
June 2022 COFI/2022/9 

 

 www.fao.orgعلى موقع املنظمة ميكن االطالع على الواثئق 

NJ468/A 

A 

 األمساك مصايد جلنة
 الدورة اخلامسة والثالثون

 2022سبتمرب/أيلول  5-9

 التطورات يف العمليات العاملية واإلقليمية ذات الصلة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية
      

 املوجز
مصايد األمساك وتربية  إبدارة ذات الصلةحملة عامة عن بعض العمليات العاملية واإلقليمية الرئيسية تقدم هذه الوثيقة 

 ؤديهصف الدور الذي تت. و (املنظمة) األحياء املائية اليت يتم تنفيذها مبشاركة ودعم منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
قضا� مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. مبعاجلة  ةاملعني الرئيسية املتخصصة ألمم املتحدةوكالة اابعتبارها  املنظمة

التطورات يف العمليات العاملية واإلقليمية الرئيسية مبا يف ذلك، عند االقتضاء، املشاركة التعاونية  الوثيقةعرض هذه تو 
لمنظمة لدعمها، وتنظر يف كيفية معاجلة هذه األنشطة لتكامل األبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية كمفتاح لتحقيق ل

 .التنمية املستدامة

 رتح اختاذها من جانب اللجنةاإلجراءات املق
 إن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي:

 ألمم املتحدة ا منظومة أعماليف دعم  منظمة األغذية والزراعةبشأن دور  إبداء تعليقاهتا وإسداء مشورهتا
 يف األرصدةحمليطات ومصايد األمساك، مبا يف ذلك النظم اإليكولوجية البحرية الضعيفة واستدامة املتعلقة اب
، وعقد األمم املتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية، وصك حمليطاملعين اب ومؤمتر األمم املتحدةالبحار، أعماق 

دويل جديد ملزم قانوً� مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار حلفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه 
 ؛وطنيةاملستدام يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية ال

 تطوير وتعزيز حوكمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، من  مواصلةمنظمة األغذية والزراعة على  وتشجيع
خالل بذل جهود من قبيل إرساء شراكات وطيدة عرب منظومة األمم املتحدة ومع املنظمات العاملية واإلقليمية 

 ذات الصلة؛

http://www.fao.org/
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 تبادل املعلومات بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني املشاركني يف احلوار و  وإصدار توصيات حول كيفية تعزيز
 ؛العمليات العاملية واإلقليمية الرئيسية هبدف تعزيز التآزر وتفادي ازدواجية اجلهود

  املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك واألجهزة االستشارية  تؤديهعلى الدور الذي وإبداء تعليقاهتا
مصايد األمساك وتطوير تربية األحياء املائية، وتقدمي اإلرشادات بشأن  حوكمةاألمساك يف  ملصايداإلقليمية 

يفية تعزيزها كاإلجراءات اليت قد تتخذها منظمة األغذية والزراعة للتعمق يف تعزيز تلك املنظمات واهليئات، و 
 نظمة؛املخالل شبكة أما�ت أجهزة مصايد األمساك اإلقليمية اليت تدعمها  أيًضا من

  املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك واألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك  تؤديهابلدور اهلام الذي  قراراإلو
 ؛ة كّل منهاوالي نطاق دمج معايري السالمة والعمل الالئق يف إدارة أساطيل الصيد ضمن من أجل

 الصعيدينمع كيا�ت األمم املتحدة األخرى على  ا وإسداء املشورة بشأن التعاون اإلقليمي اجلاريعلمً  خذواأل 
 العاملي واإلقليمي.

 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Piero Mannini السيد

 كبري مسؤويل االتصال
 العمليات العاملية واإلقليمية

 piero.mannini@fao.org الربيد اإللكرتوين:
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 املقدمة - أوًال 

ا منذ تسعينات القرن املاضي، ال سيما من خالل وضع ا كبريً تقدمً  ل القانون الدويل ملصايد األمساكأحرز جما -1
 1 الصكوك واألجهزة الدولية واعتمادها على املستويني العاملي واإلقليمي.

العاملية. على املستو�ت الوطنية واإلقليمية و  عن مستو�ت احلوكمة البيئية، فضًال والعمليات السمات  جيري وصفو  -2
احمليطات أكثر  حوكمةميكن أن تكون إجراءات و النظم البيئية املائية معقدة وديناميكية ومتتد عرب احلدود السياسية. وتُعترب 

التطابق ميكن جتنب عواقب عدم . و اضعة للحوكمةمتت مطابقتها بشكل صحيح مع النطاق البيئي للعملية اخلما فاعلية إذا 
 .العاملية واإلقليمية والصكوكستوى العاملي أو اإلقليمي والتنسيق بني اجلهات الفاعلة خالل احلوكمة على امل من

تُعترب املناقشات العاملية واإلجراءات اإلقليمية هج اإلقليمية وتشجعها. و النُ قانون البحار اتفاقية األمم املتحدة ل لحظوت -3
هما إىل التعزيز. ونتيجة لذلك، فإن التنسيق بني آليات األخرى وحتتاج كل منتكّمل الواحدة منهما عمليتان مرتابطتان 

 احلوكمة العاملية واإلقليمية يكتسب أمهية متزايدة.

وتعترب . 2030تربز أمهية التعاون والتنسيق على املستوى اإلقليمي يف خطة التنمية املستدامة لعام وعالوة على ذلك،  -4
نشأهتا الدول لتحديد املكاسب املشرتكة يف التعاون للتغلب على صايد األمساك مؤسسات دولية أاألجهزة اإلقليمية مل

 سدييو يف مجيع أحناء العامل. ملصايد األمساك جهازًا إقليمًيا  50يوجد حوايل و املشاكل املتعلقة مبصايد األمساك اإلقليمية. 
والبعض  .اإلقليمية ملصايد األمساكاالستشارية  ابألجهزة ايشار إليهوابلتايل املشورة فقط ألعضائه، هذه األجهزة من بعض 

تكون هلا، حسب مقتضى احلال، سلطة ، منظمة حكومية دولية أو أي ترتيب خاص مبصايد األمساكاآلخر عبارة عن "
  3.ابملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك اويشار إليه 2واإلدارة" ونللصتدابري اختاذ 

العاملية واإلقليمية الرئيسية مبا يف ذلك املشاركة التعاونية ملنظمة األغذية التطورات يف العمليات وتصف هذه الوثيقة  -5
إذ بشكل خاص العمليات اليت تشارك فيها منظمة األغذية والزراعة،  الوثيقة. وال تشمل هذه لتوفري الدعم هلاوالزراعة 
 ة املعلومات؛ ووثيقCOFI/2022/8؛ وCOFI/2022/7؛ وCOFI/2022/5 :واثئق العمل األخرى تشملها

COFI/2022/Inf.13  ال يتجزأ من هذه الوثيقة. املحقً اليت تشكل   

 طر ذات الصلة ابألمم املتحدةواأل العملياتالنطاق العاملي:  -ا اثنيً 

 وصندوق املساعدة املنشأ مبوجب اجلزء السابع اتفاق األمم املتحدة بشأن األرصدة السمكية  -ألف 

)، ُعقدت اجلولة اخلامسة عشرة 2021ديسمرب/كانون األول  9( 76/71لألمم املتحدة بقرار اجلمعية العامة  عمًال  -6
من املشاورات غري الرمسية للدول األطراف يف اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، الصادرة بتاريخ 

املناطق واألرصدة السمكية الكثرية بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة  1982ديسمرب/كانون األول  10

                                                      
1  . 2019. Hart Strengthening international fisheries law in an era of changing oceanseenar, E.J. (eds), Caddel, R., Mol 

Publishing, Oxford, UK. 
 (ي). 1). املادة 2016يونيو/حزيران،  5منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء (  2
األجهزة اإلقليمية ملصايد شكل مجاعي على أ�ا اإلقليمية ملصايد األمساك واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك باالستشارية شار إىل األجهزة ي  3

 .األمساك
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لقرار، ركزت اجلولة ذا اا هل. ووفقً 2022مايو/أ�ر  19و 17يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك، يف الفرتة ما بني االرحتال، 
 . وسامهت"اخلامسة عشرة من املشاورات غري الرمسية على موضوع "تنفيذ �ج النظام اإليكولوجي يف إدارة مصايد األمساك

 ا بشأن تنفيذ النظام اإليكولوجي يف إدارة مصايد األمساك. جانبيً منظمة األغذية والزراعة يف فرق املشاورات ونظمت حداثً 

اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة إدارة صندوق املساعدة املنشأ مبوجب اجلزء السابع من واصلت املنظمة و  -7
شؤون احمليطات  قسمابلتعاون الوثيق مع و صادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ال 58/14من خالل القرار  لقانون البحار

صندوق  لكنّ و لألمم املتحدة. وواصلت املنظمتان توجيه الدعوات للمسامهة يف صندوق املساعدة،  يفوقانون البحار 
لقت منظمة تمن ذلك،  وعوًضاضافية. املساعدة مل يكن جاهزًا للتشغيل الكامل ومن املتوقع تقدمي مزيد من املسامهات اإل

اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية األمم بفوائد املشاركة يف  التوعيةاألغذية والزراعة مسامهة من االحتاد األورويب ملشروع يهدف إىل: 
تعزيز و ؛ هومتطلبات االتفاق حتسني فهم أحكام تنفيذو عن التنفيذ الكامل والفعال ألحكامه؛  ، فضًال املتحدة لقانون البحار

 على املستوى الدويل.االتفاق على املستوى الوطين؛ وتعزيز تنفيذ أحكام االتفاق قدرة الدول األطراف النامية على تنفيذ 

 صون التنوع البيولوجي البحري واستخدامه املستدام يف املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية -ابء 
حري ارتباطًا وثيًقا؛ ليس فقط من خالل مصايد األمساك يف النظم لتنوع البيولوجي البابمصايد األمساك ترتبط  -8

اإليكولوجية للمحيطات، ولكن عرب سلسلة االلتزامات الدولية وأطر السياسات واملعايري ومؤسسات وأدوات اإلدارة والدعم 
ستدام ملوارد مصايد األمساك ال ميكن حتقيق االستخدام املو   4املسؤولة.اسرتاتيجيات وخطط اإلدارة العلمي الالزم الختيار 

 69/292وفًقا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة و التنوع البيولوجي.  صوندون من ق الواقعة خارج الوالية الوطنية يف املناط
 جتري املفاوضات بشأن صك دويل جديد ملزم قانوً� مبوجب اتفاقية األمم املتحدة 20155، حزيران/يونيو 19تاريخ بالصادر 

اجلمعية وقررت واستخدامه املستدام. صون التنوع البيولوجي يف املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية لقانون البحار من أجل 
عقد مؤمتر حكومي  20176، كانون األول/ديسمرب 24 اريخعنها بتالصادر  72/249مبوجب القرار العامة لألمم املتحدة 

ملدة عامني  رجئتما أُ بعد 2022 آذار/مارس 18إىل  7الرابعة يف الفرتة من  لدورةاقدت عُ و . دوراتأربع يف  جيتمعدويل 
 .19-كوفيد  تقريًبا بسبب جائحة

هذه العملية على قطاع مصايد األمساك، ووفًقا لتعليمات جلنة مصايد األمساك،  ناآلاثر اليت قد ترتتب عوابلنظر إىل  -9
مصايد األمساك وغريها املعلومات عن لتوفري  لمؤمتر احلكومي الدويللحضرت املنظمة وسامهت يف مجيع الدورات األربع 

