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  يف تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلةأبرز أوجه التقدم احملرز 
 

 موجز
عام يف تحليالت تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لتقّدم هذه الوثيقة موجزًا 

اإلقليمية ملصايد األمساك اهليئات والصكوك ذات الصلة، من جانب البلدان األعضاء يف املنظمة و ( املدونة) 1995
الذكرى  2020صادف عام وقد . 2018عام  فع إىل جلنة مصايد األمساك يفمنذ آخر تقرير ر   ،احلكومية واملنظمات غري

لتقدم احملرز يف تنفيذ املدونة والصكوك املتصلة هبا اجتاهات الملدونة، ما أاتح فرصة إلجراء حتليل لصدور ااخلامسة والعشرين 
رى مرة كل دونة ملا إىل تقارير األعضاء من خالل االستبيان اخلاص اباستنادً  الوثيقة موجز ويرد يف هذه . سنتنيالذي ُي 

 االجتاهات. لنتائج حتليل

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
 :القيام مبا يلي اللجنة مدعوة إىلإن 

  ًشار إليها يف ما معاجلة الثغرات والقيود املبشأن كيفية إسداء املشورة ابلتقدم احملرز يف تنفيذ املدونة و  ااألخذ علم
 : ويف هذا الصدد ،ختلف مكوانت املدونةيتعلق مب

  ًبنتائج حتليل اجتاهات تنفيذ املدونة والصكوك ذات الصلة؛ ااألخذ علم 
  ما املشورة حول  إسداءبدمج مؤشر هدف التنمية املستدامة يف النظام القائم على شبكة اإلنرتنت و  ااألخذ علمً و

 تبسيط هذه العملية؛ممكنة لحتسينات إذا كانت هناك من 
  كيفية مواصلة توسيع وتعميق تنفيذ املدونةتقدمي توجيهات بشأن  و. 

http://www.fao.org/
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 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Matthew Camilleriالسّيد 

 مسؤول أّول عن مصايد األمساك )العمليات الدولّية(

 matthew.camilleri@fao.org: الربيد اإللكرتوين
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 قدمةامل  -أولا 

، من بني مجلة أمور أخرى، 1995عام يف من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن املنظمة  4تنص املادة  -1
مصايد نة أعدته أمانة جلوهذا التقرير هو العاشر الذي . أن تقدم املنظمة إىل جلنة مصايد األمساك تقريرًا عن تنفيذ املدونة على

اهليئات و  النتائج الرئيسية املتعّلقة ابلتقدم احملرز يف تنفيذ املدّونة ابالستناد إىل ردود الدول األعضاء يف املنظمةفيه عرض األمساك وت  
 COFI/2020/INF.7يف وثيقة املعلومات التكميلية  ،رديو  .واملنظمات غري احلكومية على االستبياناإلقليمية ملصايد األمساك 

تاحة أيًضا على املوقع اإللكرتوين للجنة مصايد األمساك ويف الوثيقة املتتضمن جداول إحصائية تلخص ردود األعضاء و  اليت
COFI/2020/SBD.4 تلك ديد حوابلتحتليل مفّصل للمعلومات املقّدمة،  ،ُيب أن ت قرأ ابالقرتان مع وثيقة املعلومات اليت

واملنظمات غري اهليئات اإلقليمية ملصايد األمساك أنشطة ، فضاًل عن املدونة وتطبيقاهتا على املستوى الوطيناملتعّلقة أبنشطة 
 .احلكومية

على االستبيان غري مسبوق  على حنواملرتفع جابة مبعدل اإل الثالثة والثالثنييف دورهتا كانت اللجنة قد أخذت علًما و  -2
رّحبت اللجنة وعالوة على ذلك، . جابةإلاألعضاء على احلفاظ على هذا االلتزام اب، وشجعت 2018 اخلاص ابملدونة لعام

وطلبت إدخال املزيد من التحسينات على التطبيق القائم على اإلنرتنت وما  2018أدخلت على استبيان عام  ابلتحسينات اليت
 .اللغاتميع سهولة قراءة االستبيان جب، ودعت املنظمة إىل ضمان تهاومعاجلالبياانت أدوات إلدارة  منه يتصل ب

إىل التشاور مع األعضاء بشأن املسائل اليت قد تتسم بطابع السريّة من حيث استخدام أيًضا دعت اللجنة املنظمة و  -3
إذ  ،مثل اإلبالغ عن مؤشر هدف التنمية املستدامة، البياانت واملعلومات القطرية املقدمة من خالل االستبيان اخلاص ابملدونة

 .إلبالغ عن التقدم احملرز على الصعيد الوطيناباإلذن صراحة ينبغي أن مينح األعضاء 
لتحسني  اجهودً ة ذلاب، واصلت األمانة حتسني النظام القائم على شبكة اإلنرتنت، 2018لطلب اللجنة يف عام استجابة و  -4

النظام  يف التحقق من مؤشر هدف التنمية املستدامةأ دجمت عملية  وعالوة على ذلك، .اللغاتميع سهولة قراءة االستبيان جب
املؤشر اليت حتقق درجات وال غري  فقطالنتائج على الصعيد الوطين اإلبالغ عن يف ستخدم ن تأا يضمن مب القائم على اإلنرتنت،

 .العضو املعينها من
يف املائة  60) 2ذلك االحتاد األورويبمبا يف  ،من األعضاء 119 1على االستبيان ، أجاب2020تقرير عام بما يتعلق  يفو  -5

، 2018 عاماستبيان  علىمسبوق غري  على حنواإلجابة املرتفع معدل مع قارنة ابمليف املائة  7ابخنفاض قدره أي  ،(3األعضاء من

                                                
اإلجاابت ، جاءت 51و 41القسمني حالة ويف  .51و 41و 21و 20و 3-19و 2-19أجاب االحتاد األورويب ابلنيابة عن الدول األعضاء فيه، ابستثناء األقسام   1

