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 يف قطاع مصايد األمساكواحلماية االجتماعية والعمل الالئق السالمة يف البحر 
 وتربية األحياء املائية

 
 

 وجزامل
 

لتنفيذ مدونة  ادعمً  ؤخرًامعن األنشطة اليت قامت هبا منظمة األغذية والزراعة (املنظمة)  االوثيقة موجزً تتضمن هذه 
يف واحلماية االجتماعية والعمل الالئق السلوك بشأن الصيد الرشيد (مدونة السلوك) يف ما يتصل ابلسالمة يف البحر 

 .وتربية األحياء املائية قطاع مصايد األمساك

 :توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىلميكن 
 Raymon van Anrooyالسيد 

 مصايد األمساك مسؤول أول عن
  التكنولوجيا والعمليات رئيس فريق

 Raymon.VanAnrooy@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
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 مقدمة -ًال أوّ 

التطورات يف العمليــات العــامليــة ( COFI/2022/9تعلق بوثيقــة العمــل توثيقــة معلومــات إضــــــــــــــــافيــة هــذه التوفر  -1
) حول موضــوع الســالمة يف البحر واحلماية االجتماعية والعمل واإلقليمية ذات الصــلة مبصــايد األمساك وتربية األحياء املائية

 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.قطاع الالئق يف 

أعضاء  أعرب، 1بشأن استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 2021إعالن جلنة مصايد األمساك لعام  ويف -2
قيق ظروف عمل آمنة وصـــحية ومنصـــفة جلميع العاملني يف القطاع، وندعم اجلهود الرامية إىل حت على نشـــّجع" ا يليعمّ ملنظمة ا

وتيسري الوصول إىل برامج احلماية االجتماعية للصيادين وملنتجي تربية األحياء املائية احلؤول دون العمل القسري ووضع حّد له، 
وجمتمعاهتم، ودعم التدابري الرامية إىل حتســني الســالمة يف البحار، والعمل على تعزيز مســتو�ت املعيشــة للجميع يف هذا القطاع، 

 ".ظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدوليةابلتعاون مع املنظمات الدولية األخرى املعنية، مبا فيها من

يف قطاع وفيات اللت املنظمة تقديرها العاملي لعدد ويظل الصـــــــــــــيد التجاري أحد أكثر املهن خطورة يف العامل. وقد عدّ  -3
 اخلريي صـــــــــــندوق بيو االئتماين يف الســـــــــــنة. بيد أّن تقريرًا جديًدا أعده وفاة حالة 32 000إىل  2019عام يف مصـــــــــــايد األمساك 

)PEW Charitable Trust ( ومؤســــســــةLloyds Register  املنظمة البحرية الدولية ومؤســــســــة الســــالمة يف صــــيد األمساك و
)FISH Safety Foundation ،يُظهر أّن عدد الوفيات يف وأســـهم فيه العديد من أعضـــاء املنظمة، ) ومنظمة األغذية والزراعة

ومن األسباب الكامنة وراء هذه اخلسارة الكبرية  2وفاة يف السنة. حالة 100 000قطاع صيد األمساك قد يكون أكرب بكثري من 
وتقع يف األرواح غياب إطار تشـــريعي شـــامل للســـالمة وُ�ج منســـقة ترمي إىل تعزيز الســـالمة يف البحر يف قطاع صـــيد األمساك. 

وتكون  . وال يتلقى هؤالء الصــيادون يف العادة تدريًبا على الســالمةالنطاقمعظم احلوادث والوفيات يف مصــايد األمساك الصــغرية 
يعّد  الســـــفن اليت يعملون على متنها غري آمنة وختلو من معدات الســـــالمة. كما أّن الصـــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

ا ســــبًبا رئيســــًيا ل الصــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم مع أســــباب تفاعل مصــــايد األمساك. ويقطاع وقوع الوفيات يف أيضــــً
 قطاعيف الوفيات حاالت  انتشارمما يزيد من أخرى تفاقم املخاطر، على غرار الصيد اجلائر وتغري املناخ والنزاعات احمللية والفقر، 

  األمساك. صيد

 لسالمة يف البحر يف قطاع مصايد األمساكاب املتعلقةأنشطة املنظمة  -ًيااثن

برامج ومواد لبناء القدرات بشـــــأن الســـــالمة يف البحر تســـــتهدف صـــــغار  2022-2021أعّدت املنظمة يف الفرتة  -4
البحر الكارييب والشــــــرق األدىن  يقليمإبصــــــورة مشــــــرتكة مع النظراء من احلكومات يف هذه األنشــــــطة  تالصــــــيادين. ونفذ

والســلطات  األجهزة اإلقليمية ملصــايد األمساكخمتلف مثل مؤســســة الســالمة يف صــيد األمساك و ومع الشــركاء ، ومشال أفريقيا
 املعنية ابلسالمة البحرية.الوطنية 