صون التنوع عملية  تطورفية كيبغض النظر عن  و املعلومات الفنية ذات الصلة بشأن القضا� املتعلقة بوالية املنظمة.  من
على سبيل و أعايل البحار. ك يف األمساصلة مبصايد  على سيكون الصك، يف املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنيةالبيولوجي 

األثر البيئي، ومها عنصران رئيسيان يف حزمة  وعمليات تقييك القائمة على أساس املناطقاملثال، ستؤثر أدوات اإلدارة 
قرار اجلمعية  نصشك على أنشطة الصيد يف املناطق البحرية الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية. ومع ذلك، ي ، بالالنقاش
ض الصكوك واألطر واهليئات القائمة، مبا لى أن االتفاقية اجلديدة ال ينبغي أن تقوّ عبوضوح  69/292لألمم املتحدة العامة 

 .ة كّل منهاد األمساك وواليييف ذلك املنظمات اإلقليمية إلدارة مصا

                                                      
4  ord . New York, OxfHandbook of marine fisheries conservation and management(eds). 2010. . Grafton, R.Q, et al 

University Press. 
5  .pdf?OpenElement1518755PDF/N/15/187/55y.un.org/doc/UNDOC/GEN/Nn-dds-https://documents  
6  72/249http://undocs.org/en/a/res/  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/187/55/PDF/N1518755.pdf?OpenElement
http://undocs.org/en/a/res/72/249
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يف أغسطس/آب  وسيتم عقد دورة خامسة أعماهلاومل تتمكن الدورة الرابعة للمؤمتر احلكومي الدويل من اختتام  -10
من اجلمعية العامة لألمم املتحدة. وستواصل املنظمة تقدمي املعلومات الفنية لدعم عملية صون  ابنتظار صدور القرار 2022

 املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية.  التنوع البيولوجي يف

 خرى ذات الصلةاجلمعية العامة لألمم املتحدة واألطر العاملية املعنية ابحمليطات األ -جيم 

منظمة األغذية والزراعة ابلتعاون مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الدولية تعمل  -11
وصناعة صيد األمساك واجملتمع العلمي لتحسني ممارسات إدارة مصايد األمساك وز�دة املعرفة ابألمساك ومصايد األمساك 

 طر يف أعايل البحار.ومحاية املناطق املعرضة للخ

الذي يشارك يف تنفيذه بر�مج األمم املتحدة  العاملي حمليطات املشرتكةااملرحلة الثانية من بر�مج وتقود املنظمة  -12
مليون  12يساهم الرب�مج يف تعزيز اإلدارة املستدامة لـ و مرفق البيئة العاملية.  ويدعمهاإلمنائي وبر�مج األمم املتحدة للبيئة 

من العديد من أنواع  طن 943 000، ويدعم نقل الواقعة يف املناطق خارج الوالية الوطنية من املناطق البحرية احملميةهكتار 
املرحلة اجلديدة من بر�مج احمليطات  تعدّ و األمساك املستغلة بشكل مفرط على مستوى العامل إىل مستو�ت مستدامة. 

رفق اجلهاز الرائسي ملأكرب بر�مج ملنظمة األغذية والزراعة أقره  والر أمريكي،مليون د 27، اليت حتظى بتمويل قدره املشرتكة
 .اجتماع اجمللس الثامن واخلمسني البيئة العاملية يف

التنوع البيولوجي للموارد البحرية والنظم اإليكولوجية  وصون"اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك مشروع  ويُعدّ  -13
بحر الكارييب واحمليط اهلادئ" أحد املشاريع الثالثة اليت تقودها منظمة األغذية والزراعة واملدرجة أعماق البحار يف منطقة ال يف

التنوع  وصونيهدف املشروع إىل تعزيز استدامة استخدام املوارد احلية يف أعماق البحار و يف بر�مج احمليطات املشرتكة. 
 .ن خالل التطبيق املنهجي لنهج النظام اإليكولوجيماملناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية البيولوجي يف 

األمساك، تطبيق  مصايداإلقليمية إلدارة  الرتتيبات/مع املنظماتكثب   من خالل عملها عنواستعرضت املنظمة،  -14
ت وأجر  7يف املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية،�ج النظام اإليكولوجي ملنظمة األغذية والزراعة على مصايد األمساك 

  9.والدعم القانوين الالزم 8املراقبة واإلشرافو  الرصددراسة حول 

اليت طلبتها اجلمعية العامة لألمم  ،بوابة وقاعدة البيا�ت اخلاصة ابلنظم اإليكولوجية البحرية الضعيفةومت إطالق  -15
 مصايداإلقليمية إلدارة  الرتتيبات/املنظماتابلتعاون مع  201410، كانون األول/يف ديسمرب 61/105املتحدة يف القرار 

وتبادل أفضل املمارسات وتبادل املعرفة وتعزيز أفضل  لتوعيةنظمة حلقات عمل لعقدت املابإلضافة إىل ذلك، و . األمساك
 ت. وقد سامهالضعيفةذات الصلة ابلنظم اإليكولوجية البحرية  ،املمارسات يف مصايد أعماق البحار يف خمتلف املناطق

 Horizon2020، مبا يف ذلك مشروع النظم اإليكولوجية البحرية الضعيفةددة حول أنواع مؤشرات أيًضا يف مشاريع حم

SponGES.11 إعدادبني العلوم والسياسات، وقد مت بواجهة التفاعل نظمة مسؤولة عن حزمة العمل اخلاصة املانت وك 
 .القضا� املتعلقة إبسفنج أعماق البحارعلى اجلمهور العام  طالعالعديد من كتيبات املعلومات وموجزات السياسات إل

                                                      
7  en1509https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb  
  صايد أعماق البحار يف املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية.الرصد واملراقبة واإلشراف على م  8
9  EN.pdf5628en/CA5628ca/3http://www.fao.org/  

10  /ecosystems/en-marine-action/vulnerable-www.fao.org/in/https:/    
11  http://www.deepseasponges.org  

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1509en
https://www.fao.org/3/ca7320en/CA7320EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca5628en/CA5628EN.pdf
https://www.fao.org/in-action/vulnerable-marine-ecosystems/en/
http://www.deepseasponges.org/
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 للمحيطمؤمتر األمم املتحدة  -دال 

االبتكار من أجل ابالستناد إىل العلوم و حمليطات تعزيز العمل املتعلق اب - للمحيطاألمم املتحدة الثاين ُعقد مؤمتر  -16
يف لشبونة،  2022 متوز/يوليو 1و حزيران/يونيو 27 ما بنييف الفرتة  -: التقييم والشراكات واحللول 14تنفيذ اهلدف 

رئيس دولة  24مبا يشمل  ،مشارك 6 000ه أكثر من الربتغال. وقد شاركت يف استضافته حكومتا كينيا والربتغال وحضر 
لتعزيز تنفيذ اهلدف  ممثل للمجتمع املدين طالبوا إبجراءات عاجلة وملموسة ملعاجلة أزمة احمليطات 2 000وحكومة وأكثر من 

 داف التنمية املستدامة (احلياة حتت املاء).من أه 14

 2017واستند املؤمتر إىل الزخم الذي ولده مؤمتر األمم املتحدة األول املعين بشؤون احمليطات الذي عقد يف عام  -17
اللتزامات من ا 700 أكثر من أسفر عن ، كماتوّجهال وعمليةملموسة يركز على توصيات  12ا للعملوالذي اعتمد نداءً جديدً 

 من أهداف التنمية املستدامة. 14لطوعية اجلديدة بشأن العمل التطلعي املتعلق بتنفيذ اهلدف ا

يف اللجنة االستشارية حيث حرصت على أن تكون  ابصفتها عضوً  بنشاط يف العملية التحضرييةوسامهت املنظمة  -18
مواضيعيتني  وثيقيت معلومات أساسية وضعدة يف قيا املنظمة وشاركت ة ممثلة وموضع نقاش على النحو املناسب.ياألغذية املائ

واستعادهتا" و"جعل مصايد األمساك  وصو�ا"إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية ومحايتها  بشأن للحوارات التفاعلية
واثئق لمراجعة فنية  وقدمت كذلكمستدامة وإاتحة الوصول لصغار الصيادين احلرفيني إىل املوارد البحرية واألسواق"، 

 .واضيعية الست األخرىاملعلومات األساسية امل

العامة وأجرت حوارات تفاعلية وشاركت يف عشرين اجتماًعا ثنائًيا  اجللسةبيا�ت يف  املنظمة ألقتوخالل املؤمتر،  -19
ا يف ذلك مبمقابلة إعالمية ( 18املنظمة  أجرتحداًث منها. كما  17 عقد شاركت يف ،ا جانبيً حداثً  45رمسًيا وحتدثت يف 

 2022طبعة عام  إصدارألهداف التنمية املستدامة). وكان  املخصص اإلعالمي ابحلّيزمؤمترات صحفية وفعاليات خاصة 
من أبرز األنشطة. وقد سبق إطالق  13"التحول األزرقحنو  :األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل مصايدحالة "لتقرير 

 يف املساحة اإلعالمية ألهداف التنمية املستدامة.  ضرةحماعته التقرير مؤمتر إعالمي تب

لصاحل احمليطات وحسب وإمنا  من أهداف التنمية املستدامة ليس ضرور�ً  14والحظت املنظمة أن حتقيق اهلدف  -20
ن بشرط أن . فبوسع حميطاتنا وأ�ر� وحبرياتنا أن تساعد يف توفري الغذاء للعامل ولكأيًضا للحد من الفقر واستئصال اجلوع

كفيل بتعزيز النمو   14ل أزرقاحلاجة إىل حتوّ بوضوح مة مبسؤولية واستدامة وإنصاف. ويدعم ذلك نستخدم مواردها القيّ 
تحسني ظروف العمل بالقائم على مبادئ أساسية كاالستدامة واإلنصاف والقدرة على الصمود. ويقرتن التقدم يف اإلنتاج 

 نظمنا اإليكولوجية املائية.  ةعن التحسينات يف حال عيشهم فضًال  سبلكيعتمدون على القطاع  نواحلقوق مل

وبشكل أخص أاتحت املشاركة النشطة للمدير العام يف املؤمتر للمنظمة أن حتقق أثرًا أعظم بكثري، وكذلك على  -21
دامة مصايد األمساك وتوفري حتقيق است" املشاركني يف احلوار التفاعلي حول من أبرزاملدير العام  وكاناملستوى االسرتاتيجي. 

إجراءات عاجلة لن اختاذ أنه من دون  على ًدامشدّ  "واألسواقالبحرية السبل لوصول صغار الصيادين احلرفيني إىل املوارد 
 ط الضوء على احلاجة إىلوسلّ  ،ام يف توفري األمن الغذائي واالزدهار االقتصادياهل اعلى دورهمن احلفاظ  اتتمكن احمليطت

 بّني  التقرير قد قكما أن حضوره يف حفل إطال  ،ل أزرق. وشارك املدير العام أيًضا يف حدثني رفيعي املستوىوّ حت حتقيق

                                                      
12  https://oceanconference.un.org/callforaction 
13  https://www.fao.org/publications/sofia/2022/ar  
14  https://www.fao.org/3/cc0458en/cc0458en.pdf  

https://oceanconference.un.org/callforaction
https://www.fao.org/publications/sofia/2022/ar
https://www.fao.org/3/cc0458en/cc0458en.pdf
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بوجه خاص الطبيعية االسرتاتيجية هلذا املطبوع ودوره األساسي يف دعم إدارة املصايد وتربية األحياء املائية حول العامل. ومن 
ن املدير العام أيًضا من مواصلة مناقشة أولو�ت عدد من البلدان وعرض املساعدة خالل عدد من االجتماعات الثنائية، متك

 من قبل املنظمة والتزامها مبعاجلة األمن الغذائي واستئصال الفقر بطريقة مستدامة اقتصادً� واجتماعًيا وبيئًيا.

