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 األمساك مصايد جلنة

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

 

 موجز

يف تحليالت تنفيذ مدونة السللللوش ن للليد الرللليد الدرللليد الرلللألغذي عن منظمة ا  ذ ة والزذاعة لتقّدم هذه الوثيقة موجزًا 
اإلقليمية ملرللللللللأل د ا ظألش واملنظمألت  وا جهزيذات الرلللللللللةب من جألن  ا ع للللللللأل  هأل وصللللللللكو ( املدونة) 1995عألم 
 .2021عألم  فع إىل جلنة مرأل د ا ظألش يفمنذ آخد تقد د ذ   باحلكومية  ري

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة

 :القيألم مبأل  لي اللجنة مدعوي إىلإد 

  للللألذ إليهأل معألجلة الثغدات والقيوغ املن لللليد  يفية إسللللدا  امل للللوذي ا خذ علًمأل ابلتقدم احملدز يف تنفيذ املدونة و 
 ؛ختلف مكوانت املدونةمبمأل  تعلق  يف

  ؛وتعميق تنفيذ املدونة تقدمي توجيهألت ن يد  يفية مواصلة توسيعو 

 احملدز يف تنفيذ املدونة والركوش الدولية  ستبيألد ذصد التقدماخلألص ابالتطبيق ال بكي تجد د وا خذ علًمأل ن
 .ذات الرلة

 ميكن توجيه أي استفسألذات ن يد م مود هذه الوثيقة إىل:

 Matthew Camilleriالسّيد 

 العمليألت العألملية واإلقليمية مد د

 matthew.camilleri@fao.orgالرب د اإللكرتوين: 
  

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
mailto:matthew.camilleri@fao.org
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 قدمةامل -لا أو  

ب من نني مجلة أموذ 1995عألم يف من مدونة السللللوش ن للليد الرللليد الدرللليد الرلللألغذي عن املنظمة  4تنص املألغي  -1
العألرللد الذي أعدته التقد د  يه ه الوثيقةوهذ. إىل جلنة مرللأل د ا ظألش عن تنفيذ املدونة تقألذ داملنظمة دفع أد ت علىأخدىب 
عدض النتألئج الدئيسلللللللللللية املتعّلقة ابلتقدم احملدز يف تنفيذ املدّونة ابالسلللللللللللتنألغ إىل ذغوغ من أجل مرلللللللللللأل د ا ظألش نة أمألنة جل

يف وثيقة املعلومألت التكميلية  بدغ و  .احلكومية على االسللتبيألدواملنظمألت  ري  اإلقليمية ملرللأل د ا ظألش وا جهزيا ع للأل  
COFI/2022/INF/7  ل للمعلومللألت املقللّدمللةب تلللا املتعّلقللة ةن للللللللللللللطللة املللدونللة وتطبيقللأل للأل وابلتحللد للد حتليللل مفرلللللللللللللللّ

االطالع . وميكن اإلقليمية ملرللللللأل د ا ظألش واملنظمألت  ري احلكومية ا جهزيأن للللللطة ب ف للللللالً عن املسللللللتوى الوطي على
تلخص ذغوغ ا ع لللللللللللللللللأل  على املوقع اإللكرتوين للجنللللة مرلللللللللللللللللأل للللد ا ظللللألش ويف الوثيقللللة  جللللداوص إيرلللللللللللللللللألئيللللة على

COFI/2022/SBD.2 ت قدأ ابالقرتاد مع وثيقة املعلومألت جي  أد اليت. 

الرللليد الدرللليد ابلتقدم احملدز يف تنفيذ مدونة السللللوش ن للليد  بوالثالثنيالدانعة يف غوذ أل  بأقّدت ألنت اللجنة قد و  -2
ىل مواصلللللللللللللة إاملنظمة  غعت اللجنة   مأل مز د من التحسللللللللللللينألت.   إغخألص )املدونة( منذ اعتمألغهألب مع ماليظة احلألجة إىل

غعم يف احلفألظ على الغدض ا سألسي من االستبيألد يف جمألص ذصد تنفيذ املدونةب مع اإلرألذي إىل إمكألنية استخدامه أ ً أل 
 .مية املستدامةاإلنالغ عن مؤردات أهداف التن

ذصد التقدم احملدز يف تنفيذ املدونة من أجل الستبيألد اب اخلألصالتطبيق ال بكي النسخة احلأللية من  وضعتوقد  -3
. ومنذ ذلا احلنيب أصلللللللللللللبحت نعة مكوانت البنية التحتية 2013والرلللللللللللللكوش الدولية ذات الرللللللللللللللة  وص مدي يف عألم 

ب واجه املسلللللللللللتخدمود ا مدمأل  تعلق هبذا  يفو تتعلق ابسلللللللللللتقداذ التطبيق. م لللللللللللأل ل ى إىل ظهوذ ب ممأل أغّ قدميةللتكنولوجيأل 
تمل أد بتعقيدات يف اإلصلللللداذ ا خري من االسلللللتبيألد وملعألجلة . نيسلللللل  على معدص اسلللللتجألنة املسلللللتخدمأثد  كود هلأل  ُي 

إلطالق  الذي   سللتخدمسللتبيألد اخلألص ابالالتطبيق ال للبكي جتد د من املدايل النهألئية يف أل ا مألنة يألليً فإد ب هذه املسلليلة
أل إىل حتسلللني جتدنة املسلللتخدممن خالص هذا التجد دب تتطلّ و االسلللتبيألد وإغاذته.  معألجلة مواصللللة  من خالص بع ا مألنة أ  لللً

