمليب األمساك ملصايداهليئات اإلقليمية من  ائةيف امل 66أفاد و  -71

من اهليئات  ائةيف امل 72وأفاد . لديها غري عمليات الصيد اليت تتفق مع خطط إدارة مصايد األمساك املعتمدة صالحيتها
ويف العامني  .صالحيتهاطق امنأن النهج التحوطي قد طُّبق على إدارة موارد مصايد األمساك ضمن عن اجمليبة اإلقليمية 
 . نها تدابري للحد من املصيد العرضي واملرجتعم ائةيف امل 61 ناختذ أو عزز ما يقرب ماملاضيني، 

األمساك البيا�ت  مصايداألمساك يف إدارة  صايداهليئات اإلقليمية ملقبل من  اتشمل مصادر البيا�ت األكثر استخدامً و  -72
). ائةيف امل 60( سفن البحوثاليت تقوم هبا سوح امل، و )ائةيف امل 77(لبيا�ت الروتيين لمع اجل: ليهاي) ائةيف امل 86(التارخيية 

يف العينات أخذ ح و استخدام مساخنفاض  يفأكرب تغيري  فيما متثل ،2018 عامإصدار  ملا ورد يف اوكان هذا مشاهبً 
 .2020 إصدار عام يف ائةيف امل 54إىل  2018إصدار عام  يف ائةيف امل 73من اإلنزال مواقع /امليناء

خالل السنوات  مت احلصوله أن) ائةيف امل 72(هيئة  36عددها  األمساك ملصايداهليئات اإلقليمية  من 26 تأفادو  -73
هيئات  9وأفادت  29.رصدةمن األ 310ما جمموعه تغطي السمكية رصدة األعلى تقديرات موثوقة حلالة  الثالث املاضية

لديها تقديرات ترتاوح بني ن منها أب 9أفادت مهمة، و اليت تعترب األرصدة من  ائةيف امل 80تقديرات ألكثر من ن لديها أب
 .رقم تقرييبمنها  4ومل يكن لدى . ائةيف امل 40و 21بني ترتاوح  لديها تقديرات نأخرى أب 4أفادت ، و ائةيف امل 80و 41
النقاط من ة واحدنقطة على األقل وضعت �ا أب) من اجمليبني ائةيف امل 56( األمساكملصايد  هيئة إقليمية 21أفادت و  -74

جرى نه أب ائةيف امل 62أفاد  ،تلك اهليئات اإلقليميةومن بني  30.من األرصدة 191رتاكمي ال هجمموعملا  املرجعية املستهدفة
طة مرجعية مستهدفة واحدة نق عن جتاوز ائةيف امل 57يف حني أفاد  االقرتاب من نقطة مرجعية مستهدفة واحدة أو أكثر،

الصيد مها البديالن األكثر رواًجا  جمهودوكان مؤشرا حجم املصيد و . 2018 عامل امشاهبة جدً  اما يعكس أرقامً ، أو أكثر
معرفة  ما، تليهمل تضع نقاًطا مرجعية مستهدفةمن اهليئات اإلقليمية اليت  ائةيف امل 54 للنقاط املرجعية املستهدفة وقد طّبقهما

الصيد  جمهود، احلد من 2018و 2015 عامي وكما كان احلال يف). ائةيف امل 31(من صحتها  املوثوقأصحاب املصلحة 
 83(يليه إجراء البحوث  ،النقاط املرجعية املستهدفةجتاوز لدى  عنهأُفيد هو تدبري التخفيف األعلى الذي ) ائةيف امل 92(

 ). ائةيف امل

                                       
 .ت إقليمية ملصايد األمساك خمتلفةتكون التقديرات وضعت لنفس األرصدة من هيئا قد  29
 قد تكون النقاط املرجعية املستهدفة وضعت لنفس األرصدة من هيئات إقليمية ملصايد األمساك خمتلفة.  30
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أسطول لكامل نظام رصد السفن لتنفيذ وضعت متطلبات ا �أباجمليبة  األمساك ملصايداهليئات اإلقليمية أفاد ثلث و  -75
مشاكل يف تنفيذ أن لديه عن منها أي  فدومل ي. متطلبات جلزء من أسطول الصيدأن لديه آخر  ثلثأفاد الصيد، يف حني 
ن أب ها، أفاد نصفلديها أسطول الصيدعلى سفن رصد السفن لم انظد و وجتتطلب تلك اليت ومن بني . نظام رصد السفن

، األمساك ملصايداهليئات اإلقليمية  سائرومن بني . مع تنفيذ هذه املتطلباتى ماشتيمن أعضائها  ائةيف امل 100و 91بني ما 
 3، وأفادت ائةيف امل 70و 31امتثال يرتاوح بني عن  3أفادت فيما ، ائةيف امل 90و 71عن امتثال يرتاوح بني منها  4فادت أ

 .عن أنه ال معلومات لديها
األكثر هي ) لكل منهما ائةيف امل 35( ىل جانب تدابري إدارة إقليمية غري حمددةإ اإلقليميةاهليئات جهود  كانتو  -76

أو استضافة االجتماعات واحللقات /تنظيم ويليهما ، تنفيذ خطة العمل الدولية إلدارة طاقات الصيدمن أجل شيوًعا 
خطة العمل تنفيذ  علىللمساعدة  االنشاط األكثر شيوعً وإدارهتا أمساك القرش  صونوكان تقييم ). ائةيف امل 32(الدراسية 