مليون دوالر  140زانية مجاعية تزيد عن التزاًما طوعًيا مبي 12أعلنت منظمة األغذية والزراعة عن ، وابإلضافة إىل ذلك -22
من أهداف  14األموال املباشرة، ابإلضافة إىل املسامهات العينية، املصممة لدعم األعضاء يف حتقيق اهلدف  أمريكي من

واستدامة  وقدرة على الصمود ومشوًال أكثر كفاءة وغذائية  زراعيةنظم من خالل إنشاء  2030التنمية املستدامة وخطة عام 
 .الركب أحد خلفترك أي  وعدمن أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، م

يف األول من يوليو/متوز ابإلقرار اجلماعي إلعالن لشبونة "حميطنا، مستقبلنا،  لمحيطلر األمم املتحدة تم مؤمتواختُ  -23
 اتالنظم اإليكولوجية للمحيط سالمةتدهور ف التحول ضروري لوقفد على الطابع امللح للتحدي: الذي يشدّ  15مسؤوليتنا"

 وللنهوض ابلنظم الغذائية املستدامة والقادرة على الصمود واملنصفة. وعكس مساره، 

 لعلوم احمليطات املتحدةعقد األمم  -هاء 

ت من أجل عقد األمم املتحدة لعلوم احمليطاعن يف دورهتا الثانية والسبعني، أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -24
لتحويل  ةضروري العلوم عدّ وتُ . 2021 كانون الثاين/ينايراألول من  سنوات تبدأ يف 10) ملدة اتالتنمية املستدامة (عقد احمليط

منذ  اتبدور نشط يف عقد احمليط اضطلعت املنظمة ، ولذاتصبح أكثر إنتاجية واستدامة وإنصافًاكي املائية ل النظم الغذائية
 ت يف عملية التخطيط العاملية ودعم تطوير خطة التنفيذ.البداية، حيث شارك

 النظمدور أكرب يف  وهي قادرة على أتدية األمن الغذائي والتغذيةحتقيق بشكل كبري يف وتساهم احمليطات اليوم  -25
أهداف التنمية  من 14على حتقيق اهلدف  أن يساعد عقد احمليطات البلدان. وهبذه الطريقة، ميكن ةالعاملي والغذائية الزراعية

بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء اإلعالن أقر و املستدامة ابإلضافة إىل العديد من أهداف التنمية املستدامة األخرى. 
قرارات ا لدعمً ميثل فرصة فريدة لتعزيز األساس العلمي  الصادر عن جلنة مصايد األمساك أبن عقد احمليطات 2021لعام 

 ربية األحياء املائية.إدارة مصايد األمساك وت

ات بعنوان يف استضافة حدث السلسلة االفرتاضية لعقد احمليط، شاركت املنظمة 2021ويف أبريل/نيسان  -26
أصحاب املصلحة من قطاع مصايد األمساك وتربية  مجع بني، الذي الزرقاء: العلم من أجل مستقبل مستدام" "األغذية

يف إطعام  اتواحللول لتحسني دور احمليط لالبتكاريد املعرفة اليت توفر األساس األحياء املائية لبدء حوار حول كيفية تول
 سكان العامل بشكل مستدام يف ظل الظروف البيئية واالجتماعية واملناخية املتغرية.

جزأين  شقنيعلى  16األول لعقد األمم املتحدة لعلوم احمليطات من أجل التنمية املستدامةوانعقد املؤمتر الدويل  -27
. 2021 حزيران/يونيواألول من  قد يفالذي عُ  17،اتاإلطالق الرفيع املستوى لعقد احمليط يفاألول  الشق ومتثلرتابطني. م

خمتربات افرتاضية لعقد احمليطات مجعت بني خمتلف أصحاب املصلحة بشأن القضا� ذات  ةسبعالثاين من  الشقوأتلف 

                                                      
15  OpenElementDOC/GEN/N22/389/07/PDF/N2238907.pdf?ny.un.org/doc/UN-dds-https://documents  
  نظمتها وزارة التعليم والبحوث الفدرالية األملانية ابلشراكة مع اللجنة احلكومية الدولية للمحيطات التابعة لليونسكو.  16
17  /ence.com/enconfer-https://www.oceandecade  

https://www.oceandecade-conference.com/en/
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 31قد يف الفرتة من السابع الذي عُ ات يف خمترب عقد احمليط املنظمةسامهت و  .اتاألولوية لتعزيز العمل املشرتك لعقد احمليط
 جة".منت ات: "حميطاتبشأن نتائج عقد احمليط 2022 حزيران/يونيو 2إىل  أ�ر/مايو

املبادرات امللموسة اليت سيتم تنفيذها يف مجيع أحناء العامل على مدى السنوات  يفاحمليطات وتتمثل إجراءات عقد  -28
، واملساعدة يف ضمان مسامهة حمددة األهدافإجراءات  لتنفيذتعمل منظمة األغذية والزراعة مع الشركاء و شر القادمة. الع

الفقر من خالل تعزيز التنمية املستدامة ملصايد  والقضاء علىواالبتكار يف تغذية سكان العامل على حنو مستدام  العلوم
لظروف البيئية واالجتماعية مع ا مبا يتماشى السياسات على مستوى ستجاابتالا إرشادو ء املائية األمساك وتربية األحيا

 .واملناخية املتغرية

 إلصالح النظم اإليكولوجية املتحدةعقد األمم  -واو 

. 2019يف عام ، 2030-2021إلصالح النظم اإليكولوجية اجلمعية العامة لألمم املتحدة عقد األمم املتحدة ت تبنّ  -29
، استعادة املوائل ومكو�ت األنواع اإليكولوجيةوخدماهتا  اإليكولوجيةدعوة العاملية إلحياء واستعادة النظم وتتوقع هذه ال

تغري  التحد�ت احلالية (مثل وقادرة على الصمود يف وجه لضمان أن تكون النظم البيئية االجتماعية منتجة اإليكولوجيةللنظم 
والضغوط املرتبطة  شتتوالت ،السكاين النموائل، وفقدان التنوع البيولوجي، و ملو املناخ العاملي، وز�دة التلوث، وتدهور ا

 )، على حد سواء.ابلسوق

كلفة من حيث الوكفؤة بر�مج األمم املتحدة للبيئة يف قيادة هذه املبادرة بطريقة شاملة وفعالة وتشرتك املنظمة مع  -30
تشمل األشخاص الذين لديهم  ،ائيةامليكولوجية اإلنظم اليف ذلك مبا  18النظم اإليكولوجية، إلصالحمن خالل رؤية عملية 

يف السياسة واملمارسة مبا يتجاوز  اإلصالحلقد تطورت رؤية و   19.األرض بكوكاملتاحة على  وارد امل حلمايةإجراءات موسعة 
من املناطق احملمية إىل البيئات  البيئاتيف جمموعة من  اإليكولوجيالنظام  إدخال حتسينات علىاملفاهيم التقليدية اليت تتوقع 

مصيًدا و أكثر إنتاجية  امياهً توفر ف -أكرب  ا، مع تنوع بيولوجي أكثر ثراًء، فوائدً لمساأل اإليكولوجيةحتقق النظم و احلضرية. 
 غازات االحتباس احلراري. زجاحتايف  دور هام ديةأتوازاة مبأكرب وأكثر استدامة من األمساك، 

 للنظم الغذائية املتحدةقمة األمم  -زاي 

 للنظميف قمة األمم املتحدة  الشركاء وجمموعات أصحاب املصلحة عن وممثًال ا ا عضوً بلدً  160أكثر من اجتمع  -31
مئات  ملوا على صياغةعحيث ، 2021 أيلول/سبتمرب 24و 23 يومي األمني العام لألمم املتحدةيها اليت دعا إل الغذائية

فرصة لألعضاء ومثلت القمة . 2030 خطة عام لتنفيذ النظم الزراعية والغذائيةاعية وااللتزامات لتحويل احللول الفردية واجلم
مجيع أهداف التنمية  حتقيق لتبادل اخلربات واملسارات الوطنية كجزء من دعوة الختاذ إجراءات جديدة جريئة إلحراز تقدم يف

، مما يدعم سبل للنظم الزراعية والغذائيةاألحياء املائية مكوً� حيوً�  تشكل مصايد األمساك وتربيةو املستدامة السبعة عشر. 
هذا القطاع دورًا أكرب من أي  ؤدييمع استمرار منو سكان العامل، سو العيش واألمن الغذائي للماليني يف مجيع أحناء العامل. 

األحياء املائية بطريقة شاملة ومستدامة ، مما يؤكد أمهية تطوير مصايد األمساك وتربية لى نطاق العاملعوقت مضى يف التغذية 
 .ا واقتصاد�ً ا وبيئيً اجتماعيً 

                                                      
مسار تدهور النظم اإليكولوجية، مثل املناظر الطبيعية والبحريات واحمليطات الستعادة وظائفها اإليكولوجية؛ وبعبارة أخرى، لتحسني  عملية عكس  18

 إنتاجية وقدرة النظم اإليكولوجية على تلبية احتياجات اجملتمع.
19  en6591http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb  

https://www.google.com/url?q=http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6591en&sa=D&source=editors&ust=1632914763652000&usg=AOvVaw1Fa-W1m4iZDlAm43FKfdp_
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عقد ضمنت حداًث خمتلطًا قبل القمة ملدة ثالثة أ�م تلعملية استشارية وحتضريية شاملة، وكانت القمة مبثابة تتويج  -32
توحيد  نت، علىمشارك عرب اإلنرت  000 17، إىل جانب لدانب 108مندوب من  500روما، حيث عمل أكثر من  يف

مسارات العمل اخلمسة للقمة لضمان أوسع نطاق ممكن من وجهات النظر واألفكار حول حتويل  املدخالت الواردة حول
 .، ووضع األساس للقمة من خالل توفري جمموعة من األولو�ت والقرارات املقرتحةالنظم الزراعية والغذائية

العمل، منظومة األمم املتحدة ابملشاركة يف قيادة "مركز تنسيق األمم األمني العام، يف ملّخص الرئيس وبيان وألزم  -33
املتحدة للنظم الغذائية" الذي يتعاون مع قدرات منظومة األمم املتحدة األوسع نطاقًا ويستند إليها لدعم متابعة مؤمتر القمة 

ا يف اإلجراءات م املتحدة للمضي قدمً نيابة عن منظومة األماملركز ذا هتستضيف منظمة األغذية والزراعة و ة. للنظم الغذائي
. 19-كوفيد  على أداء دورها األساسي يف دفع االنتعاش العاملي بعد النظم الزراعية والغذائية درةقالتحويلية اليت ستضمن 

 .عقد كل عامنيتُ سدورية تقييم وسيجري رصد التقدم من خالل اجتماعات 

 سائل املتعلقة ابملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساكالنطاق اإلقليمي: امل -ا اثلثً 

 املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك

املنظمات اإلقليمية  اليت تتخذهاعامة على بعض العمليات واإلجراءات اإلقليمية ذات الصلة  ةحمليقدم هذا القسم  -34
صايد األمساك اليت تدعمها األجهزة اإلقليمية ملما�ت د األمساك. وقد مت مجع املعلومات من خالل شبكة أيإلدارة مصا

  20،21منظمة األغذية والزراعة ابلتعاون النشط مع أما�ت املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك.