 الدول األعضاء فيه على السواء. من من االحتاد األورويب و 
أعضاء املنظمة الذين ردوا على االستبيان والذين أخذت ردودهم إىل فقط يف سياق حتليل الردود على االستبيان يف هذا التقرير "األعضاء"  يشري لفظ  2

 جتميع التقرير.لدى ابالعتبار 
اإللكرتوين من خالل نظام الربيد واسطة بواملنظمات غري احلكومية  األمساكاهليئات اإلقليمية ملصايد و االستبيان على الدول األعضاء يف املنظمة  جرى توزيع  3

 2020يناير/كانون الثاين  28. وقد أرسلت أربعة تذكريات "للتسجيل" وثالثة "للتسليم" بني 2020يناير/كانون الثاين  16ص ابملدّونة يف معلومات االستبيان اخلا
 شباط/فرباير 12من  لإلجابةلتمديد املوعد النهائي  2020مارس/آذار  19و 2020فرباير/شباط  12. وأرسلت إشعارات إضافية بني 2020مارس/آذار  26و

  .2020 آذار/مارس 26إىل  2020
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مل يكن قد هذا العام أجاب  آخر إضايفعضو هناك و  ،من قبل على االستبيانوا ُييبمل هذا العام أجابوا أعضاء  أن سبعة غري
آسيا ضمن أقاليم  2018عام تقارير مع قارنة ابملاإلجابة ولوحظت زايدات طفيفة يف معدل  .السنوات العشر األخريةيف أجاب 
 16إىل  2018يف املائة يف عام  30اخنفض من  إقليم أفريقيامن اإلجابة وجنوب غرب احمليط اهلادئ، إال أن معدل  وأورواب

 .2020عام  املائة يف يف
يف املائة منذ  9، ما يعكس زايدة قدرها 4ملصايد األمساك ةقليميات اإليئمن اهل 52 أصل من 36 على االستبيانأجاب و  -6

ويف حالة املنظمات  .اهليئات اإلقليمية ملصايد األمساكجانب من  االرتفاعجابة قياسي إ لهذا أيًضا معدو  ،2018تقرير عام 
 .1820عام اثنتني عن منظمتني  بزايدةأي  ،منظمة 13أجابت  5غري احلكومية،

 اإلجراءات اليت اختذهتا منظمة األغذية والزراعة لدعم تنفيذ املدونة   -ااثنيا 

تدعم منظمة األغذية والزراعة تنفيذ املدونة بطرق متنوعة، مبا يف ذلك من خالل أنشطة الربانمج العادي والربامج  -7
حلقات عمل إقليمية ووطنية لتعميق تنفيذ عقد ابنتظام أبنشطة موجهة لدعم تنفيذ املدونة، مبا يف ذلك تقوم املنظمة و  .امليدانية

وضع  من أجلعن العمل اجلاري لوضع مبادئ توجيهية تقنية وترمجة بعض املبادئ التوجيهية وتقدمي املساعدة  املدونة، فضالً 
لتنفيذ خطط العمل الدولية دعًما  على الصعيدين الوطين واإلقليمي ،املنظمة عدًدا من الربامج أعّدتكما  .خطط عمل وطنية

واخلطوط التوجيهية واالسرتاتيجيات الطوعية، بغية مساعدة األعضاء على زايدة قدرهتم على تطوير وإدارة قطاعي مصايد 
تعاون الخالل آليات إقليمية و األمساك وتربية األحياء املائية لديهم وفًقا ألحكام هذه الصكوك التكميلية، مبا يف ذلك من 

 .قليمياإل

                                                
املنظمة احلكومية الدولية، هيئة مصايد األمساك  -االتفاق بشأن حفظ طائري القطرس والنوء، هيئة مصايد أمساك آسيا واحمليط اهلادئ، برانمج خليج البنغال  4

ركتيكا والقوقاز، اهليئة الدولية لصيانة التونة زرقاء الزعانف، جلنة مصايد أمساك شرق وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى جلنة حفظ املوارد البحرية احلية يف أنتا
، اهليئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء COFREMARوسط األطلسي، جلنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا، 

 ،البلدان األمريكية يفهيئة التونة االستوائية ، نطقة الوسطى الغربية خلليج غينيا، اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسطاملائية، جلنة مصايد أمساك امل
األمساك هيئة مصايد اهلندي، احمليط  يفهيئة مصايد أمساك التونة  ،الستكشاف البحار اجمللس الدويل ،اهليئة الدولية لصون أمساك التونة يف احمليط األطلسي

هيئة الثدييات البحرية ، د أمساك مشال غرب األطلسييمنظمة مصا، منظمة مصايد أمساك حبرية فكتوراي، هيئة حوض حبرية تشاد، الروسية املشرتكة-النروُيية
ألمساك البحرية النهرية السرء يف مشال هيئة ااألطلسي، هيئة مصايد أمساك مشال شرق  األطلسي،مشال  يفأمساك السلمون  صونمنظمة ، لشمال األطلسي

، ملصايد األمساك اإلقليميةاهليئة ، منظمة أمريكا الوسطى املعنية بقطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةئ، هيئة مصايد مشال احمليط اهلادئ، احمليط اهلاد
، مصايد األمساك يف جنوب احمليط اهلندي ، اتفاقوب شرق احمليط األطلسيمنظمة مصايد األمساك يف جن، جنوب شرق آسيا يفمركز تنمية مصايد األمساك 

هيئة مصايد أمساك جنوب غرب احمليط ، اإلقليميةدون هيئة مصايد األمساك ئ، املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد أمساك جنوب احمليط اهلاد، مجاعة احمليط اهلادئ
 ئ.ة مصايد األمساك يف غرب ووسط احمليط اهلادهيئاألطلسي، هيئة مصايد أمساك غرب وسط ، اهلندي

، االحتاد األورويب ملريب األحياء املائية، والتنمية للصوناملكتب األورويب ، االئتالف من أجل اتفاق عادل بشأن مصايد األمساك، املنظمة الدولية حلياة الطيور  5
 منظمة ، مصايد األمساكالتحالف الدويل جلمعيات العاملية، دة اجلياعية املمارسات الزر 