 اهليئاتأما ). ائةيف امل 32(اإلعالم األخرى ط ، يليه نشر الواثئق ووسائ)ائةيف امل 53(أمساك القرش وإدارهتا  ونالدولية لص
يف الغالب قد قامت بذلك ف، البحريةيف دعم تنفيذ خطة العمل الدولية للحد من الصيد العارض للطيور املنخرطة اإلقليمية 

تقييم األثر على الصيد العارض للطيور البحرية يف مصايد اخليوط و ، )ائةيف امل 29(أخرى غري حمددة  ةخالل تدابري إدار  من
 ).لكل منهما ائةيف امل 26(، ونشر الواثئق ووسائط اإلعالم األخرى الطويلة

خطة العمل الدولية ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون يف تنفيذ  األمساك ملصايدسامهت عدة هيئات إقليمية و  -77
تعزيز وتطوير طرق مبتكرة ملنع الصيد  :من خالل مبادرات هتدف إىل بشكل أساسي، وذلك تنظيم وردعه والقضاء عليه

يف املنخرطة ، وتعزيز التعاون يف جمال تبادل املعلومات بشأن السفن )ائةيف امل 65( دون إبالغ ودون تنظيمو  قانوينغري ال
تنص عليها خطة تنفيذ األنشطة األخرى اليت على ؛ واملساعدة )ائةيف امل 62( دون إبالغ ودون تنظيمو  قانوينالصيد غري ال

 ).ائةيف امل 53( الدولية ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه العمل
اإلقليمية  اهليئات، ساعدت واجتاهاهتا اسرتاتيجية حتسني املعلومات عن حالة مصايد األمساك الطبيعيةيتعلق بـ ما يفو  -78

يليها  ،)ائةيف امل 56( االسرتاتيجيةاملتعلقة هبذه ّسن توفر املعلومات اعتماد عمليات حتُ عرب بشكل رئيسي  األمساك ملصايد
 ).ائةيف امل 50(وإدارهتا واستخدامها املستدام املوارد السمكية صون تطبيق البحوث لتعزيز توفر األدلة العلمية لدعم 

ها ئأعضااختاذ اخلطوات املتخذة لضمان  عن رتبية األحياء املائيةباملعنية هيئات مصايد األمساك اإلقليمية أفادت و  -79
تربية عمليات  رصد: وكانت اإلجراءات املبلغ عنها تتعلق مبا يلي. تربية األحياء املائيةجمال لممارسات اجليدة يف لإجراءات 

أو أرصدة أصلية أنواع غري النامجة عن إدخال اآلاثر الضارة إىل احلد األدىن من تقليل ال، و )هيئات 8 اختذهتا( األحياء املائية
). هيئات 7اختذهتا ( تربية األحياء املائية، والتقييمات البيئية لعمليات )هيئات 8اختذهتا ( تربية األحياء املائيةيف  اوراثيً حمّورة 

يف معظم اليت أفيد وكانت اجملاالت . الةأن هذه اإلجراءات حتتاج إىل حتسني كي تصبح فعّ إىل  اتقريبً  هامجيعوأشارت اهليئات 
عمليات وتوسيع نطاق  الدوري واألطر القانونية والتواتراملؤسسية الفنية القدرات هي  ،أ�ا تتطلب حتسينات عن األحيان
 .التقييم
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 املنظمات غري احلكومية  -ءاب
 31.منظمة غري حكومية 13 على االستبيان املتعلق بتنفيذ املدونة والصكوك ذات الصلة أجابت -80
األهداف العشرة للمدونة لتحقيق استدامة  تصورها ملدى مالءمةحتديد مراتب إىل  ُدعيت املنظمات غري احلكوميةو  -81

  34.األدىن مرتبة )و(؛ وكان اهلدف 33)ب(و 32)أ( كانت األهداف األعلى مرتبة هيف. األمساك وتربية األحياء املائية مصايد
اليت وضعتها املنظمة بشأن  الفنية اخلطوط التوجيهيةاملدونة ويف يف وضعت الثمانية اليت  وهريةاجلمن بني املواضيع و  -82

إدارة املصايد وتربية مها  علياالولوية األا مهل على أن املنظمات غري احلكوميةاللذان حددهتما عان و املوضكان   ،الرشيدالصيد 
ية دنيا فكان و أولله  أن اعُتربأما املوضوع الذي األمساك؛  صايدمبوالبحوث املتعلقة عمليات صيد األمساك و  ،األحياء املائية

  .مصايد األمساك الداخلية تطوير
، وعدم ايتلضعف املؤسسابتتعلق تنفيذ املدونة إزاء القيود الرئيسية اليت حددهتا املنظمات غري احلكومية  كانتو  -83

 القيودهذه وكان أول نوعني اثنني من ، االقتصادي الصعبي و واملناخ االجتماعأو األطر القانونية، /اكتمال السياسات و
حتسني البحوث  يفاحلل الرئيسي املقرتح  متثلو . 2013و 2015و 2018 األعوامإصدارات  قد اعتربا هامني أيًضا يف

أعريت أمهية حيث  2015و 2018 ابملقارنة معيعّد هذا تغريًا ، و )أو استخدامها/و(واإلحصاءات واحلصول على املعلومات 
 .لتعاونللهياكل املؤسسية التنظيمية و عليا ل