 احمليط األطلسي

 اللجنة الفنية املشرتكة للجبهة البحرية
التزامها ابالمتثال لفنية املشرتكة للجبهة البحرية مع اقرتاب االحتفال مبرور نصف قرن على أتسيسها، عززت اللجنة ا -35

، مع متابعة جدول األعمال 1973للتفويضات اليت وضعتها معاهدة ريو دي ال بالات واجلبهة البحرية التابعة هلا يف عام 
 والنظم اإليكولوجية البحرية. بصون وإدارة األرصدة السمكيةالعاملي السائد املتعلق 

وقائم على أفضل العلوم املتاحة أمر ابلغ األمهية لإلدارة املستدامة  والشفافيةي وخاضع للمساءلة �ج إقليموإن اتباع  -36
إىل ز�دة التغطية  األرصدةأدى تقدمي املشورة بشأن مصايد األمساك من أجل اعتماد تدابري إدارة و لألرصدة املشرتكة. 

لغاية لالمتثال  اللجنة الفنية املشرتكة للجبهة البحريةشري مؤشر يو من املصايد.  يف املائة 90أكثر من إىل الوقت احلايل  يف
نُفِّذت و تتم إدارهتا ضمن مستو�ت مستدامة بيولوجًيا.  األرصدةمن  يف املائة 60إىل أن  1-4-14التنمية املستدامة  هدف

 ية إىل مستو�ت مستدامة.كتلتهما احليو   كوينتيف املاضي، من أجل إعادة  اإلفراط يف صيدمهامت  رصيدينخطط استعادة 

                                                      
بعنوان  COFI/2022/Inf.13 الوثيقة قليمية ملصايد األمساك يفاالستشارية اإلاألجهزة عام للتطورات اإلقليمية ذات الصلة من قبل  يرد عرض  20
االستشارية اإلقليمية ملصايد األمساك)" واليت  األجهزةالتطورات يف العمليات العاملية واإلقليمية املتعلقة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية (مبا يف ذلك "

 .COFI/2022/9 الوثيقة ) املدرجة يفابألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك(املسائل املتعلقة  إلقليميةابلعمليات اتعد جزًءا ال يتجزأ من القسم اخلاص 
ملسامهتها يف الوثيقتني  تود أمانة منظمة األغذية والزراعة أن تعرب عن تقديرها للتعاون بني أما�ت األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك  21

COFI/2022/9 وCOFI/2022/Inf.13 صادرتني عن جلنة مصايد األمساكال. 
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األرصدة السمكية منذ القائمة على املناطق لصون تدابري اإلدارة  اللجنة الفنية املشرتكة للجبهة البحرية اعتمدتوقد  -37
. وميكن أن تكون إرشادات منظمة األغذية والزراعة حامسة من أجل استيعاب هذه التدابري يف مفهوم تدابري 1994عام 

 الذي مت تطويره مؤخرًا. القائمة على املناطقرى الفعالة األخ الصون

عت اللجنة نطاق القضا� العلمية اليت مت تناوهلا، لتشمل البحوث وسّ ، 19-ة كوفيدها جائحتالقيود اليت فرضرغم و  -38
اإلجنازات  ومتثلت بعض. الكربى احليوا�ت وصون، وتغري املناخ، اجلزيئيات البالستيكيةاملتعلقة ابلتلوث البحري، مبا يف ذلك 

 القرش والطيور البحرية. خاصة أبمساكإقليمية عمل إعداد خطط  يف اهلامة

 اهليئة الدولية لصون أمساك التونة يف احمليط األطلسي

حتقيق أهداف الصون واإلدارة، ىل إمتكنت اهليئة الدولية لصون أمساك التونة يف احمليط األطلسي، يف إطار سعيها  -39
 إحراز تقدم كبري ويف نفس الوقت مواصلة تعزيز مشورهتا العلمية، على الرغم من القيود اليت فرضتها جائحةمن 

 . 19-كوفيد

أمساك  لصونعلى إجراء جديد  ،2021يف اجتماعها السنوي الذي عقد يف نوفمرب/تشرين الثاين ، وافقت اهليئةد قو  -40
الدولية  للهيئةيت يتم اصطيادها ابالشرتاك مع مصايد األمساك التابعة قصرية الزعانف يف مشال احمليط األطلسي الالقرش ماكو 

سنوات ذي ميتد على عدة لادارة اإلو  صونالمت التوصل إىل اتفاق لتمديد بر�مج و أمساك التونة يف احمليط األطلسي.  لصون
ابإلضافة إىل و . 2022م طن لعا 000 62سمك التونة الكبرية يبلغ لللتونة االستوائية، مما يعين أن إمجايل الصيد املسموح به 

قصر أجديدة  أداةالصغرية، مت االتفاق على الزعانف  صفراءالالسندرية والتونة  صيد أمساك التونةم نفوقذلك، لتقليل معدل 
الزعانف يف شرق احمليط  زرقاءال. كما مت اعتماد حتسينات على خطة إدارة التونة صيدنع فيها الميُ وفرتة األمساك تجميع ل

 .األخرى ابألرصدةملتوسط، ومت حتديث التدابري اخلاصة األطلسي والبحر األبيض ا

اإللكرتوين، وجمموعة  والرصدتوثيق املصيد،  نظمعدة جمموعات عمل فنية جديدة: لتعزيز العمل على وأنشأت اهليئة  -41
سي. كما أمساك التونة يف احمليط األطل لصونالدولية  للهيئةعمل خمصصة لفحص معايري العمل يف مصايد األمساك التابعة 

تعزيز تعاو�ا مع  اهليئة تواصلو ونظام مراقبة السفن ومتطلبات تسجيل السفن.  املسافنةتدابري جديدة بشأن  اهليئةاعتمدت 
 ومت التوقيع مؤخرًا على مذكرة تفاهم جديدة مع اتفاقية البلدان األمريكية، املنظمات األخرى من خالل التبادالت املتكررة

 .لبحريةلسالحف ابشأن ا

 أمساك مشال غرب األطلسي مصايد منظمة
للعام  لوسائل االفرتاضيةاباجتماعها السنوي الثالث واألربعني عقدت منظمة مصايد أمساك مشال غرب األطلسي  -42

. وقد مت إحراز تقدم كبري يف اختاذ القرارات الرئيسية بشأن 2021 أيلول/سبتمرب 25إىل  20التوايل يف الفرتة من  الثاين على
لنهج ، ومراجعة إطار ا، ومحاية النظم اإليكولوجية البحرية الضعيفةاملنظمةاملستدامة لألرصدة السمكية اليت تديرها اإلدارة 

 .منظمة مصايد أمساك مشال غرب األطلسي الوقائي الذي تتبعه

أمساك مشال غرب األطلسي للنظم منظمة مصايد إىل اختاذ تدابري لتعزيز محاية شكل خاص باإلشارة وجتدر  -43
اآلن مخس عشرة حىت  املنظمةأغلقت و جية البحرية الضعيفة، وال سيما لز�دة محاية املرجان األسود وأقالم البحر. اإليكولو 
 واثنيت عشرة منطقة للجبال البحرية، مما جيعل ،والشعب املرجانيةة البحري واألقالمحلماية اإلسفنج  صيد قاعيةمنطقة 

بعد هذا القرار، و . الصيد القاعيمغلقة أمام  للمنظمةاملنطقة التنظيمية التابعة يف املائة) من  14يلومرت مربع (أو ك  201 372
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على عمق قابل للصيد (أي أقل من أربعة آالف  للمنظمةأصبحت مجيع مناطق اجلبال البحرية يف املنطقة التنظيمية التابعة 
وإطار �ج النظام  الوقائيجعة إطار النهج أيًضا على عمليات مرااملنظمة  وافقتو . الصيد القاعيمرت) مغلقة اآلن أمام 

سمك القد ل رئيسي رصيداإلضافية حلماية  الصون، ابإلضافة إىل تدابري 2022اإليكولوجي إلدارة مصايد األمساك يف عام 
 .الفلمنكي منطقة الرأسيف 

 أمساك السلمون يف مشال األطلسي ونصمنظمة 
، وهي املنظمة اإلقليمية الوحيدة 1982مبوجب اتفاقية عام ألطلسي يف مشال ا نأمساك السلمو  ونصأتسست منظمة  -44

مت إحراز تقدم يف اآلونة األخرية و وإدارة مسك السلمون الربي يف احمليط األطلسي.  بصوند األمساك املكلفة يإلدارة مصا
رينالند التابعة غغرب  هيئة جرتأ، 2021، يف عام . أوًال داءلأل اثلثةإدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ومراجعة  يف
رينالند، يقيد إمجايل الصيد غبشأن إجراء تنظيمي مؤقت لصيد مسك السلمون األطلسي يف غرب مفاوضات لمنظمة ل

مشال شرق  هيئةابإلضافة إىل ذلك، وافقت و طًنا.  27رينالند إىل غاملسموح به لصيد مسك السلمون األطلسي يف غرب 
و، مشرية اعلى عدم حتديد حصة لصيد السلمون يف منطقة مصايد األمساك يف جزر فار  نظمةللماحمليط األطلسي التابعة 

على  ال صيدأي و ستدير أي مصايد أمساك على أساس نصيحة اجمللس الدويل الستكشاف البحار (اإىل أن جزر فار 
سلمون على مسك السلمون حول تقليل آاثر زراعة ال 2021اثنًيا، بعد جلسة خاصة تستند إىل موضوع عام و ). اإلطالق

علمية عالية التأثري حول أتثري تربية السلمون على السلمون  وثيقةعلى دعم إنتاج  املنظمةاألطلسي الربي، وافق جملس 
 . 2022يف عام  املنظمةأخريًا، سيتم إجراء املراجعة الثالثة ألداء و األطلسي الربي. 

 هيئة مصايد أمساك مشال شرق األطلسي

فرتاضية، وعادت إىل االوسائل لخالل السنوات املاضية ابمصايد أمساك شرق األطلسي بعملها  اضطلعت هيئة -45
، استمر جتديد وتطوير التوصيات امللزمة قانوً� طوال فرتة وبذلك. 2021يف أواخر عام  بشكل خمتلطاجتماع اللجنة 

مشال شرق األطلسي تطوير نظمها أمساك د يمصا هيئة، وكذلك رصد ومراقبة نشاط مصايد األمساك. وتواصل اجلائحة
ابلوصول إىل  اهليئةللسماح ملفتشي مصايد األمساك يف على اإلنرتنت  ستخدام جديدةاخالل واجهة  اإللكرتونية من

 معلومات سجل السفن مباشرة.