 
جملس ، الرابطة الدولية الستدامة املأكوالت البحرية، رَكِّبات البحريةامل

صناديق بيو االستئمانية اخلريية صناديق ، املنظمة املعنية ابلرتويج للصيد الرشيد ألمساك التونة، شبكة تربية األحياء املائية يف وسط شرق أوروابالبحري، التوجيه 
 االحتاد العاملي لنقاابت العمال. ،انية اخلرييةبيو االستئم
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لدعم  الفنية التوجيهيةخلطوط اجمموعات من ثالث املنظمة ، نشرت 2018للجنة يف عام إىل اآخر تقرير تقدمي منذ و  -8
يف عام  6إطار للمعايري األساسية :تطوير املوارد الوراثية املائية ،9 ،املائيةتربية األحياء طوير ت :يف املدونة ةالوارداألحكام تنفيذ 
 7؛توصيات بشأن االستخدام احلكيم والرشيد لألدوية البيطرية يف تربية األحياء املائية ،8، املائيةتربية األحياء تطوير و  ؛2018

وقد  .الطبيعية يف مصايد األمساك لثدييات البحريةلالعرضي  ملنع وتقليل الصيدخطوط توجيهية  ،4امللحق  ،1، لصيدوعمليات ا
 .33العدد اإلمجايل للخطوط التوجيهية الفنية يف هذه السلسلة اآلن أصبح 

 األعضاء جانبموجز عن التقدم احملرز يف تنفيذ املدونة من   -اثلثاا

 تتفق إىل حدّ  أهنا ا وأفاد األعضاء عمومً  ،صايد األمساكخاصة مباألعضاء مجيعهم تقريًبا عن وجود سياسات لديهم  فادأ -9
خططًا إلدارة مصايد  اونفذو م وضعوا أهن أو داخلّية/وأفاد معظم األعضاء الذين لديهم مصايد أمساك حبرية و. كبري مع املدونة

حمافِّظة هوامش  توفرحتوطية ج ابستخدام هن  األكثر شيوًعا اخلطط أنواع تتعلق األمساك البحرية،  مصايدويف حالة  .األمساك
 ".املوائل اهلشة"تحديد ل بوجود عمليةوتّقر  القرارعلى مستوى صنع للسالمة 

من ثالثة أرابع األعضاء تنفيذ هنج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك، واعتمد معظمهم إجراءات إدارية  أكثربدأ و  -10
كما أنشأ العديد من األعضاء آليات  .وكمةا على صعيد احلأهدافً اجتماعية و و  مناسبة ووضعوا أهدافًا إيكولوجية واقتصادية

وذكر معظمهم أنه ووضع ما يقرب من ثالثة أرابع األعضاء نقاطًا مرجعية مستهدفة إلدارة مصايد األمساك  .تقييمالرصد و لل
عن  وأفاد ما يقل عن نصف األعضاء الذين وضعوا نقاطًا مرجعية مستهدفة .نقطة مرجعية واحدة أو أكثر جرى االقرتاب من

تستخدم مؤشرات أخرى  ،خبالف النقاط املرجعية املستهدفة ،هناك أن وأفاد العديد من األعضاء .أكثر أوواحدة نقطة  جتاوز
وكانت اإلجراءات العالجية األكثر شيوًعا اليت است خدمت يف حاالت جتاوز النقاط  .إدارة مصايد األمساك لديهم أيًضا يف

 .الصيد وزايدة أنشطة البحوث وتعزيز الرصد واملراقبة واإلشراف جمهوداملرجعية املستهدفة هي احلد من 
طق االقتصادية اخلالصة اعمليات صيد األمساك داخل املنضبط خطوات لعن اختاذهم أفاد األعضاء مجيعهم تقريًبا و  -11

إىل حدّ  شراف وخارجها وقد حصل ذلك داخل هذه املنطقة عن طريق تعزيز تدابري الرصد واملراقبة واإل. اخلاصة هبم وخارجها
 .الرتخيص اإللزامي برامجطريق  عنكبري 

أكثر قد وضع و  .يف مصايد األمساك الرئيسية لدى معظم األعضاء مستمرينصيد املرجتع ال يزال الصيد العرضي واملو  -12
 عدم االستدامة وأفاديسامهان يف ما ما يقرب من ثالثة أرابع األعضاء أهنوجد و مها، رصدونّفذوا برامج لنصف األعضاء  من

 .حدّ لتقليلهما إىل أدىن م ينفذون تدابري أهن مجيعهمهؤالء 
، توسطاملمن  قلق أكثر قليالً  رمعدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة تشكل مصد أن أفاد األعضاء، املعّدليف و  -13

لوسم لديهم متطلبات  نأب وأفاد نصف األعضاء .معدالت فقدان املعداتعن قدر ضئيل من املعلومات  سوريتوفر ال يف حني 

                                                
6  www.fao.org/3/ca2296en/ca2296en.pdf 
7  www.fao.org/3/ca7029en/CA7029EN.pdf 

http://www.fao.org/3/ca2296en/ca2296en.pdf
http://www.fao.org/3/ca7029en/CA7029EN.pdf
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معدات الصيد  وإعادة تدويراملوانئ الستقبال نفاايت سفن الصيد يف وأبلغ بعض األعضاء عن متطلبات وجود مرافق . ملعداتا
 . القدمية

وقانونية ومؤسسية لدى نصف األعضاء فقط أطر سياساتية  هغري أنُيري تطوير تربية األحياء املائية يف معظم البلدان، و  -14
لتعزيز املمارسات  امع ذلك، اعتمد معظم األعضاء مدوانت أو صكوكً . متكينية وكاملة معّدة خصيًصا لرتبية األحياء املائية

أن ثالثة أرابع األعضاء يقومون  معو  .ايف تربية األحياء املائية، ويف كثري من احلاالت قام القطاع اخلاص بذلك أيضً الرشيدة 
من اآلاثر الضارة  بتنفيذ إجراءات لالضطالع بعمليات التقييم البيئي ورصد عمليات تربية األحياء املائية والتقليل إىل أدىن حدّ 