يف جعل املدونة معروفة ومفهومة على نطاق  كثر فعاليةاألأ�ا كانت األنشطة اليت اعتربت املنظمات غري احلكومية و  -84
أو استضافة /، مبا يف ذلك تنظيم و2013و 2015و 2018 األعوامإصدارات  ربت كذلك يفواسع مشاهبة لتلك اليت اعتُ 

 .مستندة إىل املدونة، ونشر الكتب واملواد اإلعالمية األخرىمعايري الستخدام رتويج الحلقات عمل وطنية ودولية، و 
إدارة مصايد األمساك البحرية والداخلية  التدابري يف إطار خططحول عيت املنظمات غري احلكومية إىل إبداء رأيها دُ و  -85

ا موجودة ابلفعل يف خطط أ�التدابري اليت أفيد فكانت . قليمية ملصايد األمساكاإلئات تعتمدها اهليتلك اليت  أو/القطرية و
حظر أساليب وممارسات الصيد املدمرة، ومحاية األنواع تتناول أو  تهدفتسالبحرية والداخلية هي تلك اليت  صايداملإدارة 

 اخلطط اإلدارية القائمةأن من غريها أكثر اعترب التدابري اليت أما . وحقوقهم املهددة ابالنقراض، ومصاحل صغار الصيادين
التنوع البيولوجي للموائل ول تتناتلك اليت و البحرية ضمن املصايد انتقائية معدات الصيد تتناول تلك اليت فهي تفتقر إليها 

 .صايد الداخليةامليف حالة ، والنظم اإليكولوجية املائية، مبا يف ذلك حتديد املوائل السمكية األساسية
معظم ه ليس لدى نأب، أفادت الغالبية العظمى من املنظمات غري احلكومية 2018 عامإصدار  كما كان احلال يفو  -86

لتقليل إىل احلد األدىن ولعمليات هذه الراقبة ملو  تربية األحياء املائيةبيئية لعمليات  جراء عمليات تقييمإل البلدان إجراءات

                                       
الرب�مج العاملي و  االحتاد األورويب ملريب األحياء املائية،و املكتب األورويب للحفظ والتنمية، و االئتالف من أجل اتفاق عادل بشأن مصايد األمساك،   31

اجلمعية الدولية الستدامة و التحالف الدويل الحتادات مصايد األمساك، املنظمة الدولية للمساحيق والزيوت السمكية، و للممارسات الزراعية اجلّيدة، 
املنظمة املعنية ابلرتويج للصيد الرشيد ألمساك التونة، و شبكة تربية األحياء املائية يف وسط شرق أورواب، و جملس التوجيه البحري، و املأكوالت البحرية، 

 .االحتاد الدويل للنقاابتو صناديق بيو االئتمانية اخلريية، و 
ية واجتماعية اهلدف (أ): إرساء مبادئ للصيد الرشيد وألنشطة املصايد مع األخذ ابالعتبار مجيع ما يرتبط هبا من جوانب بيولوجية وتكنولوجية واقتصاد  32
 ة.ية وجتاريوبيئ
 .اهلدف (ب): إرساء مبادئ ومعايري لتنفيذ سياسات حلفظ املوارد السمكية وإدارة مصايد األمساك وتنميتها  33
 احمللية.اهلدف (و): تشجيع مسامهة مصايد األمساك يف األمن الغذائي وجودة األغذية، مبا يعطي األولوية لتلبية االحتياجات التغذوية للمجتمعات   34
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أما املنظمات غري احلكومية اليت . تربية األحياء املائيةيف  رة وراثًياحموّ أو أرصدة أصلية اآلاثر الضارة إلدخال أنواع غري  من
 .لضمان فعاليتها عليها تتطلب إدخال حتسيناتا أ�أفادت  ، فقدلدى األعضاء مثل هذه اإلجراءات اعتربت أن

اسرتاتيجية و  للمساعدة على تنفيذ خطط العمل الدوليةها جهودعن اإلبالغ ُدعيت املنظمات غري احلكومية إىل و  -87
ساعد على  ،ابستثناء ثالث منها ،األكربفتبني أن العدد . اواجتاهاهت صايد األمساك الطبيعيةمحتسني املعلومات عن حالة 

إجراءات تعزيز وتطوير من خالل  بشكل أساسي، ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيمتنفيذ خطة العمل الدولية 
 خطةذلك  تتبعو . للعمومأو توعية /ووضع برامج تثقيف و غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيمالصيد طرق مبتكرة ملنع 

أفادت  حيث، واجتاهاهتا اسرتاتيجية حتسني املعلومات عن حالة مصايد األمساك الطبيعيةو  العمل الدولية إلدارة طاقات الصيد
بصورة رئيسية من خالل تنظيم اجتماعات وحلقات دراسية تنفيذ، وذلك الأ�ا ساعدت على ، ة منهاابستثناء أربع مجيعها

الطبيعية  األمساك مصايدواعتماد عمليات لتحسني توفر املعلومات عن حالة  ،ونشر الواثئق وغريها من املواد اإلعالمية
 .واجتاهاهتا

 من تنفيذ املدونةا عامً  25: االجتاهات  -ااثلثً 

 ةعاماعتبارات   -ألف
مرة كل جتري ت ا�ياستبا إىل واستنادً مدونة السلوك  1995عام  منظمة األغذية والزراعة يفاعتمد مؤمتر أن منذ  -88