                                                      
بشأن استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية على املوقع التايل:  2021لعام ميكن االطالع على إعالن جلنة مصايد األمساك  1
/https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb3767ar 
 نتائج البحث العلمي قيد االستعراض. 2

https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb3767ar/
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ما يربو  2021-2019درّبت يف الفرتة قد  3وكانت األنشــــــطة اليت نفذهتا املنظمة على نطاق إقليم البحر الكارييب -5
االتصــــــــاالت ابلرتكيز على أجهزة املعلومات وتكنولوجيا االتصــــــــاالت املعلومات و كنولوجيا تصــــــــياًدا يف جمال  1 250على 

النظام العاملي و  اجدً  يةعال داتتردذو راديو جهاز وهي:  ،يف البحرصــــغار الصــــيادين الثالثة األســــاســــية من أجل ســــالمة 
على صـــــــــــــــيادي ا جدً  يةعالال داترتدالذات راديو ال ةجهز من أ 1 200واقع واهلواتف اخللوية. وقد وزعت املنظمة لتحديد امل

احلؤول دون وقوع من أجل ، ســتغاثةاالاألمساك يف مجيع أحناء اإلقليم بغية حتســني قدرة الصــيادين على التواصــل يف أوقات 
 توســـــيعنظم لشـــــّىت البناء إىل املنظمة عمدت حوادث يف البحر، وتعزيز اإلنذار املبكر بشـــــأن العواصـــــف واألعاصـــــري. كما 

 ضــــمن جمال الرؤية. ويف إقليمجًدا حيث إ�ا تعمل فقط  يةعالال اتددذات الرت راديو الالرتدد بغية ز�دة مدى أجهزة  نطاق
صـــياد على أســـاســـيات الســـالمة يف البحر، مبا يف ذلك تدريب  1 900البحر الكارييب، قامت املنظمة بتدريب ما يزيد عن 

 .2022-2021صياًدا على إصالح احملركات وصيانتها يف الفرتة  56

اســتهدفت  ،2021بشــأن الســالمة يف البحر لصــاحل صــغار الصــيادين عام  نيمدربللوأجرت املنظمة دورة تدريبية  -6
بلـًدا يف إقليم  14اســـــــــــــــتهـدفـت مـدربني من  2022مـدربني من الـدول اجلزريـة يف احمليط اهلـادئ، ودورة تـدريبيـة أخرى عـام 

المة العامة والســـالمة الشـــخصـــية الســـتشـــمل و  فتكيقابلة للاحلزمة التدريبية املســـتخدمة وإن الشـــرق األدىن ومشال أفريقيا. 
يف البحر واإلســــــعافات األولية الطارئة وإدارة خماطر الســــــالمة على قيد احلياة والبقاء  ةيتصــــــاالت الراديو االالســــــفن و  زانتوا

 حزمة الدورة التدريبية مؤسسة السالمة يف صيد األمساك. عدتوقد أَ . ة للتدريبساسياملبادئ األالبحرية و املالحة وقواعد 

الســـــــــــالمة يف إقليم البحر يف جمال  دربنيامللصـــــــــــاحل لتحديث املعلومات وأجريت دورة تدريبية افرتاضـــــــــــية إقليمية  -7
وتشـــــــاطر آخر  يف البحر الســـــــالمة على دربنياملمعارف ديث حت من أجلمتدراًب  60شـــــــارك فيها  ،2022الكارييب يف عام 

كما .  4يةواد التدريباملصــــــيد األمساك واالتفاقات الدولية املتعلقة ابلســــــالمة يف البحر و يف قطاع ســــــالمة الاملعلومات بشــــــأن 
اســتهدفت أصــحاب أســاســيات الســالمة تدريب صــغار الصــيادين على بشــأن ندوة إلكرتونية يف شــكل  إرشــادات قدمت

 .2021املصلحة يف البحر األبيض املتوسط والشرق األدىن يف عام 

لغة  ةعشــر  ســت 5دليل املنظمة بشــأن الســالمة يف البحر لصــاحل صــغار الصــيادينهبا  نشــر بلغ عدد اللغات اليتو  -8
 ماال�مل وأور� تاولغوهي: العربية والبنغالية والصــــينية واإلنكليزية والفرنســــية والغوجاراتية واإلندونيســــية (ابهاســــا)  ،اآلنحىت 

يف املائة من سكان  70الية واإلسبانية والتاميلية والتيلوغوية والرتكية. ويتكلم ما يزيد عن ه(أود�) والربتغالية والروسية والسين
جمال ر يضـــم إرشـــادات مبســـطة وواضـــحة بشـــأن الســـالمة يف ويتاح هلم الوصـــول اجملاين إىل دليل مصـــوّ  ،غاتالعامل تلك الل

 .(BOBP-IGO)منظمة حكومية دولية  - الدليل ابلتعاون مع بر�مج خليج البنغالأعد صيد األمساك. وقد 
  

                                                      
كارييب" جرى دعم األنشطة املنفذة يف إقليم البحر الكارييب من قبل مشروع "التكيف مع تغري املناخ ابلنسبة إىل مصايد األمساك يف شرق البحر ال 3

(CC4Fish)  قطاع مصايد األمساك  مرفق البيئة العاملية ومشروع "دعم أعضاء منظمة األغذية والزراعة يف تنفيذ تدابري التكيف مع تغري املناخ يفالذي ميوله
 وتربية األحياء املائية" الذي متوله احلكومة النروجيية.

