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 مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم
 

 زموج

من  14اهلدف مقاصد من  6-14و 4-14قصدين عن مسامهات املنظمة يف حتقيق املمعلومات تقدم هذه الوثيقة 
الصيد غري القانوين ذين يسعيان إىل القضاء على ، الل2030أهداف التنمية املستدامة من خطة التنمية املستدامة لعام 

إلعاانت اليت تسهم يف الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، على التوايل. وضع حد لدون إبالغ ودون تنظيم و 
( إعداد اخلطوط التوجيهية الفنية بشأن املنهجيات 1) ة حملة عامة عن التقدم احملرز يف اجملاالت التالية:تقدم الوثيقكما 

اليت  التقيد ابالتفاق بشأن التدابريو  (2)واملؤشرات لتقدير حجم الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وأثره؛ 
منظمة  الصادر عن 2009بالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه لعام تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إ

 تتخذها دولة امليناء؛اليت  تائج االجتماع الثالث لألطراف يف االتفاق بشأن التدابريون؛ ، وتنفيذهاألغذية والزراعة
دارة الدولية البحار لتدابري الصيانة واإل أعايل اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد يفإجراء دراسة لتقييم حالة تنفيذ و  (3)

الصيد غري القانوين دون عاملية لتبادل املعلومات ملكافحة الدوات األو ( 4)(؛ منظمة األغذية والزراعة لالمتثال ية)اتفاق
جديدة لدعم فنية توجيهية خطوط  ( ووضع6) ؛ضع اخلطوط التوجيهية الطوعية للمسافنةو و ( 5؛ )إبالغ ودون تنظيم

موعة العمل املخصصة املشرتكة جململنقحة ااالختصاصات و ( 7) ؛اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيدتنفيذ 
املعنية ابلصيد غري القانوين دون إبالغ ودون  منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدوليةبني 

اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن ( و 9)؛ 1-6-14مؤشر أهداف التنمية املستدامة ( و 8) ؛تنظيم والشؤون ذات الصلة
ابلربانمج العاملي ملنظمة األغذية والزراعة لدعم ذات الصلة األنشطة و ( 10ا؛ )د األمساك املتفق عليه مؤخر  يإعاانت مصا

د غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء تنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصي
االستشارية اإلقليمية  واألجهزةد األمساك ير املنظمات اإلقليمية إلدارة مصادو و ( 11) ؛عليه والصكوك الدولية التكميلية

 األمساك العاملية يفد يصاملاحلالة الراهنة و ( 12؛ )الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيمد األمساك يف مكافحة يملصا
 تها.حتديد هويو  الصيد فنوسم سما يتعلق ب
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 اللجنةاإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب 
 إن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي:

 اباللتزام العاملي املستمر مبنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه من خالل  الرتحيب
على  )املنظمة( وحث مجيع أعضاء منظمة األغذية والزراعة ،ابنحو أكثر فعالية وتنسيق   الدوليةلصكوك اتنفيذ 

اتفاقية منظمة األغذية والزراعة لالمتثال و  بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء االتفاقيف  اف  اطر أيصبحوا أن 
 ألرصدة السمكية.بشأن اواتفاق األمم املتحدة 

   اليت  ،االجتماع الثالث لألطراف يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناءستنتاجات اب ااإلحاطة علم
 النظام العاملي لتبادل املعلومات اخلاص ابالتفاق هذا االتفاق على ضرورة دخول األطراف يفمبوجبها وافقت 

االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة إحالة املناقشات حول وضع اسرتاتيجية لتحسني كفاءة و مرحلة جتريبية 
 امليناء، إىل جمموعة عمل خمصصة.

 منظمةتابع للال السجل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربّدة وسفن التموينملشاركة يف إىل زايدة ادعوة ال 
 (.السجل العاملي)
  واعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية نة املشاورة الفنية بشأن اخلطوط التوجيهية الطوعية للمسافالنظر يف حصيلة

 .لمسافنةل
 منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية موعة العمل املخصصة املشرتكة بني جملاالختصاصات املنقحة  إقرار

 .املعنية ابلصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم والشؤون ذات الصلة واملنظمة البحرية الدولية
 خالل املؤمتر الوزاري الذي مت االتفاق عليه  د األمساكيتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن إعاانت مصاابرتحيب ال

 .2022 حزيران/ملنظمة التجارة العاملية يف يونيو
 الصادرة عن املنظمة 1989لعام  لوسم وحتديد هوية سفن الصيد املوّحدةاملواصفات احلاجة إىل حتديث  النظر يف، 

 واقرتاح عملية للقيام بذلك.

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Matthew Camilleriالسّيد 

 مسؤول أول عن مصايد األمساك
 )مصايد األمساك( العاملية واإلقليمية العمليات مدير

matthew.camilleri@fao.org 
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 مقدمة-أوال
واألدوات اليت هتدف إىل استغالل املوارد البحرية  للصكوك ا شامال  إطار   ،خالل العقود املاضية ،اجملتمع الدويل وضع -1

 ابلنسبةكما هو احلال   ،يف املمارسات اليت قد تقوض االستدامة الثغراتهذا اإلطار لسد  ويتواصل تطوربطريقة مستدامة. 
احملددة هذه الثغرات تؤدي و . تهاومراقب هاورصد املسافنة تعمليا توجيهية طوعية لتنظيمخطوط وضع للعملية احلالية ا إىل

 .الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيمىل إ الصكوكن م واسعالطار إلوالتنفيذ غري املالئم ل
 الثغراتلسد تلك  إجراءات منسقةالختاذ ما يلزم من  يةأساس عناصرااللتزام والتعاون وتبادل املعلومات  ويشكل -2

االلتزام من خالل االنضمام إىل الصكوك امللزمة  ويتجلى. مناسبحنو على  تدابري املصممة لضمان االستدامةالودعم تنفيذ 
؛ شريعات وطنية وتدابري إقليميةتونقل الصكوك غري امللزمة إىل  ؛الفرعية الرئيسية على املستوايت العاملية واإلقليمية واإلقليمية

أصحاب  تبادل املعلومات األساسية معو  ؛كما ينبغيودعم اآلخرين لتنفيذ أحكام تلك الصكوك   التعاون يف العمل مع او 
وهو عنصر أساسي للنجاح يف  ،حتليل املخاطراملسامهة يف و لتحقق من املعلومات ل ،مثل سلطات املراقبة ،املصلحة املعنيني

 .مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

 دون إبالغ ودون تنظيم الصيد غري القانوينحجم  -اثنيا

اإلدارة االحرتازية املناسبة؛ نفيذ لتالصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أمر ا مهم ا  حجمأن يكون حتديد  ميكن -3
على الرغم و . هذه املعضلةاإلرادة السياسية ملكافحة  وتعبئةاملناسبة؛  واإلشرافواملراقبة  الرصديف تصميم تدابري  ةساعدوامل

فضال   ،واردأن يقتضي الكثري من املو  من الناحية التقنيةميكن أن يكون هذا العمل صعب ا  ،واملهمة القويةمن هذه الدوافع 
تقوم  ،يف تقييم حجم الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيمعضاء ملساعدة األو ا للجدل. عن احتمال أن يكون مثري  

الفنية املتعلقة مبنهجيات ومؤشرات تقدير حجم وأثر الصيد غري القانوين ة خلطوط التوجيهياسلسلتها املعنونة "نظمة بتوسيع امل
 .ذا الشأنهب وثيقتني جديدتني انكباهبا على إعدادإىل جانب " دون إبالغ ودون تنظيم

أمثلة لتقدير الصيد غري القانوين دون  فهرس يتضمن( COFI/2022/SBD/17األوىل )متثل الوثيقة التوجيهية و  -4
منهجية تغطي جمموعة واسعة من املناطق اجلغرافية ومعدات الصيد وأنشطة الصيد غري  26ويقدم  ،إبالغ ودون تنظيم