من خالل  من املدونة، برصد التقدم احملرز يف تنفيذ املدونة والصكوك املتصلة هبا 2-4للمادة  اوفقً  قامت املنظمة، ،سنتني
من وجود  اعامً  25على مدى و  .إليها مت التوصل اليت ابلنتائجللجنة مصايد األمساك  اقدمت تقريرً ، و تيا�ستبهذه اال
ومنظمات دولية ذات صلة، حكومية أو غري عديدة دول مع منظمة األغذية والزراعة يف هذا العمل بفعالية  تعاونت ،املدونة

ويف بعض األحيان كانت تباينت البلدان واملنظمات اجمليبة من حيث العدد والتكوين،  ،على مر السننيو . كثرية  حكومية،
 تيا�ستبيف اال ةالوارد ةالذاتي اإلفاداتا إىل استنادً ولكن . غري كافية لتعكس حالة التنفيذيان ستباملعلومات املقدمة يف اال

صون ما يتعلق بكيفية تطبيق مبادئ املدونة ومعايريها املنطبقة على  بعض االجتاهات يف ت، برز مرة كل سنتني جتري يتال
على الردود اليت تقدمها ما يلي  يفويقتصر حتليل االجتاهات  35.على مر السنني هامجيعاألمساك  مصايد تطويرو إدارة و 

 .الدول
 2000 عامي يف 105و 103من الدول اجمليبة عدد اوح تر ، مرة كل سنتني ير يان الذي جيستباالإدخال بعد و  -89
مث ارتفع يف اآلونة األخرية  ،)دولة 56( 2011وعام ) دولة 49( 2004 عام بني أدىن�ت إىل مستو  ،، على التوايل2002و

 . على التوايل، 2020و 2018و 2015 األعوام يف جميبة دولة 119و 128و 115مرة أخرى إىل 
يف معظم  ةمرتبأعلى  بقي إذ، اخلمس والعشرين ا على مدى السنواتاثبتة نسبيً  اقدرً األعلى ظلت أهداف املدونة و  -90

للصيد الرشيد، مع مراعاة مجيع ما يرتبط هبا من اجلوانب البيولوجية والتكنولوجية  مبادئإرساء ) 1(دف اهل السنوات
املوارد السمكية ون ومعايري لتنفيذ سياسات لص مبادئإرساء ) 2(يليه اهلدف ، واالقتصادية واالجتماعية، والبيئية والتجارية

مسامهة مصايد األمساك يف حتقيق األمن الغذائي وجودة األغذية مع تعزيز ) 3(اهلدف ، و وإدارة مصايد األمساك وتنميتها
  .إعطاء األولوية لالحتياجات الغذائية للمجتمعات احمللية

                                       
 ).3-1املادة (املدونة على مبادئ ومعايري قابلة للتطبيق بشأن حفظ وإدارة وتطوير كافة مصايد األمساك تنص   35
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 إدارة مصايد األمساك  -ءاب
أو مصايدهم /بحرية وال هممصايددارة إل اخططً  أ�م طوروافادوا أألعضاء الذين املئوية لنسبة التقلبت على مر السنني  -91

 مصايدللعن نسب مئوية أعلى  األعضاء أبلغ ا، وعمومً ائةيف امل 97و ائةيف امل 67 بني حوايلة رتاوحاليت حددوها مالداخلية 
 .ملصايد الداخليةمقارنة اببحرية ال

ها أكثر جادر اليت شاع إتدابري اإلدارة  كانت ،إلدارة مصايد األمساك خطط عن وضعمن بني األعضاء الذين أفادوا و  -92
 حظر أساليب وممارسات الصيد املدمرة،) 1: (ما يلي 2010و 2002 بني عاميلمصايد البحرية لهذه اخلطط من غريها يف 

وبعد إدراج . ابالنقراض توفري مشاركة أصحاب املصلحة يف حتديد القرارات اإلدارية، وتوفري احلماية لألنواع املهددة) 2(
 ،2015 عام ومرة أخرى يف 2001 عام يفاالستبيان الذي جيري مرة كل سنتني املزيد من فئات التدابري اإلدارية يف 

معاجلة ) 2(إىل جانب ) 2020و 2015( الكربىولوية األفئة ذات الحظر أساليب وممارسات الصيد املدمرة  ت فئةظل) 1(
عمل ياليت ومعاجلة قدرة الصيد، مبا يف ذلك الظروف االقتصادية ) 2015و 2011( وحقوقهم مصاحل صغار الصيادين

 ).2013( ا القطاعهذظلها  يف
فقد أفاد : األقرب عهًدااألمساك خالل السنوات  مصايدمالحظة بعض االجتاهات اإلجيابية يف إدارة  ابإلمكانو  -93

النسبة املئوية لألعضاء تزايدت األمساك، و  صايدتنفيذ �ج النظام اإليكولوجي ملعن مباشرهتم عدد متزايد من األعضاء 
هداف األإىل جانب ز�دة يف تطبيق  ،)2020( ائةيف امل 81إىل ) 2011( ائةيف امل 69على مدى العقد املاضي من ابستمرار 

تعني معاجلتها من خالل تدت القضا� الرئيسية اليت دّ ؛ وحُ املوضوعة حلوكمةاقتصادية وأهداف االو  جتماعيةااليكولوجية و اإل
نقاط مرجعية عن وضع  فادتأعدد البلدان اليت ازداد ابلقدر نفسه و . ت آليات للرصد والتقييمئنشة؛ وأُ يجراءات اإلدار اإل