 و ذلا من خالص ضمألد توافق النظألم مع تطبيقألت الو   احلد ثة. بيف لغألت معينةاملسألئل املتعلقة نسهولة القدا ي 

 (2ا ع للللللللللللللأل  يف املألئة من 50) 1مبأل يف ذلا االحتألغ ا وذويب ع للللللللللللللًواب 98 ذغب 2022تقد د عألم نمأل  تعلق  يفو  -4
واالحتألغ  غولة من الدوص ا ع لللأل  119ذغ على االسلللتبيألد ييث  2020مقألذنة نتقد د عألم  اخنفألض وهوب 3االسلللتبيألد على

نني غوذات الفألصلللللة ا قرللللد  الفرتيو تطبيق ابلاملذ وذي أعاله املتعلقة قد  كود هذا االخنفألض قد أتثد ابملسللللألئل و ا وذويب. 
 جلنة مرأل د ا ظألش.

                                                
 41القسمني ابلنسبة إىل و  .51و 41و 21و 20و 3-19و 2-19ابستثنأل  ا قسألم على مجيع ا قسألم ا ع أل ب  هاالحتألغ ا وذويب ابلنيألنة عن غول ذغ  1
 ا ع أل  على السوا .  هاالحتألغ ا وذويب وغول ذغّ ب 51و
أع للللللأل  املنظمة الذ ن ذغوا على االسللللللتبيألد والذ ن أخذت إىل إاّل "ا ع للللللأل " يف سلللللليألق حتليل الدغوغ على االسللللللتبيألد    للللللري لف ال  بيف هذا التقد د 2

 جتميع التقد د.لدى ذغوغهم ابالعتبألذ 
اإللكرتوين من خالص نواسللللللللطة الرب د واملنظمألت  ري احلكومية  ا ظألشإلقليمية ملرللللللللأل د وا جهزي ااالسللللللللتبيألد على الدوص ا ع للللللللأل  يف املنظمة ع مِّم   3
نني خالص الفرتي املمتدي " دغ"لل وتذ رياد"للتسلجيل"  دذسلل تذ ريا. وقد أ  2021ا وص  ألنود /غ سلمرب 13السلتبيألد اخلألص ابملدّونة يف ال لبكي لنظألم ال
 2022 رللللبأل /فربا د 14و 2022فربا د/رللللبأل   2خالص الفرتي املمتدي نني ذسلللللت إرللللعألذات إضللللألفية . وأ  2022 رللللبأل /فربا د 24و 2022 رللللبأل /فربا د 7

  .2022 ربأل /فربا د 28إىل  2022 نأل د/ ألنود ا وص  28من دغ لللتمد د املوعد النهألئي 
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ننسللللبة  ألاخنفألضللللً  مأل  عكسوهو  4ملرللللأل د ا ظألشب ةقليمياإل ا جهزيمن  52 أصللللل من 32 على االسللللتبيألدذغ و  -5
الدغوغ أقل من نرللللف أي  بألتمنظم 6 ذغت 5املنظمألت  ري احلكوميةبابلنسللللبة إىل و  .2020يف املألئة منذ تقد د عألم  12

 .من الدغوغ 13 يني وذغ 2020مقألذنة نعألم 

 اإلجراءات اليت اختذهتا منظمة األغذية والزراعة لدعم تنفيذ املدونة  -ااثنيا 

ن خالص أن للللللللللللللطة الربانمج العألغي والربامج منهأل ماعة تنفيذ املدونة نطدق متنوعةب منظمة ا  ذ ة والزذ تدعم  -6
 لزايغييلقألت عمل إقليمية ووطنية عقد لدعم تنفيذ املدونةب مبأل يف ذلا  مبألرلللللديوتقوم املنظمة ابنتظألم ةن لللللطة  .امليدانية

التوجيهية وتقدمي  اخلطو وتدمجة نعة فنية توجيهية خطو  عن العمل اجلألذي لوضللللللللللللع  تنفيذ املدونةب ف للللللللللللالً مسللللللللللللتوى 
 باملنظمة عدًغا من الربامجب على الرللللللعيد ن الوطي واإلقليمي أعّدت مأل  .وضللللللع خطو عمل وطنيةمن أجل املسللللللألعدي 

لتنفيذ خطو العمل الدولية واخلطو  التوجيهية واالسللرتاتيجيألت الطوعيةب نغية مسللألعدي ا ع للأل  على زايغي قدذ م غعًمأل 
  لللللمل ش التكميليةب مبأل على تطو د وإغاذي قطألعي مرلللللأل د ا ظألش وتدنية ا ييأل  املألئية لد هم وفًقأل  يكألم هذه الرلللللكو 

 .قليمياإلتعألود المن خالص آليألت إقليمية و 

لدعم  الفنية التوجيهيةخلطو  امن  ةجمموعاملنظمة ب ن لللدت 2021للجنة يف عألم إىل اذ فع آخد تقد د تقدمي منذ و  -7
وقد أصللللللللللب  العدغ  6.ةوطنيللسلللللللللللطألت الغليل  -فهم وتنفيذ خمططألت توثيق املرلللللللللليد  :يف املدونة يالواذغا يكألم تنفيذ 

 .34اإلمجأليل للخطو  التوجيهية الفنية يف هذه السلسلة اآلد 

 األعضاء جانبموجز عن التقدم احملرز يف تنفيذ املدونة من  -اثلثاا

 سيألسأل م أدأل وأفألغ ا ع أل  عمومً  برأل د ا ظألشخألصة مبتقد ًبأل عن وجوغ سيألسألت لد هم ا ع أل   مجيع فألغأ -8
معظم ا ع أل  الذ ن لد هم رألذ وأ. مع املدونةال ةس نه  فق إىل يدّ  تتّ  وت د عأل م وأطدهم القألنونية وعمليأل م وإجدا ا م