ء تدابري كذلك اختذ معظم األعضا.  هذه اإلجراءات حباجة إىل حتسني نأب إلدخال األنواع الغريبة، إال أن معظمهم يفيد أيًضا
 .لمجتمعات الريفية ومنظمات املنتجني ومزارعي األمساكل الألحياء املائية دعمً الرشيد  االستزراعلتعزيز ممارسات 

سياساتية وقانونية ومؤسسية متكينية وكاملة لإلدارة  ااألعضاء الذين ميتلكون سواحل أطرً  ربعونّفذ أقل من وضع و  -15
وكانت النزاعات األكثر شيوًعا  .تقريًبا أطر عمل مطّورة جزئًيا همحوايل نصفلدى املتكاملة للمناطق الساحلية، يف حني أن 

مساك الساحلية ومصايد عدات الصيد والنزاعات بني مصايد األاملتصلة مبنزاعات العنها يف املناطق الساحلية هي  فيدأ   اليت
 . النزاعات  تلكغري أن لدى معظم األعضاء املعنيني آليات حللّ  ،األمساك الصناعية

البلدان كبري يف ثلثي   د األمساك مكتملة وفعالة إىل حدّ  يمصامنتجات ألمساك و اية وضمان جودة ائسالمة الغذالم ظ  ن  و  -16
 واأفادمجيعهم تقريًبا  هملكن ،لديهم مشكلةواهلدر تشّكل خسائر ما بعد الصيد  أن امجيعهم تقريبً األعضاء قد أفاد و  .األعضاء

تدابري لتحسني استخدام على نطاق واسع كما طّبقت   .إىل احلّذ األدىن التدابري املناسبة للتقليل من هذه اخلسائر عن اختاذهم
لمجّهزين تتبع منشأ املنتجات السمكية اليت يشرتوهنا، لكن ه ميكن لأن األعضاءالساحقة من غالبية الت وأفاد .صيد العرضيامل

اليت املوارد السمكية وتداول جتهيز  نأب التسليمشيوع ورغم . أن املستهلكني يستطيعون ذلكأعلن ثلث األعضاء فقط  أقل من
املسألة، من خالل تعزيز الرقابة  تدابري ملعاجلة هذه هم تقريًبامجيعمشكلة، اختذ األعضاء  لميثّ بصورة غري مشروعة  يتم اصطيادها
لتتبع ن ظ م وتنفيذ ية من خالل الضوابط اجلمركية واحلدود وبدرجة أقلّ ،  أغلب األحيانيف مصايد األمساك والتفتيش على

 . املنتجات

وُيمع ثالثة  ألعضاءللدى الصيد  ستهدفها أساطيلتنصف األرصدة السمكية اليت ما يصل إىل حالة  جرى حتديدو  -17
يفيد أن أكثر من نصفهم  مععن املصيد وجهد املصيد يف الوقت املناسب وبشكل كامل وموثوق،  اإلحصاءاتأرابع األعضاء 

البياانت تعّد و . إىل العدد الكايف من املوظفني املؤهلني لتوليد البياانت الالزمة لدعم اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك عن افتقاره
مصادر البياانت األبرز اليت يستخدمها األعضاء ، يف املوانئ ومواقع إنزال املصيد ومجع البياانت روتينًيا ومسوح العيناتالتارخيية 

رغم  .ف إدارة املوارد السمكيةضعِّ الثغرات يف البياانت ت   أن وأفاد األعضاء مجيعهم تقريًبا. خطط إدارة مصايد األمساك وضعل
وذكر أكثر من نصف األعضاء أهنم يرصدون  .إال أن أغلبها كان يتعلق حبالة األرصدة السمكية أنواع عديدة من الثغرات،ذكر 

ُيرون حبواًث لتقييم آاثر تغري املناخ على مصايد األمساك وللتنبؤ أفاد ثالثة أرابع األعضاء أهنم ، فيما حالة البيئة البحريةروتينًيا 
  .ذه اآلاثرهب

أكثر من النصف يف أعايل البحار، يف حني يقوم يصطاد يف املياه اخلاضعة لواليتهم و يصطاد معظم األعضاء األمساك و  -18
معظم األعضاء للسفن اليت ترفع علًما أجنبًيا بدخول  مسحو  .أقل من نصف األعضاء بذلك يف مياه خاضعة لوالية دول أخرى
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وقد شرع نصف األعضاء . ملعمل يف مياههابلسفن األجنبية األعضاء لأيذن أقل من نصف ، بينما موانئهم واستخدامها
مستوى تنفيذ  معدلكان و  خطة عمل وطنية إلدارة قدرات الصيد.ؤالء إجراء تقييم أويل لقدرات الصيد، ووضع نصف ه يف

هؤالء ل مشكلة، واختذ اإلفراط يف طاقات الصيد ميثّ  نأب وأقّر نصف األعضاء إىل مرتفع. اأطر احلوكمة ذات الصلة متوسطً 
دخول الالصيد، وذلك بصورة رئيسية من خالل نظم  اتاإلفراط يف طاقمزيد من حدوث تقريًبا خطوات للحؤول دون هم مجيع

اإلفراط يف طاقات خلفض تدابري  عن اختاذ إىل ذلك، أفاد معظم األعضاء ابإلضافةو  دود وجتميد عدد الرتاخيص و/أو السفن.احمل
 مزيد من اآلاثر السلبية هلذا اإلفراط. حدوث الصيد واحليلولة دون 

األعضاء أمهية متزايدة لتقييمات أرصدة أمساك القرش، ما أدى إىل وضع خطط عمل وطنية  سندعلى مر السنني، أو  -19
كما أوليت أمهية لتقييم أثر مصايد األمساك على الطيور البحرية  .يف العديد من البلدان األعضاءوإدارهتا أمساك القرش صون ل