 .2020 عام يف ائةيف امل 69إىل  2010 عام من األعضاء يف ائةيف امل 56نفسها من على مدى الفرتة ألرصدة خاصة اب

 ديصلاعمليات   -جيم
ضمن املناطق االقتصادية اخلالصة األعضاء عن أهم التدابري اليت اختذهتا السفن اليت ترفع علمها الدول  تأفاد -94

اختاذ عن من األعضاء  ائةيف امل 90أكثر من إذ أفاد  ، وإن مع تقلبات،على مدى العقدين املاضينيابجتاه متزايد  ،وخارجها
الوطنية، ت وال�الخاصة ملراقبة عمليات الصيد يف املياه الواقعة خارج نطاق هام وهذا أمر . تدابري يف السنوات األخرية

عن اختاذ تدابري لضمان  ،2020و 2018عامي  يف ائةيف امل 93مع قارنة ابمل ،2000 عام من األعضاء يف ائةيف امل 35أفاد  إذ
وعلى مدى العقد  .بطريقة مسؤولة تنفيذهاكفالة ورصدها و يف هذه املياه اإلبالغ عن أنشطة الصيد اليت تقوم هبا سفنهم 

 شرافالرصد واملراقبة واإلاإللزامي ابلعمل خارج املنطقة االقتصادية اخلالصة، وتدابري ن الرتخيص أبابستمرار أفيد املاضي، 
 . املناطق االقتصادية اخلالصةأهم التدابري املتخذة خارج كانت ونظم اإلبالغ اإللزامية،  يومية الاملعززة، ودفاتر السجالت 

نظام رصد السفن  اليت أفادت عن تطبيقاألعضاء الدول كن مالحظة ز�دة واضحة على مر السنني يف عدد ومي -95
 ائةيف امل 25بينما أفاد و . االقتصادية اخلالصة وخارجهاتها لرصد السفن اليت ترفع أعالمها داخل منطقابلكامل  أو اجزئيً 

 لولحب ائةيف امل 70إىل  بسرعةالنسبة  تارتفع، 2000عام  رصد السفن ملراقبة سفنهم يف تطبيق نظامعن فقط من األعضاء 
�م نّفذوا نظام رصد السفن أبمن األعضاء  ائةيف امل 59و ائةيف امل 18أفاد ، 2020 عام فيف، واصلت ارتفاعهاو  2008 عام

طلبت إالّ أ�ا مل تنفذ نظام رصد السفن ابلكامل، �ا وإن أبوأفاد عدد متزايد من البلدان . ، على التوايلاجزئيً  وأابلكامل 
إىل مراكز رصد تقوم ابإلبالغ من السفن األجنبية يف املنطقة االقتصادية اخلالصة التابعة هلا أن حتمل نظام رصد السفن و 

 .من أفريقيا والشرق األدىن مجيغعامن البلدان املبلغة، و  ائةيف امل 30ينطبق على ذلك ، كان 2020عام  وحبلول .أخرى
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 تربية األحياء املائية تطوير  -الد
 الضغط على املصايدخفض األمساك لالستهالك البشري و تزويد دور متزايد يف تقوم بتربية األحياء املائية ما تزال  -96

. دث يف بلدا�محت تربية األحياء املائية نأبمن األعضاء  95، أفاد أكثر من 2020عام  إىل 2011عام  منف. الطبيعية
أن يواكب النمو السريع هلذا  ألحياء املائيةالرشيدة لرتبية ال تطويرلوالقانونية واملؤسسية اتية األطر السياسوضع على  وكان

نصف األعضاء مستوى امتالك من  على مستوى أقل قليالً األطر هذه وضع ظل  على مدى العقد املاضي،ولكن . القطاع
املة كأطر قانونية   ائةيف امل 40 حوايلولدى ، )ائةيف امل 50و 42بني  النسبة تراوحت(كبري سياسات كاملة ومتكينية إىل حد  

حد  إىلكاملة ومتكينية مؤسسية   اأقل من نصف األعضاء أطرً وضع ، و )ائةيف امل 47 إىل 36من  ت النسبةتزايد(متكينية و 
مطورة  قانونية ومؤسسيةو  يةسياسات أغلبية البلدان املتبقية أطرلدى  تكانو ). ائةيف امل 50و 40بني بة النس تراوحت(كبري 
 .أطر أو أطر كافية إىل حد كبريطوال العقد نفسه  مساخلُ أقل من كن لدى ت، ومل اجزئيً 
األعضاء عدد تقدم يف العض أحرز بو . املائيةألحياء لالرشيدة رتبية الشجع املدونة األعضاء على تعزيز ممارسات تُ و  -97

 ائةامل يف 51 منفارتفعت نسبتهم ، اعتمدت مدو�ت أو صكوًكا يف هذا الصددلديهم األجهزة احلكومية ن أبوا الذين أفاد
مستوى حوايل  ت عندوظل 2015 عام يف ائةيف امل 85بلغت  ذروة إىل، وايل، على الت2004و 2002عامي  يف ائةيف امل 36و

على  )1: (مالحظة مزيد من التقدم يف القطاع اخلاص على مدى العقدين املاضيني ابإلمكانو . منذ ذلك احلني ائةيف امل 70
إىل النسبة لتزداد ، 2002عام  يف ا�م اعتمدوا مدو�ت وصكوكً أبمن األعضاء  ائةيف امل 30أفاد حوايل إذ مستوى املنتجني، 