لرصد ومراقبة مصايد أمساكها، مبا يف ذلك  ا وكفؤً فعاًال نظاًما وتدير هيئة مصايد أمساك مشال شرق األطلسي  -46
دولة امليناء ملنظمة األغذية والزراعة، واليت اليت تتخذها  تدابريالجراءات مراقبة دولة امليناء املتوافقة مع تلك اخلاصة ابتفاقية إ

يعمل نظام تبادل و . املعايري هليئة مصايد أمساك مشال شرق األطلسياحلد األدىن من  2021 نيسان/تشكل اعتبارًا من أبريل
التفاقية كنموذج لنظام تبادل املعلومات العاملي ملنظمة األغذية والزراعة   ملراقبة دولة امليناءالتشغيلي  املعلومات اإللكرتوين

أيًضا تدابري حلماية تعتمد اهليئة ، ومراقبتها األرصدة السمكيةابإلضافة إىل تدابري إدارة و . تتخذها دولة امليناء التدابري اليت
منع اآلاثر السلبية الكبرية على النظم اإليكولوجية البحرية  ويشمل ذلكلبحرية. املكو�ت األخرى للنظم اإليكولوجية ا

 التابعة هليئة. وهذا يعين أن الغالبية العظمى من املنطقة التنظيمية املناطقالقائمة على  الصونخالل تدابري  من الضعيفة
تقييم كيف ميكن فهم  اهليئةالسياق، تواصل  . ويف هذاالقاعيا أمام الصيد األطلسي مغلقة عمليً مصايد أمساك مشال شرق 

 .من قبيل تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق هذه التدابري على أ�ا

 منظمة مصايد األمساك يف جنوب شرق احمليط األطلسي
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مخس  2005مل يتجاوز جهد الصيد يف منطقة منظمة مصايد األمساك يف جنوب شرق احمليط األطلسي منذ عام  -47
نفسها يف وضع ضعيف  املنظمةاخنفاض مستوى االستغالل، جتد  ىلإا سفن وأربعة أطراف متعاقدة يف أي سنة واحدة. ونظرً 

اخلمسة  األرصدةتم إدارة اثنني من وت. اإليكولوجيوإدارة النظام  األرصدةلبيا�ت عندما يتعلق األمر بتقييم حيث ا من
منظمة مصايد وختطط املتاحة. املصيد لكل وحدة من جهد الصيد أساس بيا�ت على  صيدملاابستخدام قواعد مراقبة 

فكرة أفضل عن  رض تكوينغل Walvis Ridgeيف  الرصدإلجراء مسح لتقييم األمساك يف جنوب شرق احمليط األطلسي 
 Fridtjof Nansenمت التخطيط الستطالع حبثي آخر للدكتور و . Alfonsinoو Orange roughyلـ  حيائيةألاالكتلة 

مملكة التابع للمع إقليم ما وراء البحار  االستطالعمتت مشاركة بيا�ت و . 2022خالل عام  املنظمة اتفاقيةمنطقة يف 
، مت تدريب 2019خالل عام و . 2020خالل عام للنظم اإليكولوجية البحرية الضعيفة منذجة تنبؤية مما أدى إىل  ،املتحدة

يف �ميبيا واجلنوب أفريقيا مع الرتكيز على تنفيذ  األمساك يف جنوب شرق احمليط األطلسيمنظمة مصايد مفتشي املوانئ من 
لتأثريات يف ما يتعلق ابمصايد قاع البحار  املنظمةتدير و . تفاقية التدابري اليت تتخذها دولة امليناءتدابري دولة امليناء وفًقا ال

قاعدة و قاع البحار"؛  القائمة يف "مناطق الصيدووعة من اآلليات؛ على النظم اإليكولوجية البحرية الضعيفة من خالل جمم
عمليات الصيد يف أعماق البحار والصيد الصيد القاعي وتقييم املناطق املغلقة أمام مجيع عمليات ؛ و التحركبشأن 

 .واملوافقة عليها االستكشايف

 احمليط اهلندي

 هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي
د األمساك مت تشكيلها مبوجب دستور يهي منظمة إقليمية إلدارة مصاأمساك التونة يف احمليط اهلندي  هيئة مصايد -48

نوًعا من التونة  16عضًوا وهي مسؤولة عن إدارة  30 اهليئة تضمو . 14مبوجب املادة  جهاز منشأمنظمة األغذية والزراعة ك
بلغ حجم صيد األنواع التجارية وقد صايد أمساك التونة يف العامل. احمليط اهلندي اثين أكرب م يف توجدو واألنواع الشبيهة هبا. 

 ختتلفو . 2020مليون طن يف عام  1.1، أكثر من الزعانف صفراءالوالتونة ، والتونة الواثبة، جلاحظاالتونة مسك الرئيسية: 
لتونة من حيث أن مصايد نية اباملعد األمساك يعن املنظمات اإلقليمية إلدارة مصا هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي

. األنواع اليت تعىن هبا اهليئةيف املائة من إمجايل املصيد من  60األمساك التجارية واحلرفية الصغرية (الساحلية) متثل أكثر من 
ع ويتم بذل جهد كبري يف العمل مع الدول الساحلية لتعزيز قدرهتا على مج اهليئةتطرح هذه امليزة حتد�ت أمام فعالية و 

 .واإلدارة الصونالبيا�ت وتنفيذ تدابري 

 صفراءلاالتونة  رصيدإعادة بناء ؛ و حاليا وضع نظام لتوزيع املصيد اهليئةالقضا� الرئيسية اليت تعاجلها وتشمل  -49
قضا� االمتثال والنظام اإليكولوجي واملصيد  بشأننشاطها  اهليئةتواصل و إدارة أجهزة جتميع األمساك.  زيزعالزعانف؛ وت

إدخال تقنيات حديثة إلدارة مصايد األمساك من خالل تطوير إجراءات اإلدارة وجلسات احلوار السنوي  وميثلالعرضي. 
 ، إحدى أولو�ت اهليئة.الفنية إلجراءات اإلدارة اللجنةبني العلوم واإلدارة اليت تيسرها 

 دنمنظمة تربية األحياء املائية ومصايد األمساك يف البحر األمحر وخليج ع

املشاورات اإلقليمية إلنشاء منظمة تربية األحياء املائية ومصايد األمساك يف البحر األمحر وخليج  فأنستتُ وف س -50
ة املسودة األولية التفاقيمبراجعة املشاورة  قوم. وست2022عدن واالتفاق عليها يف اململكة العربية السعودية يف أواخر عام 

 إنشاء هذه املنظمة اإلقليمية. وستقدم منظمة األغذية والزراعة الدعم الفين على النحو املطلوب.
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 اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك

أكتوبر/تشرين  27إىل  25من  لوسائل االفرتاضيةابُعقدت الدورة احلادية عشرة للهيئة اإلقليمية ملصايد األمساك  -51
رؤية اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك، عند مناقشة  املسائلأبمهية عدد من اهليئة ا. وأقّرت مشاركً  40، وحضرها 2021األول 

مصايد ودعمه لتغطية بيا�ت وحتديثه  علومات تربية األحياء املائيةالنظام اإلقليمي مل احلفاظ علىا يف ذلك احلاجة إىل مب
املكاربل مسك بشأن تقدير أرصدة ، RECOFI/X/2019/1أعربت اللجنة عن تقديرها لتنفيذ "التوصية و الطبيعية.  األمساك
أن الثغرات  أشارت إىل" على نطاق واسع، لكنها وإدارهتا يف منطقة اهليئة) Scomberomorus commerson( امللكي

بيئة البحرية املتبقية حالًيا تتعلق بتقدمي البيا�ت. كما أشارت اهليئة إىل أمهية استمرار التعاون مع املنظمة اإلقليمية حلماية ال
 .مبوجب مذكرة التفاهم احلالية االضطالع أبنشطة مشرتكة على وجه التحديدو 

األعضاء مبقدار  اشرتاكاتاإلجيايب والواعد للهيئة ووافقوا على ز�دة املتجدد  ابرتياح السياقوالحظ أعضاء اهليئة  -52
 ونطاقها يف اهليئة.االشرتاكات اختاذ قرار آخر بشأن نظام  ىل حنيإو مخسة أضعاف على أساس مؤقت 

 يف جنوب احمليط اهلندي األمساكاتفاق مصايد 
يغطي اتفاق مصايد األمساك يف جنوب احمليط اهلندي مجيع املوارد السمكية يف منطقته البحرية، ابستثناء أي أنواع  -53

سلطة مصايد األمساك يف الدول هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي واألنواع املستقرة اخلاضعة لكثيفة االرحتال تديرها 
 الساحلية.

إىل تطوير معرفتها مبوارد مصايد  التابعة لالتفاق، سعت اللجنة العلمية 2020 عام السياق الصحي املعقد يفرغم و  -54
 تألنواع املستهدفة الرئيسية. كما قامرصدة امليات تقييم ألعاألمساك يف املنطقة، مع الرتكيز بشكل خاص على إجراء 

على األنواع املستهدفة وغري املستهدفة (مبا يف ذلك البيئة بشكل عام)، وابلتوازي مع  القاعيةثري مصايد األمساك بتقييم أت
 .التقدم يف رسم خرائط النظم اإليكولوجية البحرية الضعيفة يف املنطقة

 تصنيفيف القطب اجلنويب (بشأن املوارد احلية البحرية  صونيف التعاون العاملي مع اتفاقية  اتقدمً ا وأحرز االتفاق أيضً  -55
هيئة مصايد (بشأن التخفيف من آاثر الطيور البحرية)، و  والنوءالقطرس التفاق بشأن حفظ طائري األمساك املسننة)، وا

ة اخلاصية عملالعينية يف مسامهات بتقدمي  (بناًء على خطاب نوا� مشرتك) وااللتزام العامليأمساك التونة يف احمليط اهلندي 
اإلقليمية احليوية اهليكلة ارية، مثل مزيد من العمل على اجلزيد من الدراسات وهناك امل. لواقعة خارج الوالية الوطنيةملناطق ااب

وإدارة  الصيدعمل حول التقييم املسبق السرتاتيجيات  قيتلحوإدارة النظم اإليكولوجية البحرية الضعيفة، ومن املقرر عقد 
يعزز اتفاق مصايد األمساك يف جنوب احمليط . ومن املرجح أيًضا أن 2023 آذار/مارسأمساك القرش يف املياه العميقة يف 

 ةالعمل على األمساك املسننة واملناطق احملمية وبر�مج املراقبات من خالل املزيد من األساس العلمي الختاذ القرار  اهلندي
 اخلاص هبا.

 البحر األبيض املتوسط والبحر األسود

 د أمساك البحر األبيض املتوسطاهليئة العامة ملصاي
املادة الرابعة عشرة  األجهزة املنشأة مبوجب، وهي إحدى املتوسط لعبت اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض -56

والتنمية واستخدامها املستدام، ملوارد البحرية احلية ا صونمان ض نظمة األغذية والزراعة، دورًا أساسًيا يف جهودمن دستور م
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وستة أطراف متعاونة غري متعاقدة يف البحر األبيض املتوسط  23 أطرافها املتعاقدة الـ دىلامة لرتبية األحياء املائية املستد
عقد عدد كبري من االجتماعات االفرتاضية والندوات عرب اإلنرتنت  اهليئة من 19-ومل متنع جائحة كوفيد والبحر األسود.