 للمزيد من املعلومات، يرجى ز�رة املوقع االلكرتوين:  4
 /events/events/detail/ar/c/1469617-safety/news-https://www.fao.org/fishing 
 /https://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca5772enميكن االطالع على الدليل ابللغات الست عشرة على الرابط التايل:  5
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البحرية املالحة قواعد الصــــــــيادين لصــــــــغار تطبيق تعزيز دف هب إلكرتونيةوأعدت املنظمة وشــــــــركاؤها دورة تدريبية  -9
يف يف البحر لصاحل صغار الصيادين متوفرة ابللغة اإلنكليزية طريق العنوان قواعد باإللكرتوين  . وإّن دورة التعّلمبصورة أفضل

فرنســــية . ومن املتوقع نشــــر إصــــدارات منها على شــــبكة اإلنرتنت ابللغات اإلســــبانية وال6م اإللكرتوينأكادميية املنظمة للتعلّ 
 .2023و 2022والصينية يف عامي 

املوقع ابت مصــــــــايد األمساك. و جمال موقعها اإللكرتوين املتعلق ابلســــــــالمة يف  2021عام يف وقد جددت املنظمة  -10
 جبميع اللغات الست لألمم املتحدة.  امتوفرً  7صيد األمساكجمال املتعلق ابلسالمة يف اإللكرتوين 

 

 مصايد األمساكقطاع العمل الالئق واحلماية االجتماعية يف  -اثلثًا
 وتربية األحياء املائية

على تعميم بر�مج العمل الالئق ملنظمة العمل الدولية يف واصــــلت املنظمة يف الفرتة الفاصــــلة بني الدورات العمل  -11
 ،ملنظمة األغذية والزراعة "إنتاج أفضــــل ةاالســــرتاتيجي لســــرديةاشــــى مع ا، مبا يتممصــــايد األمساك وتربية األحياء املائيةقطاع 

لتنمية املســـــتدامة لألمم املتحدة اوخطة  من دون ترك أي أحد خلف الركب" ،وحياة أفضـــــل ،وبيئة أفضـــــل ،وتغذية أفضـــــل
يف جمال يف احملافل اإلقليمية والعاملية وتوفري الدعم أنشــــــطة الدعوة وضــــــمت األنشــــــطة املنفذة توليد املعارف و . 20308لعام 

صــيد جمال الصــيادين والعاملني يف  وصــولوتعزيز  على املســتوى الوطين من أجل حتقيق معايري العمل األســاســية اتالســياســ
 احلماية االجتماعية. األمساك إىل

واملســـــتوردين واحملولني واملصـــــدرين يف  اجلملة، ابلتعاون مع الرابطة اإلســـــبانية لتجار 2014عام  منذتقوم املنظمة و  -12
كـل عـام، وهو حـدث تنظيم "حوار فيغو"  ب)، CONXEMARجمـال منتجـات صـــــــــــــــيـد األمسـاك وتربيـة األحيـاء البحريـة (

كافحة يف قطاع مصـــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية. ويركز احلوار على تدابري م ةهام يعزز ظروف العمل الالئق مرجعي
ا مفتوًحا يســـر يف ســـالســـل قيمة مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية. ويحقوق اإلنســـان وحقوق العمال  اتانتهاك نقاشـــً

 أصحاب املصلحة املتعددين.العديد من ن اإلسهامات متعقيبات و التقدمي تشجيع من أجل 

املنظمة البحرية الدولية ، ابلتعاون مع )Apostleship of the Sea(اجلمعية الرســـــــولية للبّحارة و ظمة املنوقامت  -13
، )OSPESCA( قطاع مصـــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائيةاملعنية بمنظمة أمريكا الوســـــــــــــــطى و  ومنظمة العمل الدولية

صــــيد غري القانوين البشــــأن الروابط بني ســــالمة الســــفن وظروف العمل و  2021يف عام بتنظيم ندوة افرتاضــــية تقنية إقليمية 
مصايد األمساك إىل جانب نقاابت لسالمة والعمل و املعنية اب يئاتاهلدون إبالغ ودون تنظيم. وقد مجعت الندوة خرباء من 

العمال وممثلني عن صغار الصيادين ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ووكاالت األمم املتحدة ورابطات مصايد األمساك، 
 .عملدعوة إىل العنها  تومتخض

 

                                                      
 https://elearning.fao.org/course/view.php?id=704بز�رة الرابط التايل:  ةميكن الوصول املباشر إىل الدورة التدريبية اإللكرتوني 6
 safety/en-https://www.fao.org/fishing/يرجى ز�رة الرابط التايل:  7
 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworldللمزيد من املعلومات، يرجى ز�رة الرابط التايل:  8

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=704
https://www.fao.org/fishing-safety/en/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصـــــــايد األمساك، أيّد األعضـــــــاء مواصـــــــلة إعداد إرشـــــــادات املنظمة بشـــــــأن خالل و  -14
وستكون إرشادات املنظمة طوعية وغري ملزمة املسؤولية االجتماعية يف سالسل قيمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. 