عام  يف امدو�ت وصكوكً �م اعتمدوا أب ائةيف امل 17 إذ أفاد ،على مستوى املوردينو ) 2(؛ 2020عام  حبلول ائةيف امل 65
األعضاء  من ائةيف امل 20أقل من إذ أفاد  ،املصّنعنيعلى مستوى و ) 3(؛ 2020 عام يف ائةيف امل 44إىل سبة لتزداد الن ،2002

 ائةيف امل 43 إىلسبة لتزداد الن ،)ائةيف امل 13( 2006عام  إىل) ائةيف امل 18( 2002عام من  ادوا مدو�ت وصكوكً اعتم�م أب
 .2020عام  حبلول

 األمساك يف إدارة املناطق الساحلية مصايدإدماج   -اءه
 عام يف الفرتة مناجمليبني من األعضاء  ائةيف امل 95و 88بني (عن وجود ساحل لديهم  فادواأمن بني األعضاء الذين  -98

لإلدارة  إىل حد كبري ةمتكاملة متكينية ومؤسسي ةوقانونيأطر سياساتية أي ز�دة يف وضع  تالحظ، مل )2020 عام إىل 2011
متناقصة كانت  عن ذلكأفادوا النسبة املئوية لألعضاء الذين اجتاهات ومن املثري لالهتمام أن . املتكاملة للمناطق الساحلية
عام  يف ائةامل يف 21 إىل 2011عام  يف ائةيف امل 40 من يةألطر السياساتاسبة ن تاخنفض حيثعلى مدى العقد املاضي، 

 32و 31و 26من  سسيةألطر املؤ او ؛ 2020عام  يف ائةيف امل 20إىل  2011عام  يف ائةيف امل 31من  طر القانونيةألاو ؛ 2020
 . 2020عام  يف ائةيف امل 21إىل  ، على التوايل2015و 2013و 2011ألعوام يف ا ائةيف امل

األمساك وغريها من األنشطة يف املناطق الساحلية  مصايداليت تنشأ بني  النزاعاتمنذ اعتماد املدونة، ظلت أهم أنواع و  -99
 مصايداملستمرة بني النزاعات مرتبة هي األعلى عن ذلك، كانت األنشطة  فادواومن بني األعضاء الذين أ. اثبتة إىل حد كبري

بني أنواع معدات النزاعات و ، 2018و 2013و 2006و 2004و 2002و 2000األعوام  األمساك الساحلية والصناعية يف
عام  لرتتيب خالل الفرتة مناباليت تلت ذلك النزاعات وكانت . 2020و 2018و 2015و 2011و 2010 األعوام الصيد يف

 .األمساك والتنمية الرتفيهية مصايدبني اليت األمساك واستخراج املعادن و  مصايدبني اليت هي  2020 عام إىل 2000
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 والتجارة الصيدما بعد ممارسات   -ايز 
عن وجود نظام فّعال ومكتمل متاًما  فادواالذين أالنسبة املئوية لألعضاء اجتاه  ازداد، على مدى العقدين املاضيني -100

عن  2000 عام يفمن األعضاء  ائةيف امل 42في حني أفاد ف. لسالمة األغذية وضمان جودهتا لألمساك واملنتجات السمكية
ويف حني . 2020عام  حبلول ائةيف امل 8ووصل إىل  ، اخنفض العدد على مدى السنوات التاليةلديهم كهذانظام   وجود

فهم ما ينطوي عليه نظام فعال يف تباينات تكون �مجة عن قد اليت تالية تاملت ا�يستباال الواردة يف لتقلباتصعب تفسري اي
النظم، يف وضع  اهناك تزايدً  أناالستنتاج ذلك ، ميكن مع لسالمة األغذية وضمان جودهتا لألمساك واملنتجات السمكية

 .املنتجات السمكيةالدولية يف األمساك و لتجارة ليؤكد أمهية معايري السالمة واجلودة  ما
 قانوينالغري ملصيد واالجتار ابصيد الفاقد ما بعد الخفض من  كالً أن  على مر السنني،  اتقريبً  هممجيعن و اعترب اجمليبو  -101

قانونية املوارد السمكية املصيدة بصورة غري جتهيز القضاء على و العرضي صيد  استخدام املنيحتس ماويليهاهلامة،  لئمن املسا
الفاقد واملهدر ما بعد تدابري ملعاجلة  عن اختاذهمعدد متزايد من اجمليبني أفاد ، 2000 عام منذو ). 38و 36و 35اجلداول (
تكرر ذكرمها اللذان مها التدبريان األغذية وتعزيز الرصد واملراقبة واإلشراف تتعلق بسالمة  تنظيمية لوائح سنّ وكان ، صيدال

للقضاء بتزايد تدابري اجمليبون األعضاء  اختذ، ماهينفسوعلى مدى العقدين ). 35اجلدول ( 2011عام  منذمن غريمها أكثر 
 مصايدتعزيز مراقبة  اأكثر التدابري شيوعً وكان هبا، واالجتار قانونية بصورة غري  اليت يتم صيدهاهيز املوارد السمكية جتعلى 

 . تبع املنتجاتتنظم  طبيقواحلدودية وت، يليه تعزيز الرقابة اجلمركية تفتيشهااألمساك و 