ا ظألش البحد ةب  مرأل دابلنسبة إىل و  .خططأل إلغاذي مرأل د ا ظألش اونفذو م وضعوا أهنإىل  أو غاخلّية/مرأل د أظألش حبد ة و

                                                
املنظمة احلكومية  -ندانمج خليج البنغألصو ب ننغو الاتفألقية تيألذ و هيئة مرأل د أظألش آسيأل واحمليو اهلألغئب و االتفألق ن يد يف  طألئدي القطدس والنو ب   4

اهليئة الدولية و جلنة يف  املواذغ البحد ة احلية يف أنتألذ تيكأل والقوقألزب و  والقوقألزب وتدنية ا ييأل  املألئية يف آسلللللللليأل الوسللللللللطىهيئة مرللللللللأل د ا ظألش و الدوليةب 
السلللت لللألذ ة اهليئة او  باملؤمتد الوزاذي يوص التعألود يف جمألص مرلللأل د ا ظألش نني الدوص ا فد قية املطلة على احمليو ا طلسللليو  لرللليألنة التونة زذقأل  الزعألنفب

 بالبلداد ا مد كية يفهيئة التونة االسلللتوائية و جلنة مرلللأل د أظألش املنطقة الوسلللطى الغدنية خلليج  ينيألب و ا وذونية للمرلللأل د الداخلية وتدنية ا ييأل  املألئيةب 
منظمة مرلأل د و ب هيئة يوض حبريي ت لألغو ب COFREMARاهليئة الدولية ل لؤود صليد احليتألدب و  باهليئة الدولية لرلود أظألش التونة يف احمليو ا طلسليو 

هيئة و ب هيئة الثد يألت البحد ة ل مألص ا طلسيو ب ربكة مدا ز تدنية ا ييأل  املألئية يف إقليم آسيأل واحمليو اهلألغئو ب جلنة هند ميكونغو ب أظألش حبريي فكتوذاي
هيئة مرللللأل د سلللللمود و ب د أظألش مشألص  دب ا طلسللللي منظمة مرللللألو ا طلسلللليب هيئة مرللللأل د أظألش مشألص رللللدق و  ئبمشألص احمليو اهلألغ ا ظألش مرللللأل د

مد ز و  ئباملنظمة اإلقليمية إلغاذي مرلللللللللأل د أظألش جنوب احمليو اهلألغب مجألعة احمليو اهلألغئو ئب منظمة علوم البحألذ ل لللللللللمألص احمليو اهلألغو ب احمليو اهلألغئ
مرللللللأل د ا ظألش يف جنوب احمليو  اتفألقو ب جنوب رللللللدق احمليو ا طلسلللللليمرللللللأل د ا ظألش يف منظمة و ب جنوب رللللللدق آسلللللليأل يفتنمية مرللللللأل د ا ظألش 

هيئة مرلللللأل د ا ظألش يف  دب ووسلللللو احمليو و ا طلسللللليب هيئة مرلللللأل د أظألش  دب وسلللللو و ب هيئة مرلللللأل د أظألش جنوب  دب احمليو اهلنديو ب اهلندي
 ئ.اهلألغ

جملس التوجيه و ب الدانطة الدولية السلللللللللللللللتدامة املي والت البحد ةو ب جلمعيألت مرلللللللللللللللأل د ا ظألشالتحأللف الدويل و ب االحتألغ ا وذويب ملديب ا ييأل  املألئية  5
 .اخلري ة االستئمألنيةصنألغ ق نيو ب و ربكة تدنية ا ييأل  املألئية يف وسو ردق أوذوابو البحديب 

6  /https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb8243en  

https://www.fao.org/documents/card/ar/c/cb8243en/
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تتعلق ريوًعأل ا نواع أ ثد ؛ أمأل ابلنسبة إىل املرأل د الداخليةب فإد دأل حبظد الريد املدمّ اإلغاذي ريوعً أ ثد تدانري تتعلق 
 ".املوائل اهل ة"تحد د ل نوجوغ عمليةوتّقد  أمألد متحفظة على مستوى صنع القداذتوفد هوامش حتوطية ج ابستخدام هن  

 هم تقد ًبأل لّ مرللللللللللللللأل د ا ظألشب واعتمد  من ثالثة أذابع ا ع للللللللللللللأل  تنفيذ هنج النظألم اإل كولوجي يف  أ ثدندأ و  -9
 معظم مأل أن لللللي   .و مةأل على صلللللعيد احلأهدافً اجتمألعية و و  إجدا ات إغاذ ة منألسلللللبة ووضلللللعوا أهدافأل إ كولوجية واقترلللللألغ ة

ذب ثالثة أذابع ا ع للللأل  نقألطأل مدجعية مسللللتهدفة إلغاذي مرللللأل د ا ظألش ألووضللللع مأل  ق .تقييمالدصللللد و للا ع للللأل  آليألت 
نرلللللف ا ع لللللأل  الذ ن وضلللللعوا   قألذبوأفألغ مأل  .من هذه املقألصلللللد وذ د معظمهم أنه جدى االقرتاب من وايد أو أ ثد

النقأل  املدجعية  ري  بمؤرللدات أخدىأد إىل  أع للأل رللألذ عدي وأ .أ ثد أووايدي نقطة  عن جتألوز نقألطأل مدجعية مسللتهدفة
أل يف باملسلللللتهدفة يف يألالت  اسلللللتخداًمألو ألنت اإلجدا ات العالجية ا  ثد . إغاذي مرلللللأل د ا ظألش لد هم تسلللللتخدم أ  لللللً