وهتدف إىل ز�دة  واملعايري الدولية احلالية ذات الصـــــــــــــــلة واملقبولة ابلفعل دولًيا.واالتفاقيات ألدوات جمع اتســـــــــــــــوعملية و 
املســـــؤولية االجتماعية يف ســـــالســـــل قيمة مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية وتعزيز حقوق اإلنســـــان وحقوق العمال يف 

يع مجيف  املتعددين ألصــــــــحاب املصــــــــلحةوقد أجريت مشــــــــاورات القطاع، مبا يف ذلك العمل الالئق واحلماية االجتماعية. 
من أجل إجراء مناقشــــــــــــــات ومشــــــــــــــاورات مع األعضــــــــــــــاء والقطاع واملنظمات الدولية واإلقليمية  2021أحناء العامل يف عام 

مؤمتر األمم املتحدة و  االقتصـــــــــــــــادييدان املنظمة البحرية الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف املمنظمة العمل الدولية و  (مثل
 ).)األونكتاد( للتجارة والتنمية

جمال تربية األحياء املائية يف االجتماع التقين ملنظمة العمل الدولية بشــأن مســتقبل العمل يف يف  املنظمةشــاركت و  -15
. 2021ديســـــمرب/ كانون األول  17 إىل 13 من يف جنيف (بصـــــيغة خمتلطة) يف الفرتة عقدســـــياق االقتصـــــاد الريفي، الذي 

قطاع عمل األطفال يف عاجلة ماملشـــرتكة بني املنظمة ومنظمة العمل الدولية بشـــأن وأوصـــى االجتماع بتحديث اإلرشـــادات 
تربية األحياء املائية ونطاقه قطاع ) بغية حتســـــني فهم طبيعة عمل األطفال يف 2013مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية (

 أن يتبع ذلك إجراء أنشطة لبناء القدرات على مجيع املستو�ت املناسبة. على قبه، سامهة فيه وعواوأسبابه والعوامل امل

جائحة بعنوان "دور احلماية االجتماعية يف التعايف من آاثر  اتموجز ســـــــياســـــــ 2021عام يف وأصـــــــدرت املنظمة  -16
أّن احلماية االجتماعية كانت آلية اســـتجابة رئيســـية  يشـــري إىل ،مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية"قطاع يف  19-كوفيد

على اجملتمعات املعتمدة على مصـــايد اآلاثر االجتماعية واالقتصـــادية حدة اســـتخدمتها احلكومات من أجل التخفيف من 
 .19-كوفيدائحة  جب القيود املتعلقةاألمساك بسبب 

بشـــــــــــــأن احلماية االجتماعية لصـــــــــــــاحل واضـــــــــــــعي أعّدت املنظمة برامج لبناء القدرات ، 2022و 2021ويف عامي  -17
دورات  السياسات وصيادي األمساك ومستزرعي األمساك والعاملني يف جمال صيد األمساك. وتضمنت تلك األنشطة ثالث

أكادميية الضــــــــــــمان االجتماعي  يف إطار، تدريبية على احلماية االجتماعية يف قطاع مصــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية
 درةوالضــــمان االجتماعي والق 19-كوفيد  جائحة ز علىيرتكمع ال ،ملركز التدريب الدويل التابع ملنظمة العمل الدولية التابعة

 على االستجابة للصدمات.

 GCP/GLO/352/NORشـــــــــــــــروع ملموقعها اإللكرتوين اخلاص ابملكون الرابع  2021عام يف وأطلقت املنظمة  -18
إضــافة إىل صــفحة إلكرتونية مواضــيعية بشــأن احلماية  ،9الذي حيمل عنوان "احلماية االجتماعية يف قطاع مصــايد األمساك"

 االجتماعية يف قطاع مصايد األمساك. ويتوفر املوقعان ابللغات اإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية.