حسب اهلدف/النهج والبياانت املتاحة لتوجيه القارئ حنو املثال  وهي منهجيات منظمةالقانوين دون إبالغ ودون تنظيم. 
نب اإىل ج ،كل منهجية بطريقة مبسطة لتسليط الضوء على مكوانهتا وخطواهتا األساسية  وتُقدم. حبالته اخلاصةلة األكثر ص

هذه األمثلة لتسهيل التقديرات املطلقة  وُصممتيكون من الصعب تطبيقها. حول مىت مدخالت وهنج بديلة ومالحظات 
مصايد األمساك اليت حتتاج إىل هذا املستوى الشامل إىل ابلنسبة أو النسبية للصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم 

 القياس الكمي. من
على مؤشرات الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون ( COFI/2022/SBD/18تركز الوثيقة التوجيهية الثانية )و  -5

نظرة اثقبة  عناصر توفر هقياس، بلمؤشراتلهنج  يتسمو . اط  يبستمصايد األمساك اليت حتتاج إىل هنج أكثر إىل  ابلنسبة تنظيم
كونه أبسط يف   مبيزة ،يف الواقع مع عدم تقدير مستواهولكن مستوى الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم عن 

الوصول  إدارة مصايد األمساك واسعة من نظمموعة كن جملميمن مث و  ،وابلتايل يسهل حتديثه وتتبعه كسلسلة زمنية ،احلساب
 نشطة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيماخلاصة أب التدابري املباشرة ا منبدء  قد تتخذ املؤشرات عدة أشكال و إليه. 

اليت االت اجمل إىل مقاييس أداء نظام الرصد واملراقبة واإلشراف اليت تسلط الضوء على ووصوال   للقيام هباأو الفرص املتاحة 
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 تبنّي أن و ما أمكن إىل بياانت الرصد واملراقبة واإلشراف الوطنية أن تستند املؤشرات كلّ نبغي يو يلزم فيها حتسني اإلنفاذ. 
 ملخاطر النظرية.ا بدال  من يةظروف التشغيلال
بشأن حتديد نطاق ها ر اصدسبق إاجلديدتني إىل اجمللدات اليت  التوجيهيتنينظمة هاتني الوثيقتني املستضيف و  -6

إضايف  إعداد جملدسيتبع ذلك و سلسلة. شكل ونشرها يف  ،وتنفيذها ،بالغ ودون تنظيمدراسات الصيد غري القانوين دون إ
 بشأن التأثريات )مبا يف ذلك التقييم(.

االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء الصادر عن منظمة األغذية تنفيذ  -اثلثا
 2009والزراعة يف عام 

ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء دخل  -7
 نيسان/أبريليف و . 2016 حزيران/يونيو 5يف  النفاذحيز  2009الصادر عن منظمة األغذية والزراعة يف عام والقضاء عليه 

انعقاد الدورة انضمت إىل االتفاق منذ  مبا يف ذلك أربعة أطراف جديدة ،طرف ا 70 االتفاقبلغ عدد األطراف يف  ،2022
يف املائة من مجيع الدول  48و ،يف املائة من دول امليناء 56االتفاق حالي ا يف ويسري لجنة مصايد األمساك. الرابعة والثالثني ل

 .على مستوى العامل
يف الفرتة من بشكل افرتاضي  ري اليت تتخذها دولة امليناءاالتفاق بشأن التدابُعقد االجتماع الثالث لألطراف يف و  -8

هذا االجتماع ذا أمهية خاصة  وكاننظمة واستضافه االحتاد األورويب. املونظمته  ،2021 حزيران/يونيو 4إىل  أاير/مايو 31
 ق.من االتفا 2-24وفق ا للمادة  ،فهاهدأاالتفاق يف حتقيق  مدى فعاليةوتقييم  الستعراضفرصة لألطراف  أاتحألنه 

دولية  منظمة 12حكومية دولية ومنظمة  35دولة و 44ومراقبون من  ،يف االتفاق طرف ا 65وقد حضر االجتماع  -9
السيد كلمات افتتاحية ألقاها ّللته  وخت ،مايو/أاير 31أدى إىل بدء االجتماع يف  ،ُعقد حدث رفيع املستوىو . غري حكومية

Virginijus Sinkevičius،  لمنظمةلواملدير العام  ؛االحتاد األورويب لشؤون البيئة واحمليطات ومصايد األمساكمفوض، 
 .وشهادات من شخصيات ومسؤولني رفيعي املستوى كلماتابإلضافة إىل   ،شو دونيوالدكتور 

االتفاق  كفاءةاستخدام استبيان الستعراض وتقييم  وافقت على ( 1: )مبا يلي يف اجتماعها الثالث األطرافوقامت  -10
نظمة امل توكلف ،مزيد من التحسينات ضرورة إجراء اإلشارة إىلمع  ،كل أربع سنوات  بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء

أجهزة مصايد األمساك اإلقليمية  ابلنسبة إىلأن هناك حاجة أيض ا إىل استبيان موحد على  تواتفق( 2) ،االستبيان ابستعراض
لنظام العاملي لتبادل املعلومات األويل لنموذج العلى أن  توافقو ( 3) ،هذا االستبيانمن نظمة بوضع مسودة أوىل امل توكلف

إحالة املناقشات حول  تطلبو ( 4) ،جيب أن يدخل مرحلة جتريبية التفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناءل التابع
على  تووافق ،التدابري اليت تتخذها دولة امليناء إىل جمموعة عمل خمصصة وضع اسرتاتيجية لتحسني كفاءة االتفاق بشأن

ابإلضافة إىل و . اختصاصات جمموعة العمل املخصصة املعنية ابسرتاتيجية االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء
 .COFI/2022/SBD/16 الوثيقة يفتقرير االجتماع  وأُدرجتنمية القدرات. لالعاملية بوابة الأعلنت األمانة عن إطالق  ،ذلك
على أمهية عقد اجتماعات إقليمية لتنسيق ورصد تنفيذ  ،األول والثاين والثالث ااهتيف اجتماع ،اتفقت األطرافو  -11

جتماعات اإلقليمية الل زمين جدولوضع متت و . االتفاقكفاءة وللمسامهة يف عملية وضع اسرتاتيجية لتحسني   ،االتفاق
أفريقيا و ( 3) ،احمليط اهلادئو ( 2) ،( آسيا1: )لفائدة 2022 متوز/إىل يوليو أاير/خالل الفرتة من مايوتنسيق االتفاق لـ

 .الكارييب البحرو  الالتينية أمريكاو ( 4)، والشرق األدىن والبحر األبيض املتوسط
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جلمع األطراف مع ا ملناقشة حتدايت التنفيذ واملمارسات اجلهود ، بذل 2023-2022خالل فرتة السنتني  ،ستمريسو  -12
التفاق لموعة العمل الفنية املعنية بتبادل املعلومات والتابعة جمل( االجتماع الثالث 1مبا يف ذلك يف: ) ،واخلطوات التاليةاجليدة 

موعة العمل املخصصة املعنية جماجتماع و ( 2) ،2022املقرر عقده يف أواخر عام  ،بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء
االجتماع الرابع و ( 3) ،2022املقرر عقده يف أواخر عام  ،االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناءابسرتاتيجية 
 ،يف ابيل 2023 أاير/مايو 12إىل  8عقده يف الفرتة من زمع امل ،االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء لألطراف يف
 إندونيسيا.