يطبقون هم الصيد العرضي للطيور البحرية، حيثما كان ذلك مناسًبا، و خلفض ووضع العديد من األعضاء خطط عمل وطنية 
  .أيًضا تدابري ختفيفية

هؤالء  مشكلة، وقد وضع ثلثا لميثّ ون تنظيم تعترب األغلبية العظمى من األعضاء أن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودو  -20
طر ابلسياسات والتشريعات واألما يتعلق  متوسطة أو مرتفعة يفتنفيذ بلغ األعضاء عن درجة أو  .خطة عمل وطنية ملكافحته

أيًضا حتسني و وتشمل التدابري األبرز اليت اختذها األعضاء حتسني األطر القانونية،  .العمليات واإلجراءات، إضافة إىل ةاملؤسسي
  .والرصد واملراقبة واإلشرافسيطرة الدولة على الساحل 

واالتفاق  8، مبا يف ذلك اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار،املختلفة األعضاء عن تنفيذ الصكوك الدولية امللزمةأفاد و  -21
األعضاء عن مستوايت تنفيذ متوسطة  فادعامة، أوبصورة 10.واتفاقية تعزيز االمتثال 9بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء،

كما أفاد بعض األعضاء الذين ليسوا طرفًا  .همبكل  منإبطار احلوكمة اخلاص  إىل عالية ألحكام هذه االتفاقات يف ما يتعلق
لعميقة يف أعايل ولوحظ أن األعضاء الذين ميارسون الصيد يف املياه ا. هذه االتفاقات، أهنم أطلقوا عملية االنضمام إليها يف

أحكام اخلطوط التوجيهية الدولية ملنظمة األغذية والزراعة إلدارة مصايد أمساك على نطاق واسع يف أطر احلوكمة البحار يطبقون 
 .املياه العميقة يف أعايل البحار

األمساك الطبيعية وتربية يقوم معظم األعضاء بتنفيذ خطط وبرامج تتعّلق ابالسرتاتيجيات املعنية بتحسني حالة مصايد و  -22
 .األحياء املائية واالجتاهات السائدة فيها، ال سيما من خالل حتسني مجع البياانت وحتليلها ونشرها

بصورة رئيسية بعدم كفاية موارد امليزانية هذه العقبات يواجه معظم األعضاء بعض العقبات يف تنفيذ املدونة، وترتبط و  -23
األولية اليت حددها األعضاء للتغلب على هذه القيود احلصول على مزيد من املوارد املالية  وتشمل احللول .واملوارد البشرية

اخلطوط التوجيهية الفنية مع ذلك،  .ماتعلى املعلو صول والتدريب وإذكاء الوعي وحتسني البحوث واإلحصاءات واحلالبشرية و 

                                                
 1982 ديسمرب/كانون األول 10يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار الصادرة   8
 2009ظمة يف عام االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه الصادر عن املن  9

 بشأن تعزيز امتثال سفن الصيد يف أعايل البحار لتدابري الصيانة واإلدارة الدولية 1993اتفاقية املنظمة لعام   10
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سيما تلك املتعلقة بنهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك بشأن تنفيذ املدونة منتشرة على نطاق واسع بني األعضاء، وال 
 .وإدارة مصايد األمساك وتنفيذ خطة العمل الدولية ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

  

 لتنفيذ املدونةا دعما واملنظمات غري احلكومية اهليئات اإلقليمية ملصايد األمساك موجز أنشطة   -رابعاا

 اهليئات اإلقليمية ملصايد األمساك

إىل اإلبالغ عن عدد األطراف املتعاقدة فيها حالًيا وتراوحت اإلجاابت اهليئات اإلقليمية ملصايد األمساك عيت د   -24
يئات اهلويوجد لدى أكثر من ثلث  .طرفًا متعاقًدا لكل هيئة إقليمية أجابت على االستبيان 15مبتوسط يبلغ  ،53و 2 بني

 للهيئاتاألساسية األكثر شيوًعا  الواليةو  .ونمراقبن االثلثلدى و  اإلقليمية ما بني واحد ومثانية من األطراف غري املتعاقدة املتعاونة
ملصايد يقرب من ثلثي اهليئات اإلقليمية ملا منطقة االتفاقية وتغطي  .دور استشاريالقيام ب، يليها إدارة مصايد األمساكهي  اجمليبة

. ثلث املياه الداخليةاليغطي ما يقرب من بينما كاًل من املناطق االقتصادية اخلالصة واملناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية، األمساك  
بينما أفاد معظمها  ،وأفاد أكثر من نصف اهليئات اإلقليمية ملصايد األمساك اليت أجابت على االستبيان عن اعتماد تدابري ملزمة

 .عتماد تدابري غري ملزمةعن ا
لضمان االستخدام املستدام للموارد املائية احلية يف مصايد األمساك البحرية بصورة رئيسية الراسخة تتضمن خطط اإلدارة و  -25

مع ما و  مستوى الصيد مع حالة موارد مصايد األمساكيتناسب ضمان أن و حبظر أساليب وممارسات الصيد املدّمر تدابري تتعلق 
حظر هي  العناصر األكثر شيوًعا املرتبطة خبطط اإلدارةت ويف حالة مصايد األمساك الداخلية، كان. ألرصدة املستنزفةتعايف ايتيح 

 .وتوفري مشاركة أصحاب املصلحة يف حتديد قرارات اإلدارة أساليب الصيد املدمر ومعاجلة مصاحل وحقوق صغار الصيادين
ضمن خطوات لضمان أال جتري عمليات الصيد  عن اختاذها ملصايد األمساك أفاد أكثر من نصف اهليئات اإلقليميةو  -26

يقرب من ثالثة أرابع اهليئات اإلقليمية ملصايد  ماطبق وقد . إال وفًقا خلطط إدارة مصايد األمساك املعتمدةاختصاصها مناطق 
أجابت  اليتما يزيد عن نصف اهليئات أو عزز اختذ ويف العامني املاضيني،  .النهج التحوطي يف إدارة موارد مصايد األمساكاألمساك 