حملًيا ابســـــــــــــــم  اتاملعروف، يف كولومبيا الصـــــــــــــــيديف قطاع ما بعد  النســـــــــــــــاءعمل  2021عام يف ودعمت املنظمة  -19
"Platoneras" هؤالء عمل  تقدير، مربزة أمهية حصــوهلن على احلماية االجتماعية. وعملت املنظمة مع احلكومة من أجل
 يف قطاعالعامالت لنساء لديسمرب/ كانون األول ابعتباره اليوم الوطين  11تعزيزه. وحددت احلكومة يوم يعه و جنساء وتشال

 .ما بعد الصيد

                                                      
 ميكن االطالع على هذا املوقع اإللكرتوين بز�رة الرابط التايل: 9
 /aquaculture/en-and-fisheries-for-protection-action/social-https://www.fao.org/in 

https://www.fao.org/in-action/social-protection-for-fisheries-and-aquaculture/en/
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غواي والفلبني وتونس من خالل املكون راكولومبيــا ومالوي و�ميبيــا واببلــد إىل كــٍل من  كــل دم دعم خــاص بوقُــ  -20
بشــــــــــــأن احلماية االجتماعية يف قطاع مصــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية،  GCP/GLO/352/NORشــــــــــــروع ملالرابع 

من أجل  تنفيذ اخلطوط التوجيهية ملصايد األمساك صغرية النطاقبشأن " FMM/GLO/155/MULابلتآزر مع مشروع و 
". ويف الربازيل، جتري املنظمة تقييًما قادرة على الصــمود يف وجه تغري املناخمنصــفة بني اجلنســني و بل عيش سُــ و نظم غذائية 

 صايد األمساك.وتدعم احلكومة يف جتديد سجلها املتعلق مب، Seguro Defeso ،ألثر إعانة بطالة صيادي األمساك

يف منتدى أمريكا الوسطى ُعرض وأصدرت املنظمة تقريرًا عن حالة احلماية االجتماعية يف إقليم أمريكا الوسطى،  -21
  .2022مايو/ أ�ر  20بشأن احلماية االجتماعية لصاحل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية يف 

تعزيز اتساق أفضل بني احلماية االجتماعية واسرتاتيجيات إدارة مصايد األمساك، أعدت املنظمة، سعًيا منها إىل و  -22
 تعزيز االتساق بني احلماية االجتماعية وسياسات مصايد األمساك.من أجل  تشخيص لتحليل والعمل وأداةلإطارًا 

عملت املنظمة على توســيع  ،كمســامهة حمددة منها يف الســنة الدولية للقضــاء على عمل األطفالو ، 2021ويف عام  -23
. 10، وأسبابه وحلولهوتربية األحياء املائية الصغرية النطاقمصايد األمساك قطاع عمل األطفال يف  حجمقاعدة املعارف بشأن 

دراســـة  )،AsiaDHRRA( الشـــراكة اآلســـيوية لتنمية املوارد البشـــرية يف املناطق الريفية يف آســـيامع تعاون ابل ،وأجرت املنظمة
 هلجرة يف آسيا.صالته ابوتربية األحياء املائية و  الصغرية النطاقمصايد األمساك قطاع بشأن عمل األطفال يف إقليمية يف آسيا 

نتائجها يف حدث جانيب يف املؤمتر العاملي اخلامس  توعرضــــــ ،إندونيســــــيا واتيلند والفلبنيكًال من ومشلت الدراســــــة اإلقليمية  
 .11)2022مايو/أ�ر  20-16رابن، ياألطفال (دبشأن القضاء على عمل 

 

 سالمة سفن الصيد -رابًعا

الســفن يف عمليات بناء ســفن الصــيد، إبنشــاء  بناء بغية ز�دة ســالمة ســفن الصــيد ودعم أحواض ،قامت املنظمة -24
 200قاعدة البيا�ت اليت تضـــــم ما يربو على  إىل وميكن ألي شـــــخص الوصـــــول. 12قاعدة بيا�ت تصـــــميم ســـــفن الصـــــيد

. وتســـــــــاعد قاعدة 2005و 1960ها يف الفرتة بني عامي ؤ ن يف املنظمة وشـــــــــركاو ن البحريو املهندســـــــــواليت أعدها  تصـــــــــميم،
ها وصـــــــالحيتها لإلحبار ئمصـــــــايد األمساك من خالل حتســـــــني تصـــــــميم الســـــــفن وبناقطاع البيا�ت على ز�دة الســـــــالمة يف 

القوارب أبمثلة القائمني على صـــنع التصـــاميم املهندســـني البحريني و د احلجم. وميكن أن تزوّ  وســـالمة ســـفن الصـــيد الصـــغرية
كتيبات لبناء بعض ال، إىل جانب أحدثضـــــــاف تصـــــــاميم تســـــــ، 2022يف عام وتعديلها. و حماكاهتا ميكنهم اســـــــتخدامها و 
 السفن خطوة خبطوة. 