 اتفاقية االمتثال -ارابع  
أول صك  ي( هاتفاقية االمتثال) دارة الدوليةالبحار لتدابري الصيانة واإل أعايل اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد يف -13

كرس ابلكامل لوضع ضوابط ومسؤوليات دول العلم وحتديد املتطلبات لتعزيز دور دول العلم يف ممارسة يدويل ملزم قانوان  
 .التابعة هلا سفنالمسؤولياهتا على 

لعمل يف أعايل البحار التابعة هلا اب سفنلل السماحعلى مسؤولية دول العلم يف ضمان عدم  اتفاقية االمتثالنص تو  -14
ممارسة الرقابة بشكل فعال على سفنها لضمان امتثاهلا للتدابري الدولية حلفظ مصايد  وقدرهتا على ،هلا بذلك يؤذنما مل 

على آلية لتعزيز التعاون الدويل وزايدة الشفافية من خالل تبادل  اتفاقية االمتثالنص ت ،ابإلضافة إىل ذلكو األمساك وإدارهتا. 
 نظمة.املوال سيما من خالل  ،املعلومات

نظمة دراسة عن املجتري  ،لصكوك الدولية ملصايد األمساك واآلليات واألدوات اإلقليميةاتنفيذ نسيق تيف إطار و  -15
 ،صكوك مصايد األمساكختلف مب صلتهامبا يف ذلك  ،الفحص خمتلف جوانب تنفيذه اتفاقية االمتثالحالة تنفيذ 

والتنفيذ العام  ،اتفاقية االمتثالوتنفيذها لألحكام ذات الصلة من ، املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساكو 
ابإلضافة إىل مقارنة مع  ،اتفاقية االمتثالومستوى االمتثال ملتطلبات تبادل املعلومات مبوجب  ،على املستوى الوطين

تقدم الدراسة خيارات خمتلفة لتعزيز  ،بناء  على التحليلو ملنظمة. ا من دستور 14املادة املنشأة مبوجب األخرى  اتتفاقالا
 الوثيقة الدراسة يفهذه  أُدرجتقد و . كفاءةأكثر   حنوعلى  اهوتنسيق الدعم من أجل تنفيذ اتفاقية االمتثال تنفيذ

COFI/2022/SBD/19. 

 التبادل العاملي للمعلومات -اخامس  
مكافحة الصيد غري القانوين  الدويل لصكوك وأدواتإلطار التنفيذ  ضروراي   اأمر   العاملي للمعلوماتتبادل ال يشكل -16

ا  دون إبالغ ودون تنظيم عمليات التحقق من إبجراء مشاركة املعلومات مع السلطات ذات الصلة  وتسمح. امناسب  تنفيذ 
موثقة علومات إىل م حتتاج دول العلمو عليها. لقواعد املتفق اتنفيذ لنجاح يف ومها أمران حامسان ل ،املعلومات وحتليل املخاطر

يف  ،وأنشطة الصيد الختاذ قرارات بشأن تسجيل سفينة حتت علمها أم ال السفن ودقيقة حول األعالم السابقة ومالكي
ميكن لدول امليناء االستفادة من معلومات االمتثال و حاالت االشتباه يف نشاط الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. 

تطلب الدول الساحلية ودول السوق معلومات و السفن األجنبية موانئها.  دخولنطوي عليها يذات الصلة لتقييم املخاطر اليت 
ال غىن  اأمر   سيةاألسا توافر املعلومات ويشكللرصد األنشطة يف املناطق االقتصادية اخلالصة وسالسل التوريد اخلاصة هبا. 

 ودول السوق. ،ودول امليناء ،والدول الساحلية ،العلم دول مبسؤوليات بطريقة كفؤة وفعالة ضطالعلال عنه
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كل هذه العمليات من خالل إاتحة املعلومات الصحيحة كِّن  ميأن لنظام العاملي لتبادل املعلومات بوسع او  -17
 وابلتايل دعم الشفافية. ،حتتاج إىل االستفادة منهااألشكال املتفق عليها دولي ا للسلطات اليت  يف

 العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربّدة وسفن التموين الصادر عن املنظمة السجليُدعى  ،ويف الوقت احلايل -18
ذا الدور هب القيامإىل  التفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناءالتابع ل تبادل املعلوماتلالعاملي نظام الو  (السجل العاملي)

اجلهات وتقدمي املعلومات الصحيحة إىل  ،على املستويني الوطين واإلقليمي النظممن خالل ربط  ،املهم على املستوى العاملي
 .املنشودة املتلقية

حسب يف املائة من األسطول العاملي املؤهل ) 40إىل  حيث وصل 2017منذ عام  العاملي لسجلالعمل اببدأ و  -19
لكي تكون هذه األداة فعالة و . 2022 نيسان/أبريل حىتعضو ا يف املنظمة  66 مبسامهة منأرقام املنظمة البحرية الدولية( 

 .املعلومات تلكحتديث االستمرار يف لنشاط الدويل و ابلألسطول العاملي تامة الصورة الكمال تسالحق ا، جيب زايدة اجلهود 
أكثر كفاءة  اثن   إصداروتستعد إلطالق  ،ئهانطاق الدعم املقدم ألعضا نظمة مكتب مساعدة لتوسيعاملأنشأت و  -20

التفاق ل التابعالنظام العاملي لتبادل املعلومات هذا اإلصدار الثاين بـ ربطسيتم و . يةالسحاباحلوسبة قائم على من النظام 
 تعزيز وظائفه.بغية  بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء

النظام العاملي  منعلى إطالق مرحلة جتريبية االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء وافقت األطراف يف و  -21
بدأت األطراف املسامهة يف  ،. ومنذ ذلك احلني2021 كانون األول/ديسمرب 15يف  النفاذدخلت حيز لتبادل املعلومات 

 النظام.هذا 
مشاركة لكن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. و ميكن أن حيدث هذان النظامان مع ا فرق ا يف مكافحة و  -22

 هذه املكافحةابلنسبة إىل فائدة أمر ابلغ األمهية االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء  يفأعضاء املنظمة واألطراف 
 الصكوكنفسه لدعم تنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ا وائدمهتجاوز فوتيف هناية املطاف.  اوجناحه

أو الصك املستقبلي بشأن  اتفاقية االمتثالالتوجيهية الطوعية ألداء دولة العلم أو  اخلطوطمثل  ،مناسبحنو على األخرى 
 ال احلصر. الذكرعلى سبيل  املسافنة

 للمسافنةاخلطوط التوجيهية الطوعية إعداد  -اسادس  
ما يتعلق بعمليات  يف املسافنةثلها متاجملتمع الدويل لبعض الوقت عن خماوفه بشأن املخاطر اليت ميكن أن أعرب  -23

مؤكدة أن  ،املسافنةنظمة دراستني عن امل أجرتو واألنشطة اإلجرامية األخرى. دون إبالغ ودون تنظيم  القانوينالصيد غري 
االفتقار إىل التنظيم والرصد والرقابة يزيد من خماطر دخول األمساك اليت يتم صيدها بشكل غري قانوين دون إبالغ ودون 

 مصايد األمساك. استدامة مما يقوض ،البحريةاألغذية تنظيم إىل سلسلة توريد 
اليت ُنشرت يف  املسافنةابلدراسة املتعمقة األخرية حول  ،دورهتا الرابعة والثالثنييف  ،رحبت جلنة مصايد األمساكو  -24
تنظيم عمليات املسافنة ورصدها لاخلطوط التوجيهية الطوعية مسودة ودعت املنظمة إىل املضي قدم ا يف وضع ، 2020 عام

استعراض املسودة، عقد مشاورة للخرباء من أجل . كما دعت املنظمة إىل للمسافنة(التوجيهية الطوعية  )اخلطوط ومراقبتها
 .على أن تلي ذلك عملية تفاوض يقودها األعضاء من خالل الدعوة إىل عقد مشاورة فنية
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واملنظمات اإلقليمية إلدارة  ،تقدمي املساعدة للدوليف  للمسافنةالتوجيهية الطوعية  اخلطوطاهلدف من كمن سيو  -25
جديدة لوائح  وضعواملنظمات احلكومية الدولية األخرى من أجل  ،ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية ،مصايد األمساك