قرارًا ملزًما ومت إقرارها يف عام  21، متت صياغة الفرعي ا مع �جها اإلقليميشيً امتو العمل خالل العامني املاضيني.  حلقاتو 
من خالل  وصو�امت تنفيذ املشورة بشأن إدارة مصايد األمساك و . التابعة للهيئةأشرفت على تنفيذها جلنة االمتثال و  2021

العلمية وجمموعات العمل التابعة هلا بشأن تقييم العمل العلمي املكثف الذي قام به اخلرباء من خالل اللجنة االستشارية 
 ةاملائي تربية األحياءيف املائة من األنواع ذات األولوية. كما حظيت تنمية  55واملشورة اليت غطت  صادق عليهامل األرصدة

ارية العلمية. العمل والبعثات اليت نظمتها اللجنة االستش لقاتحابالهتمام الالزم من خالل العديد من االجتماعات الفنية و 
 ، إنشاء وحدات فنية إقليميةأمساك البحر األبيض املتوسطاملعتمد من قبل اهليئة العامة ملصايد  الفرعي وشهد النهج اإلقليمي

 .وشرق وغرب البحر األبيض املتوسط للبحر األسود فرعية

 ئاهلاداحمليط 
 هيئة التونة االستوائية يف البلدان األمريكية

عملها  هيئة التونة االستوائية يف البلدان األمريكية، واصلت 19-كوفيد  جائحة تفرضهايود املستمرة اليت القرغم  -57
، اعتمدت تدابري 2021يف عام و . لوسائل االفرتاضيةابالفرعية  أجهزهتابشكل طبيعي، وعقدت اجتماعاهتا واجتماعات 

 الصون، ابإلضافة إىل تدابري 2024-2022ورة الثالثية واإلدارة اخلاصة ابلتونة االستوائية يف شرق احمليط اهلادئ للد الصون
الزعانف وأمساك القرش يف احمليط اهلادئ، مع الرتكيز بشكل خاص على مسك القرش احلريري.  زرقاءالمساك التونة ألواإلدارة 

ئة التونة هيدولة امليناء، أنشأت خطة  ابلتدابري اليت تتخذها ما يتعلق يفو . اثنني يف جمالني اا حامسً حققت تقدمً ما ك
كانون /ينايرول من األ دخلت حيز النفاذ يفاليت بشأن املعايري الدنيا للتفتيش يف امليناء، االستوائية يف البلدان األمريكية 

على النحو  سيغطي شرق احمليط اهلادئإلكرتوين يف  رصد. وشرعت يف بر�مج عمل يهدف إىل إنشاء نظام 2022 الثاين
اليت يزيد حجمها عن احلد األدىن الذي يتم االتفاق عليه. وكخطوة أولية يف هذه العملية، عقدت مجيع السفن ا املقرتح حاليً 

يتعلق قرارين ملزمني،  تواعتمد الرصد اإللكرتوينعمل حول نظام  حلقيتني بعمل من  لقةحأول  2021يف عام  اهليئة
التعاون مع الكيا�ت  اهليئةل. كما واصلت العم قاتلحوالثاين بشأن اختصاصات  الرصد اإللكرتوينتعريفات نظام بأحدمها 

 .جمموعات العملواملشاركة يف األنشطة املشرتكة و  واملنظمات اإلقليمية األخرى، من خالل التوقيع على مذكرات التفاهم

 اهليئة الدولية لسمك اهللبوت يف احمليط اهلادئ
 والتسعنية التاسعتها سناآلن يف خلت دو  1923أتسست اهليئة الدولية لسمك اهللبوت يف احمليط اهلادئ يف عام  -58

تتمثل مهمة اهليئة الدولية لسمك و على اإلدارة املشرتكة ملورد حبري.  نصي يلدو  اقكانت االتفاقية أول اتفو . من العمل
ملستو�ت إىل ا وصوًال مسك اهللبوت [احمليط اهلادئ] يف مياه االتفاقية  أرصدة"... تطوير ما يلي يف يف احمليط اهلادئ اهللبوت

  22عند تلك املستو�ت ..." األرصدةعلى  واحلفاظاألمثل من مصايد األمساك  ابإلنتاجاليت ستسمح 

العلمية وإيصال املشورة العلمية املنبثقة  العملياتواصلت أمانة اهليئة إحراز تقدم يف تعزيز ، 2021وطوال عام  -59
تقييم إجراءات احلوكمة الداعمة للمنظمة، مبا يف إىل جانب األساسية كأمانة ختدم اهليئة. وقد استمر هذا  الوظائف عن

ذلك كيفية دمج مدخالت أصحاب املصلحة يف إطار صنع القرار لضمان النظر يف مجيع وجهات النظر بشكل مناسب 
                                                      

 من املادة الفرعية األوىل. 2اتفاقية اهليئة الدولية لسمك اهللبوت يف احمليط اهلادئ، املادة األوىل، الفقرة   22
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اخلاصة  لكرتونيةإلاصفحة اليتوفر سرد كامل للواثئق والعروض املقدمة إىل اهليئة يف آخر اجتماع هلا على و وبطريقة شفافة. 
 23.ابهليئة

 هيئة األمساك البحرية النهرية السرء يف مشال احمليط اهلادئ

، بعثة الشتاء 2022تكمل هيئة األمساك البحرية النهرية السرء يف مشال احمليط اهلادئ السنة الدولية للسلمون يف عام  -60
مخس وغطت  2022.24-2018للسلمون للفرتة  يف أعايل البحار يف عموم احمليط اهلادئ، املشروع الرئيسي للسنة الدولية

كيلومرت مربع من خالل مسح منتظم متكامل يني  مال 1.5من كندا وروسيا والوال�ت املتحدة أكثر من  للبحوثسفن 
 حبوثأول بعثة هذه . و 2022 نيسان/أبريلشباط إىل /فرباير يف البيئة الشتوية، منلدراسة توزيع السلمون يف احمليط اهلادئ، 

حول مسك السلمون يف احمليط اهلادئ جتمع بني هذا النطاق اجلغرايف الواسع يف أعايل البحار خالل موسم الشتاء  دولية
جمموعة متنوعة من األساليب والنهج مبا يف ذلك أخذ العينات بشباك اجلر والشباك اخليشومية وثالثة ، وبني األقل دراسة

الرصد الصويت املائي، ورصد التلوث الكلي واجلزئي، وما ، و ماو�ت املائيةاحمليطات والكي وحبوثالعوالق،  شباك أنواع من
لتعزيز جهود  الوراثي الرصيدتقنيات جديدة مثل الطائرات الشراعية واحلمض النووي البيئي وحتديد وُتستخدم . إىل ذلك
 لسنة الدولية للسلمونخرى لاأل ئجنتاالجنًبا إىل جنب مع  2022للبعثة الشتوية لعام  يةتقدمي النتائج األول. وسيتم البحث

بعنوان السلمون يف عامل سريع التغري: توليف السنة الدولية للسلمون وخريطة  للسنة الدولية للسلمون يف الندوة التجميعية
 .2022 أكتوبر/تشرين األول 6 إىل 4يف فانكوفر، كندا، من  2030الطريق حىت عام 

 هيئة مصايد مشال احمليط اهلادئ
على  الصونحتسينات يف كل من جماالت العلوم واالمتثال لضمان جراء إيئة مصايد مشال احمليط اهلادئ واصلت ه -61

بتوسيع األنشطة اهليئة  قامتو املدى الطويل واالستخدام املستدام ملوارد مصايد األمساك ومحاية النظم اإليكولوجية البحرية. 
. واجتاهها املستهدفة األرصدةبشأن حالة  ديةجمتقدمي مشورة و  جلميع األنواع ذات األولوية األرصدةتقييم  جلأن مالعلمية 

اهليئة أدوات الرصد عززت و احمليط اهلادئ.  لسمك السريس يفإجراء إداري  لورةبل لإلدارةوقد بدأت عملية تقييم اسرتاتيجية 
وأدوات للمسافنة  كثرأعالة فرة تدابري صون وإدا، و لرصد السفن اخلاصة هبا مبا يف ذلك تنفيذ نظام إقليمي واملراقبة واإلشراف

عرب اإلنرتنت. وقد بُذلت جهود كبرية لتطوير التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية يف حوض احمليط اهلادئ.  أكثر دقة
أول استعراض لألداء للوصول إىل فعالية تدابريها وأنشطتها وحتديد الثغرات يف هيئة مصايد مشال احمليط اهلادئ  شرتابو 

 اهليئة. اقيةتنفيذ اتف

 احمليط اهلادئ سلمونهيئة مصايد 
عن القيمة االجتماعية والثقافية لسمك السلمون يف احمليط اهلادئ ا أصدرت هيئة مصايد سلمون احمليط اهلادئ تقريرً  -62

يقدم التقرير و . استبدال األنواعن الناحية الثقافية مال ميكن  حيث أنهللسكان األصليني لكندا والوال�ت املتحدة األمريكية، 
 اهليئة.املشاركة املباشرة مع القبائل واألمم األوىل املمثلة يف  رؤى من

السلمون مع ارتفاع درجة حرارة مشال  بيئةتتغري و أيًضا تقريًرا عن املؤشرات البيئية يف تقييم السلمون. وأصدرت اهليئة  -63
 البحوث يف أعايل اهليئة وابملثل، ترعى احمليط اهلادئ، ويقدم التقرير توصيات بشأن اخلطوات التالية ملعاجلة هذا األمر.

                                                      
23  098am-meeting-annual-iphc-the-of-session-th98int/venues/details/https://www.iphc.  
24  /https://yearofthesalmon.org  

https://www.iphc.int/venues/details/98th-session-of-the-iphc-annual-meeting-am098
https://yearofthesalmon.org/
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 2021شهد عام . و وجهودها لفهم السلمون يف عامل متغري السنة الدولية للسلمون البحار يف مشال احمليط اهلادئ يف إطار
 السلمون "وسم"ويتم مصايد األمساك االنتقائية.  التمييز يف لتحسني تنفيذ نح هيئة مصايد سلمون احمليط اهلادئإطالق م

 ويتم تشغيل هذه .مةو سو يتم إطالق األمساك الربية غري املفيما الزعانف الدهنية  من خالل إزالة ملفارخا نمالذي يتم صيده 
متتلك الوال�ت القضائية املختلفة أيًضا و ليست مفهومة متاًما.  واألرصدةالتجمعات الربية  لكن آاثرها علىو ، احاليً  املصايد

 .سائل�مج إىل املساعدة يف حل هذه املالرب  اليت يقدمها نحاملهتدف و . لفارخاأمساك  سيمو قدرات متفاوتة لت

 أمساك جنوب احمليط اهلادئ مصايداملنظمة اإلقليمية إلدارة 

 24د أمساك جنوب احمليط اهلادئ عن بُعد يف الفرتة من ياملنظمة اإلقليمية إلدارة مصا هليئةالعاشر ُعقد االجتماع  -64
أطراف متعاونة عضًوا، وثالثة ا بلدً  15مشارًكا (من  225ر من . وحضر االجتماع أكث2022 كانون الثاين/يناير 28إىل 

خرباء  ابإلضافة إىل ،، واثنتني من الدول املراقبة، وست منظمات حكومية دولية، ومثاين منظمات غري حكوميةغري متعاقدة
ينية، وبذلك أصبح الص مقاطعة اتيوانو للمراقبني من مجهورية كور� ثنني امدعوين). ووافقت اهليئة على اعتماد بر�جمني 

مثانية مناذج من آليات احلوار اجلماعي واعتمدت  اهليئةلت عدّ و العدد اإلمجايل لألعضاء الذين اعتمدوا برامج املراقبني مخسة. 
. وكان من املمكن اختاذ مجيع قرارات عام 23إىل لتدابري الصون واإلدارة آلية جديدة واحدة جديدة مما رفع العدد اإلمجايل 

املنظمة اإلقليمية يئة هتواصل و للتصويت. رات تدابري الصون واإلدارة ريًبا بتوافق اآلراء مع طرح قرار واحد من قراتق 2022
جددت ترتيبات تعاو�ا مع جلنة حفظ املوارد قد و  ،جنوب احمليط اهلادئ التعاون على نطاق واسعأمساك د يإلدارة مصا

أمساك ة جلنوب احمليط اهلادئ، ووافقت على مشاركة املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد الدائم واهليئةأنتاركتيكا  البحرية احلية يف
الذي التابع ملنظمة األغذية والزراعة  �ج النظام اإليكولوجي مصايد أعماق البحار يف إطار يف مشروع جنوب احمليط اهلادئ

جنوب احمليط اهلادئ إىل اجلهود الدولية  أمساكد يصاميوله مرفق البيئة العاملية. كما انضمت املنظمة اإلقليمية إلدارة م
الشبكة الدولية للرصد واملراقبة من خالل االنضمام إىل عضوية  دون إبالغ ودون تنظيم القانوينملكافحة الصيد غري 

 واإلشراف.