 األمساك صايداملتعلقة مببحوث ال  -اءح
 السمكية النسبة املئوية لألرصدةإزاء اجتاه واضح  يالحظ وجودال ، ككلّ   املاضية العشرينعلى مدى السنوات  -102
هناك ، وإن كانت هتاحالة أرصدعن تقديرات موثوقة عن حصوهلم على األعضاء أفاد اليت  األمساك الوطنيةصايد مل اهلامة

ابستمرار أقل قليال من  تلتقديرات مثّ  توافرت عنهااليت األرصدة  أنويف املتوسط، أجاب األعضاء . تقلبات بني السنوات
. ائةيف امل 64سبة النبلغت إذ  2010و 2002 يالوطنية الرئيسية على مدى الفرتة أبكملها، ابستثناء عاماألرصدة نصف 

 .الفرتةهذه  ملحوظة يف النسب املئوية بني مناطق العامل املختلفة يففوارق كانت هناك   مع ذلك،و 
األمساك اثبتة إىل حد ما على مدى العقد  مصايدإدارة موارد  ابلنسبة إىلظلت الثغرات الرئيسية يف البيا�ت و  -103

 عام ا بني البيا�ت مناألكثر انتشارً هي الثغرة األرصدة بيا�ت حالة أن ابتساق األعضاء اعترب املتوسط،  ويف. املاضي
الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه القضاء ، تليها بيا�ت النظام اإليكولوجي وبيا�ت 2020عام  إىل 2011

 .جمهود الصيدوبيا�ت املصيد وبيا�ت  شرافالرصد واملراقبة واإلبيا�ت  أو/و عليه

 يف سياق املدونةالصكوك الدولية   -اءط
 أمورمن بني اليت تسهم، قدرات الصيد املفرطة مسألة  1999لعام  قدرات الصيد تتناول خطة العمل الدولية إلدارة -104

هدر كما يف البحرية، واخنفاض إمكا�ت إنتاج األغذية،   صايداملتدهور موارد يف ، و اجلائر يف الصيد اكبريً   اإسهامً  ،أخرى
تقييمات مكتملة  عن إجرائهمفادوا النسبة املئوية لألعضاء الذين أمدى العقدين املاضيني على ارتفعت قد و . اقتصادي كبري

من  ائةيف امل 50، أفاد 2020عام  وحبلول. 2020عام  يف ائةيف امل 25إىل  2002عام  يف ائةيف امل 9من لقدرات الصيد 
املثري  ومن. القيام بذلك عن عزمهمآخرون  ائةيف امل 36أفاد فيما ، الصيد اتخطة عمل وطنية إلدارة قدر  عن وضعاألعضاء 

 ائةيف امل 64من قد تراجعت مشكلة تطرح الصيد املفرطة  اتأن قدر  اعتربوالالهتمام أن النسبة املئوية لألعضاء الذين 
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بني من ، 2011بيا�ت منذ عام يف مجيع االستو . 2020عام  يف ائةيف امل 52إىل  2013عام  يف ائةيف امل 74و 2011عام  يف
نظم الدخول احملدودة وجتميد عدد  تكان  ،املفرطةات الصيد التدابري اليت اختذهتا هذه الدول ملنع املزيد من مراكمة قدر 

 . ذكرًا على الدوام األبرزالتدابري  يهالرتاخيص /السفن
اإلدارة املستدامة يف ضوء  احلاجة إىل حتسني 1999 لعاموإدارهتا  أمساك القرش ونلصخطة العمل الدولية  تعاجلو  -105

وقد اخنفضت النسبة املئوية لألعضاء الذين يبلغون عن صيد أمساك . فر العديد من أنواع أمساك القرش املستغلةاو تتناقص 
. 2020عام  يف ائةيف امل 46إىل  2010عام  يف ائةيف امل 78من الصيد اهلادف أو الصيد العرضي القرش إما من خالل 

تقييمات ألرصدة أمساك القرش  عن إجرائهامتزايدة نسبة أفادت ، اليت كان ذلك حيدث فيهااألعضاء الدول بني  ومن
يف  77 إىلسبة النازدادت و  2000عام  يفكهذه تقييمات   ائةيف امل 22أجرى إذ لتحديد احلاجة إىل خطة ألمساك القرش، 

 أمساك القرشلصيانة وطنية خطة عمل  عن وضعمن األعضاء  ائةيف امل 63، أفاد 2020عام  وحبلول. 2020 عام يف ائةامل
 .وإدارهتا

املعدالت املرتفعة  خطة العمل الدولية للحد من الصيد العارض للطيور البحرية يف مصايد اخليوط الطويلةتعاجل و  -106
أن الصيد من األعضاء  ائةيف امل 87و 78، أفاد ما بني 2011عام  ومنذ. رافق سفن الصيداليت تالطيور البحرية  نفوقل

املئوية نسبة الوارتفعت . أو الشباك اخليشومية جرى يف املياه اخلاضعة لوال�هتم/ابخليوط الُصنارية الطويلة وشباك اجلر و
، مث اخنفضت 2011عام  يف ائةيف امل 80إىل  2000عام  يف ائةيف امل 7من هؤالء األعضاء من هلذه املصايد  اأجروا تقييمً  ملن

ارتفع كما .  من األعضاء ائةيف امل 49إىل  46عند مستوى يناهز  2015عام  منذ وظلت ،2013عام  يف ائةيف امل 36إىل 
الصيد العارض فض خلوطنية خطة عمل هناك حاجة إىل  اليت خلصت إىل أنالنسبة املئوية اجتاه  2011و 2002 بني عامي