 دارة مصايد األمساك.خاص إبهبدف دجمها يف إطار تنظيمي أوسع  ،اللوائح احلالية استعراضأو  للمسافنة
 3واستؤنفت يف ، 2021 تشرين األول/أكتوبر 15إىل  11يف الفرتة من بشكل افرتاضي ُعقدت مشاورة اخلرباء و  -26

أبسلوب خمتلط  ،لمنظمة يف رومالُعقدت املشاورة الفنية يف املقر الرئيسي و اعتماد التقرير. غرض ل 2021 تشرين الثاين/نوفمرب
العتماد تقرير املشاورة يوليو/متوز  7يف بشكل افرتاضي واستؤنفت  ،2022 حزيران/يونيو 3إىل  أاير/مايو 30يف الفرتة من 

 .COFI/2022/INF/10نتائجها يف وثيقة املعلومات قد أُدرجت الفنية. و 
 إقرارو  للمسافنةجلنة مصايد األمساك إىل النظر يف نتائج املشاورة الفنية بشأن اخلطوط التوجيهية الطوعية  وُتدعى -27

 .للمسافنةاخلطوط التوجيهية الطوعية 

 اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد -اسابع  
خطط  أو تنفيذ وضعللمساعدة يف  2017التوجيهية الطوعية خلطط توثيق املصيد يف عام  اخلطوط مت اعتماد -28

اخلطوط التوجيهية الطوعية خلطط توثيق لدعم و . جديدة لتوثيق املصيد أو تنسيق أو استعراض خطط توثيق املصيد القائمة
 2022 شباط/يف فرباير 1دليل للسلطات الوطنية" - فهم خطط توثيق املصيد وتنفيذها"وثيقة بعنوان نظمة املنشرت  ،املصيد

 لصيد الرشيد.لالتوجيهية الفنية  اخلطوطسلسلة كجزء من 
خطط توثيق املصيد  لواثئقالبياانت  إلاتحةالوثيقة لتقدمي إرشادات عملية على املستوى الوطين  وُصممت -29

املصادقة والتحقق الوطنية وابلتايل تعزيز إمكانية  والعمليات ذات الصلة ومعاجلتها. ويتمثل هدفها الشامل يف تعزيز عمليات
 عرب سلسلة التوريد الدولية.تتبع املصدر القانوين 

. القائمةخطط توثيق املصيد  اليت تشرتطهاتركز الوثيقة على املتطلبات الوظيفية اليت تقوم عليها عمليات التحقق و  -30
يدعو البلدان إىل حتديد كيفية مواءمة موارد املعلومات  ،االستماراتملء عن  رتكيزالصرفه ب ،مفهوم املتطلبات الوظيفية إنو 

يلخص املنشور املتطلبات الوظيفية و وحتديد أولوايهتا. خطط توثيق املصيد الوطنية بشكل مناسب مع متطلبات التحقق من 
 نزال.واإل املسافنةعمليات و صيد املسفن الصيد و  تشملويعطي أمثلة حمددة للتحقق القائمة خطط توثيق املصيد من 
 .2022يونيو/حزيران  8الثامنة عشرة يف هتا يف دور للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك على االوثيقة  وُعرضت -31

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل جمموعة العمل املخصصة املشرتكة بني  -ااثمن  
املعنية ابلصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم  الدولية واملنظمة البحرية الدولية

 والشؤون ذات الصلة
توجد عالقة تعاون طويلة األمد بني أماانت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية  -32

منظمة األغذية والزراعة كة بني جمموعة العمل املخصصة املشرت من خالل و بشأن املسائل املتعلقة بقطاع مصايد األمساك. 
، املعنية ابلصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم والشؤون ذات الصلة ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية

                                                 
1   en.pdf8243en/cb8243cb/3https://www.fao.org/ 

https://www.fao.org/3/cb8243en/cb8243en.pdf
https://www.fao.org/3/cb8243en/cb8243en.pdf
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تنسق املنظمات الدولية الثالث اجلهود ملعاجلة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم واملسائل ذات الصلة يف سياق 
منظمة العمل الدولية بشأن ظروف العمل يف و  ،: منظمة األغذية والزراعة بشأن مصايد األمساك بشكل عام منهاالية كل  و 

يتمثل هدف جمموعة و واملنظمة البحرية الدولية بشأن السالمة واألمن البحريني ومحاية البيئة البحرية.  ،قطاع صيد األمساك
العاملي واإلقليمي والوطين بشأن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم واملسائل ذات العمل املشرتكة يف تعزيز التعاون 

 وال سيما بني خمتلف السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة العامة األخرى املعنية. ،الصلة
إىل  23رتة من الفخالل إسبانيا يف  الرابعة اليت عقدت يف تورميولينوس ايف دورهت ،جمموعة العمل املشرتكة تأوصو  -33
أصبح من الضروري مراجعة االختصاصات لتعكس التطورات و . امبراجعة اختصاصاهت، 2019 تشرين األول/أكتوبر 25
على  بناء  و والوظيفة والتعاون.  شكيلةوالتعلى سبيل املثال من حيث العضوية  ،جمموعة العمل املشرتكةحدثت منذ إنشاء  اليت

وضعت األمانة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة  ،دورهتا الرابعة والثالثنييف توجيهات جلنة مصايد األمساك 
عكس إدراج منظمة العمل ت ،(1)انظر امللحق ختصاصات من االالعمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية مسودة منقحة 

 صياغةنذ م اشهدت تطور  تمام املشرتك واليت ضمن تركيز املناقشات على القضااي احلالية ذات االهتالدولية كمنظمة عضو و 
 اواعتربهت 2022 آذار/مارس 14يف  سودةامل هذه على نظمة العمل الدوليةملاجلهاز الرائسي ووافق االختصاصات ألول مرة. 

 ،(2021يوليو/متوز  16-12يف دورهتا السابعة ) ةإجيابي (IIIاملعنية بتنفيذ صكوك املنظمة البحرية الدولية )اللجنة الفرعية 
من املقرر مبدئي ا عقد االجتماع اخلامس و . قرارهااخلامسة والثالثني إلهتا دور يف جلنة مصايد األمساك لى ع معروضةاآلن  يوه

 .2023يف عام مجموعة العمل املشرتكة لـ

 مؤشرات أهداف التنمية املستدامة -ااتسع  
ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.  اأساسي   اتنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة أمر   يشكل -34

الرئيسية.  الصكوكتنفيذ الدول خلمسة من قياس مستوى  1-6-14ؤشر أهداف التنمية املستدامة توىل مي ،هذا الصدد يفو 
القانوين دون إبالغ يد غري الص ملكافحة الدولية الصكوك تنفيذ مستوى متوسطأظهرت تقارير الدول حول هذا املؤشر أن و 

ارتفع  ،يف هذه الفرتةو أحناء العامل. خمتلف يف  2022و 2018بني عامي حتسن حسبما هو مقاس ابملؤشر، قد  ،ودون تنظيم
أحرزت . و 2022و 2020 عامي يف 4إىل و ( 5الدرجة القصوى أصل )من  2018 عام يف 4إىل  3املؤشر اإلمجايل العاملي من 

تقدم ا عام ا جيد ا يف تنفيذ التدابري املوصى هبا  ،1-6-14عن مؤشر أهداف التنمية املستدامة  اتقاريرهاستناد ا إىل  ،الدول
 مستوىيف املائة درجات عالية يف  75رب املكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، حيث سجلت ما يق