الدصد عمليألت وتعز ز وإ الق املرأل د الريد وزايغي أن طة البحوث  جمهوغجتألوز النقأل  املدجعية املستهدفة هي احلد من 
 .واملداقبة واإلرداف

طق االقترلللللللللللألغ ة أل د ا ظألش غاخل املنألرلللللللللللمعمليألت داقبة خطوات ملاختألذهم عن ا ع لللللللللللأل  تقد ًبأل  مجيع أفألغو  -10
ندامج عن طد ق تعز ز يف أ ل  ا ييألد ذلا يدث  بطق االقترلللللللألغ ة اخلأللرلللللللةألاملنفي ف. وخألذجهألتألنعة هلم اخلأللرلللللللة ال

 .الرتخيص اإللزامي من خالص ندامجهذه املنألطقب  خألذج بمت ذلانينمأل  بالدصد واملداقبة واإلرداف

 .قد ًبألت ا ع للأل ثالثة أذابع رلليد املدجتع يف مرللأل د ا ظألش الدئيسللية لدى الرلليد العدضللي وامل و  بّلغ عن يدوث -11
أد الرللللللليد العدضلللللللي إىل  هممأل  قدب من ثالثة أذابعخلص و مهألب دصلللللللدندامج لوضلللللللع قد أنلغ نفس عدغ ا ع لللللللأل  عن و 

الرللليد العدضلللي يل لتقلم  نفذود تدانري أهنتقد ًبأل  مجيعهمهؤال   وأفألغ. املدجتع  سلللألمهألد يف عدم اسلللتدامة املرلللأل دواملرللليد 
 .يدّ إىل أغىن  ريد املدجتعوامل

 قلق أ ثد قليالً  ل مردذمعدات الريد املرتو ة أو املفقوغي أو املهملة ت كّ  دعلًمأل ة ا ع أل يأل  ب أاملتوسويف و  -12
لوسم لد هم متطلبألت  أد هموأفألغ نرف .معدالت فقداد املعداتعن املعلومألت  سوى ذنع توفد ال يف يني ب توسواملمن 
 . نفألايت سفن الريد وإعألغي تدو د معدات الريد القدميةينألئية الستالم مدافق متوافد وأنلغ نعة ا ع أل  عن . ملعداتا

 انرللللف ا ع للللأل  فقو أطدً أ ثد نقليل من لدى  ري أنه ب  ًبألتقد  البلداد مجيعتدنية ا ييأل  املألئية يف وحتدث تنمية  -13
مع ذلاب اعتمد معظم ا ع أل  مدوانت . سيألسألتية وقألنونية ومؤسسية متكينية  ألملة معّدي خريًرأل لرتنية ا ييأل  املألئية

 معو  .ألاخلألص نذلا أ  لللً  يف تدنية ا ييأل  املألئيةب ويف  ثري من احلألالت قألم القطألعالدرللليدي لتعز ز املمألذسلللألت  ألأو صلللكو ً 
ثالثة أذابع ا ع للللللللأل   قومود نتنفيذ إجدا ات لالضللللللللطالع نعمليألت التقييم البيئي وذصللللللللد عمليألت تدنية مأل  ز د عن أد 

أل فللإد من اآلاثذ ال لللللللللللللللألذي إلغخللألص ا نواع الغد بللةب  ا ييللأل  املللألئيللة والتقليللل إىل أغىن يللدّ  د هللذه ةمعظمهم  فيللد أ  لللللللللللللللً
تدانري لتعز ز ممألذسللللللألت تدنية ا ييأل  املألئية تقد ًبأل ا ع للللللأل  مجيع اختذ  بذلاإضللللللألفة إىل و .  حتسللللللنياإلجدا ات حبألجة إىل

 .ا ظألشديب لمجتمعألت الد فية ومنظمألت املنتجني ومل ألغعمً  الدريدي

أطد سيألسألتية وقألنونية ومؤسسية متكينية  ألملة نوضع وتنفيذ ا ع أل  الذ ن ميتلكود سوايل  قألم مأل  قألذب ثلثو  -14
و ألنت النزاعألت ا  ثد . أطد عمل مطّوذي جزئًيأل ثلثهم اآلخديوايل لدى لإلغاذي املتكألملة للمنألطق السأليليةب يف يني 

أ ثد من   ري أد لدى ؛وأن طة استخداج املعألغدنني مرأل د ا ظألش  تلاعنهأل يف املنألطق السأليلية هي  أ فيد ريوًعأل اليت
 . النزاعألت ا ع أل  املعنيني آليألت حللّ نرف 
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 بري يف   كتملة وفعأللة إىل يدّ  السمكية منتجألت امل ظألش و اابلنسبة إىل جوغي   ذ ة وضمألدم سالمة ا ظ  ن  إد و  -15
 ابلنسلللبة إليهمب م لللكلة  لللّكالد مأل نعد الرللليد  فألقد ومهدذأد  مجيعهم تقد ًبألا ع لللأل  قد أفألغ و  .ا ع لللأل البلداد ثلثي 
 مأل طّبقت على نطألق واسللللللللللللللع تدانري .  اآلاثذتدانري منألسللللللللللللللبة للتقليل من هذه  عن اختألذهم وامجيعهم تقد ًبأل أفألغ هملكن

لمجّهز ن تتبع من لللللي املنتجألت ه ميكن لا ع لللللأل  أنالسلللللأليقة من غأللبية الوأفألغت . رللللليد العدضللللليلتحسلللللني اسلللللتخدام امل
واختذ ا ع لللأل  . ذلافعل ا ع لللأل  فقو أعلن أد املسلللتهلكني  سلللتطيعود  نرلللف من السلللمكية اليت   لللرتوهنألب لكن أقل