ليها مجع البياانت روتينًيا ومسوح سفن يوالبياانت التارخيية،  .صيد املرجتععلى االستبيان تدابري للحّد من الصيد العرضي وامل
 . عملية إدارة مصايد األمساكاإلقليمية ملصايد األمساك يف اهليئات مصادر املعلومات األكثر استخداًما من جانب هي  ،األحباث

التقديرات هذه  نأب نصفها وأفاد تقديرات موثوقة حلالة األرصدة، عن وجود أفاد ثلثا اهليئات اإلقليمية ملصايد األمساكو  -27
ئات ها هذه اهليألرصدة السمكية اليت تعترب من ايف املائة  60ال يقل عن موجودة ملا خالل السنوات الثالث املاضية كانت 

 .حمددة رصدة مسكيةأبملصايد األمساك عن وضع نقاط مرجعية مستهدفة خاصة  كثر من نصف اهليئات اإلقليميةأ أفادو  .هامة
أفادت أيًضا لبية األغ، غري أن أو أكثر من هذه النقاط ةواحدجرى االقرتاب من غلبية أنه األأفادت ، هذه اهليئاتومن 

نقاط  جتاوز عنداألكثر شيوًعا طّبق املالصيد هو اإلجراء  جمهودوكان احلد من  .جتاوزها قد مت واحدة أو أكثر من هذه النقاط أن
 .الصيد هي البدائل األكثر شعبية الستخدام النقاط املرجعية املستهدفة جمهودوكانت مؤشرات املصيد و  .مرجعية مستهدفة
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صايد األمساك متطلبات لتنفيذ نظام رصد السفن ألسطول صيد األمساك بكامله أو جلزء ملاإلقليمية يئات اهلوضع ثلثا و  -28
  .هذه املتطلباتلغالبية منه، وقد امتثل أعضاء اهليئات 

وبطرق خمتلفة للمساعدة على تنفيذ خطط عدة على جبهات  اجهودً اهليئات اإلقليمية ملصايد األمساك بذل العديد من و  -29
من نصف اهليئات إجراءات لتعزيز وتطوير طرق مبتكرة ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون وقد اختذ أكثر . العمل الدولية

بشأن السفن املنخرطة يف الصيد غري القانوين تبادل املعلومات جمال تنظيم وردعه والقضاء عليه، إىل جانب تعزيز التعاون يف 
ة أخرى تنص عليها خطة العمل الدولية ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون دون إبالغ ودون تنظيم والقيام بتنفيذ أنشط

تنفيذ على دارة إقليمية للمساعدة إتدابري اختاذ إىل جنب مع ا قوم ببناء القدرات جنبً ت اهنأب ثلث قليالً الما يزيد عن وأفاد  .تنظيم
وإدارهتا أمساك القرش لصون تقييمات  عن إجراء الً قلينصف عن الما يزيد فاد وأ .دارة طاقات الصيدخطة العمل الدولية إل

ثلث تدابري إدارة إقليمية للمساعدة على قل من الاختذ أو ، وإدارهتا أمساك القرشون خطة العمل الدولية لصتنفيذ  للمساعدة على
 .مصايد اخليوط الطويلة يفتنفيذ خطة العمل الدولية للحد من الصيد العارض للطيور البحرية 

كون لدى تاإلقليمية ملصايد األمساك اليت أجابت على االستبيان تدابري لضمان أن اهليئات ثلث من  قليالً قل أاختذ و  -30
ى أعضائها لد أن تدابري،هذه الاهليئات اليت اختذت ت وأفاد .أعضائها إجراءات للممارسة اجليدة يف عمليات تربية األحياء املائية

حباجة إىل مزيد من  ،عنه ، على ما أفيدتقريًبا امجيعه اأهن مع ،عمليات تربية األحياء املائيةإجراءات للممارسة اجليدة يف 
 .وتوسيع نطاق التقييم التواتر الدورياألطر القانونية و و لقدرات الفنية املؤسسية ابيف ما يتعلق ، ال سيما اتالتحسين

 املنظمات غري احلكومية

مبادئ ومعايري تنفيذ و  ،وأنشطة مصايد األمساكالرشيد حددت املنظمات غري احلكومية وضع مبادئ لصيد األمساك  -31
حتقيق استدامة يف سبيل ف األهم للمدونة اهداأل اوإدارة مصايد األمساك وتطويرها على أهن ،املوارد السمكيةصون سياسات ل

اجلوهرية الثماين يف املدونة ويف اخلطوط التوجيهية الفنية بشأن الصيد  املواضيعومن بني . مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
، كانت األولوايت الرئيسية الثالث اليت حددهتا املنظمات غري احلكومية هي إدارة مصايد األمساك، اليت أصدرهتا املنظمةالرشيد 

 .وعمليات الصيد، والبحوث املتعّلقة مبصايد األمساك
، واألطر السياساتية بضعف املؤسساتتتعلق اليت حددهتا املنظمات غري احلكومية إزاء تنفيذ املدونة القيود الرئيسية  كانتو  -32

حتسني البحوث واإلحصاءات ول هي احللأهم اقرت ح أن و . االقتصادي الصعبو  أو القانونية املنقوصة، واملناخ االجتماعي/و
االستبيان أن  كما اعتربت املنظمات غري احلكومية اليت أجابت على.  (هااستخدام أو/و) املعلوماتعلى احلصول  يةوإمكان

ونشر الكتب واملواد اإلعالمية األخرى إىل املدونة املستندة املعايري ترويج أو استضافة حلقات العمل الوطنية والدولية و /تنظيم و
  .ععل املدونة معروفة ومفهومة على نطاق أوسأكثر السبل فعالية جلهي 
أو اهليئات اإلقليمية ملصايد األمساك /التدابري األكثر شيوًعا اليت تتخذها البلدان و توفًقا للمنظمات غري احلكومية، كانو  -33