 .2018يف املائة يف عام  70مقارنة بـنسبة  2022تنفيذها للصكوك الدولية ذات الصلة يف عام 
بسبب تنفيذ ا اتم ا  يف تنفيذ هذه الصكوك خاصةاليت واجهت حتدايت  ،الدول اجلزرية الصغرية الناميةلت وسجّ  -35

 مستوى إىل 2020و 2018 عامي يف لتنفيذيف اا من مستوى متوسط حتسن   ،الكبرية من املياه اخلاضعة لواليتها املساحات
التنفيذ عند  ظلّ  ،الصكوكاجه حتدايت يف تنفيذ هذه تو  ما غالب ا اليت ،االبلدان األقل منو  ابلنسبة إىل و . 2022 عام يف مرتفع

 السنني مر على تقلبات ةالحظكن ممي ،اإلقليمية ابلتجمعات يتعلق ما يفو . 2022 عام إىل 2018 عام منمستوى متوسط 
 .للتنفيذ اإلمجالية املستوايت يف واضح منحى أي حتديد ميكن وال معينة أقاليم يف
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 دون إبالغ ودون تنظيم دعم مصايد األمساك والصيد غري القانوين -اعاشر  
على أمهية التوصل إىل نتيجة إجيابية يف مفاوضات منظمة  ،يف دورهتا الرابعة والثالثني ،شددت جلنة مصايد األمساك -36

عاملة خاصة وتفضيلية مبا البلدان األقل منو  و لبلدان النامية ا مشل مبا يف ذلك ،التجارة العاملية بشأن إعاانت مصايد األمساك
 مناسبة وفعالة.

نية بشأن مواضيع مصايد األمساك فاملنظمة تقدمي املساعدة ال تواصل، ا مع طلب جلنة مصايد األمساكمتاشي  و  -37
 .د األمساكيإعاانت مصاملفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن 

املؤمتر الوزاري ملنظمة  يف د األمساكيإعاانت مصانظمة التجارة العاملية بشأن ملمت االتفاق على االتفاق اجلديد و  -38
اثين جمموعة متعددة األطراف من اللوائح التنظيمية ملنظمة التجارة العاملية منذ  ووه، 2022 حزيران/التجارة العاملية يف يونيو

 .1995منظمة التجارة العاملية يف عام أتسيس 
اليت تعاين املرتبطة ابألرصدة السمكية و د األمساك يصااملقدمة مل ضرةعاانت املاإلتفاق ضوابط ملعاجلة االويتضمن  -39

، وعمليات الصيد خارج مناطق الوالية الوطنية. وحيدد القانوين دون إبالغ ودون تنظيماملفرط، والصيد غري من الصيد 
ذلك، فإن إضافة إىل موعد هنائي حمدد. و ضمن ا إجراءات حامسة توفر احلوافز الالزمة ملواصلة عملية التفاوض أيض   االتفاق

، جانب أساسي ديتهاالوظيفة اليت يتعني على منظمة األغذية والزراعة أتوكذلك ، د األمساكيعاانت مصاإبجمال اإلخطار 
 من االتفاق.

، لكل منهما وظيفة متميزة يؤديها. تفاقاال على وجه التحديد يف جزأين من ويرد ذكر منظمة األغذية والزراعة -40
ملساعدة ابلبلدان النامية زويد امنظمة األغذية والزراعة كوكالة دولية مرجعية للتعاون مع منظمة التجارة العاملية لتديد ، مت حتأوال  

يف إطار تضطلع هبا تنفيذ متطلبات االتفاق. وسيكون ملنظمة األغذية والزراعة أدوار واضحة من أجل وبناء القدرات فنية ال
 ا لتنفيذ االتفاق.آلية متويل منظمة التجارة العاملية اليت أعلن عنها مؤخر  

نية وابإلضافة إىل ذلك، ميكن ملنظمة التجارة العاملية أن تتشاور مع منظمة األغذية والزراعة بشأن اللجنة املع -41
ما  منتدى للتشاور بني األعضاء، وتقييم املعلومات الواردة يف إاتحةسؤولة عن واملا، د األمساك املنشأة حديث  يإبعاانت مصا

د األمساك، والتوصية إبدخال تغيريات يف هناية املطاف على تنفيذ يمصااتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن إعاانت ص خي
 االتفاق.

عية املختصة بتجارة األمساك اجلوانب احملددة اليت تنطوي على املساعدة الفنية اليت ميكن أن تقدمها وتعاجل اللجنة الفر  -42
 .COFI:FT/XVIII/2022/2كما ورد يف الوثيقة   ،د األمساكيعاانت مصاإبنظمة واليت ترتبط بشكل مباشر أو غري مباشر امل

بشأن التدابري اليت تتخذها نظمة العاملي لدعم تنفيذ االتفاق املبرانمج  -حادي عشر
 دولة امليناء والصكوك الدولية التكميلية

والصكوك االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء برانجمها العاملي لدعم تنفيذ  2017يف عام أطلقت املنظمة  -43
يهدف و  .)الربانمج( تنظيم ودون الدولية التكميلية واآلليات واألدوات اإلقليمية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ

الربانمج إىل املسامهة يف اجلهود الوطنية واإلقليمية والعاملية ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء 
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الصكوك واألدوات الدولية ذات  تبينمن خالل تعزيز  ،14 التنمية املستدامة هدفمن  4 املقصدوابلتايل حتقيق  ،عليه
 تنمية القدرات. يف جمالدعم لاب لدول الناميةزويد اوت ،هاوتنفيذ الصلة

مليون دوالر  11 ُعبئ مبلغ –مليون دوالر أمريكي  27لربانمج متويل يتجاوز كان لدى ا  ،2022 نيسان/أبريليف و  -44
كوراي وإسبانيا والسويد والوالايت يسلندا والنرويج ومجهورية  آمن االحتاد األورويب وأملانيا و  -أمريكي منها خالل فرتة السنتني 

 املتحدة األمريكية.
التكميلية املتعلقة  واملشاريعلمنظمة لالربانمج العادي من  تمويلالإىل جانب  ،إطالقهمنذ ، الربانمج هذا قدمو  -45

 ،ذلك يف مبا ،يناءالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امللدولة انمية يف تنفيذها  48 ما جمموعهالدعم لـ ،مبصايد األمساك
والصكوك  االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناءهذا ( اسرتاتيجيات وخطط عمل لتنفيذ 1من بني أمور أخرى: )

مواءمة السياسات والتشريعات احمللية مع يف  دولة انمية 24دعم و ( 2) ،دولة انمية 41 صاحلوضعت لـاليت الدولية التكميلية 
 القطريمبا يف ذلك التدريب  ،دعم عمليات الرصد واملراقبة واإلشراف واإلنفاذو ( 3) ،االتفاق والصكوك التكميليةمتطلبات 

ملسؤولني املعنيني من صاحل ادورات تدريبية حول القانون الدويل ملصايد األمساك وإنفاذه لو ( 4) ،دولة 26يف  وبناء القدرات
 ملسؤولني املعنيني من سبع دول انمية.صاحل ادولية ملفتشي دول امليناء ل يةتقدمي برامج تدريبو ( 5) ،دولة 23
لجنة مصايد األمساك يف إطار الربانمج ما يلي: عقد الدورة الرابعة والثالثني لتضمن التقدم اجلدير ابملالحظة منذ و  -46

 ،يغطي القانون الدويل العام ،ملمتكا برانمج تدرييب ووضع( 2) ،تنمية القدرات مستفيدة من( إدراج ستة بلدان جديدة 1)
وإنفاذ  ،عليها واإلشراف ومراقبتها مصايد األمساك ورصد ،مصايد األمساكإدارة و  ،وقانون مصايد األمساك ،وقانون البحار

مبا  ،التوجيهية لتنمية القدرات واخلطوطنشر عدد من املواد و ( 3) ،وتدابري دولة امليناء ،بشأهنا والتعاون ،مصايد األمساك
موحدة مبسؤوليات الدول الساحلية ودول العلم وامليناء يف مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ مرجعية ذلك قوائم  يف

بشأن إطالق بوابة عاملية لتنمية القدرات و ( 4) 3،والتدابري القانونية وأحكام إلدراجها يف التشريعات الوطنية 2،ودون تنظيم
 ،ميع املبادرات ذات الصلة يف الوقت املناسبتعريف جبهتدف إىل ال 4،دون إبالغ ودون تنظيم مكافحة الصيد غري القانوين

مع جتنب التداخل واالزدواجية يف  ،املعنية واملؤسسات واملشاريعالربامج  وتعزيز أوجه التآزر والتكامل والتبادالت بني
 التدخالت.