نرللللوذي  ري م للللدوعة واالجتألذ هبألب  صلللليدهألاملتمثلة يف جتهيز املواذغ السللللمكية اليت  تم  امل للللكلةتدانري ملعألجلة  هم تقد ًبألمجيع
داقبة من خالص امل   ا ييألدب وندذجة أقلّ  أ ليف مرللللللللللأل د ا ظألش الدقألنة علىو التفتيش عمليألت من خالص تعز ز وذلا 

 .احلدوغمداقبة اجلمد ية و 

 .ألع للللأل التألنعة لسللللتهدفهأل أسللللألطيل الرلللليد تمأل  رللللل إىل نرللللف ا ذصللللدي السللللمكية اليت حتد د يأللة جدى و  -16
و  للللري وجيمع ثالثة أذابع ا ع للللأل  اإليرللللأل ات عن املرلللليد وجهد الرلللليد يف الوقت املنألسلللل  ون للللكل  ألمل وموثوقب 

البيألانت الالزمة لدعم اإلغاذي املسلللللللللللللتدامة ملرلللللللللللللأل د عداغ من املوظفني املؤهلني إل مأل  كفيإىل  ثالثة أذابعهم إىل افتقألذهم
مرلللللللألغذ البيألانت  ومجع البيألانت ذوتينًيأل يف املوانئ ومواقع إنزاص املرللللللليد البيألانت التألذخيية ومسلللللللوا العينألتتعّد و . ا ظألش

الثغدات يف البيألانت  أد وأفألغ ا ع للأل  مجيعهم تقد ًبأل. خطو إغاذي مرللأل د ا ظألشلوضللع  للأل  ا ندز اليت  سللتخدمهأل ا ع
وذ د  .الثغداتب إال أد أ لبهأل  ألد  تعلق حبأللة ا ذصدي السمكيةمن  رّت  أنواعذ م ذ د و  .ف إغاذي املواذغ السمكية عِّ ت  

جيدود حبواًث لتقييم آاثذ ب فيمأل أفألغ ثلثأل ا ع أل  تقد ًبأل أهنم ا ع أل  أهنم  دصدود ذوتينًيأل يأللة البيئة البحد ة ثلثيأ ثد من 
 .ذه اآلاثذتغري املنألخ على مرأل د ا ظألش وللتنبؤ هب

يف نذلا  ثلثي ا ع أل أ ثد من قوم ا ظألش يف امليأله اخلألضعة لوال تهم و نعمليألت صيد معظم ا ع أل   طلع  و  -17
ا ع أل  ثلثأل  وظ  .نذلا يف ميأله خألضعة لوال ة غوص أخدىإىل قيألمهم نرف ا ع أل   أرألذ يوايلأعأليل البحألذب يف يني 

لعمل يف ابلسفن ا جنبية ا ع أل  لأيذد أقل من نرف ب نينمأل للسفن اليت تدفع علًمأل أجنبًيأل ندخوص موانئهم واستخدامهأل
 .مميألهه

خطة عمل وطنية ؤال  تقد ًبأل إجدا  تقييم أويل لقدذات الرلللليدب ووضللللع نرللللف ه يف رللللدع نرللللف ا ع للللأل وقد  -18
 دة إىل مدتفع. وأقّد نرف ا ع أل  ألمستوى تنفيذ أطد احلو مة ذات الرلة متوسطً متوسو  ألد و  إلغاذي قدذات الريد.

اإلفدا  يف يدوث مز د من تقد ًبأل خطوات للحؤوص غود هم مجيعهؤال  ل م للللللللللكلةب واختذ اإلفدا  يف طألقألت الرلللللللللليد ميثّ 
إىل  ابإلضللألفةو  دوغ وجتميد عدغ الرتاخيص و/أو السللفن.احملدخوص الالرلليدب وذلا نرللوذي ذئيسللية من خالص نظم  ألتطألق

مز د من اآلاثذ يدوث اإلفدا  يف طألقألت الرلللللللللللللليد واحليلولة غود خلفة تدانري  عن اختألذ ذلاب أفألغ معظم ا ع للللللللللللللأل 
 سلبية هلذا اإلفدا .ال

ا ع لللأل  أمهية متزا دي لتقييمألت أذصلللدي أظألش القدأب مأل أغى إىل وضلللع خطو عمل  سلللندأعلى مد السلللننيب و  -19
 مأل أوليت أمهية لتقييم أثد مرللأل د ا ظألش على   .العد د من البلداد ا ع للأل  من قبلوإغاذ أل أظألش القدأ رللود لوطنية 

الرللللليد العدضلللللي للطيوذ البحد ةب ييثمأل  ألد ذلا خلفة الطيوذ البحد ة ووضلللللع العد د من ا ع لللللأل  خطو عمل وطنية 
  . طبقود أ ً أل تدانري ختفيفيةهم منألسًبألب و 

 ثلثألأفألغ م للكلةب وقد  لميثّ ا  لبية العظمى من ا ع للأل  أد الرلليد  ري القألنوين غود إنالغ وغود تنظيم تعترب و  -20
متوسلللللللللطة ومدتفعة ترتاوا نني نلغ ا ع لللللللللأل  عن غذجة تنفيذ أو  .وضلللللللللع خطة عمل وطنية ملكألفحتههؤال  ا ع لللللللللأل  عن 
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وت للللمل التدانري ا ندز اليت  .العمليألت واإلجدا اتةب إضللللألفة إىل طد املؤسللللسللللي تعلق ابلسلللليألسللللألت والت للللد عألت وا  مأل يف
أل حتسلللللني عمليألت املداقبة من جألن  الدوص السلللللأليلية القألنوينب و إلطألذ اختذهأل ا ع لللللأل  حتسلللللني ا الدصلللللد عمليألت و أ  لللللً