 

                                                      
 https://digitallibrary.un.org/record/3814287?ln=en∫ متاحة على الرابط )A/RES/73/327( ، الوثيقةاجلمعية العامة لألمم املتحدة 10
 https://www.5thchildlabourconf.org/enيرجى ز�رة املوقع اإللكرتوين: للمزيد من املعلومات،  11
 https://www.fao.org/fishery/en/collection/vesseldesign∫ ميكن الوصول إىل قاعدة بيا�ت تصميم سفن الصيد عن طريق الرابط 12

https://digitallibrary.un.org/record/3814287?ln=en
https://www.5thchildlabourconf.org/en
https://www.fao.org/fishery/en/collection/vesseldesign
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 بشأن تنفيذ أحكام بروتوكول  2012اتفاق كيب اتون لعام  -خامًسا
 املتعلق ابتفاقية تورميولينوس الدولية لسالمة سفن الصيد  1993عام 

 (اتفاق كيب اتون) 1977لعام 

 ا من التاريخ الذي أعربت فيهشــــهرً  12، حيز النفاذ بعد 2012ســــيدخل اتفاق كيب اتون، الذي اعتمد يف عام  -25
واليت تعمل يف أعايل وأكثر ا مرتً  24اليت طوهلا التابعة هلا، دولة على األقل، ال يقل فيها العدد اإلمجايل لســـــفن الصـــــيد  22

 ســـــت عشـــــرة، حظي االتفاق مبصـــــادقة 2022ســـــفينة، عن موافقتها على االلتزام به. ويف مارس/آذار  600 3 عن ،البحار
 .ةدول

ا وعالوة على حتســـني الســـالمة يف البحر يف قطاع مصـــايد األمساك، من املتوقع أن يصـــبح اتفاق كيب اتون أيضًـــ  -26
وأن يكّمل ابلتايل االتفاق بشـــــــــأن التدابري اليت تتخذها ، دون إبالغ ودون تنظيم مفيدة ملكافحة الصـــــــــيد غري القانوينأداة 

 إىل أن سفن الصيد اليت تندرج ضمن نطاق االتفاق ستخضع لرقابة دولة امليناء. ا، نظرً دولة امليناء

أبمهية الدور الذي تؤديه جمموعة العمل املخصـــــــــصـــــــــة الرابعة والثالثني يف دورهتا وقد أقّرت جلنة مصـــــــــايد األمساك  -27
 دون إبالغ ودون تنظيم واملعنية ابلصـــــــيد غري القانوين املشـــــــرتكة بني املنظمة ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية

ت توصية جمموعة وأيدّ  .حاب املصلحةإشراك العديد من الوكاالت وأص يف (جمموعة العمل املشرتكة) واملسائل ذات الصلة
مكتب جلنة مصـــايد األمساك. ويف  عن طريقابلتعاون مع األعضـــاء هذه األخرية العمل املشـــرتكة ابســـتعراض اختصـــاصـــات 

 صــــياغةمناقشــــات مع أمانيت منظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية بغية يســــري هذا الصــــدد، قامت أمانة املنظمة بت
لمنظمة البحرية األجهزة الرائســــية لو اخلامســــة والثالثني هتا دور يف نة مصــــايد األمساك جلتعتمدها اختصــــاصــــات منقحة، كي 

 الدولية ومنظمة العمل الدولية.
 

 االتفاقية الدولية املتعلقة مبعايري تدريب طواقم سفن الصيد  -سادًسا
 )1995(االتفاقية الدولية لعام  1995وإصدار تراخيصهم لعام 

، اليت حتّدد متطلبات إصـــــــــــــــدار الرتاخيص واحلد األدىن من التدريب الذي 1995دخلت االتفاقية الدولية لعام  -28
يف و  .2012ســـبتمرب/أيلول  29وأكثر، حيز النفاذ يف ا مرتً  24حتتاج إليه طواقم ســـفن الصـــيد العابرة للبحار اليت يبلغ طوهلا 

وتعمل أمانة املنظمة البحرية الدولية  دولة. 33، بلغ عدد الدول اليت صــــــــــــادقت على هذه االتفاقية 2022فرباير/ شــــــــــــباط 
 على تنسيق عملية استعراض شامل لالتفاقية الدولية.

وما فتئت املنظمة تشــارك بصــورة نشــطة يف عملية االســتعراض من أجل إرســاء روابط مناســبة بني مدونة الســلوك  -29
بتدريب الصـــــيادين على ما يتعلق  واالتفاقية الدولية، ال ســـــيما يف 1995درة عن املنظمة عام بشـــــأن الصـــــيد الرشـــــيد الصـــــا

الســــــالمة واالســــــتدامة. وجرى تقدمي مقرتحات يف الدورتني الســــــابعة والثامنة للجنة الفرعية التابعة للمنظمة البحرية الدولية 
على تدريب إىل جانب المصايد األمساك على استدامة تدريب الإدماج من أجل واخلفارة  بشأن العنصر البشري والتدريب

 ميع طواقم سفن الصيد.جلالسالمة يف برامج التدريب 
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 اتفاقية العمل يف قطاع صيد األمساك -سابًعا
 )188(رقم  2007، العمل الدولية منظمة الصادرة عن