اهلدف من الشبكة، اليت يكمن . و 5البلدان الناطقة ابللغة الربتغاليةا إنشاء شبكة تعاون جلماعة ودعم الربانمج أيض   -47
القانوين دون إبالغ عزيز الصيد املستدام ومنع الصيد غري يف تأنشئت خالل مؤمتر األمم املتحدة الثاين للمحيط يف لشبونة، 

فنية ر القانونية، وتعزيز املوارد الومكافحته والقضاء عليه من خالل التعاون على مواءمة أطر السياسات واألطودون تنظيم 
 .تسعما بني البلدان ال ناء القدرات يفوالتشغيلية وب

لجنة مصايد لعقد الدورة الرابعة والثالثني وصف تفصيلي للتقدم احملرز منذ  ،أقسام أخرى من هذه الوثيقة ويرد، يف -48
 األمساك بشأن املبادرات األخرى اليت يغطيها الربانمج.

                                                 
2   https://www.fao.org/3/cb5992en/cb5992en.pdf 
3  https://www.fao.org/3/cb6186en/cb6186en.pdf 
4  /development/ar-fishing/capacity-https://www.fao.org/iuu   
 .1999البلدان الناطقة ابللغة الربتغالية منذ عام  مجاعةمنظمة األغذية والزراعة اتفاق تعاون مع  أبرمت  5

https://www.fao.org/3/cb5992en/cb5992en.pdf
https://www.fao.org/3/cb5992en/cb5992en.pdf
https://www.fao.org/3/cb6186en/cb6186en.pdf
https://www.fao.org/iuu-fishing/capacity-development/ar/
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االستشارية اإلقليمية جهزة املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك واأل -اثين عشر
 ملصايد األمساك

املنظمات  تؤديهالدور الرئيسي الذي  علىأتكيدها  ،يف دورهتا الرابعة والثالثني ،جلنة مصايد األمساك جددت -49
يف مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ  األمساكاإلقليمية ملصايد واألجهزة االستشارية د األمساك ياإلقليمية إلدارة مصا

على النحو احملدد يف الصكوك الدولية ووفق ا ل متزايد، كبشاألمساك  مصايداملنظمات اإلقليمية إلدارة  قامتو تنظيم.  ودون
تدابري احلفظ واإلدارة اليت تساهم بشكل مباشر أو غري مباشر يف مكافحة الصيد غري  تنفيذد و اعتماب ،املنوطة هبا والايتلل

قوائم سفن و  ،وخطط توثيق املصيد ،تلك املتعلقة بتدابري دول امليناء ،إبالغ ودون تنظيم )على سبيل املثال القانوين دون
االستشارية اإلقليمية  األجهزةسامهت  ،ية أخرىمن انحو أداء دول العلم(. و  ،الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

 ،يف تقدمي املشورة واقرتاح اإلجراءات وتقدمي الدعم ألعضائها ،ةتنظيمي بوالية يف االعتبار عدم متتعها ةخذآ ،ملصايد األمساك
القانوين دون إبالغ الصيد غري مبا يف ذلك من خالل تنظيم أنشطة بناء القدرات للمسامهة يف تنفيذ التدابري اليت تستهدف 

ما  األمساك قد حققت إجنازات مهمة يف مصايدومن اجلدير ابلذكر أن بعض املنظمات اإلقليمية إلدارة  6.ودون تنظيم
قوائم وضع و  ،املسافنةعمليات يتعلق ابلصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم من خالل اعتماد قرارات بشأن تنظيم 

  يف الوثيقةعلى النحو املبنّي  ،واملعايري الدنيا لعمليات التفتيش يف املوانئ ،دون إبالغ ودون تنظيمسفن الصيد غري القانوين ب
 (.COFI/2022/9) "التطورات يف العمليات العاملية واإلقليمية ذات الصلة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية" املعنونة

األمساك  مصايدللمنظمات اإلقليمية إلدارة املقدم وهبدف تعزيز الدعم  ،بناء  على توجيهات جلنة مصايد األمساكو  -50
الرتكيز  نظمة على تنظيم اجتماعني إقليميني معامل تعكف ،وابلتايل زايدة تعاوهنا اإلقليمية ملصايد األمساكواألجهزة االستشارية 

على املستوى  بشكل كبرياون والتنسيق وسط وشرق احمليط األطلسي ومنطقة احمليط اهلندي. ومن خالل التع منطقةعلى 
 تدابريالبادرات و املمبا يف ذلك  ،تسعى هذه املبادرة إىل حتديد األولوايت والسماح بتبادل السياسات واملمارسات ،اإلقليمي

اإلقليمية ملصايد األمساك األجهزة االستشارية املتعلقة ابلصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم اليت تنفذها  اجلارية
 منطقتها. يف

ملكافحة الصيد غري القانوين دون اإلقليمية ملصايد األمساك األجهزة االستشارية ما يتعلق ابلتدابري اليت تنفذها  يفو  -51
األمساك على وجه اخلصوص متطلبات  مصايدعدد من املنظمات واملنظمات اإلقليمية إلدارة  عتمدا ،إبالغ ودون تنظيم

عكست و تدابري احلفظ واإلدارة امللزمة ألعضائها.  ما خيص يفاالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء خمتلفة من 
لف بينما خيت ،يف آليات اإلدارة اجلماعية اخلاصة هبا هذا االتفاقاألمساك متطلبات  مصايدبعض املنظمات اإلقليمية إلدارة 
 البعض اآلخر يف تنفيذ متطلباته.

األمساك مبناسبة االجتماع الثالث لألطراف  مصايدُقدِّم تقرير عن التقدم الذي أحرزته املنظمات اإلقليمية إلدارة و  -52
األجهزة قدمت  ،وابملثل 7(.2021يونيو/حزيران  4 -مايو/أاير  31)االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء يف 

معلومات تتعلق ابألنشطة اليت مت االضطالع هبا ملساعدة أعضائها يف تنفيذ أيض ا اإلقليمية ملصايد األمساك االستشارية 
، االتفاق هذا عم البلدان األعضاء يف عملية املصادقة علىد االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، واليت تضمنت

                                                 
6   https://www.fao.org/3/ne710ar/ne710ar.pdf 
7   https://www.fao.org/3/nf260ar/nf260ar.pdf 

https://www.fao.org/3/ne710ar/ne710ar.pdf
https://www.fao.org/3/ne710ar/ne710ar.pdf
https://www.fao.org/3/nf260ar/nf260ar.pdf
https://www.fao.org/3/nf260ar/nf260ar.pdf
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خالل  تبادل املعلومات من، و خطط عمل إقليمية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيمتنسيق اعتماد تدابري و و 
 الشبكات اإلقليمية أو املنصات اإللكرتونية.