 .واملداقبة واإلرداف

 7املتحدي لقألنود البحألذبب مبأل يف ذلا اتفألقية ا مم املختلفة ا ع لللللللللأل  عن تنفيذ الرلللللللللكوش الدولية امللزمةأفألغ و  -21
ا ع لللللللأل  عن  فألغونرلللللللوذي عألمةب أ 9.واتفألقية تعز ز االمتثألص 8ب)االتفألق( واالتفألق ن للللللليد التدانري اليت تتخذهأل غولة املينأل 

مسلللللللتوايت تنفيذ متوسلللللللطة إىل عأللية  يكألم وعن  بإىل عأللية التفألقية ا مم املتحدي لقألنود البحألذغذجة تنفيذ متوسلللللللطة 
  مأل أفألغ نعة ا ع للللللللللأل  الذ ن ليسللللللللللوا طدفأل يف .همنكل  منإبطألذ احلو مة اخلألص  يف مأل  تعلقواتفألقية االمتثألص االتفألق 
ولوي  أد ا ع للللأل  الذ ن ميألذسللللود الرلللليد يف امليأله العميقة يف أعأليل . عملية االن للللمألم إليهألندأوا ب أهنم رللللكوشهذه ال

أيكألم اخلطو  التوجيهية الدولية ملنظمة ا  ذ ة والزذاعة خلألصللللللللة هبم االبحألذ  طبقود على نطألق واسللللللللع يف أطد احلو مة 
 .إلغاذي مرأل د أظألش امليأله العميقة يف أعأليل البحألذ

 قوم معظم ا ع أل  نتنفيذ خطو وندامج تتعّلق ابالسرتاتيجيألت املعنية نتحسني يأللة مرأل د ا ظألش الطبيعية و  -22
 .ألب ال سيمأل من خالص حتسني مجع البيألانت وحتليلهأل ون دهألمالسألئدي فيهوتدنية ا ييأل  املألئية واالجتألهألت 

املأللية واذغ املتدتبو نرلللوذي ذئيسلللية نعدم  فأل ة اليت لمدونةب نعة العقبألت ل هميف تنفيذ بمعظم ا ع لللأل  واجه و  -23
  على هذه القيوغ احلرللوص على مز د من املواذغ املأللية وت للمل احللوص ا ولية اليت يدغهأل ا ع للأل  للتغلّ  .واملواذغ الب للد ة

اخلطو  التوجيهية الفنية ن لليد وجتدذ اإلرللألذي إىل أد . البنية املؤسللسللية والتعألودالب للد ة والتدذ   وإذ أل  الوعي وحتسللني و 
وال سلللللللليمأل تلا املتعلقة ننهج النظألم اإل كولوجي يف مرللللللللأل د ا ظألش وإغاذي مرللللللللأل د ا ظألش وتنفيذ خطة  بتنفيذ املدونة

نت للللللللللللللدي على نطألق واسللللللللللللللع مب العمل الدولية ملنع الرلللللللللللللليد  ري القألنوين غود إنالغ وغود تنظيم وذغعه والق للللللللللللللأل  عليه
 .ا ع أل  نني

 اإلقليمية ملصايد األمساك  األجهزةأنشطة موجز  -رابعاا

 لتنفيذ املدونةا دعما واملنظمات غري احلكومية 

 اإلقليمية ملصايد األمساك األجهزة

دغوغ إىل اإلنالغ عن عدغ ا طداف املتعألقدي فيهأل يأللًيأل وتداويت الاإلقليمية ملرللللللللللللللأل د ا ظألش  ا جهزيعيت غ   -24
 ا جهزيو وجد لدى أ ثد من ثلث  .على االسللللللتبيألد ذغ إقليمي جهألزطدفأل متعألقًدا لكل  14مبتوسللللللو  بلغ  ب52و 2 نني

الوال ة ا سلللللللللللألسلللللللللللية ا  ثد رللللللللللليوًعأل و  .ودمداقبد ألالثلثلدى و  من ا طداف  ري املتعألقدي املتعألونة 28و 1اإلقليمية مأل نني 
منطقة االتفألقية وتغطي  .دوذ اسلللللللللت لللللللللألذيالقيألم نب  ليهأل إغاذي مرلللللللللأل د ا ظألشهي  اليت ذغت على االسلللللللللتبيألد لألجهزي

املنألطق االقترللللللللألغ ة اخلأللرللللللللة واملنألطق الواقعة خألذج الوال ة   اًل منملرللللللللأل د ا ظألش  اإلقليمية  ا جهزي قدب من ثلثي  ملأل

                                                
 1982 غ سمرب/ ألنود ا وص 10يف اتفألقية ا مم املتحدي لقألنود البحألذ الرألغذي   7
ظمة يف عألم االتفألق ن لللللللليد التدانري اليت تتخذهأل غولة املينأل  ملنع الرلللللللليد  ري القألنوين غود إنالغ وغود تنظيم وذغعه والق للللللللأل  عليه الرللللللللألغذ عن املن  8