اتفاقية العمل يف  2007يف عام  يف دورته الســــــــادســــــــة والتســــــــعني اعتمد مؤمتر العمل الدويل ملنظمة العمل الدولية -30
وترمي هذه االتفاقية إىل ضــــمان ظروف عمل الئقة للصــــيادين على منت ســــفن  ).188(رقم  2007قطاع صــــيد األمساك، 

والصحة السالمة محاية الصيد من حيث احلد األدىن من متطلبات العمل على متنها؛ وشروط اخلدمة؛ والغذاء والسكن؛ و 
. 2017نوفمرب/ تشــــــــــــرين الثاين  16وقد دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف ؛ والرعاية الطبية والضــــــــــــمان االجتماعي. تنياملهني

 حظيت االتفاقية بتصديق عشرين دولة. ، 2022وحىت مارس/ آذار 

ق من أجل تشـــــــــــــــجيع وعملت أما�ت املنظمة واملنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية مًعا على حنو وثي -31
االتفاق بشـــأن التدابري اليت تتخذها و  188التصـــديق على اتفاق كيب اتون وتنفيذه وكذلك االتفاقية الدولية واالتفاقية رقم 

بشــأن الصــكوك الدولية املتعلقة بســالمة صــيد األمساك.  اتدولة امليناء من خالل إعداد ونشــر طائفة من موجزات الســياســ
توحيد اجلهود من أجل رســـــم معامل مســـــتقبل لقطاع مصـــــايد األمساك: تعزيز عنوان "ب اتالســـــياســـــ اتموجز  راصـــــدجرى إو 

ابللغات اإلنكليزية والفرنســــــــــية  اونشــــــــــره13"األمساك عن طريق تطبيق املعايري الدولية الســــــــــالمة والعمل الالئق يف مصــــــــــايد
 ابللغات الصينية واهلولندية (سورينام) واإلندونيسية.  انبلدحمددة ال اتإصدار نشر مت التاميلية. و اإلسبانية و و 
 

 التأمني من أجل ز�دة السالمة والعمل الالئق يف مصايد األمساك -اثمًنا

الذي ، 202214لتأمني مصــــايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية لعام أصــــدرت املنظمة االســــتعراض العاملي  -32
ســــفينة صــــيد يف  450 000. ومن املقدر أّن 2020يعرض نتائج مخس دراســــات إقليمية وأربع دراســــات وطنية أجريت عام 

على وجه  ســـفينة 67 800عددها  البالغســـفن الصـــيد الصـــناعية الكبرية احلجم  وإنّ مشـــمولة بتأمني هيكل الســـفينة. العامل 
يف املائة من سفن الصيد شبه  60و 50 نسبة ترتاوح بني بتأمني هيكل السفينة ابإلضافة إىلمجيعها تقريًبا مشمولة  التقدير

 ةيف املائة من ســــــفن الصــــــيد الصــــــغري  95لكن ما يزيد عن و  .على وجه التقدير ســــــفينة 430 000عددها  البالغالصــــــناعية 
وال حيصــــــــــل معظم صــــــــــغار الصــــــــــيادين على مليون ســــــــــفينة تعمل دون أتمني.  2.3مبحركات والبالغ عددها هزة احلجم اجمل

 كانتيف جمال أتمني ســــفن الصــــيد  جتارب التأمني  تقارير أبنّ  أفادت ،2019و 2009. وبني عامي خدمات أتمني مناســــبة
حصول طاقم سفن الصيد وصغار الصيادين على خدمات السنوات األخرية حتسًنا يف  تقد شهدفمة. "جيدة" بصورة عا

 يف البلدان النامية. يالصحالتأمني احلياة و على احلوادث و ضد تأمني ال

بوليصة حول العامل،  40 000يزيد عن مبا السارية املفعول تربية األحياء املائية عدد بوالص أتمني قدر ، 2020ويف عام  -33
خبدمة كبار منتجي تربية األحياء املائية يتمتع ّ حيث كانت الصـــــــــني وإندونيســـــــــيا أكرب ســـــــــوقني هلذا النوع من التأمني. ويف حني 

 فادتغري كاٍف. وأ ،ال ســــــيما يف آســــــيا ،توفري التأمني للمزارعني املتوســــــطي احلجم والصــــــغارفإن من قبل قطاع التأمني،  ةجيد
 نفوق أرصـــــــــــــــدة تربيــة األحيــاء املــائيــة كــانــت "جيــدة" إىل "جيــدة جــًدا"على تــأمني جتــارب التــأمني ابلنســــــــــــــبــة إىل الالتقــارير أبن ّ 

                                                      
 https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0627en/∫ بسبع لغات على الرابط اتياسميكن االطالع على موجزات الس 13
ـــــــة 14 ـــــــاء املـــــــائي ـــــــة األحي ـــــــة وتربي ـــــــد األمســـــــاك الطبيعي ـــــــأمني مصــــــــــــــــــــاي  على الرابط: 2022لعـــــــام  ميكن االطالع على االســــــــــــــتعراض العـــــــاملي لت

https://doi.org/10.4060/cb9491en  

https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb0627en/
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb0627en/
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb0627en/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0627en/
https://doi.org/10.4060/cb9491en
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الســــــــوق وز�دة الرحبية يف عزيز . وقد قام قطاع التأمني بت2019-2009يف املائة) يف الفرتة  36معتدلة" (املائة) أو " يف 40(
 ائية.أتمني تربية األحياء املجمال 