االستشارية اإلقليمية ملصايد جهزة أللاستبيان موّحد  وضعإىل وافق اجتماع األطراف على احلاجة  ،ونتيجة لذلك -53
إىل املنظمة مهمة إعداد  توأوَكل ،املستقبليةجتماعات الللنتائج يف اتفصيال  مبا ميّكن من إجراء عمليات تقييم أكثر األمساك 

 .وابلتشاور مع األطرافاإلقليمية ملصايد األمساك األجهزة االستشارية ن االستبيان ابلتعاون مع أماانت ممسودة أوىل 

 وسم السفن -شراثلث ع
سفن الصيد أمر ا مهم ا لتحديد هويتها ويدعم اجلهود العاملية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ  وسميعد  -54

لوسم وحتديد  املوّحدةاملواصفات ، 1989يف عام الثامنة عشرة هتا دور يف  ،جلنة مصايد األمساكاعتمدت وقد ودون تنظيم. 
ا لتحديد  املوّحدةاملواصفات  وتتيح 8.الصادرة عن املنظمة سفن الصيد هوية يف مياه  سفن الصيد العاملةهوية نظام ا موحد 

 .فيها عملت أو اليت حيتمل أن غري تلك التابعة لدول العلم
الحتاد الدويل ا عن ةالصادر  ةالدولي ةالنداء الراديوي إشارةوتقرتح  املادية الوسوم املوّحدةاملواصفات تتناول و  -55

املواصفات  فائدةعلى أثر  الثالثني املاضيةاألعوام يف  كان للتطورات العامليةوقد   .لتحديد اهلوية أويل كوسملالتصاالت  
 مبا يف ذلك: ،املوّحدة
 .وحتديد هويتهاالسفن  لوسم ةالدولي ةالنداء الراديوي إشارةاستخدام يف  اتهاجتاال -
مبا يف ذلك  ،سفن الصيد هوية لتحديدخطة املنظمة البحرية الدولية بشأن رقم تعريف السفينة زايدة استخدام  -

 األمساك. مصايداملنظمات اإلقليمية إلدارة 
طلب تي الذي ،العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربّدة وسفن التموين الصادر عن املنظمة السجلوتشغيل  وضع -

 الدولية كمعرف فريد للسفينة. املنظمة البحريةالصادر عن رقم ال
مبا يف ذلك التصديق  ،التعاون العاملي ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه -

على  سفن الصيد وسماألمر الذي يتطلب  ،االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناءنطاق واسع على  على
 .كاف   حنو

 التعقب واالتصال عرب األقمار الصناعية. بشأنوجية التطورات التكنول -
نظمة بشأن املتطلبات القانونية للدول املو  االئتمانية اخلريية( PEW)صناديق بيو  االيت جتريها حالي  ُتظهر األحباث و  -56

حول هذا  احمدود   اهناك تنسيق   أن ،السفن بشأن وسماألمساك  مصايدنظمة واملنظمات اإلقليمية إلدارة املاألعضاء يف 
 ،ابلنظر إىل هذه التطورات والنتائجو (. COFI/2022/SBD.12 الوثيقة على الرغم من وجود قواسم مشرتكة )انظراملوضوع 

 .املوّحدةقد تنظر جلنة مصايد األمساك يف احلاجة إىل حتديث املواصفات 
 

 

                                                 
8  http://www.fao.org/3/t8240t/t8240t.pdf 

http://www.fao.org/3/t8240t/t8240t.pdf
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 1املرفق 
 مسودة

جمموعة العمل املخصصة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية واملنظمة اختصاصات 
 البحرية الدولية املعنية ابلصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم والشؤون ذات الصلة

 معلومات أساسية
تعاون طويلة األمد بني أماانت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية  توجد عالقة -1

 األمساك. مصايدبشأن املسائل املتعلقة بقطاع 
جمموعة العمل املخصصة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية املعنية ابلصيد  وقد أُنشئت -2

بدعوة جلنة مصايد األمساك  (جمموعة العمل املخصصة املشرتكة)قانوين دون إبالغ ودون تنظيم والشؤون ذات الصلة غري ال
 يف ،على وجه اخلصوص ،على املساعدة من املنظمة البحرية الدولية أن حتصلإىل  1999منظمة األغذية والزراعة يف عام 
أبرزت و والصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.  ترفعه الذي الدولة تغيري السفن لعلمما يتعلق ابلشواغل العامة بشأن 

ضرورة تعاون منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية يف  أيض ا 1999يف عام لتنمية املستدامة ل األمم املتحدة جلنة
عملت املنظمة البحرية الدولية ومنظمة األغذية والزراعة و كل املتعلقة ابلصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. ا املش حلّ 

 .2000يف عام ا هلُعقد أول اجتماع  اليت جمموعة العمل املخصصة املشرتكةمع ا إلنشاء 
بصفة  2015و 2007و 2000حضرت منظمة العمل الدولية اجتماعات جمموعة العمل املشرتكة يف األعوام و  -3

 .جمموعة العمل املشرتكة العضو يفمنظمة العمل الدولية ابعتبارها املنظمة الثالثة  قُبلت ،2019اعتبار ا من عام و مراقب. 

 املنشوداهلدف 
 ،أي منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية ،تتعاون املنظمات األعضاء الثالث -4

ع هبذا ضطليو لصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم واملسائل ذات الصلة. االرامية إىل معاجلة من أجل تنسيق اجلهود 
منظمة األغذية والزراعة بشأن مصايد األمساك بشكل عام، ومنظمة العمل العمل التعاوين يف سياق والية كل منظمة عضو: 

ومحاية البيئة  السالمة واألمن البحرينييف قطاع صيد األمساك، واملنظمة البحرية الدولية بشأن  الالئق الدولية بشأن العمل
على تعزيز التعاون العاملي واإلقليمي والوطين بشأن الصيد غري القانوين دون إبالغ جمموعة العمل املشرتكة عمل تسو البحرية. 

 .وال سيما بني خمتلف السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة العامة األخرى املعنية ،ذات الصلة والشؤونودون تنظيم 

 األمانة
 حمددة لكل منظمة عضو. ني جهة اتصاليتعنشاء أمانة مشرتكة مع إباملنظمات األعضاء  تقوم -5
 تتوىل األمانة املشرتكة املهام التالية:و  -6

 ؛جمموعة العمل املشرتكةاجتماعات ضور تنسيق اختيار األعضاء حل -1
 حسب االقتضاء؛ ،املشرتكةجمموعة العمل وتنظيم عقد اجتماعات  استثنائيةعقد اجتماعات لبت يف او  -2
 لتسهيل تنفيذ وظائفها؛ جمموعة العمل املشرتكةتقدمي اخلدمات إىل و  -3
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أو إصدار ها وتقدمي عميمهاوت هاومجعالواثئق مسودات جداول األعمال واستالم  ل مسؤولية إعدادحتمّ و  -4
 ؛جمموعة العمل املشرتكةاجتماعات ألغراض االقرتاحات الواردة 

ونشره  ،الرئيس ابلتعاون مع الرئيس ونواب ،مبا يف ذلك التوصيات ،العمل املشرتكة جمموعةإصدار تقرير و  -5
 حسب االقتضاء؛

مبا يف ذلك تنسيق التعاون الفين ومتابعة  ،تنسيق متابعة توصيات جمموعة العمل املشرتكة ل مسؤوليةحتمّ و  -6
 خطط العمل؛

 االتصاالت مع احلكومات واملنظمات واملؤسسات الدولية ذات الصلة؛ ربطو  -7
 .جمموعة العمل املشرتكة تكلفها هباالقيام ابلوظائف أو املسؤوليات األخرى اليت قد و  -8

 التشكيلة
عضو ا  12عضو ا ترشحهم منظمة األغذية والزراعة وما يصل إىل  12مما يصل إىل  جمموعة العمل املشرتكة تتشكل -7

ترشحهم  -لعمال عن االعمل وممثالن  أراببممثالن عن  -ابإلضافة إىل أربعة أعضاء  ،ترشحهم املنظمة البحرية الدولية
 نظمة العمل الدولية.مل يف اجلهاز الرائسي العمل والعمال املعنيني أراببجمموعات منظمة العمل الدولية من خالل 

أن أحد األهداف الرئيسية  ا يف احلسبانخذ  ، آعة واملنظمة البحرية الدوليةكل عضو يف منظمة األغذية والزرايسعى  و  -8
الوعي والتعاون بني خمتلف السلطات املعنية بصيد األمساك واملسائل املتعلقة مبستوى  االرتقاءهو موعة العمل املشرتكة جمل

والشؤون صايد األمساك والعمل املعنية مبالسلطات مع ممثلني عن  تعاونإىل ال ،إبدارة مصايد األمساك على املستوى الوطين
 البحرية.