 ووسط احمليط اهلادئ غربهيئة مصايد األمساك يف 

بشكل فعال أرصدة التونة يف غرب ووسط احمليط اهلادئ ادئ تدير هيئة مصايد األمساك يف غرب ووسط احمليط اهل -65
وتتمثل وهي املنطقة الوحيدة اليت ال تتعرض فيها مجيع أرصدة التونة األربعة للصيد اجلائر أو تعاين من الصيد اجلائر.  -

 2022م واإلدارة يف عام سيتم االتفاق على حوار بني العلو و . الصيد وتنفيذهااعتماد اسرتاتيجيات  يف أولو�ت اهليئة إحدى
 وتعزيز استخدام مواد يف أدوات جتميع األمساكالشبكية  الفخاخمت إحراز تقدم يف حظر استخدام وقد لتسهيل هذا العمل. 
ما بني الدورات بشأن استخدام تقنيات التقارير اإللكرتونية  يتقدم العمل يفو القابلة للتحلل احليوي.  أدوات جتميع األمساك

تواصل و . ومراقبتها عمليات إعادة الشحناإللكرتونية لتعزيز مجع البيا�ت املستقلة والتحقق منها وحتسني تنظيم واملراقبة 
االمتثال التابعة  رصدخطة على حتسينات  دخالإلجيري حالًيا إحراز تقدم و اللجنة نشاطها يف قضا� املصيد العرضي. 

أول منظمة إقليمية إلدارة  اهليئة كانتو خاطر ونقاط تدقيق. تقييم قائم على امللل، مبا يف ذلك من خالل تطوير إطار للهيئة
 2019يف عام ا قرارً و ، 2018على منت سفن الصيد يف عام  للطواقمد األمساك تتبىن قرارًا غري ملزم بشأن معايري العمل يمصا

املناطق الواقعة  ن مشروعوكالة شريكة نشطة يف املرحلة األوىل م اهليئة كانتهليئة. و بشأن تغري املناخ من حيث صلته اب
 .وتتوقع املسامهة يف املرحلة الثانية من املشروع، مرفق البيئة العاملية ومنظمة األغذية والزراعةاملشرتك بني  خارج الوالية الوطنية
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 ا وعرب احمليطاتعامليً 

 25نتاركتيكاأ جلنة حفظ املوارد البحرية احلية يف
ا وتنطبق ا متعاقدً طرفً  36أنتاركتيكا. وتضم ا ال يتجزأ من نظام معاهدة جزءً  اتيكتعترب جلنة حفظ املوارد احلية يف أنتارك -66

على مجيع املوارد البحرية احلية داخل منطقة االتفاقية. ويتمثل اهلدف منها يف الصون، حيث يشمل الصون االستخدام 
 الرشيد.

معايري ، )1982ا (أبريل/نيسان عامً  40ذ إنشائها قبل من نتاركتيكاأ رد البحرية احلية يفوضعت جلنة حفظ املوا دقو  -67
 مبا يف ذلك االستخدام الرشيد للموارد البحرية احلية. ومتثلت بعض اإلجنازات الرئيسية يف للصون على املدى الطويلعاملية 
احلد و واألمساك املسننة؛  ومسك الثلج: تنفيذ اإلدارة الوقائية القائمة على النظام اإليكولوجي ملصايد أمساك الكريل ما يلي

منطقة االتفاقية والقضاء عليه بشكل فعال وتنفيذ خطة توثيق فعالة  يف من الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم
الطيور البحرية من خالل تدابري التخفيف والتغيريات يف ممارسات  نفوقاحلد بشكل كبري من و ألمساك املسننة؛ اللغاية ملصيد 

إنشاء أكرب منطقة حممية حبرية يف أعايل البحار يف العامل، و ومحايتها؛  الضعيفةديد النظم اإليكولوجية البحرية حتو الصيد؛ 
بنشاط على تطوير  اللجنةتعمل و مبا يف ذلك آاثر تغري املناخ.  اإليكولوجيالنظام  ورصد؛ البحرية احملمية منطقة حبر روس

إلعادة أتكيد  26إعال�ً  اللجنة يف اجتماعها األربعني، ، اعتمدت 2021 ولتشرين األ/مجيع هذه اجملاالت، ويف أكتوبر
 .التزامها بتحقيق هدف االتفاقية

 زرقاء الزعانفال التونة لصوناهليئة الدولية 

إجراء إدارة اهليئة  تبنتوقد زرقاء الزعانف. اللتونة ل العامليالرصيد  زرقاء الزعانفالالتونة  نو تدير اهليئة الدولية لص -68
زرقاء الزعانف الالتونة من  إمجايل كمية الصيد املسموح هبالتوجيه وضع  2011) يف عام الصيدسرتاتيجية اقائًما على العلم (

على هذا  أشرف إجراء اإلدارةو . 2020 عام إىل 2012عام  مدهتا ثالث سنوات، لسنوات الصيد من على فرتات، اعامليً 
يف املائة يف عام  20إىل ما يقرب من  2010األصلية يف عام  حيائيةاأللكتلة يف املائة من ا 5من حوايل  الرصيدإعادة بناء 

، مع مدخالت بيا�ت جديدة يف اهليئة إجراء إدارة جديد تبنتو . للهيئة، والذي كان هدف إعادة البناء املؤقت 2020
مرة أخرى  إجراء اإلدارة غيليتم تشو فصاعًدا.  2021من عام إمجايل كمية الصيد املسموح هبا  لتوجيه إعداد 2020عام 

 ت اهليئةأكملو . 2026-2024 للفرتة كتلة احلصة النسبيةإبمجايل كمية الصيد املسموح هبا لللتوصية  2022خالل عام 
 2022وسينظر يف التوصيات الصادرة عن ذلك االستعراض خالل عامي  2022عام  طلعماستعراض األداء الثالث يف 

تطوير نظام التوثيق اإللكرتوين الستبدال النظام الورقي احلايل وبشأن  بشأنبني الدورات ما  يتقدم العمل يفو . 2023و
 الرصد. كما جيري العمل على جمموعة متنوعة من مشاريع لدى أعضاء اهليئةالتقارير اإللكرتونية األخرى آليات رفع 

 وث.والبح

 اهليئة الدولية لشؤون صيد احليتان

                                                      
من الوثيقة  2-15اك (الفقرة مصايد األمس إلدارةهي منظمة صون تتمتع ببضع مسات املنظمة اإلقليمية  اأنتاركتيكجلنة حفظ املوارد البحرية احلية يف   25

CCAMLR-XXI(. 
26  https://www.ccamlr.org/en/system/files/declaration.pdf  

https://www.ccamlr.org/en/system/files/declaration.pdf
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، الذي يعاين من الصيد املفرطاحليتان  رصيدمع الرتكيز على استعادة صيد احليتان  أتسست اهليئة الدولية لشؤون -69
اليوم التهديدات من العديد من اهليئة  تعاجلو يف ضوء السياق العاملي املتغري ابستمرار.  اهليئة ومنذ ذلك احلني تطورت

، الصيدنظمة ى التشدد يف أأدوقد اين والتصنيع. األنشطة البشرية املختلفة، مما يعكس اآلاثر البيئية الواسعة للنمو السك
. مجيعهاليس لكن احليتان، و صون بعض يف  قيق جناحاتحتمبا يف ذلك الوقف االختياري للصيد التجاري للحيتان، إىل 

صيد احليتان من أجل كسب العيش لدى السكان يف ما يتعلق ب لعب دور اهليئة الدولية لشؤون صيد احليتانتواصل و 
 مستدام ألربعة جمتمعات من السكان األصليني. صيدمن خالل ضمان  األصليني

كما يتضح من االنقراض األخري   احليتانجديدة الخنفاض عدد  وتواجه اهليئة الدولية لشؤون صيد احليتان أسباابً  -70
وقيادة معرتف تتم معاجلة هذه التحد�ت من خالل برامج علمية و (الفاكويتا).  ونوع آخر مهدد ابالنقراض(بيجي) لنوع 

الضوضاء و ؛ والصيد غري املقصود، مبا يف ذلك: الصيد العرضي والتشابك يف معدات الصيد النشط للهيئةهبا عاملًيا اتبعة 
ويعترب عمل وأتثريات تغري املناخ.  ؛مشاهدة احليتانأنشطة طفرة يف و واحلطام البحري وملواثت املوائل األخرى؛  املياه،حتت 
تعكس البلدان األعضاء الثمانية والثمانني وجمموعة كبرية و ، مع جمموعة واسعة من الشراكات. اوتعاونيً  مًال وشا اعامليً اهليئة 

 ا.، واحلفاظ عليها وإدارهتابحليتانمن املراقبني واملسامهني جمموعة واسعة من اهتمام أصحاب املصلحة 

 القارات

 سطى والقوقازهيئة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الو 
، مل يتم تنفيذ بر�مج عمل هيئة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى 19-جائحة كوفيدإىل ا نظرً  -71

السابعة، املنعقدة  رهتايف دو  اهليئةت رّ قأو ابستثناء نشر العديد من األدلة والتقارير الفنية. ، 2021و 2019 يوالقوقاز بني عام
التالية: التخطيط  املواضيعيتضمن  2023-2021بر�مج عمل للفرتة ، 2021تشرين األول /أكتوبر 13إىل  11 الفرتة من يف

تقييم و ؛ الرتبيةتنمية مصايد األمساك القائمة على و  ؛وإدارة وتنمية املوارد املائية الداخلية ي؛القائم على النظام اإليكولوج
الفهرسة اجلينية للموارد اجلينية املائية من آسيا الوسطى والقوقاز؛ و ختارة؛ الداخلي يف املسطحات املائية الكبرية امل الرصيد

هيئة مصايد  إقليمي عن دور املرأة يف مصايد األمساك/تربية األحياء املائية يف الدول األعضاء يف وتوليفمسك احلفش؛  تربيةو 
 األمساك وتربية األحياء املائية يف آسيا الوسطى والقوقاز.

 د أمساك حبرية فكتور�منظمة مصاي

انعقدت الدورة العادية الثالثة جمللس الوزراء القطاعي ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية، وهو اجلهاز الرائسي  -72
 ا.حبرية فكتور� املنسقة إقليميً  ألجل النيل فرخإنقاذ عملية وافقت على ملنظمة مصايد أمساك حبرية فكتور�، و 

لتنسيق سياسات  E€OFISHمن االحتاد األورويب يف إطار بر�مج  متويًال اك حبرية فكتور� وتلقت منظمة مصايد أمس -73
إطاري ، وإجراء مسح التابعة للمنظمة دعم املشروع حتديث خطة إدارة مصايد األمساكو مصايد األمساك واألطر القانونية. 