2009 
 ن يد تعز ز امتثألص سفن الريد يف أعأليل البحألذ لتدانري الريألنة واإلغاذي الدولية 1993اتفألقية املنظمة لعألم   9
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على  ذغتاإلقليمية ملرللللللللأل د ا ظألش اليت  ا جهزيوأفألغ أ ثد من نرللللللللف . امليأله الداخلية هألثلث ةناقد   غطينينمأل الوطنيةب 
 .نينمأل أفألغ معظمهأل عن اعتمألغ تدانري  ري ملزمة باالستبيألد عن اعتمألغ تدانري ملزمة

ل للللمألد االسللللتخدام املسللللتدام  اإلقليمية ملرللللأل د ا ظألش  جهزيااملوضللللوعة من جألن  غاذي اإلخطو ت للللمنت و  -25
د حبظد أسللللللأللي  وممألذسللللللألت الرلللللليد املدمّ تدانري تتعلق يف معظم ا ييألد  بللمواذغ املألئية احلية يف مرللللللأل د ا ظألش البحد ة

ويف يأللة . معألجلة محأل ة ا نواع املعّدضلللللة للخطدو  مسلللللتوى الرللللليد مع يأللة مواذغ مرلللللأل د ا ظألش تنألسللللل  وضلللللمألد أد 
د يظد أسلللللللللأللي  الرللللللللليد املدمّ هي هذه  ا  ثد رللللللللليوًعأل املدتبطة ةطو اإلغاذي التدانريت مرلللللللللأل د ا ظألش الداخليةب  ألن

 .أصحألب املرلحة يف حتد د قداذات اإلغاذيإرداش و  همويقوق مرألحل صغألذ الريألغ نومعألجلة 

املتوافقة مع عمليألت الريد أد خطوات ل مألد  عن اختألذ اإلقليمية ملرأل د ا ظألش ا جهزي ثلثيأفألغ أ ثد من و  -26
اإلقليمية  ا جهزي تطبقوقد . اخترألصهألمنألطق ضمن اليت اعتمد أل هي ويدهأل اليت جتدي خطو إغاذي مرأل د ا ظألش 

 ا جهزي قألم ثلثألويف العألمني املألضلللللللللينيب  .النهج التحوطي يف إغاذي مواذغ مرلللللللللأل د ا ظألشتقد ًبأل مجيعهأل ملرلللللللللأل د ا ظألش 
ليهأل  البيألانت التألذخييةب تعترب و  .ريد املدجتعللحّد من الريد العدضي واملأو تعز زهأل تدانري ابختألذ لى االستبيألد عذغت  اليت

اإلقليمية ملرللللللأل د ا ظألش يف عملية إغاذي  ا جهزيمرللللللألغذ املعلومألت ا  ثد اسللللللتخداًمأل من جألن   بمجع البيألانت ذوتينًيأل
 . مرأل د ا ظألش

أ ثد من  وأفألغ تقد دات موثوقة حلأللة ا ذصديب عن وجوغ اإلقليمية ملرأل د ا ظألش ا جهزي ثالثة أذابع تأفألغو  -27
 ذصللللللللدي من ايف املألئة  60ال  قل عن موجوغي ملأل خالص السللللللللنوات الثالث املألضللللللللية  ألنت التقد دات  هذه  دة نرللللللللفهأل

وضع نقأل  مدجعية ملرأل د ا ظألش عن  اإلقليمية ا جهزي ثد من نرف أ أفألغو  .هألمة ا جهزيهأل هذه السمكية اليت تعترب 
أو أ ثد  يوايدجدى االقرتاب من نه ة أ ثد من ثلثيهأل أفألغب ا جهزيهذه ومن  .حمدغي ذصللللدي ظكيةة مسللللتهدفة خألصللللة
أل أ ثد من نرللللللللفهأل ب  ري أد من هذه النقأل  احلد من  ألد و  . جتألوزهألقد مت وايدي أو أ ثد من هذه النقأل  دةأفألغ أ  للللللللً

و ألنت  .نقأل  مدجعية مسلللللللللللتهدفة جتألوز عنداليت اختذت رللللللللللليوًعأل تدانري التخفيف أ ثد وإجدا  البحوث الرللللللللللليد  جمهوغ
 .الريد البدائل ا  ثد رعبية الستخدام النقأل  املدجعية املستهدفة جهدمؤردات املريد و 

رلأل د ا ظألش متطلبألت لتنفيذ نظألم ذصلد السلفن  سلطوص صليد ا ظألش نكألمله ملاإلقليمية  ا جهزيوضلع ثلثأل و  -28
 اجهوغً اإلقليمية ملرأل د ا ظألش  ا جهزينذص العد د من و  .هذه املتطلبألتلغأللبية  ا جهزيأو جلز  منهب وقد امتثل أع أل  

إجدا ات  ا جهزيمن نرف وقد اختذ أ ثد . ونطدق خمتلفة للمسألعدي على تنفيذ خطو العمل الدوليةعدي على جبهألت 
لتعز ز وتطو د طدق مبتكدي ملنع الريد  ري القألنوين غود إنالغ وغود تنظيم وذغعه والق أل  عليهب إىل جألن  تعز ز التعألود 

خطة  واملسلللألمهة يف تنفيذن للليد السلللفن املنخدطة يف الرللليد  ري القألنوين غود إنالغ وغود تنظيم تبألغص املعلومألت جمألص يف 
قوم نبنأل    هنة اإلقليمية ا جهزي نرلللفمأل  ز د عن وأفألغ  . ري القألنوين غود إنالغ وغود تنظيم العمل الدولية ملنع الرللليد

صللود تقييم إىل أنه  قوم نتقد ًبأل نرللف الرللألذ وأ .غاذي طألقألت الرلليدخطة العمل الدولية إلتنفيذ على القدذات للمسللألعدي 
ثلث تدانري من ال أ ثداختذ و ب وإغاذ أل أظألش القدأود الدولية لرخطة العمل تنفيذ  للمسألعدي علىوإغاذ أل أظألش القدأ 