يا واحمليط اهلادئ رابطة االئتمان الريفي والزراعي يف وابلتعاون مع  -34 رابطة االئتمان الريفي و ) APRACA(آســـــــــــــــ
مــا يتعلق ابالئتمــان والتــأمني يف الفرتة  تقييمــات للعرض والطلــب يفاملنظمــة  أجرت )،AFRACA( والزراعي يف أفريقيــا

وكان الرتكيز منصًبا على  يف أفريقيا. Fish4ACPيف مشروع  تشاركواتيلند وتسع بلدان  يف كينيا والفلبني 2020-2022
ز�دة وصـــول صـــغار املنتجني وأصـــحاب املصـــلحة يف ســـلســـلة القيمة إىل اخلدمات املالية. ويف إقليم البحر الكارييب، جرى 

لصــاحل ســفن الصــيد الصــغرية احلجم. ودعمت املنظمة الشــبكة العاملية مســؤولية الطرف الثالث دعم ابرابدوس بطرح أتمني 
 ،)CAFI SSFإىل اخلدمات املالية (شــــــبكة  الصــــــغرية النطاقز�دة وصــــــول مصــــــايد األمساك  هبدفاملعنية ببناء القدرات 

تأمني يف قطاع اخلربات وتعزيز الوصــــــول إىل التبادل من أجل  2022و 2021عامي  يف يةنو رت لكالندوات اإلشــــــّىت ونظمت 
 مصايد األمساك.

 

 العمل املستقبلي بشأن السالمة يف البحر والعمل الالئق واحلماية االجتماعية -اتسًعا
 مصايد األمساكقطاع يف 

ســـــــــــتواصـــــــــــل املنظمة تعاو�ا مع املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية من أجل بناء القدرات على تنفيذ  -35
السالمة يف جمال قدرات البناء ب املتعلقةاملنظمة  مصايد األمساك. وسرتكز أنشطةقطاع الصكوك الدولية بشأن السالمة يف 

من الســـــــفن يف املائة من ســـــــفن الصـــــــيد يف العامل هي  90يزيد عن على صـــــــغار صـــــــيادي األمساك، حيث إنّ ما يف البحر 
 صغرية احلجم.ال

، 2022يف عام  2021مصــايد األمساك لعام قطاع الوفيات يف عة بشــأن احلوادث و وســيجري نشــر املعلومات اجملمّ  -36
 إعداد أنشطة متابعة ابلتعاون مع الشركاء.تم وسي

هتدف املنظمة إىل ، 2023-2022الذي من املتوقع إمتامه يف الفرتة ويف أعقاب اســـــــــــــــتعراض االتفاقية الدولية،  -37
تدريب عملي لصـــاحل الصـــيادين العاملني على منت ســـفن الصـــيد الصـــغرية احلجم، كي تســـتخدمها املدارس  وحداتإنشـــاء 

 املهنية ومعاهد التدريب.

اعرتافًا وذلك ادي األمساك، لصـــاحل صـــغار صـــياحلماية االجتماعية  تغطيةدعم توســـيع لوســـتواصـــل املنظمة عملها  -38
تعرض صـــــــــــــــيادي األمساك للخطر وتعزيز قابلية منها ابلدور الذي ميكن أن تضـــــــــــــــطلع به احلماية االجتماعية يف احلد من 

تعاجل العمل املســـتقبلي حتليل برامج احلماية االجتماعية اليت  شـــملواملوارد احلية. وســـياالســـتخدام املســـتدام للموارد البحرية 
 االجتماعية واالقتصادية النامجة عن تدابري إدارة مصايد األمساك.اآلاثر 

تواصـــــل املنظمة العمل على ســـــوبغية ز�دة املعارف بشـــــأن خطط احلماية االجتماعية يف قطاع مصـــــايد األمساك،  -39
نظم ل قاعدة بيا�تإنشـــــــاء  ". كما ســـــــتواصـــــــل املنظمةقاعدة بيا�ت خطة احلماية االجتماعية يف قطاع مصـــــــايد األمساك"

 اإلنذار املبكر يف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف أقاليم أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ.
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وحتســـني برامج االئتمان والتأمني املتعلقة مبصـــايد األمساك، ابلرتكيز وضـــع أجل  نم الفينالدعم  وســـيســـتمر تقدمي -40
رابطة االئتمان و رابطة االئتمان الريفي والزراعي يف آسيا واحمليط اهلادئ ابلتعاون مع ، الصغرية النطاقعلى مصايد األمساك 

 .CAFI SSFشبكة و  الريفي والزراعي يف أفريقيا