مع إيالء االعتبار الواجب على وجه  ،تقوم منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية برتشيح أعضائهماو  -9
 النامية.و اخلصوص للتمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني الدول األعضاء املتقدمة 

 ن عند احلاجة.و تقدمي واثئق العمل واملعلومات وميكن أن يساعدهم اخلرباء واملستشار جيوز جلميع األعضاء و  -10

 الوظائف
بشأن  ،حسب االقتضاء ،ناقشة وتنسيق وتقدمي توصياتمب ،من أجل حتقيق هدفها، جمموعة العمل املشرتكة تقوم -11

 ما يتعلق مبا يلي: السوق والعمل يفدول و والدول الساحلية  ودول امليناءالتعاون بني دول العلم 
 الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ -1
 ؛السالمة واألمن البحراينو  -2
 ؛العمل الالئق يف قطاع صيد األمساكو  -3
 ؛محاية البيئة البحريةو  -4
 ؛تنمية القدراتو  -5
 مواضيع أخرى ذات صلة.و  -6
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 ،عمل لفرتات ما بني الدوراتقرتح خطط تو  ،املعلومات حول التطورات ذات الصلةجمموعة العمل املشرتكة  وتتبادل -12
بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية  على املستوايت العاملية واإلقليمية والوطنيةلتنسيق والتعاون وتبادر اب

 .وتدعم ذلك ،واملنظمة البحرية الدولية

 الرئيس الرئيس ونواب
املنظمات األعضاء الثالث على  مُتّثلرئيس ا وانئبني له حبيث  ،من بني األعضاء ،جمموعة العمل املشرتكةنتخب ت -13

 من اجتماع إىل آخر. املناصبجيب أن يتم التناوب على هذه و النحو الواجب. 
 يتوىل الرئيس املهام التالية:و  -14

 ؛جمموعة العمل املشرتكةإعالن افتتاح واختتام كل اجتماع من اجتماعات  (أ)
(: األعضاء؛ 7در املستطاع برتتيب املداخالت التايل )انظر الفقرة مع االسرتشاد ق ،توجيه املناقشاتو  (ب)

أعضاء و كأعضاء؛   تُرشحالدول األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية اليت مل و 
املنظمات احلكومية الدولية و األمانة العامة لألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة؛ 

 واملنظمات غري احلكومية؛
 طرح األسئلة واالقرتاحات واالستنتاجات بشأن التوصيات؛و  (ج)
 الفصل يف النقاط النظامية؛و  (د)
 ؛مراقبة وقائع االجتماعو  (ه)
 إعداد تقارير االجتماعات ابلتعاون مع األمانة املشرتكة؛و  (و)
 املنظمات األعضاء؛ اليت جتريهايف دراسة نتائج جمموعة العمل املشرتكة  ،قدر املستطاع ،اإلسهامو  (ز)
 .جمموعة العمل املشرتكةقررها تأداء أي وظيفة أخرى قد و  (ح)

 ، يف حال غياب هذا األخري،انئب الرئيس أو ممارسة مهامه يتوىل ،غياب الرئيس أو بناء  على طلبه يف حالو  -15
 النائب الثاين للرئيس.

 راقباملصفة 
( مجيع الدول األعضاء يف منظمة 1: )بصفة مراقب املشرتكةاجتماعات جمموعة العمل  حضورحيق للجهات التالية  -16

وأعضاء األمانة العامة لألمم ( 2) ،(7األغذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية اليت مل يتم اختيارها كأعضاء )انظر الفقرة 
تمتع اليت تاملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية و ( 3) ،املتحدة والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة

 صفة مراقب داخل واحدة على األقل من املنظمات األعضاء.ب
ابتباع قدر اإلمكان ترتيب املداخالت  ،يف االجتماعاتكلمة التناول احلق يف  وللجهات اليت حتمل صفة مراقب -17

عضو واحد على شاركة ا مبرهن   ،وكذلك واثئق عمل ،واثئق معلوماتتقدمي  اوميكنه ،)ب(14املنصوص عليه يف الفقرة 
 .جمموعة العمل املشرتكة يفإىل األمانة املشرتكة لتوزيعها  ،3دد يف الفقرة على النحو احملرعاية هذه األخرية يف األقل 

 التوصيات
 التوصيات ابإلمجاع. ابعتماد جمموعة العمل املشرتكةيقوم أعضاء  -18



16  COFI/2022/5 

 

 التقارير
ليزية يركز كاإلن ابللغةتقرير ا موجز ا  ،حسب االقتضاء ،ابلتشاور مع الرئيس ونواب الرئيس ،األمانة املشرتكةتعد  -19

 يوم ا بعد االجتماع. 30يف غضون وضع يف صيغته النهائية يو  ،على توصيات االجتماع

 تابعةامل إجراءات
 داخل املنظمة املعنية.ختصة امل األجهزةإىل  مبنظمتهاتضمن أمانة كل منظمة عضو تقدمي التوصيات ذات الصلة  -20

 االجتماعات
 .إىل عقد اجتماع عادي واحد كل أربع سنوات جمموعة العمل املشرتكة هتدف -21
أن تغطي التكاليف منها توقع ياليت  حدى املنظمات األعضاءالرئيسي إلقر املبشكل عام يف تعقد االجتماعات و  -22

كل منظمة يف   القائمة املعمول هباوفق ا لإلجراءات وعد ومكان انعقاد االجتماع مبخطار إلتم ايو املتعلقة ابستضافة االجتماع. 
 .عضو

 .نياملشارك بتسجيل ،املضيفة املنظمةابلتنسيق مع  ،األمانة املشرتكة وموتق -23
 .جوانب معينةتغطية قد توافق املنظمات األعضاء على دعوة خرباء إضافيني لالجتماعات لو  -24

 واثئقال
إعداد وتقدمي واثئق عمل  نيللمراقبجيوز و حسب االقتضاء.  ،األمانة املشرتكة واألعضاء إبعداد واثئق العملتقوم  -25

بدء لمنظمات األعضاء قبل تسعة أسابيع من ل املواقع اإللكرتونيةواثئق العمل بشكل عام على تتاح و . 17وفق ا للفقرة 
 .هاوتقدمي وماتميكن جلميع املشاركني إعداد واثئق معلو االجتماعات. 

ليزية. كابللغة اإلن جمموعة العمل املشرتكة ويتم إعداد الواثئق املتعلقة بعمل ،ليزيةكعقد االجتماعات ابللغة اإلنتُ و  -26
 .ا ابلتمويل املتاحلغات األمم املتحدة األخرى رهن   وُتستخدم

 نفقاتال
املوارد املالية الضرورية من خالل آليات ميكن احلصول على و تغطية نفقاهتم اخلاصة. ببشكل عام ن و املشاركقوم ي -27

 .منظمة عضوكل يف   القائمة املعمول هباوفق ا للقواعد واإلجراءات  ،التمويل ذات الصلة

 التعاون مع األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة
ضمن  تندرج بشأن جوانب معينةا هل التماس التعاون مع األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة األخرى التابعةوز جي -28

 اختصاصاهتا.