مرللللللللللللأل د اخليو   يفإغاذي إقليمية للمسللللللللللللألعدي على تنفيذ خطة العمل الدولية للحد من الرلللللللللللليد العألذض للطيوذ البحد ة 
 .الطو لة

كود لدى أع للللألئهأل تعلى االسللللتبيألد تدانري ل للللمألد أد  ذغتاإلقليمية ملرللللأل د ا ظألش اليت  ا جهزيذنع  اختذو  -29
ى أع لللألئهأل لد أد تدانريبهذه الاليت اختذت  ا جهزيت وأفألغ .إجدا ات للممألذسلللة اجليدي يف عمليألت تدنية ا ييأل  املألئية
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ألجة إىل مز د من حب تقد ًبأل ألمجيعهأد  مت اإلنالغ عن هأنذ م  بإجدا ات للممألذسلللللللللللة اجليدي يف عمليألت تدنية ا ييأل  املألئية
 .وإجدا  املز د من البحوث التواتد الدوذيا طد القألنونية و و لقدذات الفنية املؤسسية ابيف مأل  تعلق ب ال سيمأل ألتالتحسين

 املنظمات غري احلكومية

يأل ل هللتحسللني اإلطألذ القألنوين واملؤسللسللأل   ةيمدجعأغاي  مبثألنةاملدونة تكود  أدغت املنظمألت  ري احلكومية يدّ  -30
املواذغ صلللود تنفيذ سللليألسلللألت لمبألغئ ومعأل ري و  بوأن لللطة مرلللأل د ا ظألشالدرللليد لرللليد لمبألغئ ووضلللع  باإلغاذي املنألسلللبة

 املواضللللليعومن نني . تحقيق اسلللللتدامة مرلللللأل د ا ظألش وتدنية ا ييأل  املألئيةلا هم للمدونة  فاهدا ابعتبألذهأل  بالسلللللمكية
ب  ألنت ا ولوايت اليت أصلللللللدذ أل املنظمةيف املدونة ويف اخلطو  التوجيهية الفنية ن للللللليد الرللللللليد الدرللللللليد  ةاجلوهد ة الثمألني

الدئيسلللللللية اليت يدغ أل املنظمألت  ري احلكومية هي إغاذي مرلللللللأل د ا ظألشب وعمليألت الرللللللليدب والبحوث املتعّلقة مبرلللللللأل د 
 .مرأل د ا ظألش الداخليةنمية ب وتا ظألش

أو القألنونية / طد السلليألسللألتية واباليت يدغ أل املنظمألت  ري احلكومية إزا  تنفيذ املدونة القيوغ الدئيسللية تعلقت و  -31
حتسلللللللني اهليأل ل املؤسلللللللسلللللللألتية والتنظيمية والتعألود وموا مة  وص هياحللأهم اقرت ا أد و . وضلللللللعف املؤسلللللللسلللللللألتاملنقوصلللللللةب 

االسلللللللللتبيألد أد تنظيم  على ذغت مأل اعتربت املنظمألت  ري احلكومية اليت .  السللللللللليألسلللللللللألت و/أو ا طد القألنونية مع املدونة
ون للللد الكت  واملواغ اإلعالمية ا خدى إىل املدونة املسللللتندي لمعأل ري لرتو ج الاسللللت للللألفة يلقألت عمل وطنية وغولية و  أو/و

  .عل املدونة معدوفة ومفهومة على نطألق أوسعأ ثد السبل فعأللية جلهي 

أل للمنظمللألت  ري احلكوميللةب و  -32 أل اليت تتخللذهللأل البلللداد و متثلللتوفقللً اإلقليميللة  ا جهزيأو /التللدانري ا  ثد رلللللللللللللليوعللً
 بديظد أسللللللأللي  وممألذسللللللألت الرلللللليد املدمّ  يفملرللللللأل د ا ظألش يف خطو إغاذي مرللللللأل د ا ظألش البحد ة والداخلية القألئمة 

  .ويقوقهم الستجألنة ملرألحل صغألذ الريألغ نوا بومعألجلة مسيلة محأل ة ا نواع املهدغي ابالنقداض

الكللألفيللة البلللداد تفتقد إىل اإلجدا ات ذأ هللأل ن للللللللللللللليد مللأل إذا  للألنللت  فقو منظمللألت  ري يكوميللةوأنللدت أذنع  -33
وذأت املنظمألت  ري  .عدغ ممألثل لآلذا  اإلجيألنية والسللللللللبية ب إضلللللللألفة إىلللممألذسلللللللة اجليدي يف عمليألت تدنية ا ييأل  املألئية

 .حتسينألتلكن هنألش يألجة إىل إغخألص ب و تخذيإجدا ات ممثة أد  ذغت على االستبيألد اليتاحلكومية 

يف اجلهوغ الدامية إىل املسللللللللللللللألعدي  ب ةهنأل ت للللللللللللللألذشمأل عدا منظمة وايدي باملنظمألت  ري احلكوميةمجيع ذّغت و  -34
إلغاذي طألقألت الرللللللللللليدب و ذلا انطبق ذلا ن لللللللللللكل خألص على خطة العمل الدولية و . تنفيذ خطو العمل الدولية على
ب خطة العمل الدولية لرود أظألش القدأعلى ب و خطة العمل الدولية ملنع الريد  ري القألنوين غود إنالغ وغود تنظيمعلى 

 .خطة العمل الدولية للحد من الريد العألذض للطيوذ البحد ةو 