يدعم املشروع أيًضا بناء و  والتنظيمي للمنظمة.إقليمي، وتسهيل االستشارات إلجراء حتليل اإلطار القانوين واملؤسسي 
ا وحتديد املوارد القدرات يف عمليات الرصد واملراقبة واإلشراف يف حبرية فيكتور� من خالل تطوير �ج منسقة إقليميً 

 .واحتياجات القدرات البشرية

مبيزانية إمجالية قدرها قيا، مجاعة دول شرق أفريالحتاد األورويب و املشرتك بني ا" True Fish"ومت إطالق مشروع  -74
دول شرق إفريقيا يف أروشا (تنزانيا) للمسامهة  مجاعةمليون يورو من صندوق التنمية األورويب احلادي عشر، يف أمانة  10.15
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، ر�منظمة مصايد أمساك حبرية فكتو  يتم تنفيذ املشروع بشكل مشرتك من قبل أمانةو يف املنطقة.  تربية األحياء املائيةيف تنمية 
دعمت و يف ثالثة جماالت نتائج خمتلفة.  Landell Mills مؤسسةمنظمة األغذية والزراعة و و املركز العاملي لألمساك، و 

جراءات التشغيل املعيارية وتطوير خطة مليات االستعراض إلع أعمال املصايد املسؤولة يف مشروع حبرية فيكتور�سالسل 
 . نية للتعاون الدويلبتمويل من الوكالة األملا ،النيل فرخإدارة مصايد 

 شبكة أما�ت أجهزة مصايد األمساك اإلقليمية

 الشبكة

 27أما�ت أجهزة مصايد األمساك اإلقليميةمنظمة األغذية والزراعة بتعزيز التعاون اإلقليمي من خالل شبكة تلتزم  -75
االهتمام املشرتك، وتسهيل التنسيق اليت توفر منتدى لتعزيز التشاور واحلوار اإلقليمي، ومعاجلة القضا� ذات األولوية ذات 

على اتصاالت منتظمة  الشبكة حتافظو . ملصايد األمساكوتبادل اخلربات والدروس املستفادة من قبل األجهزة اإلقليمية 
ومواصلة تطوير سلسلة املنشورات، وإاتحة البيا�ت واملعلومات  28جملة رداصوشركائها، مبا يف ذلك من خالل إ أعضائها مع

مصايد  على 19-جائحة كوفيد ، مبا يف ذلك نشر تقييم عاملي لتأثريابألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساكصلة املتعلقة ذات ال
مراجعة للشبكة كما أجرت األمانة العامة   29.األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساكاألمساك وتربية األحياء املائية من منظور 

  30.صحيفة وقائع 44ة ملصايد األمساك من خالل حتديث شاملة لقاعدة بيا�ت األجهزة اإلقليمي

 التعاون والتنسيق بني األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك

ز�دة التعاون الدويل من أجل إدارة مصايد يف ما خيص كرب إمكانية أباألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك تتمتع  -76
عوة إىل حتسني التعاون وتبادل املعلومات بني املنظمات اإلقليمية . ومع ذلك، على الرغم من سنوات من الدوصو�ااألمساك 

 .ناك حتد�ت قائمةد األمساك، ال تزال هيإلدارة مصا

املنظمات اإلقليمية  ؤديهتالدور الرئيسي الذي التأكيد على الدورة الرابعة والثالثون للجنة مصايد األمساك أعادت د قو  -77
القانوين دون إبالغ ودون يف مكافحة الصيد غري  ملصايد األمساكاإلقليمية  ريةواألجهزة االستشاد األمساك يإلدارة مصا

إىل ز�دة  منظمة األغذية والزراعةالتعاون، ودعت  وطيدت، وشجعت املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك على تنظيم
د األمساك ياملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايف دعم لدور الشبكة ، وأكدت تقديرها ملصايد األمساكدعمها لألجهزة اإلقليمية 

مشاورات إقليمية بشأن وضع إطار  قدع. ونتيجة لذلك، جيري واألجهزة االستشارية اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك
 .للتنسيق اإلقليمي بني األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك من أجل احمليط اهلندي ووسط شرق احمليط األطلسي

  القطاعاتالتعاون عرب

، فإن صون التنوع البيولوجي واستخدامه املستدامالتقدم احلايل على املستوى اإلقليمي أنه من أجل حتقيق أظهر  -78
إن احلاجة إىل التعاون بني املنظمات اإلقليمية و . ضرور�ً  اأمرً يعترب التعاون اإلقليمي عرب املؤسسات من خالل اجلهود املنسقة 

ملنظمات اليت تتعامل مع إدارة األنشطة البشرية يف القطاعات األخرى، مثل منظمات البحار د األمساك وايإلدارة مصا

                                                      
27  rsnhttps://www.fao.org/fishery/en/  
28  https://www.fao.org/fishery/en/rsn/newsletter 
29  281600https://www.fao.org/fishery/en/publications/  
30  https://www.fao.org/fishery/en/organization/search  
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 وشبكة أما�ت أجهزة مصايد األمساك اإلقليميةتشرتك منظمة األغذية والزراعة و بسرعة. ا ا متناميً جديدً  ااجتاهً  متثلاإلقليمية، 
صايد األمساك يف واألجهزة اإلقليمية ملمات البحرية اإلقليمية يف تنفيذ احلوار العاملي ملبادرة احمليطات املستدامة مع املنظ

 مبادرة احمليطات املستدامة عقد االجتماع الثالث حلواراتسيُ و شراكة مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبر�مج األمم املتحدة للبيئة. 
 .تستضيفه حكومة مجهورية كور�سو  2022 تشرين األول/أكتوبر يف

 يف املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية االستدامةشراكة من أجل  احمليطات املشرتكة:

أربعة مشاريع بتمويل من مرفق البيئة العاملية ملعاجلة  يضمبر�ًجما كبريًا ، 2014تقود منظمة األغذية والزراعة، منذ عام  -79
ابسم بر�مج احمليطات  ويُعرف، طنيةاملناطق الواقعة خارج الوالية الو التنوع البيولوجي يف  وصونمصايد األمساك مسألة 

، مبا يف ذلك مجيع املنظمات ملشاركني فيهااجملموعة الكبرية من الشركاء يف السمات الفريدة للرب�مج  وتتمثل إحدىاملشرتكة. 
دة األخرى، ، ووكاالت األمم املتحابملناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية تهاوالي تعلقتاليت  د األمساكياإلقليمية إلدارة مصا

الرب�مج اعترب و واملنظمات احلكومية الدولية، ومنظمات اجملتمع املدين، ومبادرات القطاع اخلاص، واألوساط األكادميية. 
متت املوافقة على هذا االقرتاح، و العاملية الشراكة إىل تقدمي اقرتاح ملرحلة اثنية.  ا يف التقييم النهائي له، ودعا مرفق البيئة�جحً 

 .2022 متوز/اجلديدة يف يوليو السنوات اخلمساملرحلة وبدأت 

الرب�مج على توحيد العمل الذي مت تنفيذه حىت اآلن، مبا يف ذلك التغيري التحويلي يف إدارة مصايد وسيعمل  -80
واالمتثال  املراقبة، وإجراءات كاألمساك، وخاصة التونة، من خالل تنفيذ أكثر وضوًحا لنهج النظام اإليكولوجي ملصايد األمسا

يف  ملصايد األمساكالنظام اإليكولوجي �ج دعم قوي لتنفيذ و واإلدارة يف مجيع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك؛ 
د األمساك يف أعماق البحار، مع توفري محاية مكانية أفضل للنظم اإليكولوجية املعرضة ياملنظمات اإلقليمية إلدارة مصا

، مبا يف ذلك إبجراءات صون التنوع البيولوجي يف املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية املرتقبةاجلديدة املرحلة  رّ قللخطر. وت
، ابإلضافة إىل بناء القدرات بشأن األحكام يف املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنيةالتعاون عرب القطاعات  وطيدتمشروع 

 .اسوغعدد القطاعات لإلدارة يف حبر سار ضح �ًجا متاملستقبلية لالتفاقية. كما مت تضمني مشروع يو 

على فوائد الشراكة املتنوعة اليت جتمع املبادرات ذات املنظورات واألدوار  ارئيسيً  مثاًال ويعترب بر�مج احمليطات املشرتكة  -81
 .املشرتك والصونإلدارة اواملزا� النسبية املختلفة، وكلها تتضافر لتحقيق هدف 

 الالئق والعمل راالبح يفالسالمة  -ا رابعً 

من خالل مشروع ممول من املفوضية األوروبية، دور ، 2022-2021درست منظمة األغذية والزراعة، يف الفرتة  -82
األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك يف تعزيز السالمة والعمل الالئق يف مصايد 

، متثل مصايد األمساك ملصايد األمساك اإقليميً  اجهازً أما�ت سبع وثالثني  املسح يفشاركت و ا. األمساك يف إطار وال�هت
 .الداخلية والبحرية الصغرية احلجم والصناعية يف مجيع أحناء العامل

ملائة من األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك. يف ا 52 ىلإر هي أولوية ابلنسبة ان السالمة يف البحوأظهر البحث أ -83
األجهزة اإلقليمية يف املائة من  38عالوة على ذلك، اعترب و لكنها ليست أولوية. و  أن السالمة مهمة منها يف املائة 35يعترب و 

ظروف العمل الالئق مهمة، ولكنها ليست أولوية وتُعترب أولوية.  اليت مشلها االستطالع ظروف العمل الالئق ملصايد األمساك
 .األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساكن يف املائة م 30ملا يقرب من 
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األساس القانوين الرئيسي لواليتها للعمل على السالمة لألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك  وتوفر النصوص األساسية -84
األجهزة اإلقليمية وطلبات األعضاء بشكل كبري يف تدابري  اهليئةتساهم اجتماعات و والعمل الالئق يف مصايد األمساك. 

ما يتعلق بسالمة املراقبني، هي نقطة الدخول  غالًبا ما تكون تدابري اإلدارة، ال سيما يفو األمساك يف هذا الصدد.  ملصايد
سالمة بالتزامات األعضاء  ديؤ تو د األمساك بشأن معايري السالمة والعمل الالئق. يلعمل املنظمات اإلقليمية إلدارة مصا

 .الصيد مبوجب الصكوك الدولية دورًا أيًضا

يف  35يف مصايد األمساك من خالل التدريبات واألدلة (وتدعم أما�ت األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك السالمة  -85
اإلقليمية إلدارة  األجهزةأشارت معظم أما�ت و يف املائة).  24يف املائة)، والتوصيات والتدابري ( 31( التوعيةاملائة)، ومواد 

ة إلدارة مصايد األمساك إىل أن ظروف العمل الالئق يف مصايد األمساك مل يتم تناوهلا مصايد األمساك/املنظمات اإلقليمي
. ومع ذلك، فإن بعض األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك تعطي األولوية لظروف العمل اجلهازأ�ا ال تدخل ضمن والية  أو

قليمية ملصايد األمساك العمل الالئق والسالمة ، دعمت العديد من األجهزة اإل2018منذ عام و يف مصايد األمساك.  الالئق
منظمة األغذية والزراعة ابلتعاون مع املنظمة البحرية  قدهتاعيف مصايد األمساك من خالل الندوات الفنية اإلقليمية اليت 

والعمل  الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيمة ألمسهدفت هذه الندوات إىل معاجلة و الدولية ومنظمة العمل الدولية. 
 .الالئق والسالمة يف مصايد األمساك

قيود لاتعيق و اإلقليمية ملصايد األمساك.  األجهزةابلصكوك الدولية لسالمة الصيد حمدودة بني أما�ت وتعترب املعرفة  -86
تدرك العديد من أما�ت و واملالية والبشرية داخل األما�ت اهتمامها ابلسالمة والعمل الالئق.  لفنيةاالقدرات املفروضة على 

أن وضع خطة عمل سيكون مفيًدا إلدماج السالمة والعمل الالئق بشكل أفضل يف إدارة  جهزة اإلقليمية ملصايد األمساكاأل
تدعم منظمة األغذية والزراعة بعض األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك يف عمليات ختطيط و أساطيل الصيد يف إطار وال�هتا. 

 .عملها

نتائج البحوث كوثيقة معلومات أساسية للدورة. وميكن  منتضيلزراعة منظمة األغذية واعميم صادر عن تويتوفر  -87
ر واحلماية االجتماعية والعمل الالئق يف اعلى مزيد من املعلومات حول عمل املنظمة بشأن السالمة يف البح الطالعا

 .COFI/2022/INF/8مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف وثيقة املعلومات 
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