ومعاجلة مسألة محاية  ،رحظر أساليب وممارسات الصيد املدمّ هي يف خطط إدارة مصايد األمساك البحرية والداخلية القائمة 
 . وحقوقهم واالستجابة ملصاحل صغار الصيادين ،األنواع املهددة ابالنقراض
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للممارسة اجليدة يف عمليات تربية األحياء الكافية اعترب معظم املنظمات غري احلكومية أن البلدان تفتقر إىل اإلجراءات و  -34
 .أن هناك حاجة إىل إدخال حتسينات لديها هذا النوع من اإلجراءاتورأت املنظمات غري احلكومية اليت  .املائية

انطبق و . مجيعها يف اجلهود الرامية إىل املساعدة على تنفيذ خطط العمل الدوليةمنخرطة املنظمات غري احلكومية كانت و  -35
ذلك بشكل خاص على خطة العمل الدولية ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه اليت أفاد 

يف تنفيذ خطة العمل  عن املشاركةوأفاد معظم املنظمات غري احلكومية أيًضا  هنم ساعدوا على تنفيذها،أببون على االستبيان اجملي
 .الدولية إلدارة قدرات الصيد

 من تنفيذ املدونة اعاما  25: املوجزة الجتاهات -اخامسا 

من املدونة،  2-4للمادة ا قامت املنظمة، وفقً  ،السلوكمدونة  1995اعتمد مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف عام أن منذ  -36
األمساك  مصايدوالصكوك املتصلة هبا من خالل استبيان ُيري كل سنتني، وقدمت تقريرًا للجنة  هابرصد التقدم احملرز يف تنفيذ

من وجود املدونة دول عديدة  اعامً  25وقد تعاونت بفعالية مع املنظمة يف هذا العمل وعلى مدى . إليها مت التوصلابلنتائج اليت 
تباينت البلدان واملنظمات اجمليبة من على مر السنني، و . غري حكومية وحكومية أكانت أسواء ومنظمات دولية ذات صلة، 

على  التنفيذ الكاملةويف بعض األحيان كانت املعلومات املقدمة يف االستبيان غري كافية لعكس حالة  ،حيث العدد والتكوين
 ية تطبيق ما يتعلق بكيف ولكن استناًدا إىل اإلبالغات الذاتية الواردة يف هذا االستبيان، برز بعض االجتاهات يف. املستوى العاملي

ويقتصر حتليل االجتاهات  11.على مر السنني طبق على صون وإدارة وتطوير مصايد األمساك مجيعهااليت تنمبادئ املدونة ومعايريها 
 .ها الدولتعلى الردود اليت قدم

على مرتبة يف معظم األ، إذ بقي اخلمس والعشريناثبتة نسبًيا على مدى السنوات  مرتبةً ظلت أهداف املدونة األعلى و  -37
بيولوجية وتكنولوجية مجيع ما يرتبط هبا من جوانب األخذ ابالعتبار لصيد الرشيد، مع ا( إرساء مبادئ 1السنوات اهلدف )

املوارد السمكية وإدارة مصايد صون ( إرساء مبادئ ومعايري لتنفيذ سياسات 2يليه اهلدف )؛ واقتصادية واجتماعية وبيئية وجتارية
مسامهة مصايد األمساك يف حتقيق األمن الغذائي وجودة األغذية مع إعطاء األولوية رويج ( ت3، واهلدف )تطويرهااألمساك و 

  .للمجتمعات احملليةالتغذوية جات لالحتيا
ويف املتوسط أفاد األعضاء  ،سياسات ملصايد األمساكلديهم أن األعضاء مجيعهم تقريًبا  فاد، أ2020حبلول عام و  -38
إلدارة مصايد ا أهنم أعدوا خططً أفادوا ألعضاء الذين لية املئو نسبة ال فاوتتوت. كبري مع املدونة  حدّ   تتفق إىل اساتالسي هذه أن

ئوية امللكنها ظلت مرتفعة على مر السنني، مع ارتفاع النسب ، أو داخلية/من مصايد أمساك حبرية وح ّدد لديهم ملا  األمساك
د يمالحظة بعض االجتاهات اإلُيابية يف إدارة مصا ابإلمكانو . ملصايد الداخليةاخلاصة ابتلك ابملقارنة مع  ةالبحريللمصايد 

أهنم بدأوا تنفيذ هنج النظام اإليكولوجي ملصايد األمساك وأهنهم  أفاد عدد متزايد من األعضاءفقد : األمساك خالل العقد املاضي
 .حمددة مرجعية خاصة أبرصدةا نقاطً  او وضع

                                                
 (3-1تنص املدونة على مبادئ ومعايري قابلة للتطبيق حلفظ مصايد األمساك كافة وإدارهتا وتطويرها )املادة   11
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تدابري ملراقبة عمليات الصيد  ونتخذم يأفادت نسبة مئوية متزايدة من األعضاء أهن ،على مدى العقدين املاضينيو  -39
. هذه النسبة ، وإن تقلبتوخارج هذه املناطق ضمن املناطق االقتصادية اخلالصة ماليت ترفع علمهتقوم هبا السفن  اليت

اصة يف إبالغ خبزايدة المالحظة  ابإلمكانو . مناسبة تدابري وااختذأهنم  اتقريبً  هممجيعأفاد األعضاء  ،السنوات األخرية يفو 
مراقبة عمليات الصيد يف املياه الواقعة خارج نطاق والايهتم الوطنية واختاذ التدابري الالزمة لضمان اإلبالغ عن  األعضاء عن

 فيدوعلى مدى العقد املاضي، أ  . بطريقة مسؤولةهذه األنشطة تنفذ وكفالة أن أنشطة الصيد اليت تقوم هبا سفنهم ورصدها 
الرتخيص اإللزامي ابلعمل خارج املنطقة االقتصادية هي ناطق االقتصادية اخلالصة أهم التدابري املتخذة خارج املابستمرار أن 

 . اإللزاميةاليومية سجالت الاملعززة، ودفاتر  واإلشرافالرصد واملراقبة اخلالصة، وتدابري 
. املصايد الطبيعيةبدور متزايد يف تزويد األمساك لالستهالك البشري وخفض الضغط على األحياء املائية تربية تقوم و  -40