 ائةيف امل 64، أفاد 2020عام  وحبلول .ائةيف امل 70إىل  60مستوى عند سبة النظلت  ،منذ ذلك احلنيو  ؛للطيور البحرية
 .الصيد العارض للطيور البحريةفض خلوطنية خطة عمل  عن وضعمن األعضاء 

. 2001عام  يف خطة العمل الدولية ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليهمدت اعتُ و  -107
ملنع ومن أبرز التدابري املتخذة . كهذهوطنية  خطة عمل  عن وضعهممن األعضاء  ائةيف امل 67، أفاد 2020عام  وحبلول

 ةاإلطار القانوين، وحتسني ضوابط الدول يف حتسيناتإجراء  الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه
وتنفيذ وضع دولة امليناء، والتعاون الثنائي واإلقليمي، و جانب ، وحتسني تدابري الرقابة من شرافالرصد واملراقبة واإلو الساحلية 

 . ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيموطنية عمل  طخط
لقانون دقوا على اتفاقية األمم املتحدة اقد ص واالحتاد األورويبا عضوً  167، كان 2020أيلول /سبتمربحبلول و  -108

، 2020عام  حبلولو . ا يف اتفاق االمتثالأطرافً  األورويبعضوا واالحتاد  41أصبح  وقد .أو انضموا إليهاا ا هبأو قبلو  البحار
اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ  االتفاق بشأن التدابريعلى  واالحتاد األورويب اعضوً  66دق اص

دخوله عام  ، وهو2016عام  يففيه  اطرفً  اعضوً منها  22، وأصبح أو قبلوه أو انضموا إليه ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه
صكوك بني معدالت االنضمام إىل السرع األهو أن معدل االنضمام له  احاليً يف االتفاق  اطرفً  67وجود يبني و . حيز النفاذ

األعضاء عن درجة متوسطة من أفاد ، 2020و 2018عامي  يفو . ابملدونة ةتعلقاملاألمساك  مصايدلزمة يف جمال املدولية ال
 .مجيعها ما يتعلق ابلسياسات والتشريعات واإلطار املؤسسي والعمليات للصكوك الثالثة التنفيذ يف
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 القيود واحللول املقرتحة  -افك

 
 أكثر قليالً أو من األعضاء  ائةيف امل 90من قرابة  أفاد ،ابستمرارو ، 2010عام  منذ ، أيعلى مدى العقد املاضي -109

وكان القيد األعلى مرتبة يتعلق بعدم كفاية امليزانية وعدم كفاية املوارد البشرية، . �م يواجهون بعض القيود يف تنفيذ املدونةأب
ر طألالقيود املتعلقة ابالعشر سنوات العلى مدى فرتة ابستمرار ذلك  توتبع .أمهيةتزايد هذان القيدان  2010 عام منذو 
ومن القيود . املعلوماتواحلصول على وبعدم كفاية البحوث العلمية واإلحصاءات غري املكتملة أو القانونية /وية لسياساتا

الوعي االفتقار إىل ، و اتؤسسامل، وضعف شرافلرصد واملراقبة واإللكافية الرتتيبات غري ال ،اأيضً  مهمةاليت اعُتربت 
عام  من األعضاء يف ائةيف امل 40أشار إليه كان قد بعد أن   ،أمهية هذا القيد األخريتناقصت وقد . املدونةحول واملعلومات 

 .2020عام  فقط يف ائةيف امل 18و 2001
احلصول إمكانية  ارتفعت مرتبة ،تنفيذ املدونة تعرتضمن بني احللول اليت اقرتحها األعضاء ملواجهة القيود اليت و  -110

احلل  احاليً  ت، إىل أن أصبح2020عام  يف ائةيف امل 67إىل  2011عام  يف ائةيف امل 44من  امليزانية مواردمزيد من  لىع
 38و 29مستوى يرتاوح بني عند مزيد من املوارد البشرية اليت ظلت صول على احلإمكانية  وأعقب ذلك .األعلى مرتبة

بلغ ، إذ سنوات عشرقبل األعضاء بني مرتبة املزيد من التدريب والتوعية احلل الذي حصل على أعلى توفري وكان . ائةامل يف
حتسني إحصاءات البحوث حل كح  اقُرت وقد . 2020عام  يف ائةيف امل 35اخنفض إىل لكنه  ،2010عام  يف ائةيف امل 56
مواءمة  اخنفضت قليالً العقد املاضي، يف حني  مدى لىاألعضاء عمن  ائةيف امل 37إىل  28 لى املعلوماتعصول واحل

واحتل حتسني اهلياكل املؤسسية مرتبة عالية  .هانفس الفرتةخالل  ائةيف امل 26إىل  40األطر القانونية من  أو/السياسات و
 21 اتجاوز حاليً تال فأصبحت النسبة ، الحقيان استبإىل يان استب ، لكنه شهد تغيريات من2011 يف ائةيف امل 42بنسبة 
حلول تعزيز القدرات ودور أصحاب يها النسبة اليت حصلت علكانت   ،على مدى السنوات اخلمس املاضيةو . ائةيف امل

 .ائةامليف  20حوايل  شرافالرصد واملراقبة واإلتدابري  املصلحة الرئيسيني وحتسني
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