وضع أطر سياساتية غري أن . لديهاائية املحياء األتربية عن وجود  االبلدان مجيعها تقريبً  فادتأ ،على مدى العقد املاضيو 
 عن وضع أطر كاملة ومتكينية إىلفقط أقل من نصف األعضاء  فادإذ أ القطاع،وقانونية ومؤسسية مل يواكب النمو السريع هلذا 

بل ألحياء املائية، الرتبية الرشيدة مارسات امللتعزيز ا صكوكً تزايد مدوانت أو شكل ممع ذلك، اعتمد األعضاء ب. كبري  حدّ  
 . القطاع اخلاص على مدى العقدين املاضينيابإلمكان مالحظة قدر أكرب من التقدم يف 

وقانونية ومؤسسية كاملة ومتكينية يف وضع أطر سياساتية على مدى العقد املاضي مالحظة اجتاهات تناقص  ميكنو  -41
ومنذ اعتماد املدونة، ظلت أهم أنواع النزاعات اليت تنشأ بني مصايد األمساك . كبري لإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية  حدّ   إىل

بني مصايد األمساك  القائمةتلك األعلى مرتبة هي اعات النز كانت ، و اثبتة إىل حد كبري وغريها من األنشطة يف املناطق الساحلية
 .الصناعية وبني أنواع معدات الصيدمصايد األمساك الساحلية و 

نظم سالمة األغذية وضمان  جرى أكثر فأكثر تطوير ،األعضاء أفاد عنهملا  اوفقً  ،املاضية العشرينعلى مدى السنوات و  -42
ويؤكد هذا االجتاه أمهية معايري السالمة واجلودة . املختلفةسنوات الاجلودة لألمساك واملنتجات السمكية، وإن مع تقلبات بني 

تدابري ملعاجلة الفاقد  عن اختاذ، أفاد عدد متزايد من اجمليبني 2000ومنذ عام . األمساك واملنتجات السمكية للتجارة الدولية يف
  .بصورة غري قانونية واالجتار هبا اليت يتم اصطيادهالقضاء على جتهيز املوارد السمكية لو  املصيد،واملهدر بعد 

لنسبة املئوية لألرصدة السمكية اهلامة لاملاضية جمتمعة، ال متكن مالحظة اجتاه واضح  العشرين على مدى السنواتو  -43
. ، وإن كانت هناك تقلبات بني السنواتتهاحالعن ملصايد األمساك الوطنية اليت أفاد األعضاء أهنم حصلوا على تقديرات موثوقة 

من نصف األرصدة الوطنية  مثّلت ابستمرار أقل قليالً  قدتقديرات تتوافر عنها املتوسط، أجاب األعضاء أن األرصدة اليت  ويف
. كانت هناك فوارق ملحوظة يف النسب املئوية بني مناطق العامل املختلفة يف هذه الفرتةلكن   .الرئيسية على مدى الفرتة أبكملها

دارة موارد مصايد إلزمة الالالثغرة األهم يف البياانت تشكل عن حالة األرصدة ظلت البياانت  وعلى مدى العقد املاضي،
أو بياانت /تليها بياانت النظام اإليكولوجي وبياانت الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه القضاء عليه و ،األمساك

 . جمهود الصيدالرصد واملراقبة واإلشراف وبياانت املصيد وبياانت 
. واملستدامةالرشيدة خطط عمل دولية لدعم هدف حتقيق مصايد األمساك يف إطارها منذ اعتماد املدونة، وضعت و  -44
، وخطة العمل الدولية لصيانة أمساك القرش وإدارهتا لعام 1999وجهت خطة العمل الدولية إلدارة طاقات الصيد لعام  وقد

، وخطة العمل  1999لعام ، وخطة العمل الدولية للحد من الصيد العارض للطيور البحرية يف مصايد اخليوط الطويلة 1999
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من األعضاء إلجراء ا متزايدً ا ، عددً 2001الدولية ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه لعام 
قدرة الصيد املفرطة، واخنفاض وفرة العديد من أنواع أمساك القرش املتصلة بقضااي التقييمات ووضع خطط عمل وطنية ملعاجلة 

 . لصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيماالطيور البحرية، و  نفوقاملستغلة، و 
عضًوا واالحتاد األورويب قد صادقوا على اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار  167، كان 2020أيلول /حبلول سبتمربو  -45
أطرافًا يف اتفاق  ه،، مبا يف ذلك الدول األعضاء فيواالحتاد األورويبا عضوً  41وقد أصبح  12.ا أو انضموا إليهاا هبقبلو  أو

على االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها  األعضاء فيه،، مبا يف ذلك الدول عضًوا واالحتاد األورويب 66وصادق  13االمتثال،
طرفًا  67وجود بو  14.ه أو انضموا إليها بدولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه أو قبلو 

الدولية امللزمة يف جمال مصايد األمساك إىل الصكوك أسرع وترية انضمام ه هو يلإأن معدل االنضمام يتبني  ،يف االتفاق حالًيا
 .املتعلقة ابملدونة

تنفيذ املدونة، واجه معظم األعضاء ابستمرار بعض القيود على مدى العقدين املاضيني، وكان القيد األعلى مرتبة  لدىو  -46
ذلك ابستمرار  توتبع .تزايد هذان القيدان أمهية 2010يتعلق بعدم كفاية امليزانية وعدم كفاية املوارد البشرية، ومنذ عام 

أو القانونية غري املكتملة وبعدم كفاية البحوث العلمية واإلحصاءات /القيود املتعلقة ابألطر السياساتية ومدى العقد املاضي  على
زيد املاحلصول على  للتغلب على هذه القيود هيضاء اليت حّددها األعاألساسية ت احللول وكان. واحلصول على املعلومات

 .صول على املعلوماتواحل واإلحصاءاتالوعي وإجراء حتسينات يف البحوث رفع سوية والتدريب و  املوارد املالية والبشرية من
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